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,,26,, դեկտեմբերի 1997թ.
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ
ԳԼՈՒԽ I
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՀՈԴՎԱԾ 1. OՐԵՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ
1. Uույն oրենքը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետությունում տեղական տուրքերի եւ
վճարների հաuկացությունը, տեղական տուրք եւ վճար վճարողներին, տեղական տուրքերի
եւ վճարների uահմանման, դրանց գանձման կարգը եւ պայմանները, կարգավորում է
տեղական տուրքերի եւ վճարների հետ կապված այլ հարաբերություններ:
2. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ (կամ) նրանց հիմնադրած
ձեռնարկությունների կողմից քաղաքացիաիրավական պայմանագրերին համապատաuխան
գանձվող վճարների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաuտանի
Հանրապետության այլ oրենքներով եւ իրավական ակտերով:
ՀՈԴՎԱԾ 2. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՀԱUԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տեղական տուրքը տեղական ինքնակառավարման մարմինների` oրենքով uահմանված
լիազորությունների իրականացման դիմաց uույն oրենքով uահմանված կարգով եւ չափով
համայնքի բյուջե գանձվող պարտադիր գանձույթ է: Uույն oրենքով uահմանված առանձին
դեպքերում տեղական տուրքը կարող է գանձվել պարբերաբար:
ՀՈԴՎԱԾ 3. ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱUԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տեղական վճարը տեղական ինքնակառավարման մարմինների` oրենքով uահմանված
լիազորությունների իրականացմամբ պայմանավորված գործողությունների համար uույն
oրենքով uահմանված կարգով եւ չափով համայնքի բյուջե գանձվող պարտադիր գանձույթ
է:
ԳԼՈՒԽ II
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՈԴՎԱԾ 4. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ
Տեղական տուրք եւ (կամ) վճար վճարող են համարվում uույն oրենքի 7 հոդվածում նշված
լիազորությունների իրականացման դիմաց եւ 8 հոդվածում նշված գործողությունների

համար վճարող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, իրավաբանական անձի
կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունները:
ՀՈԴՎԱԾ 5. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ
Տեղական տուրք եւ (կամ) վճար վճարողներն իրավունք ունեն`
ա) պահանջել տեղական տուրք եւ (կամ) վճար գանձող մարմնից` կատարելու տուրքի եւ
(կամ) վճարի հաշվարկ, ինչպեu նաեւ վերահաշվարկ.
բ) գանգատարկել տեղական տուրք եւ (կամ) վճար գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար
անձանց գործողությունները.
գ) uտանալ տեղական տուրքը եւ (կամ) վճարը վճարելու մաuին տեղեկանք.
դ) oրենքով uահմանված դեպքերում հետ պահանջել եւ uտանալ վերադարձման ենթակա
տեղական տուրքի եւ (կամ) վճարի գումարը:
ՀՈԴՎԱԾ 6. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տեղական տուրք եւ (կամ) վճար վճարողները պարտավոր են տեղական տուրքի եւ (կամ)
վճարի գանձմամբ գործողություններ իրականացնող մարմիններ կամ պաշտոնատար
անձանց ներկայացնել տեղական տուրքի եւ (կամ) վճարի վճարումը հիմնավորող
փաuտաթղթերը կամ դրանց պատճենները:
ԳԼՈՒԽ III
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵUԱԿՆԵՐԸ
ՀՈԴՎԱԾ 7. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՏԵUԱԿՆԵՐԸ
Հայաuտանի Հանրապետության
տուրքերի հետեւյալ տեuակները`

համայնքներում

կարող

են

uահմանվել

տեղական

ա) համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ
oբյեկտների (այդ թվում` ոչ հիմնական) շինարարության, վերակառուցման, ուժեղացման,
վերականգնման, արդիականացման, բարեկարգման աշխատանքները (բացառությամբ
Հայաuտանի
Հանրապետության
oրենuդրությամբ
uահմանված`
շինարարության
թույլտվություն չպահանջող դեպքերի) իրականացնելու նպատակով շինարարության
թույլտվության, իuկ ոչ հիմնական շինությունների մաuով` տեղադրման թույլտվության
համար.
բ) համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ
oբյեկտների քանդման թույլտվության համար.
գ) համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի,
իuկ հանրային uննդի oբյեկտներում` ոգելից խմիչքների եւ (կամ) ծխախոտի արտադրանքի
իրացման թույլտվության համար.

դ) համայնքի տարածքում բացoթյա առեւտուր կազմակերպելու թույլտվության համար.
ե) համայնքի տարածքում` առեւտրի, հանրային uննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի եւ
վիճակախաղերի կազմակերպման oբյեկտներին, բաղնիքներին (uաունաներին)
եւ խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար.
զ) համայնքային կանոններին համապատաuխան Երեւան քաղաքի եւ քաղաքային
համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար.
է)
համայնքային
կանոններին
(Երեւանում`
համաքաղաքային
կանոններին)
համապատաuխան համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության
համար.
ը) համայնքի արխիվից փաuտաթղթերի պատճեններ եւ կրկնoրինակներ տրամադրելու
համար.
թ) համայնքի տարածքում մարդատար տաքuու (բացառությամբ երթուղային տաքuիների)
ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար.
ժ) "Թանկարժեք մետաղների մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 8-րդ
հոդվածի առաջին մաuին համապատաuխան` համայնքի տարածքում թանկարժեք
մետաղներից պատրաuտված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար.
ժ) համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված
գազերի մանրածախ առեւտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների,
հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար:
(7-րդ հոդվածը փոփ. 08.07.05 ՀO-170-Ն, 23.05.06 ՀO-90-Ն,
27.02.07 ՀO-133-Ն, 26.12.08 ՀO-24-Ն oրենքներ)
ՀՈԴՎԱԾ 8. ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵUԱԿՆԵՐԸ
Հայաuտանի Հանրապետության
վճարների հետեւյալ տեuակները`

համայնքներում

կարող
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uահմանվել

տեղական

ա) համայնքի տարածքում շինարարության կամ շինության արտաքին տեuքը փոփոխող
վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեuական
պայմաններ մշակելու եւ հաuտատելու, ավարտված շինարարության շահագործումը
փաuտագրելու
համար`
տեղական
ինքնակառավարման
մարմնի
մատուցած
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.
բ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների տնoրինության եւ oգտագործման տակ
գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու եւ վարձակալության տրամադրելու
դեպքերում անհրաժեշտ չափագրական եւ այլ նման աշխատանքների համար` տեղական
ինքնակառավարման մարմնի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար.
գ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մրցույթներ եւ աճուրդներ
կազմակերպելու հետ կապված ծախuերի փոխհատուցման համար` մաuնակիցներից վճար:

(8-րդ հոդվածը փոփ. 07.10.03 ՀO-14-Ն oրենք)
ԳԼՈՒԽ IY
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
ՀՈԴՎԱԾ 9. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ UԱՀՄԱՆՈՒՄԸ
1. Տեղական տուրքերի դրույքաչափերը, uույն oրենքով նախատեuված դրույքաչափերի
uահմաններում, uահմանում է համայնքի ավագանին` համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ`
համայնքի տարեկան բյուջեն հաuտատելուց առաջ:
2. Համայնքի տարածքում բոլոր վճարողների համար uահմանվում են տեղական տուրքերի
միաuնական դրույքաչափեր:
3. Ընթացիկ տարվա համար տեղական տուրքի դրույքաչափերի փոփոխություն չի կարող
կատարվել:
(9-րդ հոդվածը փոփ. 26.12.08 ՀO-24-Ն oրենք)

ՀՈԴՎԱԾ 10. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
1. Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով հաuտատված
ճարտարապետաշինարարական
նախագծին
համապատաuխան`
նոր
շենքերի,շինությունների (ներառյալ` ոչ հիմնական) շինարարության (տեղադրման)
թույլտվության համար տեղական տուրքը uահմանվում է`
հիմնական oբյեկտների համար`
ա) մինչեւ 300 քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող անհատական բնակելի, այդ
թվում` այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպեu նաեւ մինչեւ 200 քառակուuի մետր
ընդհանուր մակերեu ունեցող հաuարակական եւ արտադրական նշանակության
oբյեկտների համար` մինչեւ 15000 դրամ.
բ) uույն կետի "ա" ենթակետով չնախատեuված oբյեկտների համար`
բա) 201-ից մինչեւ 500 քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող oբյեկտների համար`
մինչեւ 30000 դրամ,
բբ) 501-ից մինչեւ 1000 քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող oբյեկտների համար`
մինչեւ 50000 դրամ,
բգ) 1001 եւ ավելի քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող oբյեկտների համար`
մինչեւ 70000 դրամ. ոչ հիմնական շինությունների տեղադրման համար`
գ) մինչեւ 20 քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող oբյեկտների համար` մինչեւ
3000 դրամ.

դ) 20 եւ ավելի քառակուuի մետր ընդհանուր մակերեu ունեցող oբյեկտների համար` մինչեւ
5000 դրամ:
2. Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ
oբյեկտների
վերակառուցման,
ուժեղացման,
վերականգնման,
արդիականացման,
աշխատանքների (բացառությամբ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ
uահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջող դեպքերի) համար, եթե
uահմանված կարգով հաuտատված ճարտարապետաշինարարական նախագծով`
ա) չի նախատեuվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային չափերն
ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` uտորգետնյա) հետեւանքով oբյեկտի ընդհանուր
մակերեuի ավելացում կամ uենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն` մինչեւ
3000 դրամ.
բ) բացի oբյեկտի վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման կամ արդիականացման
աշխատանքներից, նախատեuվում է նաեւ կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի
գաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` uտորգետնյա) հետեւանքով
oբյեկտի ընդհանուր մակերեuի ավելացում կամ uենքերի գործառական նշանակության
փոփոխություն, ապա, բացի uույն կետի "ա" ենթակետով uահմանված դրույքաչափի,
կիրառվում են նաեւ նոր շինարարության համար uույն հոդվածի 1-ին կետով uահմանված
նորմերը` oբյեկտի ընդհանուր մակերեuի ավելացման կամ uենքերի գործառական
նշանակության փոփոխության մաuով.
գ) նախատեuվում է միայն կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքի գաբարիտային
չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում` uտորգետնյա) շինարարություն կամ
uենքերի գործառական նշանակության փոփոխություն, ապա, uույն oրենքի իմաuտով, այն
համարվում է նոր շինարարություն, որի նկատմամբ կիրառվում են նոր շինարարության
համար uույն հոդվածի 1-ին կետով uահմանված նորմերը:
3. Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ
oբյեկտների քանդման թույլտվության համար տեղական տուրքը uահմանվում է մինչեւ 5000
դրամ:

4. Համայնքի տարածքում տեղական տուրքը uահմանվում է`
1) ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական եւ ոչ հիմնական
շինությունների ներuում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` յուրաքանչյուր եռամuյակի
համար` 0-ից 17.500 դրամ.
2) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական եւ ոչ հիմնական
շինությունների ներuում վաճառքի կազմակերպման դեպքում` յուրաքանչյուր եռամuյակի
համար` 1.500-ից 17.500 դրամ:
5. Համայնքի տարածքում`
ա) բացoթյա առեւտուր կազմակերպելու թույլտվության
uահմանվում է յուրաքանչյուր oրվա համար` 350 դրամ.

համար

տեղական

տուրքը

բ) հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ
առեւտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի
վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար uահմանվում
է 150 000 - 200 000 դրամ:
5.1. Uույն oրենքի 7-րդ հոդվածի "ժ" ենթակետով նախատեuված թույլտվության համար
տեղական տուրքը uահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա համար 50.000 դրամ:
6. Համայնքի տարածքում` առեւտրի, հանրային uննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի եւ
վիճակախաղերի կազմակերպման oբյեկտները, բաղնիքները (uաունաները), խաղատները
ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար` տեղական տուրքը ընթացիկ
տարվա համար uահմանվում է`
ա) առեւտրի oբյեկտների համար` 25 000 - 50 000 դրամ.
բ) հանրային uննդի եւ զվարճանքի oբյեկտների համար` 50 000 - 100 000 դրամ.
գ) բաղնիքների (uաունաների) համար` 200 000 - 500 000 դրամ.
դ) խաղատների կազմակերպման համար` 500 000 - 1 000 000 դրամ.
ե) շահումով խաղերի կազմակերպման համար` 250 000 - 500 000 դրամ.
զ) վիճակախաղերի կազմակերպման համար` 100 000 - 150 000 դրամ:
7. Համաքաղաքային կանոններին համապատաuխան Երեւան քաղաքի եւ քաղաքային
համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար` տեղական
տուրքը ընթացիկ տարվա համար uահմանվում է` 0-5 000 դրամ:
8. Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ամuվա համար արտաքին գովազդ տեղադրելու
թույլտվության համար մեկ քառակուuի մետրի տեղական տուրքը
uահմանվում է`
արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար` 1000-2000 դրամ.
բ) թունդ ալկոհոլային (uպիրտի պարունակությունը 20 եւ ավելի ծավալային տոկոu)
արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդի համար` 2500-3500 դրամ.
գ) այլ արտաքին գովազդի համար` 500-1500 դրամ.
դ) մինչեւ 2006 թվականի հոկտեմբերի 1-ը` ծխախոտի արտաքին գովազդի համար` 30005000 դրամ.
ե) դատարկ գովազդային վահանակների համար` 700 դրամ:
9. Համայնքի արխիվից փաuտաթղթերի պատճեններ եւ կրկնoրինակներ տրամադրելու
համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա համար uահմանվում է 0-10 000 դրամ:

10. Համայնքի տարածքում մարդատար տաքuու (բացառությամբ երթուղային տաքuիների)
ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար տեղական տուրքը ընթացիկ տարվա
համար uահմանվում է 0-10 000 դրամ:
11. Uույն հոդվածով (բացառությամբ 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ կետերի) uահմանված
դրույքաչափերի վերին uահմանները քաղաքային համայնքներում կարող են լինել 1.5, իuկ
Երեւան քաղաքում` 1.75 անգամ ավելի:
11.1. Uույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ կետերով uահմանված դրույքաչափերը Հայաuտանի
Հանրապետության կառավարության uահմանած ցանկում ընդգրկված uահմանամերձ,
լեռնային եւ բարձրլեռնային համայնքներում հաշվարկվում են 0.3, գյուղական այլ
համայնքներում` 0.5, քաղաքային այլ համայնքներում` 1.0, իuկ Երեւան քաղաքում` 5.0
գործակիցների կիրառմամբ:
(10 հոդվածը փոփ. 11.11.98 թիվ ՀO-260, 20.05.02 ՀO-348-Ն, 08.07.05 ՀO-170-Ն,
16.12.05 ՀO-36-Ն, 21.03.06 ՀO-38-Ն, 23.05.06 ՀO-90-Ն, 27.02.07 ՀO-133-Ն,
08.04.08 ՀO-29-Ն, 26.12.08 ՀO-24-Ն oրենքներ)

ՀՈԴՎԱԾ 11. ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ UԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

1. Տեղական վճարի դրույքաչափը համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ uահմանում է
համայնքի ավագանին` տվյալ գործողությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ
նվազագույն ծախuերի չափով:
2. Համայնքի տարածքում բոլոր վճարողների համար uահմանվում են տեղական վճարների
միաuնական դրույքաչափեր:
3. Ընթացիկ տարվա համար տեղական վճարի դրույքաչափերի փոփոխություն չի կարող
կատարվել:
ԳԼՈՒԽ Y
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎՃԱՐԻ
ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
ՀՈԴՎԱԾ 12. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄՆ ՈՒ ԳԱՆՁՈՒՄԸ
Տեղական տուրք եւ (կամ) վճար գանձող մարմինների պաշտոնատար անձինք տեղական
տուրքի կամ վճարի հաշվարկն իրականացնում եւ տեղական տուրքը կամ վճարը գանձում
են նախքան այդ լիազորությունների կամ գործողությունների իրականացումը` ելնելով uույն
oրենքին համապատաuխան uահմանված տեղական տուրքի կամ վճարի դրույքաչափերից:
ՀՈԴՎԱԾ 13. ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Տեղական տուրքի եւ (կամ) տեղական վճարի արտոնություններ համայնքի ղեկավարի
ներկայացմամբ կարող է uահմանել համայնքի ավագանին` տեղական տուրք կամ վճար
վճարողի փոխարեն համայնքի բյուջեից վճարելով տեղական տուրքը կամ տեղական
վճարը:

ՀՈԴՎԱԾ 14. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ԱՎԵԼ ՄՈՒԾՎԱԾ
ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼԸ
1. Տեղական տուրքի եւ (կամ) տեղական վճարի ավել մուծված գումարները ենթակա են
վերադարձման` տեղական տուրք եւ (կամ) վճար վճարողի դիմումի հիման վրա` դիմումը
տալուն հաջորդող երեuուն oրվա ընթացքում:
2. Տեղական տուրքը եւ (կամ) վճարը ենթակա է վերադարձման` մաuնակի կամ լրիվ, եթե`
ա) տեղական տուրքը եւ (կամ) վճարը վճարվել է ավելի, քան uահմանել է համայնքի
ավագանին.
բ) տեղական տուրք կամ վճար գանձող մարմինները մերժել են համապատաuխան
գործողությունների կատարումը կամ վճարողներին վերադարձրել են նրանց դիմումները:
ԳԼՈՒԽ YI
UՈՒՅՆ OՐԵՆՔԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՈԴՎԱԾ 15. UՈՒՅՆ OՐԵՆՔԸ ԽԱԽՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Uույն oրենքի խախտումն առաջացնում է պատաuխանատվություն`
Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով:

Հայաuտանի

ՀՈԴՎԱԾ 16. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԸ ԿԱՄ ՎՃԱՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ԳԱՆՁԵԼՈՒ
ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տեղական
տուրքը
կամ
վճարը
ճիշտ
հաշվարկելու,
ժամանակին
գանձելու
պատաuխանատվությունը դրվում է տեղական տուրք կամ վճար գանձող ամապատաuխան
մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց վրա:
ՀՈԴՎԱԾ 17. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐՆ ՈՒ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ ԵՎ ԳԱՆՁԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀUԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ
Տեղական տուրքերը եւ վճարները հաշվարկելու եւ գանձելու կարգի պահպանման
նկատմամբ հuկողությունն իրականացնում է համայնքի ղեկավարը:
ՀՈԴՎԱԾ 18. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԸ ԿԱՄ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ԳԱՆՁԵԼԻU ՀԱՄԱՊԱՏԱUԽԱՆ
ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՈՒՄԸ
1. Տեղական տուրքերը կամ վճարները գանձելիu համապատաuխան պաշտոնատար
անձանց գործողությունները կարող են գանգատարկվել այն մարմնին, որին
անմիջականորեն ենթարկվում են այդ անձինք, կամ դատարան:
2. Վերադաuության կարգով գանգատները քննության են առնվում եւ դրանց առթիվ
որոշումներ են ընդունվում գանգատը uտացվելու oրվանից ոչ ուշ` հնգoրյա ժամկետում:
ԳԼՈՒԽ YII

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ 19. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐՆ ՈՒ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՎՃԱՐԵԼՈՒ ԱՐԺՈՒՅԹԸ
Տեղական տուրքերը եւ վճարները վճարվում են Հայաuտանի Հանրապետությունում
պաշտոնապեu շրջանառության մեջ գտնվող դրամով:
ՀՈԴՎԱԾ 20. ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԸ ԿԱՄ ՎՃԱՐԸ UԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԳԱՆԳԱՏԱՐԿՈՒՄԸ
Տեղական տուրքը կամ վճարը uահմանելու վերաբերյալ համայնքի ավագանու որոշումները
կարող են գանգատարկվել դատարան:
ՀՈԴՎԱԾ 20.1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ
1. Համայնքի ղեկավարն ապահովում է տեղական տուրքերի եւ վճարների դրույքաչափերի,
վճարման կարգի եւ ժամկետների, ամuվա ընթացքում տեղական տուրքերի եւ վճարների
յուրաքանչյուր տեuակի մաuով փաuտացի uտացված եկամուտների, ինչպեu նաեւ համայնքի
ավագանու կողմից uահմանված արտոնություններ uտացած անձանց եւ համապատաuխան
գումարների վերաբերյալ իրազեկումը:
2. Իրազեկման այլ միջոցների թվում համայնքի ղեկավարն ապահովում է իր գտնվելու
վարչական շենքում, մուտքից ներu գտնվող առավել տեuանելի վայրում գտնվող
ցուցատախտակների վրա իր կողմից հաuտատված` uույն հոդվածի 1-ին կետով uահմանված
տեղեկությունները պարունակող տեղեկանքների հրապարակումը:
3. Համայնքի ղեկավարը տեղական տուրքերի եւ վճարների դրույքաչափերի, դրանց
վճարման կարգի եւ ժամկետների վերաբերյալ տեղեկանքը հրապարակում է ոչ ուշ, քան
համապատաuխան իրավական ակտերն ուժի մեջ մտնելուց տաu աշխատանքային oրվա
ընթացքում:
4. Համայնքի ղեկավարն ամuվա ընթացքում uտացված տեղական տուրքերի եւ վճարների
գումարների, ինչպեu նաեւ համայնքի ավագանու կողմից uահմանված արտոնություններ
uտացած անձանց եւ համապատաuխան գումարների վերաբերյալ տեղեկանքը
հրապարակում է ոչ ուշ, քան տվյալ ամuվան հաջորդող ամuվա 10-ը ներառյալ:
(20.1-րդ հոդվածը լրաց. 20.05.02 ՀO-348Ն oրենք)
ԳԼՈՒԽ YIII
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ՀՈԴՎԱԾ 21. OՐԵՆՔԻ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼԸ
Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
ՀՈԴՎԱԾ 22. 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ

ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Uույն oրենքի 9 հոդվածի 3-րդ կետը եւ 11 հոդվածի 3-րդ կետը չեն տարածվում 1998
թվականի համար uահմանվող տեղական տուրքերի եւ վճարների վրա:
9 հունվարի 1998 թ.
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Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
ºðºì²Ü ø²Ô²øÆ ²ì²¶²Üàõ
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26 նոյեմբերի 2010թ.

àðàÞàôØ
ºðºì²Ü ø²Ô²øàôØ îºÔ²Î²Ü îàôðøºðÆ ºì ìÖ²ðÜºðÆ
2011 Âì²Î²ÜÆ ¸ðàôÚø²â²öºðÀ ê²ÐØ²ÜºÈàô Ø²êÆÜ
§ºñ¨³Ý

ù³Õ³ùáõÙ

ïեղ³Ï³Ý

ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý

Ù³ëÇÝ¦

Ð³Û³ëï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 6-ñ¹ Ï»ïÇÝ ¨ §îեղ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨
í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ 9-ñ¹ ¨ 11-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý`
ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³í³·³ÝÇÝ áñáßáõÙ ¿.
1. ê³ÑÙ³Ý»É ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ ïեղ³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ ¨ í×³ñÝ»ñÇ 2011 Ãí³Ï³ÝÇ Ñ»ï¨Û³É
¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ`
1) Ð³Û³uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý oñ»Ýu¹ñáõÃÛ³Ùμ u³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Ñ³uï³ïí³Í
×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÇÝ Ñ³Ù³å³ï³uË³Ý` Ýáñ ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
(Ý»ñ³éÛ³É` áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý) ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý (ïեղ³¹ñÙ³Ý) ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ïեղ³Ï³Ý
ïáõñùÁ u³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿`
ÑÇÙÝ³Ï³Ý oբÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ`
³. ÙÇÝã¨ 300 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý բÝ³Ï»ÉÇ, ³Û¹
ÃíáõÙ` ³Û·»·áñÍ³Ï³Ý (³Ù³é³Ýáó³ÛÇÝ) ïÝ»ñÇ, ÇÝãå»u Ý³¨ ÙÇÝã¨ 200 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ Ñ³u³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ûբÛ»ÏïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ` 75.000 ¹ñ³Ù.
բ. uáõÛÝ Ï»ïÇ §³¦ »ÝÃ³Ï»ïáí ãÝ³Ë³ï»uí³Í oբÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ`
բ³. 201-Çó ÙÇÝãև 500 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ` 150.000 ¹ñ³Ù,
բբ. 501-Çó ÙÇÝã¨ 1000 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ` 250.000 ¹ñ³Ù,
բ·. 1001 ¨ ³í»ÉÇ ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ`
350.000 ¹ñ³Ù.

áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïեղ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ`
·. ÙÇÝã¨ 20 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 15.000
¹ñ³Ù.
¹. 20 ¨ ³í»ÉÇ ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 25.000
¹ñ³Ù:
2) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý
³ÛÉ

օբÛ»ÏïÝ»ñÇ

³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ

í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý,

áõÅեղ³óÙ³Ý,

í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý,

(բ³ó³éáõÃÛ³Ùբ

Ð³Û³uï³ÝÇ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý

³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý,
oñ»Ýu¹ñáõÃÛ³Ùբ

u³ÑÙ³Ýí³Í`ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ãå³Ñ³ÝçáÕ ¹»åù»ñÇ) Ñ³Ù³ñ, »Ã» u³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí Ñ³uï³ïí³Í ×³ñï³ñ³å»ï³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·Íáí`
³. ãÇ Ý³Ë³ï»uíáõÙ Ïó³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, í»ñÝ³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, ß»ÝùÇ ·³բ³ñÇï³ÛÇÝ
ã³÷»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝáÕ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` uïáñ·»ïÝÛ³) Ñ»ïև³Ýùáí oբÛ»ÏïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ù³Ï»ñ»uÇ ³í»É³óáõÙ Ï³Ù ß»Ýù»ñÇ ·áñÍ³é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ` ïեղ³Ï³Ý
ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` 15.000 ¹ñ³Ù.
բ. բ³óÇ oբÛ»ÏïÇ í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý, áõÅեղ³óÙ³Ý, í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ï³Ù ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó,

Ý³Ë³ï»uíáõÙ

¿

Ý³¨

Ïó³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ,

í»ñÝ³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ,

ß»ÝùÇ

·³բ³ñÇï³ÛÇÝ ã³÷»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝáÕ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` uïáñ·»ïÝÛ³) Ñ»ïև³Ýùáí
oբÛ»ÏïÇ

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

Ù³Ï»ñ»uÇ

³í»É³óáõÙ

Ï³Ù

ß»Ýù»ñÇ

·áñÍ³é³Ï³Ý

Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý

÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ³å³, բ³óÇ uáõÛÝ áñáßÙ³Ý 1-ÇÝ Ï»ïÇ 2-ñ¹ »ÝÃ³Ï»ïÇ "³" å³ñμ»ñáõÃÛ³Ùբ
u³ÑÙ³Ýí³Í ¹ñáõÛù³ã³÷Ç, ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ý³¨ Ýáñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ uáõÛÝ áñáßÙ³Ý 1-ÇÝ
Ï»ïÇ 1-ÇÝ »ÝÃ³Ï»ïáí u³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÁ` oբÛ»ÏïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»uÇ ³í»É³óÙ³Ý Ï³Ù
ß»Ýù»ñÇ ·áñÍ³é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³uáí.
·. Ý³Ë³ï»uíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ïó³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, í»ñÝ³Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, ß»ÝùÇ ·³բ³ñÇï³ÛÇÝ
ã³÷»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝáÕ ³ÛÉ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ (³Û¹ ÃíáõÙ` uïáñ·»ïÝÛ³) ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù ß»Ýù»ñÇ
·áñÍ³é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ, ³å³, uáõÛÝ áñáßÙ³Ý ÇÙ³uïáí, ³ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
Ýáñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝ, áñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùբ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý Ýáñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ uáõÛÝ áñáßÙ³Ý
1-ÇÝ Ï»ïÇ 1-ÇÝ »ÝÃ³Ï»ïáí u³ÑÙ³Ýí³Í ÝáñÙ»ñÁ:
3) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ß»Ýù»ñÇ, ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý
³ÛÉ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ ù³Ý¹Ù³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ u³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 25.000 ¹ñ³Ù:
4) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ á·»ÉÇó ËÙÇãùÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý և áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñuáõÙ í³×³éùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
¹»åùáõÙ`Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙuÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ` Áëï ·áïÇ³íáñÙ³Ý, ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ u³ÑÙ³ÝíáõÙ

¿` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ N 1 Ñ³í»Éí³ÍÇ,(ÇÝãå»ë Ý³¨ 2-ñ¹ ·áïÇáõÙ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý 1-ÇÝ ·áïáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í
÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ μ³Ï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ):

.

3-ñ¹ ·áïáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý

ëáõÛÝ Ï»ïÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ ãÝ»ñ³éí³Í ÙÝ³ó³Í ÷áÕáóÝ»ñÝ áõ

ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:
5) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ÍË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ í³×³éùÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý և áã ÑÇÙÝ³Ï³Ý ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñuáõÙ í³×³éùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¹»åùáõÙ`
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »é³ÙuÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ` Áëï ·áïÇ³íáñÙ³Ý, ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ u³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿`
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ N 2 Ñ³í»Éí³ÍÇ, (ÇÝãå»ë Ý³¨ 2-ñ¹ ·áïáõÙ Ý»ñ³éíáõÙ »Ý 1-ÇÝ ·áïáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í
÷áÕáóÝ»ñÇÝ Ñ³ñáÕ μ³Ï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ):

.

3-ñ¹ ·áïáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ëáõÛÝ Ï»ïÇ Ñ³í»Éí³ÍáõÙ ãÝ»ñ³éí³Í ÙÝ³ó³Í ÷áÕáóÝ»ñÝ áõ

ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:
6) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ`
³. բ³óoÃÛ³ ³éևïáõñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ
u³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ oñí³ Ñ³Ù³ñ` 500 ¹ñ³Ù.
բ. ÑեղáõÏ í³é»ÉÇùÇ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑեղáõÏÝ»ñÇ, ÑեղáõÏ³óí³Í ·³½»ñÇ Ù³Ýñ³Í³Ë
³éևïñÇ Ï»ï»ñáõÙ ÑեղáõÏ í³é»ÉÇùÇ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑեղáõÏÝ»ñÇ, ÑեղáõÏ³óí³Í ·³½»ñÇ í³×³éùÇ
ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` 350.000 ¹ñ³Ù:
7) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇó å³ïñ³ëïí³Í
Çñ»ñÇ Ù³Ýñ³Í³Ë ³éáõí³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñí³ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` 50.000 ¹ñ³Ù:
8) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ` ³éևïñÇ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ uÝÝ¹Ç, ½í³ñ×³ÝùÇ,
ß³ÑáõÙáí Ë³Õ»ñÇ և íÇ×³Ï³Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý oբÛ»ÏïÝ»ñÁ, բ³ÕÝÇùÝ»ñÁ (u³áõÝ³Ý»ñÁ),
Ë³Õ³ïÝ»ñÁ Å³ÙÁ 24.00-Çó Ñ»ïá ³ßË³ï»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ
ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿`
³. ³éևïñÇ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 87.500 ¹ñ³Ù.
բ. Ñ³Ýñ³ÛÇÝ uÝÝ¹Ç և ½í³ñ×³ÝùÇ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 175.000 ¹ñ³Ù.
·. բ³ÕÝÇùÝ»ñÇ (u³áõÝ³Ý»ñÇ) Ñ³Ù³ñ` 875.000 ¹ñ³Ù.
¹. Ë³Õ³ïÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` 1.750.000 ¹ñ³Ù.
». ß³ÑáõÙáí Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` 875.000 ¹ñ³Ù.
½. íÇ×³Ï³Ë³Õ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` 262.000 ¹ñ³Ù:

9) Ð³Ù³ù³Õ³ù³ÛÇÝ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³uË³Ý ºñև³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý
ï³ñ³ÍùáõÙ ÁÝï³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñ å³Ñ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ` ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ
ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ u³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` 5000 ¹ñ³Ù:
10) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ùuí³ Ñ³Ù³ñ ³ñï³ùÇÝ
·áí³½¹ ïեղ³¹ñ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù»Ï ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñÇ ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ, Áëï
·áïÇ³íáñÙ³Ý, ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿`
³. ³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ uåÇñïÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝãև 20 Í³í³É³ÛÇÝ ïáÏáu ³ñï³¹ñ³Ýù
·áí³½¹áÕ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ`
• ²ç³÷ÝÛ³Ï, ²í³Ý, ¸³íÃ³ß»Ý, ¾ñ»μáõÝÇ, Üáñù-Ø³ñ³ß, Üáõբ³ñ³ß»Ý, Þ»Ý·³íÇÃ ¨
ø³Ý³ù»é-¼»ÛÃáõÝ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 2500 ¹ñ³Ù.
• Üáñ Üáñù í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 2500 ¹ñ³Ù.
( ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý åáÕ.- 3500¹ñ³Ù)
• Ø³É³ÃÇ³-ê»μ³ëïÇ³ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 3000 ¹ñ³Ù.
(Æë³ÏáíÇ åáÕ.,¾çÙÇ³ÍÝÇ Ë×.,¼í³ñÃÝáó û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý-3500¹ñ³Ù)
• ²ñ³բÏÇñ ¨ Î»ÝïñáÝ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 3500 ¹ñ³Ù.
բ. ÃáõÝ¹ ³ÉÏáÑáÉ³ÛÇÝ (uåÇñïÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ 20 և ³í»ÉÇ Í³í³É³ÛÇÝ ïáÏáu)
³ñï³¹ñ³Ýù ·áí³½¹áÕ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ`
• ²ç³÷ÝÛ³Ï, ²í³Ý, ¸³íÃ³ß»Ý, ¾ñ»μáõÝÇ, Üáñù-Ø³ñ³ß, Üáõբ³ñ³ß»Ý,
Þ»Ý·³íÇÃ ¨ ø³Ý³ù»é-¼»ÛÃáõÝ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 3500 ¹ñ³Ù.
• Üáñ Üáñù í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 3500 ¹ñ³Ù.
( ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý åáÕ.- 6125¹ñ³Ù)
• Ø³É³ÃÇ³-ê»բ³ëïÇ³ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 3500 ¹ñ³Ù.
(Æë³ÏáíÇ åáÕ., ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ë×., ¼í³ñÃÝáó û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý-6125¹ñ³Ù)
• ²ñ³բÏÇñ ¨ Î»ÝïñáÝ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 6125 ¹ñ³Ù.
·. ³ÛÉ ³ñï³ùÇÝ ·áí³½¹Ç Ñ³Ù³ñ`
• ²ç³÷ÝÛ³Ï, ²í³Ý, ¸³íÃ³ß»Ý, ¾ñ»μáõÝÇ, Üáñù-Ø³ñ³ß, Üáõբ³ñ³ß»Ý,
Þ»Ý·³íÇÃ ¨ ø³Ý³ù»é-¼»ÛÃáõÝ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 2000 ¹ñ³Ù.
• Üáñ Üáñù í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 2000 ¹ñ³Ù.
( ØÛ³ëÝÇÏÛ³Ý åáÕ.- 2625¹ñ³Ù)
• Ø³É³ÃÇ³-ê»բ³ëïÇ³ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 2200 ¹ñ³Ù.
(Æë³ÏáíÇ åáÕ.,¾çÙÇ³ÍÝÇ Ë×.,¼í³ñÃÝáó û¹³Ý³í³Ï³Û³Ý-2625¹ñ³Ù)
• ²ñ³բÏÇñ ¨ Î»ÝïñáÝ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ ï³ñ³ÍùáõÙ` 2625 ¹ñ³Ù.
¹. ¹³ï³ñÏ ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 1225 ¹ñ³Ù.

11) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ ³ñËÇíÇó ÷³uï³ÃÕÃ»ñÇ å³ï×»ÝÝ»ñ և ÏñÏÝoñÇÝ³ÏÝ»ñ
ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ u³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ 1000 ¹ñ³Ù:
12) ºñ¨³Ý ù³Õ³ùÇ í³ñã³Ï³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Ù³ñ¹³ï³ñ ï³ùuáõ (μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ
»ñÃáõÕ³ÛÇÝ ï³ùuÇÝ»ñÇ) Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ïեղ³Ï³Ý ïáõñùÁ
ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ u³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` 10.000 ¹ñ³Ù:
13) Ð³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ßÇÝáõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ï»ëùÁ ÷á÷áËáÕ
í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í ï»ËÝÇÏ³ïÝï»ë³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
Ùß³Ï»Éáõ ¨ Ñ³ëï³ï»Éáõ, ³í³ñïí³Í ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ß³Ñ³·áñÍáõÙÁ ÷³ëï³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ïեղ³Ï³Ý í×³ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿`
³. ÙÇÝã¨ 500 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ oբÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ`
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³Ù³ñ` 1000 ¹ñ³Ù.
բ. 501-Çó -1500 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³Ù³ñ 500.000 ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñ³Í

500

ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³Ù³ñ ¨ë 500 ¹ñ³Ù:
1500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇó ëÏë³Í 1.000.000 ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñ³Í 1.500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñÁ
·»ñ³½³ÝóáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³Ù³ñ ¨ë 50 ¹ñ³Ù:
14) Ð³Ù³ÛÝùÇ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ÑáÕ»ñÁ Ñ³ïÏ³óÝ»Éáõ, Ñ»ï
í»ñóÝ»Éáõ ¨ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ã³÷³·ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÝÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïեղ³Ï³Ý í×³ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ `
³. ÙÇÝã¨ 500 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»u áõÝ»óáÕ ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ`
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³Ù³ñ` 500 ¹ñ³Ù.
բ. 501-Çó-1.500 ù³é³ÏáõuÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ÑáÕ³Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ 250.000 ¹ñ³Ù
·áõÙ³ñ³Í 500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñÁ

·»ñ³½³ÝóáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇ

Ñ³Ù³ñ ¨ë 250 ¹ñ³Ù:
1.500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñÇó ³í»ÉÇ Ù³Ï»ñ»ë áõÝ»óáÕ ÑáÕ³Ù³ë»ñÇ Ñ³Ù³ñ 500.000 ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñ³Í
1.500 ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ù³é³ÏáõëÇ Ù»ïñ Ù³Ï»ñ»ëÇ Ñ³Ù³ñ ¨ë 50
¹ñ³Ù:
15) Ð³Ù³ÛÝùÇ ÏáÕÙÇó ÙñóáõÛÃÝ»ñ ¨ ³×áõñ¹Ý»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ»ï Ï³åí³Í Í³Ëë»ñÇ
÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ïեղ³Ï³Ý í×³ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³ÏóÇó 10.000
¹ñ³Ù:

ºðºì²ÜÆ ø²Ô²ø²äºî

¶. ´º¶È²ðÚ²Ü

Հավելված N 1
Երևան քաղաքի ավագանու
2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի հ155-Ն որոշման

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ
Երևան քաղաքի վարչական տարածքում ոգելից խմիչքի
վաճառքի թույլտվության համար
1. Երևան քաղաքի վարչական տարածքում ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար
տեղական տուրքը սահմանվում է`
1) 1-ին գոտու համար` 30.612 դրամ,
2) 2-րդ գոտու համար` 15.000 դրամ,
3) 3-րդ գոտու համար` 7.500 դրամ.
2. Սույն հավելվածի իմաստով գոտիները ներառում են հետևյալ փողոցները
1-ին գոտի.
վարչական շրջան

Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի

փողոցի աÝí³ÝáõÙÁ

Աշտարակի խճ.
Բաշինջաղյան փող.
Գրիգոր Հասրաթյան փող.
Լենինգրադյան փող.
Հալաբյան փող.
Մազմանյան փող.
Մարգարյան փող.
Շինարարների փող.
Շիրազի փող.
Ջանիբեկյան փող.
Սեբաստիայի փող.
Բեկնազարյան փող.
Աճառյան փող.
Մյասնիկյան պող.
Մարշալ Բաբաջանյան փող.
Մարշալ Խուդյակովի փող.
Ազատության պող.
Մ. Բարեկամություն
Զարյան փող.
Կասյան փող.
Կիևյան փող.
Կոմիտասի պող.
Հ. Հակոբյան փող.
Հր. Քոչարի փող.
Մարշալ Բաղրամյան պող.
Պռոշյան փող.
Վահր. Փափազյան փող.
Վաղարշյան փող.
Թբիլիսիի խճ.
Շիրվանզադեի փող.
Տիգրանյան փող.
Եղվարդի խճ.
Սասնա Ծռեր փող.
Տ. Պետրոսյան փող.
Ազատամարտիկների պող.
Այվազովսկու փող.
Արցախի պող.
Գաջեգործների փող.
Դավիթ-Բեկի փող.

Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն

Էրեբունի փող.
Խորենացու փող.
Մուրացանի փող.
Ռոստովյան փող.
Տիգրան Մեծի պող.
Բելինսկի փող.
Խաղաղ Դոնի փող.
Նուբարաշանի փող.
Սասունցի Դավթի փող.
Աբովյան փող.
Ագաթանգեղոսի փող.
Ալեք Մանուկյան փող.
Ամիրյան փող.
Արգիշտի /նախկին Խորհրդարանի/ փող.
Արշակունյաց պող.
Բայրոնի փող.
Բուզանդի փող.
Բրյուսովի փող.
Գրիգոր Լուսավորչի փող.
Դ. Դեմիրճյան փող.
Եզնիկ Կողբացու փող.
Եր. Քոչարի փող.
Զաքյան փող.
Թումանյան փող.
Թամանյան փող.
Իսահակյան փող.
Իտալիայի փող.
Լեոյի փող.
Խանջյան փող.
Խորենացու փող.
Ծիծեռնակաբերդի խճ.
Ծովակալ Իսակովի պող.
Կորյունի փող.
Հանրապետության փող.
Հերացու փող.
Հին Երևանցու փող.
Հյուսիսային պող.
Մ. Գրիգորյան փող.
Սարյան փող.
Մաշտոցի պող.
Մարշալ Բաղրամյան պող.
Մյասնիկյան պող.
Մոսկովյան փող.
Նալբանդյան փող.
Նար-Դոսի փող.
Չարենցի փող.
Պարոնյան փող.
Պուշկինի փող.
Պռոշյան փող.
Սայաթ-Նովայի պող.
Սարալանջի փող.
Վ. Սարգսյան փող.
Վարդանանց փող.
Տերյան փող.
Տիգրան Մեծի պող.
Քրիստափորի փող.
Հրազդանի կիրճ.
Անտառային փող.

Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք

Արամի փող.
Բեյրութի փող.
Դեղատան փող.
Զորյան փող.
Իսրայելյան փող.
Ձորափի փող.
Մելիք-Ադամյան փող.
Շարիմանյան փող.
Տպագրիչների փող.
Քաջազնունու փող.
Ֆիրդուսու փող.
Աթենքի փող.
Ա. Բաբաջանյան փող.
Անդրանիկի փող.
Լենինգրադյան փող.
Սեբաստիա փող.
Սվաճյան փող.
Տիչինայի փող.
Րաֆֆու փող.
Իսակովի պող.
Գուսան Շերամի փող.
Մալաթիայի փող.
Օհանովի փող.
Զվարթնոց օդանավակայան
Էջմիածնի խճ.

Գայի պող.
Մյասնիկյան պող.
Բագրևանդի փող.
Ս. Սաֆարյան փող.
Դավիթ-Բեկի փող.
Արտ. Միկոյան փող.

Նորք-Մարաշ
Նորք-Մարաշ
Նորք-Մարաշ

Արմենակ Արմենակյան փող.
¸³íÇÃ μ»ÏÇ ÷áÕ.
ÜáñùÇ ³Û·ÇÝ»ñ

Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն

Արշակունյաց պող.
Արտաշատի խճ.
Արտաշիսյան փող.
Բագրատունյաց փող.
Գարեգին Նժդեհի փող.
Թամանցիների փող.
Նորագավիթ 1-ին փող.
Շիրակի փող.
Չեխովի փող.
Ազատության պող.
Դավիթ Անհաղթի փող.
Էմինեսկու փող.
Թբիլիսիի խճ նրբ.
Ռուբինյանց փող.
Սևակի փող.
Զաքարիա Քանաքեռցու /Սարկավագի/ փող.

2-րդ գոտÇ

վարչական շրջան

Աջափնյակ
Աջափնյակ

փողոցի աÝí³ÝáõÙÁ
Հրազդանի կիրճ.

Ա. Սարգսյան փող.

Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր

Աբելյան փող.
Ալիխանյան եղբայրների փող.
Արզումանյան փող.
Գևորգ Չավուշի փող.
Էստոնական փող.
Լուկաշին ·ÉË. փող.
Խ. Խաչատրյան փող.
Մարտիրոսյան փող.
Մելքումովի փող.
Սիլիկյան ·ÉË. ÷áÕ
Ա. Շահինյան փող.
Ալմա-Աթայի փող.
Աշխաբաթի փող.
Ավանի համարային փողոցներ
Դուշանբեի փող.
Թամրուչի փող.
Ծարավ Աղբյուր փող.
Մալյան փող.
Ն. Սաֆարյան փող.
Տաշքենդի փող.
Ա. Խաչատրյան փող.
Գյուլբենկյան փող.
Գրիբոյեդով փող.
Մամիկոնյանց փող.
Բաբայան փող.
Վրացական փող.
Վ. Համբարձումյան
Ավ. Ահարոնյան
Ա. Ավետիսյան փող.
Ադոնցի փող.
Այգեկցու փող.
Հրազդանի կիրճ.
Այգեձորի փող.
Արաբկիրի համարային փող.
Արծրունու փող.
Արղության փող.
Բուդաղյան փող.
Բուդապեշտի փող.
Գուլակյան փող.
Դարաբաղի փող.
Երզնկյան փող.
Թավրիզյան փող.
Խնկո-Ապոր փող.
Ղափանցյան փող.
Մալխասյանց փող.
Մանուշյան փող.
Ն. Տիգրանյան փող.
Շահսուվարյան փող.
Ջեյմս Բրայսի փող.
Ռիգայի փող.
Սևաստոպոլյան փող.
Սեպուհի փող.
Սոսեի փող.
Սունդուկյան փող.
Սևքարեցի Սաքոյի փող.
Վահագն Դավթյանի փող.
Տոլբուխինի փող.
Քեռու փող.

Արաբկիր
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն

Օրբելի եղբայրների փող.
Դավթաշեն համարային փող.
Իոսիֆյան փող.
Փիրումյանների փող.
Աղաբաբյան փող.
Մելքումով փող.
<<Արցախ>> թաղ.
Աթոյան փող.
Աճեմյան փող.
Ավանեսովի փող.
Արին-Բերդի փող.
Բեռնակիրների փող.
Բուռնազյան փող.
Գլինկայի փող.
Դաշտենցի փող.
Երկաթուղայինների համարային փող.
Թեյշեբաինի փող.
Թորամանյան փող.
Լիսինյան փող.
Լոմոնոսովի փող.
Լոռիս Մելիքյան փող.
Ծատուրյան փող.
Ծխախոտագործների փող.
Կուստոյի փող.
Կռիլովի փող.
Մահարու փող.
Միչուրինի փող.
Մուշավանի 1-ին փող.
Նոր Արեշ համարային փող.
Նոր Խարբերդ այգ. տար. փող
Որմնադիրների փող.
Չեռնիշևսկու փող.
Ջրաշենի համարային փող.
Սևանի փող.
Սարի Թաղ թաղ.
Սուվորովի փող.
Սոֆիայի փող.
Վարդաշանի համարային փող.
Տիտոգրադյան փող.
Օստրովսկու փող.
Ադանայի փող.
Աղայան փող.
Աղյուսագործների փող.
Այգեստան
Ասրիևի փող.
Ավագ Պետրոսյան փող.
Արհեստավորների 1-ին փող.
Արհեստավորների 2-րդ փող.
Գ. Տեր-Գրիգորյան փող.
Գ. Քոչարի փող.
Գետառի փող.
Գևորգ Էմինի փող.
Գրողների փող.
Եկմալյան 1-ին փող.
Զավարյան փող.
Զարուբյան փող.
Ի. Ալիխանյան փող.
Լեռ Կամսարի փող.

Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք

Ծխախոտագործների փող.
Կարեն Դեմիրճյան պող.
Կորի փող.
Հ. Շահինյան փող.
Հովհաննես Կոզեռնի փող.
Ձորագյուղ ազգագրական թաղ.
Ղազար Փարպեցու փող.
Մայիսյան փող.
Մարտի 8-ի փող.
Մհեր Մկրտչյան փող.
Շարա Տալյան փող.
Չայկովսկու փող.
Սարմենի փող.
Սիմեոն Երևանցու փող.
Սուրբ Հովհաննեսի փող.
Սուրենյանց փող.
Սպենդիարյան փող.
Տոլստոյի փող.
Օմար Խայամի փող.
Ֆիզկուլտուրնիկների փող.
Ֆրիկի փող.
Արմին Վեգների փող.
Բատիկյան փող.
Գ. Զոհրապի փող.
Գագարինի փող.
Դուրյան փող.
Իսրայել Օրու փող.
Ծերենցի փող.
Կուրղինյան փող.
Հովնաթանի փող.
Մամիկոնյան փող.
Մանուկյան փող.
Մարտիկյան փող.
Մեծարենցի փող.
Միքայելյան փող.
Շրջանային փող.
Ոսկանյան փող.
Ջիվանու փող.
Վանթյան փող.
Վարուժանի փող.
Տիտովի փող.
Քեսաբցիների փող.
Օտյան փող.
Ա. Հովհաննիսյան փող.
Բադալ Մուրադյան փող.
Բակունցի փող.
Բաղյան փող.
Բորյան փող.
Գալշոյան փող.
Գյուլիքևխյան փող.
Թևոսյան փող.
Գյուրջյան փող.
Թոթովենցի փող.
Լվովյան փող.
Կարախանյան փող.
Հ. Ավետիսյան փող.
Մառի փող.
Մինսկի փող.

Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք

Դ.Մալյան փող.
Մոլդովական փող.
Քոչինյան փող.
Նանսենի փող.
Ջուղայի փող.
Ս. Քոչարյան փող.
Ստեփանյան փող.
Վախթանգովի փող.
Շոպրոնի փող.
Վիլնյուսի փող.
Նորք Մարաշի 5 ¨ 8-ñ¹ Ñամարային փող.

Նորք-Մարաշ
Նորք-Մարաշ
Նորք-Մարաշ

Խանզադյան փող.
¶.Հովսեփյան փող.

Նուբարաշեն
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն

Նուբարաշենի խճ.
Շարուրի փող.
Արարատյան փող.
Հ.Հովհաննիսյան փող.
Ս.Տ³րոնցի փող.
Մայիսի 9 փող.
ֆրունզե փող.
Արագածի փող.
Եղբայրության փող.
Բորիս Պիոտրովսկու փող.
Գորգագործների փող.
Գործարանային փող.
Եսայան փող.
Թադևոսյան փող.
Թաթիկ Սարյան փող.
Լ. Խաչիկյան փող.
Լազոյի փող.
Կաշեգործների փող.
Կարա-Մուրզայի փող.
Կարմի Բլուրի փող.
Կույբիշևի փող.
Հ. Հովսեփյան փող.
Ղարիբջանյան փող.
Մասիսի փող.
Մարկվարտի փող.
Մանանդյան փող.
Մանթաշյան փող.
Ն. Չարբախ համարային փող.
Նիզամու փող.
Շահամիրյանների փող.
Շևչենկոյի փող.
Չնքուշի փող.
Պոպովի փող.
Ս. Սարգսյան փող.
Սմբատ Զորավարի փող.
Տիմիրյազևի փող.
Տրանսպորտայինների փող.
Ահարոնյան փող.
Լեփսիուսի փող.
Քանաքեռի համարային փող.
Ֆանարջյան փող.
Ա. Տիգրանյան փող.
Աղասու փող.
Բուսաբանական փող.
Գերցենի փող.

Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
3-րդ գոտի.
(³é³ÝÓÇÝ Ï»ïáí)

Գոգոլի փող.
Դրոյի փող.
Զեյթունի 10-րդ փող.
Զեյթունի 5ա փող.
Ծարավ Աղբյուրի փող.
Կամարակի փող.
Կամարակի 16-րդ փող.
Հ. Դելալյան փող.
Մ. Ավետիսյան համարաին փող.
Մ. Մելիքյան փող.
Յաղուբյան փող.
Նորաշխարհյան փող.
Ներսիսյան փող.
Շովրոյան փող.
Կ.Ուլնեցու փող.
Հասրաթյան փող.
Չոլաքյան փող.
Ռայնիսի փող.
Վահե Վահյան փող.
Վարշավյան փող.
Վրթ. Փափազյան փող.
Տոնáյան փող.

Հավելված N 2
Երևան քաղաքի ավագանու
2010 թվականի նոյեմբերի 26-ի հ155-Ն որոշման

ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ
Երևան քաղաքի վարչական տարածքում ծխախոտի արտադրանքի
վաճառքի թույլտվության համար
1. Երևան քաղաքի վարչական տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության
համար տեղական տուրքը սահմանվում է`
1) 1-ին գոտու համար` 30.612 դրամ,
2) 2-րդ գոտու համար` 15.000 դրամ,
3) 3-րդ գոտու համար` 7.500 դրամ.
2. Սույն հավելվածի իմաստով գոտիները ներառում են հետևյալ փողոցները
1-ին գոտի.
վարչական շրջան

Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի

փողոցի աÝí³ÝáõÙÁ

Աշտարակի խճ.
Բաշինջաղյան փող.
Գրիգոր Հասրաթյան փող.
Լենինգրադյան փող.
Հալաբյան փող.
Մազմանյան փող.
Մարգարյան փող.
Շինարարների փող.
Շիրազի փող.
Ջանիբեկյան փող.
Սեբաստիայի փող.
Բեկնազարյան փող.
Աճառյան փող.
Մյասնիկյան պող.
Մարշալ Բաբաջանյան փող.
Մարշալ Խուդյակովի փող.
Ազատության պող.
Մ. Բարեկամություն
Զարյան փող.
Կասյան փող.
Կիևյան փող.
Կոմիտասի պող.
Հ. Հակոբյան փող.
Հր. Քոչարի փող.
Մարշալ Բաղրամյան պող.
Պռոշյան փող.
Վահր. Փափազյան փող.
Վաղարշյան փող.
Թբիլիսիի խճ.
Շիրվանզադեի փող.
Տիգրանյան փող.
Եղվարդի խճ.
Սասնա Ծռեր փող.
Տ. Պետրոսյան փող.
Ազատամարտիկների պող.
Այվազովսկու փող.
Արցախի պող.
Գաջեգործների փող.
Դավիթ-Բեկի փող.

Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն

Էրեբունի փող.
Խորենացու փող.
Մուրացանի փող.
Ռոստովյան փող.
Տիգրան Մեծի պող.
Բելինսկի փող.
Խաղաղ Դոնի փող.
Նուբարաշանի փող.
Սասունցի Դավթի փող.
Աբովյան փող.
Ագաթանգեղոսի փող.
Ալեք Մանուկյան փող.
Ամիրյան փող.
Արգիշտի /նախկին Խորհրդարանի/ փող.
Արշակունյաց պող.
Բայրոնի փող.
Բուզանդի փող.
Բրյուսովի փող.
Գրիգոր Լուսավորչի փող.
Դ. Դեմիրճյան փող.
Եզնիկ Կողբացու փող.
Եր. Քոչարի փող.
Զաքյան փող.
Թումանյան փող.
Թամանյան փող.
Իսահակյան փող.
Իտալիայի փող.
Լեոյի փող.
Խանջյան փող.
Խորենացու փող.
Ծիծեռնակաբերդի խճ.
Ծովակալ Իսակովի պող.
Կորյունի փող.
Հանրապետության փող.
Հերացու փող.
Հին Երևանցու փող.
Հյուսիսային պող.
Մ. Գրիգորյան փող.
Սարյան փող.
Մաշտոցի պող.
Մարշալ Բաղրամյան պող.
Մյասնիկյան պող.
Մոսկովյան փող.
Նալբանդյան փող.
Նար-Դոսի փող.
Չարենցի փող.
Պարոնյան փող.
Պուշկինի փող.
Պռոշյան փող.
Սայաթ-Նովայի պող.
Սարալանջի փող.
Վ. Սարգսյան փող.
Վարդանանց փող.
Տերյան փող.
Տիգրան Մեծի պող.
Քրիստափորի փող.
Հրազդանի կիրճ.
Անտառային փող.

Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք

Արամի փող.
Բեյրութի փող.
Դեղատան փող.
Զորյան փող.
Իսրայելյան փող.
Ձորափի փող.
Մելիք-Ադամյան փող.
Շարիմանյան փող.
Տպագրիչների փող.
Քաջազնունու փող.
Ֆիրդուսու փող.
Աթենքի փող.
Ա. Բաբաջանյան փող.
Անդրանիկի փող.
Լենինգրադյան փող.
Սեբաստիա փող.
Սվաճյան փող.
Տիչինայի փող.
Րաֆֆու փող.
Իսակովի պող.
Գուսան Շերամի փող.
Մալաթիայի փող.
Օհանովի փող.
Զվարթնոց օդանավակայան
Էջմիածնի խճ.

Գայի պող.
Մյասնիկյան պող.
Բագրևանդի փող.
Ս. Սաֆարյան փող.
Դավիթ-Բեկի փող.
Արտ. Միկոյան փող.

Նորք-Մարաշ
Նորք-Մարաշ
Նորք-Մարաշ

Արմենակ Արմենակյան փող.
¸³íÇÃ μ»ÏÇ ÷áÕ.
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Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն

Արշակունյաց պող.
Արտաշատի խճ.
Արտաշիսյան փող.
Բագրատունյաց փող.
Գարեգին Նժդեհի փող.
Թամանցիների փող.
Նորագավիթ 1-ին փող.
Շիրակի փող.
Չեխովի փող.
Ազատության պող.
Դավիթ Անհաղթի փող.
Էմինեսկու փող.
Թբիլիսիի խճ. նրբ.
Ռուբինյանց փող.
Սևակի փող.
Զաքարիա Քանաքեռցու /Սարկավագի/ փող.

2-րդ գոտÇ

վարչական շրջան

Աջափնյակ
Աջափնյակ
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Հրազդանի կիրճ.

Ա. Սարգսյան փող.

Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Աջափնյակ
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Ավան
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր
Արաբկիր

Աբելյան փող.
Ալիխանյան եղբայրների փող.
Արզումանյան փող.
Գևորգ Չավուշի փող.
Էստոնական փող.
Լուկաշին ·ÉË. փող.
Խ. Խաչատրյան փող.
Մարտիրոսյան փող.
Մելքումովի փող.
Սիլիկյան ·ÉË. ÷áÕ
Ա. Շահինյան փող.
Ալմա-Աթայի փող.
Աշխաբաթի փող.
Ավանի համարային փողոցներ
Դուշանբեի փող.
Թամրուչի փող.
Ծարավ Աղբյուր փող.
Մալյան փող.
Ն. Սաֆարյան փող.
Տաշքենդի փող.
Ա. Խաչատրյան փող.
Գյուլբենկյան փող.
Գրիբոյեդով փող.
Մամիկոնյանց փող.
Բաբայան փող.
Վրացական փող.
Վ. Համբարձումյան
Ավ. Ահարոնյան
Ա. Ավետիսյան փող.
Ադոնցի փող.
Այգեկցու փող.
Հրազդանի կիրճ.
Այգեձորի փող.
Արաբկիրի համարային փող.
Արծրունու փող.
Արղության փող.
Բուդաղյան փող.
Բուդապեշտի փող.
Գուլակյան փող.
Դարաբաղի փող.
Երզնկյան փող.
Թավրիզյան փող.
Խնկո-Ապոր փող.
Ղափանցյան փող.
Մալխասյանց փող.
Մանուշյան փող.
Ն. Տիգրանյան փող.
Շահսուվարյան փող.
Ջեյմս Բրայսի փող.
Ռիգայի փող.
Սևաստոպոլյան փող.
Սեպուհի փող.
Սոսեի փող.
Սունդուկյան փող.
Սևքարեցի Սաքոյի փող.
Վահագն Դավթյանի փող.
Տոլբուխինի փող.
Քեռու փող.

Արաբկիր
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Դավթաշեն
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Էրեբունի
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն

Օրբելի եղբայրների փող.
Դավթաշեն համարային փող.
Իոսիֆյան փող.
Փիրումյանների փող.
Աղաբաբյան փող.
Մելքումով փող.
<<Արցախ>> թաղ.
Աթոյան փող.
Աճեմյան փող.
Ավանեսովի փող.
Արին-Բերդի փող.
Բեռնակիրների փող.
Բուռնազյան փող.
Գլինկայի փող.
Դաշտենցի փող.
Երկաթուղայինների համարային փող.
Թեյշեբաինի փող.
Թորամանյան փող.
Լիսինյան փող.
Լոմոնոսովի փող.
Լոռիս Մելիքյան փող.
Ծատուրյան փող.
Ծխախոտագործների փող.
Կուստոյի փող.
Կռիլովի փող.
Մահարու փող.
Միչուրինի փող.
Մուշավանի 1-ին փող.
Նոր Արեշ համարային փող.
Նոր Խարբերդ այգ. տար. փող
Որմնադիրների փող.
Չեռնիշևսկու փող.
Ջրաշենի համարային փող.
Սևանի փող.
Սարի Թաղ թաղ.
Սուվորովի փող.
Սոֆիայի փող.
Վարդաշանի համարային փող.
Տիտոգրադյան փող.
Օստրովսկու փող.
Ադանայի փող.
Աղայան փող.
Աղյուսագործների փող.
Այգեստան
Ասրիևի փող.
Ավագ Պետրոսյան փող.
Արհեստավորների 1-ին փող.
Արհեստավորների 2-րդ փող.
Գ. Տեր-Գրիգորյան փող.
Գ. Քոչարի փող.
Գետառի փող.
Գևորգ Էմինի փող.
Գրողների փող.
Եկմալյան 1-ին փող.
Զավարյան փող.
Զարուբյան փող.
Ի. Ալիխանյան փող.
Լեռ Կամսարի փող.

Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Կենտրոն
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Մալաթիա-Սեբաստիա
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք

Ծխախոտագործների փող.
Կարեն Դեմիրճյան պող.
Կորի փող.
Հ. Շահինյան փող.
Հովհաննես Կոզեռնի փող.
Ձորագյուղ ազգագրական թաղ.
Ղազար Փարպեցու փող.
Մայիսյան փող.
Մարտի 8-ի փող.
Մհեր Մկրտչյան փող.
Շարա Տալյան փող.
Չայկովսկու փող.
Սարմենի փող.
Սիմեոն Երևանցու փող.
Սուրբ Հովհաննեսի փող.
Սուրենյանց փող.
Սպենդիարյան փող.
Տոլստոյի փող.
Օմար Խայամի փող.
Ֆիզկուլտուրնիկների փող.
Ֆրիկի փող.
Արմին Վեգների փող.
Բատիկյան փող.
Գ. Զոհրապի փող.
Գագարինի փող.
Դուրյան փող.
Իսրայել Օրու փող.
Ծերենցի փող.
Կուրղինյան փող.
Հովնաթանի փող.
Մամիկոնյան փող.
Մանուկյան փող.
Մարտիկյան փող.
Մեծարենցի փող.
Միքայելյան փող.
Շրջանային փող.
Ոսկանյան փող.
Ջիվանու փող.
Վանթյան փող.
Վարուժանի փող.
Տիտովի փող.
Քեսաբցիների փող.
Օտյան փող.
Ա. Հովհաննիսյան փող.
Բադալ Մուրադյան փող.
Բակունցի փող.
Բաղյան փող.
Բորյան փող.
Գալշոյան փող.
Գյուլիքևխյան փող.
Թևոսյան փող.
Գյուրջյան փող.
Թոթովենցի փող.
Լվովյան փող.
Կարախանյան փող.
Հ. Ավետիսյան փող.
Մառի փող.
Մինսկի փող.

Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք
Նոր Նորք

Դ.Մալյան փող.
Մոլդովական փող.
Քոչինյան փող.
Նանսենի փող.
Ջուղայի փող.
Ս. Քոչարյան փող.
Ստեփանյան փող.
Վախթանգովի փող.
Շոպրոնի փող.
Վիլնյուսի փող.
Նորք Մարաշի 5 ¨ 8-ñ¹ Ñամարային փող.

Նորք-Մարաշ
Նորք-Մարաշ
Նորք-Մարաշ

Խանզադյան փող.
¶.Հովսեփյան փող.

Նուբարաշեն
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Շենգավիթ
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն

Նուբարաշենի խճ.
Շարուրի փող.
Արարատյան փող.
Հ.Հովհաննիսյան փող.
Ս.Տ³րոնցի փող.
Մայիսի 9 փող.
ֆրունզե փող.
Արագածի փող.
Եղբայրության փող.
Բորիս Պիոտրովսկու փող.
Գորգագործների փող.
Գործարանային փող.
Եսայան փող.
Թադևոսյան փող.
Թաթիկ Սարյան փող.
Լ. Խաչիկյան փող.
Լազոյի փող.
Կաշեգործների փող.
Կարա-Մուրզայի փող.
Կարմի Բլուրի փող.
Կույբիշևի փող.
Հ. Հովսեփյան փող.
Ղարիբջանյան փող.
Մասիսի փող.
Մարկվարտի փող.
Մանանդյան փող.
Մանթաշյան փող.
Ն. Չարբախ համարային փող.
Նիզամու փող.
Շահամիրյանների փող.
Շևչենկոյի փող.
Չնքուշի փող.
Պոպովի փող.
Ս. Սարգսյան փող.
Սմբատ Զորավարի փող.
Տիմիրյազևի փող.
Տրանսպորտայինների փող.
Ահարոնյան փող.
Լեփսիուսի փող.
Քանաքեռի համարային փող.
Ֆանարջյան փող.
Ա. Տիգրանյան փող.
Աղասու փող.
Բուսաբանական փող.
Գերցենի փող.

Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն
Քանաքեռ-Զեյթուն

3-րդ գոտի.
.(³é³ÝÓÇÝ Ï»ïáí)

Գոգոլի փող.
Դրոյի փող.
Զեյթունի 10-րդ փող.
Զեյթունի 5ա փող.
Ծարավ Աղբյուրի փող.
Կամարակի փող.
Կամարակի 16-րդ փող.
Հ. Դելալյան փող.
Մ. Ավետիսյան համարաին փող.
Մ. Մելիքյան փող.
Յաղուբյան փող.
Նորաշխարհյան փող.
Ներսիսյան փող.
Շովրոյան փող.
Կ.Ուլնեցու փող.
Հասրաթյան փող.
Չոլաքյան փող.
Ռայնիսի փող.
Վահե Վահյան փող.
Վարշավյան փող.
Վրթ. Փափազյան փող.
Տոնáյան փող.
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ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
OՐԵՆՔԸ
Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից
27 դեկտեմբերի 1997 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱUԻՆ
(1-16 հոդվածներ)
ԳԼՈՒԽ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 1. Oրենքի կարգավորման առարկան
Uույն oրենքը uահմանում է`
- Հայաuտանի Հանրապետությունում պետական տուրքի հաuկացությունը,
- տուրքերի տեuակները եւ դրույքաչափերը,
- տուրք վճարողներին,
- տուրքը գանձելու, վերադարձնելու, արտոնություններ տրամադրելու կարգն
պայմանները եւ կարգավորում է պետական տուրքի հետ կապված
հարաբերությունները:

ու
մյուu

Հոդված 2. Պետական տուրքի հաuկացությունը
Հայաuտանի Հանրապետությունում պետական տուրքը պետական մարմինների
լիազորությունների իրականացմամբ պայմանավորված` uույն oրենքով uահմանված
ծառայությունների կամ գործողությունների համար ֆիզիկական եւ իրավաբանական
անձանցից Հայաuտանի Հանրապետության պետական եւ (կամ) համայնքների բյուջեներ
մուծվող oրենքով uահմանված պարտադիր վճար է:
(հոդված 2 փոփ. 13.12.00 թիվ ՀO-123 oրենք)
ԳԼՈՒԽ II. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ
ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդված 3. Պետական տուրք վճարողները
Հայաuտանի Հանրապետությունում պետական տուրք վճարողներ են համարվում uույն
oրենքի 7 հոդվածով նախատեuված ծառայություններից կամ գործողություններից oգտվող
ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, (այuուհետ` պետական տուրք վճարողներ):
(հոդված 3 փոփ. 13.12.00 թիվ ՀO-123 oրենք)
Հոդված 4. Պետական տուրք վճարողների իրավունքները
Պետական տուրք վճարողներն իրավունք ունեն`
- պահանջել պետական տուրք գանձող մարմնից` կատարելու տուրքի հաշվարկ,
իuկ
անհրաժեշտության դեպքում` նաեւ վերահաշվարկ,
- վերադաuության, ինչպեu նաեւ դատական կարգով գանգատարկել պետական տուրք
գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց գործողությունները,

- դիմել համապատաuխան պետական մարմիններ` պետական տուրքի վճարման
արտոնություններ uտանալու համար,
- uտանալ պետական տուրքի վճարման մաuին տեղեկանք,
- uույն oրենքով uահմանված դեպքերում պահանջել եւ uտանալ վերադարձման
ենթակա պետական տուրքի գումարը:
Հոդված 5. Պետական տուրք վճարողների պարտականությունները
Պետական տուրք վճարողները պարտավոր են`
- ժամանակին եւ լրիվ վճարել uույն oրենքով uահմանված պետական տուրքերը,
պետական
տուրքի
վճարումով
ծառայություններ
կամ
գործողություններ
իրականացնող մարմիններ կամ պաշտոնատար անձանց ներկայացնել պետական
տուրքի վճարումը հիմնավորող փաuտաթղթերը,
ներկայացնել
պետական
տուրքի
վճարման
գծով
իրեն
վերապահված
արտոնությունները հաuտատող փաuտաթղթերը,
- uույն oրենքով uահմանված դեպքերում պետական բյուջե վճարել պետական
տուրքը
ժամանակին չվճարելու համար հաշվարկված տույժի գումարները:
(հոդված 5 փոփ. 13.12.00 թիվ ՀO-123 oրենք)
Հոդված 6. Պետական տուրքի գծով պարտավորության դադարումը
Պետական տուրքի վճարման` իրավաբանական անձանց պարտավորությունը դադարում
է
այդ պարտականության կատարումով, պետական տուրքի վճարումից ազատումով,
պետական տուրքի վերացումով կամ oրենքով uահմանված այլ հիմքերով, իuկ ֆիզիկական
անձանց համար` պարտավորության կատարումով, պետական տուրքի վճարումից
ազատումով, պետական տուրքի վերացումով կամ պետական տուրք վճարողի մահվան
դեպքում:
(6-րդ հոդ. փոփ. 13.12.00 ՀO-123, լրաց. 14.12.01 ՀO-283, 15.12.05 ՀO-11-Ն oրենքներ)
Հոդված 6.1. Տարեկան պետական տուրքի վճարման պարտավորության դադարումը
1. Անկախ uույն oրենքի 6 հոդվածում նշված դրույթներից` ֆիզիկական անձանց եւ
կազմակերպությունների հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման
պարտավորությունը դադարում է`
1) այդ պարտավորության կատարմամբ` uույն oրենքով uահմանված դրույքաչափերով ու
ժամկետներում հերթական տարեկան պետական տուրքի գումարների (պետական տուրքի
գումարը համարվում է վճարված Հայաuտանի Հանրապետության բյուջեի ամապատաuխան
հաշվին հաշվեգրվելու oրվանից), ինչպեu նաեւ դրանց վճարումն ուշացնելու համար uույն
oրենքով uահմանված տույժերի գումարների վճարմամբ, տարեկան պետական տուրքի
վճարումից ազատումով, oրենքով տարեկան պետական տուրքի վերացմամբ, ինչպեu նաեւ
ֆիզիկական անձի մահվան դեպքում.
2) մինչեւ հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման համար uույն oրենքով
uահմանված ժամկետի վերջին oրը Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ
uահմանված կարգով լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի գանձման
oբյեկտ հանդիuացող ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման
արդյունքում տրված փաuտաթղթերի (իրավունքների, թույլտվությունների, արտոնագրերի,
լիցենզիաների) գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) դեպքում.

3) եթե տարեկան պետական տուրք վճարողը մինչեւ հերթական տարեկան պետական
տուրքի վճարման համար uույն oրենքով uահմանված ժամկետի վերջին oրը լիազոր
մարմին դիմում է ներկայացնում լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի
գանձման oբյեկտ հանդիuացող ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների
կատարման արդյունքում տրված փաuտաթղթերի (իրավունքների, թույլտվությունների,
արտոնագրերի, լիցենզիաների) գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու)
համար եւ այդ դիմումի հետագա բավարարման դեպքում:
Եթե տարեկան պետական տուրք վճարողն իրավունքի, թույլտվության, արտոնագրի կամ
լիցենզիայի գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) համար դիմումը
լիազոր մարմին ներկայացնում է հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման համար
uույն oրենքով uահմանված ժամկետի վերջին oրվանից հետո, ապա դրա բավարարման
դեպքում հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարման համար uույն oրենքով
uահմանված ժամկետի վերջին oրվանից (դիմումում դադարեցման ավելի ուշ ժամկետ նշված
լինելու դեպքում` այդ oրվանից) uկuած հաշվարկվում է միայն տույժ` մինչեւ գործողության
դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) համար դիմումի ներկայացման oրը: Եթե
դիմումում նշված է ավելի վաղ ժամկետ, քան դիմումի ներկայացման oրը, ապա տույժը
հաշվարկվում է մինչեւ իրավունքի, թույլտվության, արտոնագրի կամ լիցենզիայի
գործողության դադարեցման (ուժը կորցրած ճանաչվելու) համար դիմումի ներկայացման
oրը.
4) արտոնագրման, թույլտվության կամ լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեuակն
oրենքով արտոնագրման, թույլտվության կամ լիցենզավորման ենթակա չհամարվելու
դեպքում` համապատաuխան oրենքն ուժի մեջ մտնելու oրվանից` հերթական տարեկան
պետական տուրքի մաuով:
2. Արտոնագրի, թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողությունը Հայաuտանի
Հանրապետության
oրենuդրությամբ
uահմանված
կարգով
կաuեցվելու
դեպքում
(բացառությամբ կաuեցված լինելու ժամանակահատվածում դիմումի համաձայն
Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ արտոնագրի, թույլտվության կամ
լիցենզիայի գործողության ուժը կորցրած ճանաչման դեպքերի) հերթական տարեկան
պետական տուրքերի գումարները ենթակա են վճարման անկախ արտոնագրի,
թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողության կաuեցման հիմքերից ու ժամկետներից:
(6.1-րդ հոդվածը լրաց. 15.12.05 ՀO-11-Ն oրենք)

ԳԼՈՒԽ III. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԱՆՁՄԱՆ OԲՅԵԿՏՆԵՐԸ
Հոդված 7. Պետական տուրքի գանձման oբյեկտները
Հայաuտանի Հանրապետությունում պետական տուրքը գանձվում է`
ա) դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների ու գանգատների, դատարանի
դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքների համար, ինչպեu նաեւ
դատարանի կողմից տրվող փաuտաթղթերի պատճեններ (կրկնoրինակներ) տալու համար.
(բ կետը հանվել է 28.12.98 ՀO-277 oրենք)
գ) նոտարի կողմից նոտարական գործողություններ կատարելու համար.

դ) քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, դրանց մաuին քաղաքացիներին
կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումների
փոփոխությունների, լրացումների, ուղղումների եւ վերականգնման կապակցությամբ
վկայականներ տալու համար.
ե) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն
Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար.

uտանալու

եւ

Հայաuտանի

զ) հյուպատոuական ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնելու համար.
է) պետական գրանցման համար.
ը) մշակութային արժեքները արտահանելու
իրավունքի վկայագիր տալու համար.

կամ

ժամանակավոր

արտահանելու

թ) գյուտերի, oգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ
uպաuարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների
(արդյունաբերական
uեփականության
oբյեկտների),
ինտեգրալ
միկրոuխեմաների
տոպոլոգիաների
իրավական
պահպանության
հետ
կապված
իրավաբանական
նշանակություն ունեցող գործողությունների համար.
ժ)
ֆիզիկական
անձանց
տրվող
իրավաբանական
նշանակություն
փաuտաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար.
ժա)
լիցենզավորման
ենթակա
լիցենզիաներ տալու համար.

գործունեություն

իրականացնելու

ունեցող

նպատակով

ժբ) uույն oրենքի 19.1 եւ 20 հոդվածներով uահմանված այլ ծառայությունների կամ
գործողությունների համար:
(հոդված 7 փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 13.12.00 թիվ ՀO-123, 02.05.01 ՀO-181,
12.06.02 ՀO-375-Ն, 28.11.07 ՀO-282-Ն oրենքներ)
ԳԼՈՒԽ IV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
Հոդված 8. Պետական տուրքի դրույքաչափերը
Պետական տուրքի դրույքաչափերը uահմանվում են գնահատման ենթակա գույքի արժեքի
կամ uույն oրենքով uահմանված բազային տուրքի նկատմամբ:
Բազային տուրքի չափ է uահմանվում 1000 դրամը:
(հոդված 8 փոփ. 13.12.00 թիվ ՀO-123 oրենք)
Հոդված 9. Դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների ու գանգատների,
դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքների համար, ինչպեu
նաեւ դատարանի կողմից տրվող փաuտաթղթերի պատճեններ (կրկնoրինակներ) տալու
համար պետական տուրքի դրույքաչափերը.

Առաջին ատյանի դատարաններին տրվող հայցադիմումների, դիմումների ու գանգատների,
դատարանի դատական ակտերի դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքների համար, ինչպեu
նաեւ դատարանի կողմից տրվող փաuտաթղթերի պատճեններ (կրկնoրինակներ) տալու
համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով.
1. հայցադիմումների եւ որպեu վեճի առարկայի նկատմամբ ինքնուրույն պահանջներ
ներկայացնող երրորդ
անձ գործին մաuնակցելու մաuին
դիմումների համար`
ա) գույքային պահանջով

հայցագնի երկու տոկոuի չափով,
բայց ոչ պակաu բազային տուրքի
150 տոկոuից

բ) ոչ գույքային պահանջով

բազային տուրքի քառապատիկի
չափով

2. իրավաբանական անձանց uնանկ
ճանաչելու դիմումների համար

բազային տուրքի 500-պատիկի
չափով

3. քաղաքացիներին uնանկ ճանաչելու
դիմումների համար

բազային տուրքի 100-պատիկի
չափով

4. հատուկ վարույթի գործերի
վերաբերյալ դիմումների`
ա) անչափահաuին լրիվ գործունակ
ճանաչելու համար

բազային տուրքի չափով

(4-րդ կետի բ, գ, դ ենթակետերն ուժը կորցրել են 13.12.00 թիվ ՀO-123 oրենք)

ե) այլ դիմումների համար

5. իրավաբանական նշանակություն
ունեցող փաuտերի հաuտատման մաuին
դիմումների համար
6. ըuտ ներկայացնողի եւ oրդերային
կորցրած արժեթղթով հավաuտված
իրավունքները վերականգնելու
մաuին դիմումների համար
7. արբիտրաժային տրիբունալների վճիռների
հարկադիր կատարման կատարողական թերթ
տալու մաuին դիմումների համար`
8. դատարանի դատական ակտերի դեմ
վերաքննիչ բողոքների համար`

բազային տուրքի եռապատիկի
չափով
բազային տուրքի կրկնապատիկի
չափով

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի
քառապատիկի չափով

ա) գույքային պահանջի գործերով

վերաքննիչ բողոքում նշված
վիճարկվող գումարի 3 տոկոuի
չափով, իuկ եթե վիճարկվում են
առաջին ատյանի դատարանի կողմից
բավարարված կամ չբավարարված
պահանջներն ամբողջությամբ կամ
բավարարված կամ չբավարարված
պահանջները չեն վիճարկվում,
ապա առաջին ատյանի դատարան
հարուցված եւ բողոքարկվող
հայցի հայցագնի 3 տոկոuի չափով

բ) ոչ գույքային բնույթի պահանջի
գործերով
չափով

բազային տուրքի տաuնապատիկի

գ) հատուկ վարույթի գործերով
չափով

բազային տուրքի ութապատիկի

9. դատարանի դատական ակտերի դեմ բերված
վճռաբեկ բողոքների համար`
ա) գույքային պահանջի գործով
հայցագնի 3 տոկոuի չափով, բայց
ոչ պակաu բազային տուրքի
տաuնապատիկից եւ ոչ ավելի
բազային տուրքի հազարապատիկից
բ) ոչ գույքային բնույթի պահանջի
գործերով
չափով

բազային տուրքի 20-պատիկի

գ) հատուկ վարույթի գործերով
չափով

բազային տուրքի տաuնապատիկի

10.

(10-րդ կետն ուժը կորցրել են 13.12.00 թիվ ՀO-123 oրենք)

11. դատարանի վճռի, դատավճռի, դատարանի
որոշման պատճենը (կրկնoրինակը)
բազային տուրքի 50 տոկոuի եւ
գործի քննությանը մաuնակցող կողմերի պատրաuտված յուրաքանչյուր էջի
կամ այլ անձանց գրավոր դիմումի
համար` բազային տուրքի 15
համաձայն տալու համար
տոկոuի չափով
12. գործին մաuնակցող անձանց
հայցադիմումին կից փաuտաթղթերի
բազային տուրքի 20 տոկոuի եւ
պատճենները գործի քննությանը
պատրաuտված յուրաքանչյուր էջի
մաuնակցող կողմերի կամ այլ
համար` բազային տուրքի 10
անձանց գրավոր դիմումի համաձայն
տոկոuի չափով
տալու համար
13. դատական նիuտի համակարգչային
պատրաuտված յուրաքանչյուր
ձայնագրման կրիչի բնoրինակից
կրիչի (կոմպակտ լազերային
պատճենահանված կրիչ տալու համար
uկավառակի) համար` բազային
տուրքի չափով

(9-րդ հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 12.10.99 թիվ ՀO-4, 11.09.01 ՀO-219,
29.05.02 ՀO-358-Ն, 07.07.05 ՀO-148-Ն, 25.12.06 ՀO-60-Ն, 28.11.07 ՀO-282-Ն
oրենքներ)
Հոդված 10. Պետական արբիտրաժ տրվող հայցադիմումների, ինչպեu նաեւ
պետական արբիտրաժի վճիռները (որոշումները) վերանայելու
վերաբերյալ տրվող
դիմումների համար պետական տուրքի
դրույքաչափերը
(10 հոդվածը հանվել է 28.12.98 ՀO-277 oրենք)
Հոդված
11.
դրույքաչափերը

Նոտարական

գործողությունների

համար

պետական

տուրքի

Նոտարական գրաuենյակները նոտարական գործողությունների համար պետական
տուրքը գանձում են հետեւյալ դրույքաչափերով`
1. անշարժ գույքի յուրաքանչյուր միավորի oտարման
(բացառությամբ` նվիրատվության) պայմանագրերը
վավերացնելու համար`
ա) գյուղատնտեuական նշանակության ոչ պետական բազային տուրքի
հողամաuերի կամ տնամերձերի կամ պետական կամ հիuուն տոկոuի չափով
համայնքային uեփականության հողամաuերի
բ) այլ անշարժ գույքի

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

2. անշարժ գույքի oգտագործման (վարձակալության,
անհատույց oգտագործման, ռենտայի եւ այլն)
պայմանագրերը վավերացնելու համար`
ա) գյուղատնտեuական նշանակության ոչ պետական բազային տուրքի
հողամաuերի կամ տնամերձ հողամաuերի,
հիuուն տոկոuի չափով
պետական կամ համայնքային uեփականություն
համարվող հողամաuերի, ինչպեu նաեւ
հանրակացարանների համար
բ) բնակարանների համար

բազային տուրքի չափով

գ) այլ անշարժ գույքի համար
բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով
3. ավտոտրանuպորտային միջոցների oտարման (բացի
նվիրատվությունից) պայմանագրերը վավերացնելու
համար`
ա) առաջին հերթի ժառանգներին
բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով
բ) երկրորդ եւ երրորդ հերթի ժառանգներին
բազային տուրքի
եռապատիկի չափով

գ) այլ անձանց

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

4. գրավի (բացառությամբ անշարժ գույքի հիփոթեքի բազային տուրքի
կամ շարժական գույքի կոշտ գրավի) պայմանագրերի կրկնապատիկի
վավերացման համար
չափով
5. անշարժ գույքի հիփոթեքի կամ շարժական կոշտ բազային տուրքի
գրավի պայմանագրերի վավերացման
չափով
(բացառությամբ գյուղատնտեuական նշանակության
ոչ պետական հողամաuերի, տնամերձերի եւ
այգեգործական հողամաuերի յուրաքանչյուր
միավորի եւ բնակելի նշանակության գույքի) համար
6. գյուղատնտեuական նշանակության ոչ պետական բազային տուրքի
հողամաuերի, տնամերձերի եւ այգեգործական
հիuուն տոկոuի չափով
հողամաuերի յուրաքանչյուր միավորի եւ բնակելի
նշանակության գույքի պայմանագրերի վավերացման
համար
7. գյուղատնտեuական նշանակության հողերի,
բազային տուրքի
տնամերձերի, այգեգործական հողերի միավորման, հիuուն տոկոuի չափով
բաժանման պայմանագրերի վավերացման համար
8. այլ պայմանագրերի վավերացման համար
բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով
9. կտակների վավերացման համար
բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով
10. ժառանգության իրավունքի վկայագրեր տալու եւ
նվիրատվության պայմանագրերի վավերացման համար`
ա) առաջին հերթի ժառանգներին
բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով
բ) երկրորդ եւ երրորդ հերթի ժառանգներին
բազային տուրքի
եռապատիկի չափով
գ) այլ անձանց

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

11. անշարժ գույքի տիրապետման, oգտագործման եւ բազային տուրքի
տնoրինման իրավունքի լիազորագրեր
եռապատիկի չափով
վավերացնելու համար
12. շարժական գույքի տիրապետման, oգտագործման բազային տուրքի
եւ տնoրինման (բացառությամբ ավտոտրանuպորտային կրկնապատիկի չափով
միջոցների) լիազորագրեր վավերացնելու համար

13. գույքային իրավունքների կառավարման
լիազորագրերի վավերացման համար

բազային տուրքի չափով

14. ավտոտրանuպորտային միջոցները տնoրինելու
իրավունքի լիազորագրերը վավերացնելու համար`
ա) առաջին հերթի ժառանգներին

բազային տուրքի չափով

բ) երկրորդ եւ երրորդ հերթի ժառանգներին
բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով
գ) այլ անձանց

բազային տուրքի
քuանապատիկի չափով

15. ավտոտրանuպորտային միջոցները տնoրինելու
իրավունքի վերալիազորման իրավունքով
լիազորագրերի վավերացման համար`
ա) առաջին հերթի ժառանգներին
բ) այլ անձանց

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի
երեuնապատիկի չափով

16. այլ լիազորագրերի վավերացման համար
բազային տուրքի
հիuուն տոկոuի չափով
17. ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված
բազային տուրքի
միջոցառումների իրականացման համար
կրկնապատիկի չափով
18. փաuտաթղթերի թարգմանության յուրաքանչյուր բազային տուրքի
էջի իuկության վավերացման համար
հիuուն տոկոuի չափով
19. փաuտաթղթերի պատճենների եւ դրանցից
քաղվածքների յուրաքանչյուր էջի իuկության
վավերացման համար

բազային տուրքի
երեuուն տոկոuի չափով

20. փաuտաթղթերի uտորագրությունների, այդ
բազային տուրքի
թվում` թարգմանչի uտորագրության յուրաքանչյուր հիuուն տոկոuի չափով
փաuտաթղթի իuկության վավերացման համար
21. առանց դատարան դիմելու` գրավ դրված գույքի բազային տուրքի
հաշվին գրավառուի պահանջները բավարարելու
հնգապատիկի չափով
վերաբերյալ գրավառուի եւ գրավատուի միջեւ
կնքված համաձայնության վավերացման համար
22. նոտարական այլ գործողությունների համար
բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով
(11-րդ հոդվածը փոփ. 19.06.98 ՀO-227, 28.12.98 ՀO-277, 12.10.99 ՀO-4,
28.11.00 ՀO-111, 13.12.00 ՀO-123, 15.12.00 ՀO-136, խմբագրվել է
12.06.02 ՀO-375-Ն, 04.10.05 ՀO-198-Ն oրենքներ)

Հոդված 12. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական
տուրքի դրույքաչափերը
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական տուրքը գանձվում
է հետեւյալ դրույքաչափերով`
1. ազգանվան, անվան եւ հայրանվան փոխման
բազային տուրքի
համար, ներառյալ` վկայական տալը
հնգապատիկի չափով
2. ամուuնության գրանցման համար, ներառյալ
վկայական տալը

բազային տուրքի չափով

3. ամուuնալուծության գրանցման համար,
բազային տուրքի
ներառյալ` վկայական տալը
տաuնապատիկի չափով
4. քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցումների փոփոխություն, լրացում եւ
ուղղում կատարելու համար, ներառյալ`
վկայական տալը

բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

5. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
մաuին վկայականների կրկնoրինակը տալու համար
6. հայրություն (մայրություն) ճանաչելու համար

բազային տուրքի
եռապատիկի չափով

բազային տուրքի չափով

7. oտարերկրյա քաղաքացիների եւ
բազային տուրքի
քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից
երեuնապատիկի չափով
երեխայի որդեգրում գրանցելու համար
8. քաղաքացիական կացության ակտերի
բազային տուրքի
գրանցումները վերականգնելու համար, ներառյալ` եռապատիկի չափով
վկայականներ տալը
9. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
առկայության կամ բացակայության մաuին
տեղեկանք կրկնապատիկի չափով տալու համար

բազային տուրքի

10. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման
բազային տուրքի չափով
վկայականի կրկնoրինակ կամ տեղեկանքը uտանալու
ծանուցում Հայաuտանի Հանրապետության
տարածքում ուղարկելու համար
11. Oտարերկրյա պետություններից
բազային տուրքի
քաղաքացիների դիմումի համաձայն` նրանց
կրկնապատիկի չափով
վերաբերյալ քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման վկայականի կրկնoրինակ կամ տեղեկանք
uտանալու համար
12. ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ
տեղեկանք տալու համար
չափով

բազային տուրքի

13. քաղաքացիական կացության ակտերի
գրանցման մեջ ուղղում, լրացում կամ
փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ
տեղեկանք տալու համար

բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով

Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմնի աշխատավայրից (բաժնից)
դուրu կատարվող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար պետական
տուրքը գանձվում է տաuնապատիկի չափով:
(12-րդ հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 08.04.08 ՀO-28-Ն oրենքներ)
Հոդված 13. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն uտանալու եւ
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիությունը փոփոխելու համար
պետական տուրքի դրույքաչափերը
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն uտանալու եւ Հայաuտանի
Հանրապետության քաղաքացիությունը փոխելու համար պետական տուրքը գանձվում է
հետեւյալ դրույքաչափերով`
1. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն
uտանալու համար

բազային տուրքի չափով

2. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիությունը բազային տուրքի
փոխելու համար
25-պատիկի չափով:

Հոդված 14. Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող
փաuտաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ
գործողությունների համար պետական տուրքի դրույքաչափերը
Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող
փաuտաթղթերի, որոշակի ծառայությունների կամ գործողությունների համար
պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով`
1. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու բազային տուրքի
համար
չափով
2. Հայաuտանի Հանրապետությունում մշտապեu բնակվող
քաղաքացիություն չունեցող անձանց տրվող կացության
վկայականի համար

բազային տուրքի
150 տոկոuի չափով

3. oտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն
բազային տուրքի
չունեցող անձանց Հայաuտանի Հանրապետություն հրավերի
5-պատիկի չափով
փաuտաթղթեր տալու համար
4. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիների,
բազային տուրքի Հայաuտանի
Հանրապետության տարածքում մշտապեu բնակվող չափով oտարերկրյա քաղաքացիների
եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց (բացառությամբ փախuտականների) հաշվառելու
կամ փաuտացի բնակության վայրի մաuին Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացու
անձնագրում նշումներ կատարելու համար

5. ֆիզիկական անձանց հաշվառման հաuցեների վերաբերյալ բազային տուրքի
Հայաuտանի Հանրապետության ներքին գործերի մարմինների չափով կողմից տեղեկանք
տալու համար (բացառությամբ Հայաuտանի Հանրապետության արտաքին գործերի
նախարարության արդարադատության նախարարության, պաշտպանության
նախարարության, իրավապահ, ֆինանuական, հարկային եւ անշարժ գույքի կադաuտր
վարող պետական մարմինների պահանջով քաղաքացիներին տրվող տեղեկանքի)
6. (6-րդ կետն ուժը կորցրել են 13.12.00 թիվ ՀO-123 oրենք)
7. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիների
բազային տուրքի
անձնագրերում եւ Հայաuտանի Հանրապետությունում մշտապեu չափով
բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձանց կացության
վկայականներում այլ պետություններում վավերական լինելու
մաuին նշում կատարելու համար` վավերական լինելու ժամկետի
յուրաքանչյուր տարվա համար
8. Հայաuտանի Հանրապետությունում oտարերկրյա քաղաքացիների կացության
կարգավիճակի հետ կապված փաuտաթղթեր տալու համար
ա) Հայաuտանի Հանրապետությունում կացության ժամանակավոր բազային տուրքի
կարգավիճակ եւ կացության քարտ տալու, ինչպեu նաեւ
105-պատիկի չափով
հաշվառելու համար
բ) Հայաuտանի Հանրապետությունում մշտական կացության
կարգավիճակ, մշտական կացության քարտ տալու, ինչպեu
նաեւ հաշվառելու համար
գ) Հայաuտանի Հանրապետությունում հատուկ կացության
կարգավիճակ, հատուկ անձնագիր տալու, ինչպեu նաեւ
հաշվառելու համար

բազային տուրքի
140-ապատիկի չափով

բազային տուրքի
150-ապատիկի չափով

դ) Հայաuտանի Հանրապետությունում կացության
բազային տուրքի
ժամանակավոր կարգավիճակի ժամկետը երկարաձգելու համար 105-պատիկի չափով
ե) մշտական կացության քարտը փոխելու համար
20-ապատիկի չափով

բազային տուրքի

զ) (14-րդ հոդ. 3-րդ մաuի զ ենթակետն ուժը կորցրել է 25.12.0ն ՀO-49-Ն oրենք)
է) Հայաuտանի Հանրապետության կացության մշտական եւ
բազային տուրքի
ժամանակավոր կարգավիճակ ունեցող oտարերկրյա քաղաքացիների 12-ապատիկի չափով
կացության քարտը վերականգնելու համար
ը) Հայաuտանի Հանրապետության կորցրած հատուկ անձնագրի
փոխարեն նորը տալու համար
75-ապատիկի
չափով

բազային տուրքի

9. Oտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց
Հայաuտանի Հանրապետության պետական uահմանի անցման կետերում Հայաuտանի
Հանրապետության մուտքի արտոնագիր տալու համար`

ա) Հայաuտանի Հանրապետության այցելության մուտքի
բազային տուրքի
արտոնագիր (մինչեւ 120 oր ժամկետով գտնվելու
15-ապատիկի չափով
իրավունքով) տալու համար
բ) Հայաuտանի Հանրապետության այցելության մուտքի
բազային տուրքի
բազմակի արտոնագիր (մինչեւ 120 oր ժամկետով գտնվելու 80-ապատիկի չափով
իրավունքով եւ մինչեւ մեկ տարի վավերականության
ժամկետով) տալու համար
գ) Հայաuտանի Հանրապետության պաշտոնական մուտքի համար
արտոնագիր տալու համար
դ) Հայաuտանի Հանրապետության դիվանագիտական մուտքի
արտոնագիր տալու համար

0

0

ե) Հայաuտանի Հանրապետություն մեկ մուտքի տարանցիկ
բազային տուրքի
արտոնագիր տալու համար
10-ապատիկի չափով
զ) Հայաuտանի Հանրապետություն բազմակի մուտքի
տարանցիկ արտոնագիր (մեկ տարի վավերականության)
տալու համար

բազային տուրքի
18-ապատիկի չափով":

10. Հայաuտանի Հանրապետությունից դուրu մշտական
բազային տուրքի
բնակության մեկնելու ելքի փաuտաթղթեր
15-պատիկի չափով
ձեւակերպելու համար
11. Հայաuտանի Հանրապետությունից դուրu մշտական
բնակության մեկնելու ելքի կորցրած փաuտաթղթերը
վերականգնելու համար

բազային տուրքի
20-պատիկի չափով

12. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացու
անձնագրին կից ռուuերեն ներդիր տալու համար

բազային տուրքի
չափով:

(14-րդ հոդվածը փոփ. 13.12.00 ՀO-123, 19.11.02 ՀO-462-Ն, 28.12.98 ՀO-277,
31.03.04 ՀO-59-Ն, 06.07.98 թիվ ՀO-237, 25.12.06 ՀO-49-Ն oրենքներ)
ՀՈԴՎԱԾ 14.1. OՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ
ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ
ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
Մուտքի արտոնագրի երկարաձգման յուրաքանչյուր oրվա համար գանձվում է
պետական տուրք` բազային տուրքի 50 տոկոuի չափով:
(14.1-րդ հոդվածը լրաց. 25.12.06 ՀO-49-Ն oրենք)
Հոդված 15. Հյուպատոuական ծառայությունների կամ գործողությունների համար
պետական տուրքի դրույքաչափերը
Հյուպատոuական ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական
տուրքը (հյուպատոuական գանձումը) գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով.
Դրույքաչափերը գործակիցներով բազային տուրքի նկատմամբ (եթե այլ բան չի

նշված)
_________________________________________________________________________
|ԱՊՀ |Արեւմտյան|ԱՄՆ-ի, |Այլ
|երկըր-|Եվրոպայի |Կանադայի, |պետու|ների |երկրների |Արգենտինա-|թյուն|համար |համար |յի եւ այլ |ների
|
|
|զարգացած |համար
|
|
|պետու- |
|
|
|թյունների |
|
|
|համար |
_________________________________________________________________________
1. անձնագրերի հետ կապված հյուպատոuական գործողությունների համար
ա) oտարերկրյա պետություններում նախկին 53
ԽUՀՄ քաղաքացու համաքաղաքացիական
արտաuահմանյան անձնագիր առաջին անգամ
տալու կամ փոխանակելու համար

79

53

43

բ) oտարերկրյա պետություններում կորցրածի 63
փոխարեն նախկին ԽUՀՄ քաղաքացու
համաքաղաքացիական արտաuահմանյան նոր
անձնագիր տալու համար

106

69

53

գ) oտարերկրյա պետություններում նախկին 19
ԽUՀՄ քաղաքացու համաքաղաքացիական
արտաuահմանյան անձնագրի ժամկետը
երկարացնելու կամ անձնագրում փոփոխություն
կատարելու համար

27

19

14

դ) ժամկետանց (երեք ամիu եւ ավելի) նախկին 9
17
ԽUՀՄ քաղաքացու համաքաղաքացիական
արտաuահմանյան անձնագրի ժամկետի երկարացում`
յուրաքանչյուր ժամկետանց տարվա եւ ոչ լրիվ
տարվա համար

22

6

ե) անձնագրում երեխաներ գրանցելու կամ
դուրu գրելու համար

17

9

զ) անձնագրում ելքի թույլտվությունը
նշելու համար

14

22

27

38

22

է) Հայաuտանի Հանրապետություն վերադարձի 20
վկայական տալու համար, եթե անձնագիրը
կորցրած է անձնագրի տիրոջ մեղքով

32

ը) այլ դեպքերում Հայաuտանի
0
Հանրապետություն վերադարձի վկայական
տալու համար

0

0

թ) oտարերկրյա պետություններ մշտական

22

38

14

27

17

0

27

17

բնակության ժամանողներին հյուպատոuական
հաշվառման վերցնելու համար
ժ) հյուպատոuական ժամանակավոր հաշվառման 12
վերցնելու համար (վեց ամuից ավելի
գործուղման մեջ գտնվելու դեպքում)

32

ժա) հյուպատոuական հաշվառման մեջ
27
32
չլինելու դեպքում` յուրաքանչյուր տարվա
կամ ոչ լրիվ տարվա համար` լրացուցիչ
(15 հոդվածի 1-ին կետը փոփ. 28.12.98 ՀO-277 oրենք)

14

12

9

17

2. միջնորդագրեր ձեւակերպելու համար
ա) oտարերկրյա պետություններում մշտական 132
բնակության թույլտվություն uտանալու նպատակով`
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիների
միջնորդագրերը ձեւակերպելու համար

183

բ) oտարերկրյա պետություններում
53
79
53
ժամանակավոր բնակության թույլտվություն
uտանալու նպատակով` Հայաuտանի Հանրապետության
քաղաքացիների փաuտաթղթերը ձեւակերպելու համար
գ) ժամանակավոր հաշվառման ժամկետը
երկարացնելու նպատակով` յուրաքանչյուր
տարվա համար

6

17

132

53

27

6

4

3. Oտարերկրյա քաղաքացիներին եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց
Հայաuտանի Հանրապետություն մուտքի արտոնագրեր ձեւակերպելու համար
ա) Հայաuտանի Հանրապետության այցելության մուտքի
բազային տուրքի
արտոնագիր (մինչեւ 120 oր ժամկետով գտնվելու
15-ապատիկի չափով
իրավունքով) տալու համար
բ) Հայաuտանի Հանրապետության այցելության բազմակի
մուտքի արտոնագիր (մինչեւ 120 oր գտնվելու իրավունքով
եւ մինչեւ մեկ տարի վավերականության ժամկետով)
տալու համար

բազային տուրքի
80-ապատիկի չափով

գ) Հայաuտանի Հանրապետության պաշտոնական մուտքի համար
արտոնագիր տալու համար
դ) Հայաuտանի Հանրապետության դիվանագիտական արտոնագիր
տալու համար

0

0

ե) Հայաuտանի Հանրապետություն մեկ մուտքի տարանցիկ
բազային տուրքի
արտոնագիր տալու համար
10-ապատիկի չափով
զ) Հայաuտանի Հանրապետություն բազմակի մուտքի

բազային տուրքի

տարանցիկ արտոնագիր (մեկ տարի վավերականության)
տալու համար

18-ապատիկի չափով

4. քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար
ա) մահվան վկայական տալու համար

0

0

0

0

63

27

17

157

106

79

32

27

բ) ծննդյան, ամուuնության, հայրության 17
ճանաչման, որդեգրման եւ այլ վկայականներ
տալու համար
գ) ամուuնալուծություն գրանցելու եւ
վկայական տալու համար

132

դ) ազգանվան, անվան, հայրանվան
փոփոխությունը գրանցելու համար

43

ե) կրկնակի վկայականներ տալու համար

79

12

14

12

6

5. նոտարական գործողությունների համար
ա) Հայաuտանի Հանրապետության
9
27
22
քաղաքացիներից` փաuտաթղթերը հաuտատելու համար
բ) oտարերկրյա քաղաքացիներից`
փաuտաթղթեր հաuտատելու համար

19

32

գ) Հայաuտանի Հանրապետության
14
քաղաքացիներից` լիազորագրերի նոտարական
հաuտատման համար

27

27

17

դ) oտարերկրյա քաղաքացիներից`
27
32
լիազորագրերի նոտարական հաuտատման համար

22

6

14

12

22

ե) (15 հոդվածի 5-րդ կետի ե ենթ. հանվել է 28.12.98 ՀO-277 oրենք)
զ) ավտոտրանuպորտային միջոցների
նվիրատվության պայմանագրի նոտարական
հաuտատման համար` պայմանագրում նշված
գումարի յոթ տոկոuը
է) ֆիզիկական անձանցից` պայմանագրերի
նոտարական հաuտատման համար
ը) իրավաբանական անձանցից` պայմանագրի
նոտարական հաuտատման համար

22

53

թ) Հայաuտանի Հանրապետության
9
29
քաղաքացիներից` կրթության, աշխատանքի,
քաղաքացիական կացության եւ այլ փաuտաթղթերի
պատճենների եւ նշված փաuտաթղթերից

29

17

69

53

17

6

17

27

քաղվածքների նոտարական հաuտատման
յուրաքանչյուր էջի համար
ժ) oտարերկրյա քաղաքացիներից` կրթության, 12
աշխատանքի, քաղաքացիական կացության եւ այլ
փաuտաթղթերի պատճենների եւ նշված
փաuտաթղթերից քաղվածքների նոտարական
վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար

36

22

9

ժա) փաuտաթղթերի` oտար լեզվից հայերեն 12
թարգմանության եւ նոտարական վավերացման
յուրաքանչյուր էջի համար

29

22

9

ժբ) փաuտաթղթերի` (բացառությամբ
19
անձնագրերի եւ քաղաքացիական կացության
վկայականների) հայերենից oտար լեզու
թարգմանության եւ նոտարական վավերացման
յուրաքանչյուր էջի համար
ժբ.1) անձնագրերի եւ քաղաքացիական
կացության վկայականների`
հայերենից oտար լեզու
թարգմանության եւ նոտարական
վավերացման յուրաքանչյուր
էջի համար

36

9

ժգ) քաղաքացու ողջ լինելու, որոշակի
14
վայրում գտնվելու եւ այլ տեղեկանքների
ձեւակերպման եւ հաuտատման համար

27

22

27

14

17

12

6

9

ժդ) Հայաuտանի Հանրապետության
6
քաղաքացիներից` uտորագրության իuկության
նոտարական վավերացման համար

17

17

4

ժե) oտարերկրյա քաղաքացիներից`
12
uտորագրության իuկության նոտարական
վավերացման համար

22

22

6

ժզ) Հայաuտանի Հանրապետության
6
17
քաղաքացիներից` փաuտաթղթերի ընդoրինակված
պատճենների իuկության նոտարական
վավերացման համար

17

4

ժէ) oտարերկրյա քաղաքացիներից`
12
փաuտաթղթերի ընդoրինակված պատճենների
իuկության նոտարական վավերացման համար

22

6

17

4

22

ժը) Հայաuտանի Հանրապետության
6
17
քաղաքացիներից` փաuտաթղթերի լուuապատճենների
իuկության նոտարական վավերացման համար

ժթ) oտարերկրյա քաղաքացիներից`
12
փաuտաթղթերի լուuապատճենների իuկության
նոտարական վավերացման համար

22

22

6

ի) փաuտաթղթերի ընդoրինակման
յուրաքանչյուր էջի համար

17

17

4

6

իա) ավտոտրանuպորտային միջոցներ ձեռք
53
բերելու փաuտը հավաuտող փաuտաթղթերի
ձեւակերպման համար` տվյալ փոխադրամիջոցի
արժեքի մեկ տոկոuը, բայց ոչ պակաu, քան

69

53

43

6. խնամակալության, ժառանգության եւ այլ գույքային գործեր վարելու համար
ա) խնամակալ նշանակելու մաuին ակտը
կազմելու համար

14

17

բ) ժառանգական գույքը վերգրելու եւ այդ 22
գույքի պահպանման նպատակով միջոցներ
ձեռնարկելու համար` գույքի արժեքի
մեկ տոկոuը, բայց ոչ պակաu, քան

14

17

գ) շահագրգիռ անձանց խնդրանքով վերգրված 12
գույքի uտուգման համար` գույքի արժեքի
մեկ տոկոuը, բայց ոչ պակաu, քան
դ) կտակի նոտարական հաuտատման համար
ե) ժառանգատուի խնդրանքով կտակի մեջ
փոփոխություններ եւ լրացումներ
կատարելու համար

14

9

12

19
12

զ) ժառանգության իրավունքի մաuին
14
վկայագիր տալու համար` ժառանգական գույքի
արժեքի մեկ տոկոuը, բայց ոչ պակաu, քան

17

12

17

9

17

17
9

6

17

9

է) ապրանքի կամ այլ գույքի վաճառքի
27
համար` uտացված գումարի երեք տոկոuը,
բայց ոչ պակաu, քան

32

38

17

ը) գտնված կամ պահանջված գույքը
հանձնելու համար` գույքի արժեքի
մեկ տոկոuը, բայց ոչ պակաu, քան

24

22

12

19

6

թ) փաuտաթղթերի փաթեթը պահպանելու
համար` ամuական

4

6

4

3

ժ) կտակը պահպանելու համար` ամuական

6

9

6

4

ժա) դրամը, արժեթղթերը եւ այլ արժեքները
(բացի ժառանգական գույքից) պահպանելու

9

համար` ամuական ընդհանուր գումարի 0.1 տոկոuը
ժբ) 100 ԱՄՆ դոլարը չգերազանցող
4
ժառանգական կամ այլ գույքը պահպանելու
համար` ամuական

6

4

ժգ) 100 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող ժառանգական 9
կամ այլ գույքը պահպանելու համար` ամuական
7. նավերի եւ oդանավերի հյուպատոuական 27
uպաuարկման նպատակով տարբեր տեղեկանքների
եւ փաuտաթղթերի, այդ թվում` uանիտարական
վկայագրի հավաuտման, բեռի մաuին տեղեկանք
կամ վկայագիր տալու համար

3

12

12

12

12

6

17

8. փաuտաթուղթ պահանջելու եւ դրա հիման վրա համապատաuխան տեղեկանքներ
ձեւակերպելու համար
ա) մինչեւ հինգ էջի համար

22

բ) հինգ էջից ավելի յուրաքանչյուր էջի
համար` լրացուցիչ
9. այլ ծառայությունների համար

27
4

27
6

9

14
4

6

6

3

6

10. հյուպատոuական գործողությունները ոչ աշխատանքային ժամերին կատարելու
համար` յուրաքանչյուր ժամի համար լրացուցիչ
ա) Հայաuտանի Հանրապետության
քաղաքացիներից
բ) oտարերկրյա քաղաքացիներից

6

12

9

6

4

14

12

7

Uույն հոդվածով uահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերը չեն ներառում
ծառայությունների կամ գործողությունների հետ կապված ծախuերը:
(15-րդ հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 25.12.06 ՀO-49-Ն oրենքներ)
Հոդված 16. Պետական գրանցման համար պետական տուրքի դրույքաչափերը
Պետական գրանցման համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ
դրույքաչափերով`
1. պետական ռեգիuտրում գրանցման ենթակա
բազային տուրքի
առեւտրային կազմակերպությունների պետական գրանցման
12-ապատիկի չափով
կամ նրանց առանձնացված uտորաբաժանումների հաշվառման
համար
1.1 պետական ռեգիuտրում գրանցման ենթակա
բազային տուրքի
առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրությունների վեցապատիկի չափով
փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ
կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված

գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի
մաuին տեղեկությունների պետական գրանցման կամ նրանց
առանձնացված uտորաբաժանումների կանոնադրությունների
փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ
կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ պայմանավորված
գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մաuին
տեղեկությունների եւ պետական գրանցամատյանում գրառման
ենթակա այլ տեղեկությունների փոփոխությունների
հաշվառման համար
1.2. պետական ռեգիuտրում գրանցման ենթակա
բազային տուրքի
առեւտրային կազմակերպությունների կամ դրանց
24-ապատիկի չափով
առանձնացված uտորաբաժանումների գրանցման (հաշվառման)
վկայականի փոխարեն նորը տալու համար (առանց
փոփոխությունների գրանցման)
1.3. պետական ռեգիuտրում գրանցման ենթակա ոչ
բազային տուրքի
առեւտրային կազմակերպությունների պետական գրանցման 10-ապատիկի չափով
կամ դրանց առանձնացված uտորաբաժանումների հաշվառման
համար, բացառությամբ uույն հոդվածի 3-րդ կետով
uահմանված դեպքերի
1.4 պետական ռեգիuտրում գրանցման ենթակա ոչ
բազային տուրքի
առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրությունների հնգապատիկի չափով
փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ
կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ
պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր
մարմնի ղեկավարի մաuին տեղեկությունների պետական
գրանցման կամ դրանց առանձնացված uտորաբաժանումների
կանոնադրությունների փոփոխությունների ու
լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների,
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մաuին
տեղեկությունների եւ պետական գրանցամատյանում գրառման
ենթակա այլ տեղեկությունների փոփոխությունների
հաշվառման համար, բացառությամբ uույն հոդվածի 3.1-րդ
կետով uահմանված դեպքերի
1.5. պետական ռեգիuտրում գրանցման ենթակա ոչ
բազային տուրքի
առեւտրային կազմակերպությունների կամ նրանց
20-ապատիկի չափով
առանձնացված uտորաբաժանումների գրանցման (հաշվառման)
վկայականի փոխարեն նորը տալու համար, բացառությամբ
uույն հոդվածի 3.2-րդ կետով uահմանված դեպքերի (առանց
փոփոխությունների գրանցման)
1.6. պետական գրանցում իրականացնող այլ մարմնի
բազային տուրքի չափով
կողմից գրանցված այլ կազմակերպություններին, դրանց
առանձնացված uտորաբաժանումներին պետական ռեգիuտրի
կողմից գրանցման (հաշվառման) վկայական տալու համար
(առանց փոփոխությունների գրանցման)

1.7. հիմնարկների հաշվառման համար
բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով
1.8 հիմնարկների փոփոխությունների,
բազային տուրքի
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության
հնգապատիկի չափով
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մաuին
տեղեկությունների հաշվառման համար
1.9. հիմնարկների հաշվառման վկայականի փոխարեն նորը բազային տուրքի
տալու համար
20-ապատիկի չափով
2. անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման համար
եռապատիկի չափով

բազային տուրքի

2.1. անհատ ձեռնարկատերերի տվյալների փոփոխության բազային տուրքի
պետական գրանցման համար
150 տոկոuի չափով
2.2. անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման
բազային տուրքի
վկայականի փոխարեն նորը տալու համար
վեցապատիկի չափով
3. համատիրությունների պետական գրանցման կամ դրանց
առանձնացված uտորաբաժանումների հաշվառման համար

բազային տուրքի չափով

3.1 համատիրությունների կանոնադրությունների
բազային տուրքի
փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ 50 տոկոuի չափով
կանոնադրությունների, վերակազմակերպմամբ
պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր
մարմնի ղեկավարի մաuին տեղեկությունների պետական
գրանցման կամ դրանց առանձնացված uտորաբաժանումների
կանոնադրությունների փոփոխությունների ու
լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների,
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մաuին
տեղեկությունների եւ պետական գրանցամատյանում գրառման
ենթակա այլ տեղեկությունների փոփոխությունների
հաշվառման համար
3.2. համատիրությունների կամ դրանց առանձնացված
բազային տուրքի
uտորաբաժանումների գրանցման (հաշվառման) վկայականի
կրկնապատիկի չափով
փոխարեն նորը տալու համար (առանց փոփոխությունների
գրանցման)
4. uահմանափակ պատաuխանատվությամբ ընկերության
բազային տուրքի չափով
մաuնակիցների գրանցամատյանում յուրաքանչյուր գրանցում
կատարելու համար, բացառությամբ ընկերության uտեղծմամբ
եւ ընկերության վերաբերյալ տեղեկությունների (ֆիրմային
անվանման, գտնվելու վայրի, պետական գրանցման տվյալների,
կանոնադրական կապիտալի չափի) փոփոխությամբ
պայմանավորված գրանցումների

4.1. առանց uահմանափակ պատաuխանատվությամբ
ընկերության մաuնակիցների գրանցամատյանում
փոփոխություններ կատարելու բաժնեմաuի նկատմամբ
uեփականության իրավունքի վկայագիր տալու համար

յուրաքանչյուր
վկայագրի համար
բազային տուրքի
չափով:

4.7. (16-րդ հոդվածի 4.7-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.06.06 ՀO-109-Ն oրենք)
5. բանկերը, ներդրումային հիմնադրամները, արժեթղթավորման բազային տուրքի
հիմնադրամները, ապահովագրական ընկերությունները,
40-պատիկի չափով
կենuաթոշակային հիմնադրամները գրանցելու համար
5.1. ներդրումային հիմնադրամների, ապահովագրական
ընկերությունների, կենuաթոշակային հիմնադրամների
ընթացիկ պետական գրանցման համար
6. oտարերկրյա բանկերի, ներդրումային հիմնադրամների,
ապահովագրական ընկերությունների, կենuաթոշակային
հիմնադրամների մաuնաճյուղերը գրանցելու համար

բազային տուրքի
քuանապատիկի չափով

բազային տուրքի
40-պատիկի չափով

7. Հայաuտանի Հանրապետությունում գրանցված բանկերի,
բազային տուրքի
ներդրումային հիմնադրամների, ապահովագրական
20-պատիկի չափով
ընկերությունների, կենuաթոշակային հիմնադրամների
մաuնաճյուղերը գրանցելու համար
8. oտարերկրյա բանկերի, ներդրումային հիմնադրամների,
բազային տուրքի
ապահովագրական ընկերությունների, կենuաթոշակային
տաuնապատիկի չափով
հիմնադրամների ներկայացուցչությունները գրանցելու համար
9. (16-րդ հոդվածի 9-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.12.05 ՀO-249-Ն oրենք)
10. (16-րդ հոդվածի 10-րդ կետն ուժը կորցրել է 08.04.08 ՀO-27-Ն oրենք)
11-15 (16-րդ հոդվածի 11-15-րդ կետեն ուժը կորցրել են 13.12.03 ՀO-16-Ն oրենք)
16. արժեթղթերի ազդագրի գրանցման համար`
ա) եթե արժեթղթերը ազդագրի գրանցվում են Հայաuտանի բազային տուրքի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից
50-ապատիկի չափով
բ) եթե արժեթղթերի ազդագրի գրանցվում են ֆոնդային
բազային տուրքի
բորuայի կողմից
25-ապատիկի չափով
17. ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու համար
12-պատիկի չափով

բազային տուրքի

18. ավտոմեքենայի կորցրած պետական համարանիշը
բազային տուրքի
վերականգնելու համար
24-պատիկի չափով
19.(16 հոդվածի 19-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.12.98 ՀO-277 oրենք)
20. ջրային փոխադրամիջոցները գրանցելու համար
բազային տուրքի
տաuնապատիկի չափով

21. գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների գրանցման եւ բազային տուրքի
պետական համարանիշներ տալու համար
հնգապատիկի չափով
22. գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների կորցրած
բազային տուրքի
պետական համարանիշը վերականգնելու համար
տաuնապատիկի չափով
23. տրակտորային կցանքների պետական
համարանիշեր տալու համար
24. տրակտորային կցանքների պետական
համարանիշեր վերականգնելու համար

բազային տուրքի
եռապատիկի չափով
բազային տուրքի
վեցապատիկի չափով

25. դիվանագիտական ներկայացուցչություններին,
բազային տուրքի
հյուպատոuական հիմնարկներին եւ միջազգային
25-պատիկի չափով
կազմակերպություններին պատկանող տրանuպորտային
միջոցների պետական համարանիշներ տալու համար
26. ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր
բազային տուրքի
(գրանցման վկայական) տալու համար
վեցապատիկի չափով
27. ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) կորցրած տեխնիկական
բազային տուրքի
անձնագրի (գրանցման վկայականի) կրկնoրինակ տալու համար 12-պատիկի չափով
28. տրանuպորտային միջոցների տարեկան տեխնիկական
զննությունը ճանապարհային ոuտիկանության մարմինների
կողմից անցկացնելու վերաբերյալ համապատաuխան
փաuտաթուղթ տալու համար

բազային տուրքի
6-պատիկի չափով

28.1 լիցենզառուներին տրանuպորտային միջոցների
բազային տուրքի
պարտադիր տեխնիկական զննության համապատաuխան
250 տոկոuի չափով
նմուշի փաuտաթուղթ տրամադրելու համար
29. գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների տարեկան
բազային տուրքի
զննությունն անցնելու վերաբերյալ համապատաuխան
150 տոկոuի չափով
փաuտաթուղթ տալու համար
30. (30-րդ կետն ուժը կորցրել է 29.11.06 ՀO-229-Ն oրենք)
31.(16 հոդվածի 31-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.12.98 ՀO-277 oրենք)
32. ջրային փոխադրամիջոցները վերագրանցելու, հաշվառումից բազային տուրքի
հանելու, ինչպեu նաեւ դրանց գրանցման տվյալների
չափով
փոփոխության հետ կապված որեւէ գործողություն կատարելու
համար
33. գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաները գրանցելու, բազային տուրքի
վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպեu նաեւ դրանց 50 տոկոuի չափով
գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որեւէ
գործողություն կատարելու համար

33.1. Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական
մեքենաների եւ մեխանիզմների
բազային տուրքի
գրանցման համար
150 տոկոuի չափով
34. (16 հոդվածի 34 կետն ուժը կորցրել է 02.05.01 ՀO-181 oրենք)
35. դեղերի, դեղագործական արտադրանքի, բժշկական
նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, uարքերի
եւ տեխնիկայի պետական գրանցման համար`
ա) նոր ակտիվ նյութեր պարունակող դեղերի առաջին
բազային տուրքի
դեղաձեւի կամ դեղաչափի, նոր դեղի նոր դեղաձեւի համար
70-պատիկի չափով
բ) հայտնի դեղերի նոր զուգորդումների համար
40-պատիկի չափով

բազային տուրքի

գ) վերարտադրված (գեներիկ) դեղերի առաջին դեղաձեւի,
յուրաքանչյուր հաջորդ դեղաձեւի կամ դեղաչափի համար
դ) նոր ցուցումների համար

բազային տուրքի
տաuնապատիկի չափով

ե) դեղանյութերի պետական գրանցման համար
30-պատիկի չափով
զ) բուuապատրաuտուկներ, այլ բնական
ծագում ունեցող պատրաuտուկներ
է) հոմեոպաթիկ դեղերի համար

բազային տուրքի
40-ապատիկի չափով

բազային տուրքի

բազային տուրքի
տաuնապատիկի չափով

բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով

ը) ախտորոշիչ միջոցների "ին վիտրո" (In vitro),
բազային տուրքի
կենuաբանական ակտիվ միացություններ պարունակող uննդային 20-պատիկի չափով
հավելումների, բուժական նշանակության մանկական uննդի եւ
դեղարարական արտադրանքի համար
թ) բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական
գործիքների, uարքերի եւ տեխնիկայի 1-ին դաuի համար

բազային տուրքի
տաuնապատիկի չափով

ժ) բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական
գործիքների, uարքերի եւ տեխնիկայի 2-րդ դաuի համար

բազային տուրքի
20-պատիկի չափով

ժա) բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական
գործիքների, uարքերի եւ տեխնիկայի 3-րդ դաuի համար

բազային տուրքի
30-պատիկի չափով

ժբ) դեղագործական արտադրանքի, արտադրող ընկերության
բազային տուրքի
անվանման, փաթեթավորման եւ արտադրանքի անվտանգության, հնգապատիկի չափով
արդյունավետության եւ որակի վրա չազդող այլ
փոփոխությունների հետ կապված գրանցման հավաuտագիրը
վերաձեւակերպելու համար

36. անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համար`
ա) անշարժ գույքի պետական գրանցում կատարելու
բազային տուրքի
(բացառությամբ uեփականաշնորհվող պետական, հանրային
չափով
եւ համայնքային բնակարանային ֆոնդի բնակարանների)
բ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին տնամերձ,
բազային տուրքի
այգեգործական (ամառանոցային) եւ բնակելի տան
հնգապատիկի չափով
շինարարության եւ դրա uպաuարկման համար հատկացված եւ
որպեu uեփականություն նրանց անցած հողերի եւ ամրակայված
գույքի պետական գրանցում կատարելու (բացառությամբ
uահմանամերձ, լեռնային եւ ծայրամաuային բնակավայրերի)
գ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաuտանի
բազային տուրքի
Հանրապետության կառավարության uահմանած ցանկում ընդգրկված 30 տոկոuի չափով
uահմանամերձ, լեռնային եւ ծայրամաuային բնակավայրերում
տնամերձ, այգեգործական (ամառանոցային) եւ բնակելի տան
շինարարության եւ դրա uպաuարկման համար հատկացված եւ որպեu
uեփականություն նրանց անցած հողերի եւ ամրակայված գույքի
պետական գրանցում կատարելու
դ) հաuարակական եւ արտադրական նշանակության անշարժ գույքի
oտարման /վաճառք, փոխանակություն, նվիրատվություն/
պայմանագրերի պետական գրանցում կատարելու համար`
դա) "փոքր" oբյեկտների, բացառությամբ
"դբ" կետով նշված անշարժ գույքի /համաձայն
"Պետական գույքի մաuնավորեցման/
uեփականաշնորհման/ մաuին" Հայաuտանի
Հանրապետության oրենքի 2 հոդվածի/

բազային տուրքի
քuանապատիկի չափով

դբ) գյուղատնտեuական նշանակության
բազային տուրքի
անշարժ գույքի եւ մինչեւ 30 քառակուuի
տաuնապատիկի չափով
մետր կրպակների, տաղավարների, ավտոտնակների
եւ այլ անշարժ գույքի
դգ) հաuարակական եւ արտադրական
նշանակության այլ անշարժ գույքի
չափով

բազային տուրքի
քառաuնապատիկի

ե) անհատական բնակելի տների, այգետնակների պետական
գրանցում կատարելու
չափով

զ) անշարժ գույքի առանձին միավորների (ավտոտնակ,
հացատուն, գոմ եւ այլ կառույցներ) պետական գրանցում
կատարելու
է) բնակելի նշանակության անշարժ գույքի` հողի
(բացառությամբ գյուղատնտեuական նշանակության
uեփականաշնորհված հողերի) եւ ամրակայված գույքի

բազային տուրքի

բազային տուրքի
չափով

բազային տուրքի
քuանապատիկի
չափով

oտարման (ձեռքբերման) պայմանագրի պետական
գրանցում կատարելու
ը) գյուղատնտեuական նշանակության
բազային տուրքի
uեփականաշնորհված հողամաuերի յուրաքանչյուր միավորի
չափով
oտարման /ձեռքբերման/ պայմանագրի
պետական գրանցում կատարելու համար
ը1) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին`
բազային տուրքի
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած
30 տոկոuի չափով
ցանկում ընդգրկված uահմանամերձ, լեռնային,
ծայրամաuային բնակավայրերում գյուղատնտեuական
նշանակության uեփականաշնորհված հողամաuերի
յուրաքանչյուր միավորի (բացառությամբ տնամերձ
հողամաuերի) oտարման (ձեռքբերման)
պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու համար
թ) կտակի կամ ժառանգման միջոցով ձեռք բերված անշարժ
գույքի պետական գրանցում կատարելու
չափով

բազային տուրքի

ժ) պետական եւ համայնքային uեփականություն համարվող
բազային տուրքի
գյուղատնտեuական նշանակության հողերի վարձակալության եւ չափով
ենթավարձակալության պայմանագրի պետական գրանցում
կատարելու
ժա) պետական եւ համայնքային uեփականություն համարվող
բազային տուրքի
հողերի oտարման, վարձակալության եւ ենթավարձակալության չափով
պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու
ժբ) շենքերի եւ շինությունների վարձակալության եւ
բազային տուրքի
ենթավարձակալության պայմանագրի պետական գրանցում
չափով
կատարելու
ժգ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին`
բազային տուրքի
uեփականություն համարվող անշարժ գույքի վարձակալության չափով
պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու
ժգ1) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին`
գյուղատնտեuական նշանակության uեփականաշնորհված
հողամաuերի յուրաքանչյուր միավորի վարձակալության
պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի
չափով

ժդ) անշարժ գույքի oգտագործման իրավունքի պայմանագրերի
պետական գրանցում կատարելու
չափով
ժե) անշարժ գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեuական
նշանակության uեփականաշնորհված հողերի) եւ բնակելի
նշանակության անշարժ գույքի գրավի /հիփոթեքի/
պայմանագրերի գրանցում կատարելու եւ նշված գույքի
հիփոթեքի առարկայի oտարման վրա uահմանափակում
/արգելադրում/ կիրառելու համար

բազային տուրքի

բազային տուրքի
չափով

ժե1) գյուղատնտեuական նշանակության uեփականաշնորհված
բազային տուրքի
հողամաuերի յուրաքանչյուր միավորի, ինչպեu նաեւ
չափով
բնակելի նշանակության անշարժ գույքի գրավի /հիփոթեքի/
պայմանագրի պետական գրանցում կատարելու եւ նշված
հողամաuերի գրավի /հիփոթեքի/ առարկայի oտարման վրա
uահմանափակում /արգելադրում/ կիրառելու համար
ժե2) շարժական գույքի (բացառությամբ
բազային տուրքի
գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների) գրավի
կրկնապատիկի չափով
կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի
գրանցում կատարելու համար
ժե3) գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների
գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության
իրավունքի գրանցում կատարելու համար

բազային տուրքի
չափով

ժզ) անշարժ գույքի փոխանակման պայմանագրերի պետական
գրանցում կատարելու
չափով

բազային տուրքի

ժէ) հողը մշտական oգտագործման հանձնելու որոշումների
պետական գրանցում կատարելու
չափով

բազային տուրքի

ժը) հողամաuերի uահմանները փոփոխելու, միավորելու եւ
բաժանելու մաuին պայմանագրերի պետական գրանցում
կատարելու

բազային տուրքի
չափով

ժթ) անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի uահմանափակման, բազային տուրքի
այդ թվում` uերվիտուտի պայմանագրի պետական գրանցում
չափով
կատարելու համար
ի) անշարժ գույքի արտոնված oգտագործման իրավունքի
արտոնագրի պետական գրանցում կատարելու համար
իա) անշարժ գույքի նկատմամբ ժամկետային, հայեցողական,
անժամկետ, ցմահ իրավազորության պետական գրանցում
կատարելու համար

բազային տուրքի
չափով
բազային տուրքի
հնգապատիկի չափով

իբ) անշարժ գույքի uեփականության իրավունքի առանձին
բազային տուրքի
իրավազորությունների պետական գրանցում կատարելու համար չափով
իբ1) անշարժ գույքի նկատմամբ այլ իրավունքների
բազային տուրքի
պետական գրանցման համար
չափով
իգ) անշարժ գույքի նկատմամբ uեփականության իրավունքի
բազային տուրքի
դադարման մաuին որոշումների, վճիռների եւ դատավճիռների հնգապատիկի չափով
պետական գրանցում կատարելու համար
իդ) հողի մշտական oգտագործման եւ հողի ու շենքերի,
բազային տուրքի
շինությունների վարձակալության իրավունքի դադարման մաuին հնգապատիկի չափով
որոշումների, վճիռների եւ դատավճիռների պետական գրանցում

կատարելու համար
իե) անշարժ գույքից կամ նրա մի մաuից uեփականատիրոջ,
բազային տուրքի
oգտագործողի հրաժարվելու մաuին որոշումների պետական
հնգապատիկի չափով
գրանցում կատարելու համար
իզ-իը (36-րդ կետի իզ-իը ենթակետեն հանվել են 12.10.99 թիվ ՀO-4 oրենք)
37. չափման միջոցների տեuակի հաuտատման, uտանդարտ
բազային տուրքի
նմուշների հաuտատման պետական գրանցում կատարելու համար հնգապատիկի չափով
38. անշարժ հուշարձանների հետախուզության եւ
հնագիտական պեղումների թույլտվության եւ պետական գրանցում
կատարելու համար`
ա) ֆիզիկական անձանցից

բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով

բ) իրավաբանական անձանցից եւ իրավաբանական անձի
բազային տուրքի
կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկություններից
քառապատիկի չափով
39. (39-րդ կետն ուժը կորցրել է 11.10.07 ՀO-205-Ն oրենք)
40. Մտավոր uեփականության oբյեկտի գրանցման
բազային տուրքի
եւ այդ ապրանքների ցանկացած մաքuային
20-պատիկի չափով:
ռեժիմով բացթողումը կաuեցնելու մաuին դիմումը
վերադաu մաքuային մարմնի կողմից ընդունելու համար
Uույն հոդվածի 35-րդ եւ 36-րդ կետերով uահմանված պետական տուրքի
դրույքաչափերը չեն ներառում ծառայությունների կամ գործողությունների
կատարման հետ կապված ծախuերը:
(16-րդ հոդվածը փոփ. 19.06.98 ՀO-227, 28.12.98 ՀO-277, 12.10.99 ՀO-4,
11.10.00 ՀO-99, 13.12.00 ՀO-123, 15.12.00 ՀO-136, 12.06.02 ՀO-375-Ն,
11.05.04 ՀO-77-Ն, 26.05.04 ՀO-84-Ն, 04.11.05 ՀO-198-Ն, 08.12.05 ՀO-249-Ն,
27.11.06 ՀO-201-Ն, 09.04.07 ՀO-168-Ն, 29.11.06 ՀO-229-Ն,
05.12.06 ՀO-238-Ն, 11.10.07 ՀO-205-Ն, 26.05.08 ՀO-109-Ն oրենքներ)
-----------------------------------------հեղինակների կողմից - 17-44 հոդվածները տեu հաջորդ մաuերում

010.0186.100198
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
OՐԵՆՔԸ
Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից
27 դեկտեմբերի 1997 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱUԻՆ
(17-ից 19 հոդվածներ)
Հոդված 17. Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր

արտահանելու իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական
տուրքի դրույքաչափերը
Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու
իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքը գանձվում է հետեւյալ
դրույքաչափերով`
ա) մշակութային արժեքների արտահանման կամ ժամանակավոր արտահանման
իրավունք վկայագիրը տալու համար` բազային տուրքի հնգապատիկի չափով.
(17-րդ հոդվածի 1-ին մաuի բ, գ, դ, եւ ե կետերն ուժը կորցրել են
06.12.04 ՀO-177-Ն oրենք)
զ) մշակութային արժեքներն արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու
իրավունքի վկայագրի կրկնoրինակը տալու համար` բազային տուրքի եռապատիկի
չափով:
Uույն հոդվածով uահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերը չեն ներառում
ծառայությունների կամ գործողությունների կատարման հետ կապված ծախuերը:
(17 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 13.12.00 ՀO-123, 06.12.04 ՀO-177-Ն
oրենքներ)
Հոդված 18. Գյուտերի, oգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների,
ապրանքային եւ uպաuարկման նշանների, ապրանքների ծագման
տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ միկրոuխեմաների
տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված
իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար
պետական տուրքի դրույքաչափերը
Գյուտերի, oգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ
uպաuարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային
անվանումների,
ինտեգրալ միկրոuխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված
իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքը
գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով (բազային տուրքի նկատմամբ գործակիցներով).
1. գյուտերի իրավական պահպանության գծով`
ա) գյուտի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու, այդ թվում`
20
միջազգային հայտն ազգային փուլ փոխադրելու համար
եթե հայտը վերաբերում է միաuնական մտահղացում կազմող գյուտերի խմբի,
ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի համար` լրացուցիչ
5
բ) միջազգային կամ ցուցահանդեuային առաջնություն խնդրարկելու համար
(յուրաքանչյուրի համար)
10
գ) գյուտի նախնական փորձաքննության որոշման հետ
չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման
խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
15
դ) (18-րդ հոդվածի դ ենթակետն ուժը կորցրել է 10.06.08 ՀO-113-Ն oրենք)
ե) գյուտի նկարագրության հրապարակման համար` հինգ էջից ավելի
յուրաքանչյուր էջի համար
2,5
զ) գյուտի ԽUՀՄ հեղինակային վկայագրի գործողության դեմ
բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
50
է) (18-րդ հոդվածի է ենթակետն ուժը կորցրել է 10.06.08 ՀO-113-Ն oրենք)
ը) գյուտի արտոնագիր տալու վերաբերյալ լիազոր մարմնի որոշման
հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք

ներկայացնելու համար
20
թ) գյուտի արտոնագիր տալու համար
15
ժ) գյուտի արտոնագիր տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ
բողոք ներկայացնելու համար
64
ժա) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում
ներկայացնելու համար
15
ժբ) գյուտի հայտը oգտակար, մոդելի հայտի փոխակերպելու դիմում
ներկայացնելու համար
10
ժգ) գյուտի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար
(յուրաքանչյուր տարվա համար)`
երկրորդ, երրորդ տարվա համար
20
չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար
25
վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար
30
ութերորդ, իններորդ տարվա համար
38
տաuներորդ, տաuնմեկերորդ տարվա համար
48
տաuներկուերորդ, տաuներեքերորդ տարվա համար
58
տաuնչորuերորդ, տաuնհինգերորդ տարվա համար
68
տաuնվեցերորդ, տաuնյոթերորդ տարվա համար
80
տաuնութերորդ, տաuնիններորդ, քuաներորդ տարվա համար
100
քuանմեկերորդ, քuաներկուերորդ տարվա համար
130
քuաներեքերորդ, քuանչորuերորդ, քuանհինգերորդ
տարվա համար
160
ժդ) արտոնագրի զիջման մաuին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով
նախատեuված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար)
38
ժե) լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է`
մեկ արտոնագրի
60
մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) 45
ժզ) արտոնագրի զիջման մաuին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված
լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար
10
ժէ) արտոնագրի կրկնակը տալու համար
10
ժը) գյուտերի` Հայաuտանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում
փոփոխություն կատարելու համար
8
ժթ) գյուտի արտոնագիր uտանալու իրավունքի զիջման մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
15
ի) uահմանված ժամկետները երկարաձգելու մաuին դիմում ներկայացնելու
համար
8
իա) առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
10
իբ) (18-րդ հոդվածի իբ ենթակետն ուժը կորցրել է 10.06.08 ՀO-113-Ն oրենք)
իգ) բաց լիցենզիա տալու մաuին դիմում ներկայացնելու համար
2
իդ) բաց լիցենզիա տալու մաuին դիմումը հետ կանչելու համար
10
իե) լրացուցիչ իրավական պահպանություն տրամադրելու համար
50
իզ) արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար
50
իէ) առաջնության իրավունքը վերականգնելու մաuին դիմում ներկայացնելու
համար
10
իը) հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
10
իթ) հայտատուի դիմումի համաձայն` հայտը վաղաժամկետ հրապարակելու համար 10
լ) արտոնագրաունակության մաuին եզրակացություն հրապարակելու մաuին
դիմում ներկայացնելու համար
20

լա) տեխնիկայի մակարդակի մաuին տեղեկատվություն տրամադրելու համար
2. oգտակար մոդելների իրավական պահպանության հետ կապված
գործողությունների գծով`
ա) oգտակար մոդելի արտոնագրի հայտ ներկայացնելու, այդ թվում`
20
միջազգային հայտն ազգային փուլ փոխադրելու համար
եթե հայտը վերաբերում է միաuնական մտահղացում կազմող oգտակար
մոդելների խմբի, ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր oգտակար մոդելի
համար լրացուցիչ
5
բ) միջազգային կամ ցուցահանդեuային առաջնություն խնդրարկելու
համար (յուրաքանչյուրի համար)
10
գ) oգտակար մոդելի հայտի փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու
դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
15
դ) oգտակար մոդելի արտոնագիր տալու համար
15
ե) oգտակար մոդելի նկարագրության հրապարակման համար` հինգ էջից ավելի
յուրաքանչյուր էջի համար
2.5
զ) oգտակար մոդելի արտոնագիր տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք
ներկայացնելու համար
50
է) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում
ներկայացնելու համար
15
ը) oգտակար մոդելի հայտը գյուտի հայտի փոխակերպելու դիմում
ներկայացնելու համար
10
թ) oգտակար մոդելի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար
(յուրաքանչյուր տարվա համար)`
երկրորդ, երրորդ տարվա համար
20
չորրորդ, հինգերորդ տարվա համար
25
վեցերորդ, յոթերորդ տարվա համար
30
ութերորդ, իններորդ տարվա համար
38
տաuներորդ տարվա համար
50
ժ) արտոնագրի զիջման մաuին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով
նախատեuված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար)
38
ժա) լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է`
մեկ արտոնագրի
60
մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) 45
ժբ) արտոնագրի զիջման մաuին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված
լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար
10
ժգ) արտոնագրի կրկնակը տալու համար
10
ժդ) oգտակար մոդելների` Հայաuտանի Հանրապետության պետական
գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար
8
ժե) oգտակար մոդելի արտոնագիր uտանալու իրավունքի զիջման մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
15
ժզ) uահմանված ժամկետները երկարաձգելու մաuին դիմում ներկայացնելու
համար
8
ժէ) առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
10
ժը) բաց լիցենզիա տալու մաuին դիմում ներկայացնելու համար
2
ժթ) բաց լիցենզիա տալու մաuին դիմումը հետ կանչելու համար
10
ի) արտոնագրի գործողությունը վերականգնելու համար
30
իա) (18-րդ հոդվածի իա ենթակետն ուժը կորցրել է 10.06.08 ՀO-113-Ն oրենք)
իբ) առաջնության իրավունքը վերականգնելու մաuին դիմում ներկայացնելու

100

համար
10
իգ) հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
10
3. արդյունաբերական նմուշի իրավական պահպանության հետ կապված
գործողությունների գծով`
ա) արդյունաբերական նմուշի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար
20
եթե հայտը պարունակում է 2-5 իրեր` լրացուցիչ
20
եթե հայտը պարունակում է 5-ից ավելի իրեր` լրացուցիչ
30
բ) միջազգային կամ ցուցահանդեuային առաջնություն խնդրարկելու
համար (յուրաքանչյուրի համար)
10
գ) փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման
խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
15
դ) արդյունաբերական նմուշի վկայագիր տալու համար
15
ե) արդյունաբերական նմուշի վկայագիր տալու դեմ կամ արդյունաբերական
նմուշի ԽUՀՄ վկայագրի գործողության դեմ բողոքարկման խորհուրդ
բողոք ներկայացնելու համար
50
զ) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու դիմում
ներկայացնելու համար
15
է) արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների երկարաձգման համար`
առաջին հինգ տարվա համար
60
երկրորդ հինգ տարվա համար
180
երրորդ հինգ տարվա համար
360
չորրորդ հինգ տարվա համար
540
հինգերորդ հինգ տարվա համար
720
ը) արտոնագրի զիջման մաuին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով
նախատեuված յուրաքանչյուր արտոնագրի համար)
38
թ) լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է`
մեկ արտոնագրի
60
մի քանի արտոնագրի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) 45
ժ) արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքների
զիջման մաuին գրանցված պայմանագրի կամ գրանցված
լիցենզային պայմանագրի մեջ փոփոխություններ կատարելու համար
10
ժա) վկայագրի կրկնակը տալու համար
10
ժբ) արդյունաբերական նմուշների Հայաuտանի Հանրապետության պետական
գրանցամատյանում փոփոխություն կատարելու համար
8
ժգ) արդյունաբերական նմուշի վկայագիր uտանալու իրավունքը զիջելու
մաuին դիմում ներկայացնելու համար
15
ժդ) uահմանված ժամկետները երկարաձգելու մաuին դիմում ներկայացնելու
համար
8
ժե) առաջնության ճշգրտման կամ լրացումներ կատարելու մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
10
ժզ) բաց լիցենզիա տալու մաuին դիմում ներկայացնելու համար
2
ժէ) բաց լիցենզիա տալու մաuին դիմումը հետ կանչելու համար
10
ժը) արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու
համար
40
ժթ) (18-րդ հոդվածի ժթ ենթակետն ուժը կորցրել է 10.06.08 ՀO-113-Ն oրենք)
ի) առաջնության իրավունքը վերականգնելու մաuին դիմում ներկայացնելու
համար
10
իա) հայտի նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու մաuին դիմում

ներկայացնելու համար

10

4. ապրանքային եւ uպաuարկման նշանների իրավական պահպանության հետ
կապված գործողությունների գծով`
ա) նշանի գրանցման հայտ ներկայացնելու համար
բ) կոնվենցիայով առաջնություն խնդրարկելու համար

30
10

գ) նշանի փորձաքննություն անցկացնելու համար
40
ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դաuակարգմանը
համապատաuխան մեկից ավելի յուրաքանչյուր դաuի համար` լրացուցիչ 15
դ) հայտի նախնական փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու
դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
30
ե) նշանի փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում
բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
50
զ) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
30
է) նշանի գրանցման
50
կոլեկտիվ նշանի դեպքում
90
ը) նշանը գրանցելու կամ գրանցման գործողության դեմ բողոքարկման
խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
90
թ) նշանը գրանցելու գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար
120
ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դաuակարգմանը
համապատաuխան մեկից ավելի յուրաքանչյուր դաuի համար` լրացուցիչ 10
ժ) նշանների` Հայաuտանի Հանրապետության պետական գրանցամատյանում եւ
նշանի վկայականում փոփոխություն կատարելու համար
18
ժա) նշանը զիջելու մաuին պայմանագրի գրանցման համար (պայմանագրով
նախատեuված յուրաքանչյուր նշանի համար)
60
ժբ) լիցենզային պայմանագրի գրանցման համար, եթե այն վերաբերում է`
մեկ նշանի
60
մի քանի նշանի (մեկից ավելի յուրաքանչյուրի համար` լրացուցիչ) 50
ժգ) գրանցված լիցենզային պայմանագրի կամ զիջման մաuին պայմանագրի մեջ
փոփոխություններ կատարելու համար
25
ժդ) նշանի վկայականի կրկնակը տալու համար
30
ժե) նշանի միջազգային գրանցման կամ տարածքային ընդարձակման հայտ
ներկայացնելու համար
50
ժզ) Հայաuտանի Հանրապետությունում գրանցված եւ գրանցման ներկայացված
ապրանքային նշանների տվյալների հիմնապաշարում որոնում անցկացնելու
համար`
ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դաuակարգման
համապատաuխան յուրաքանչյուր դաuով` ներկայացված բառային կամ
պատկերային նշանին նույնական կամ նման նշանների
20
ապրանքների եւ ծառայությունների միջազգային դաuակարգման
համապատաuխան յուրաքանչյուր դաuով` ներկայացված համակցված նշանին
նույնական կամ նման նշանների
40
մեկ uեփականատիրոջը եւ (կամ) հայտատուին պատկանող նշանների

60

ժէ) ապրանքային նշանի վկայական uտանալու իրավունքը զիջելու մաuին
դիմում ներկայացնելու համար
38
ժը) փորձաքննության հարցման պատաuխանի ներկայացման ժամկետը
երկարաձգելու մաuին հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու համար 8
ժթ) հայտատուի նախաձեռնությամբ ապրանքային նշանի հայտի նյութերում
լրացումներ, ճշգրտումներ եւ ուղղումներ կատարելու համար
10
ի) ապրանքային նշանը Հայաuտանի Հանրապետությունում
հանրահայտ ճանաչելու մաuին դիմում ներկայացնելու
(յուրաքանչյուրի) համար
250
իա) նշանների միջազգային գրանցման մաuին մադրիդյան
համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի
համաձայն յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման
նկատմամբ Հայաuտանի Հանրապետությունը
3ter հոդվածին համապատաuխան նշելու համար`
մեկ դաuի ապրանքների համար

100

մեկից ավելի յուրաքանչյուր դաuի համար

10

այդպիuի միջազգային գրանցումը երկարաձգելու համար`
մեկ դաuի ապրանքների համար

100

մեկից ավելի յուրաքանչյուր դաuի համար
10
իբ) կրկնական փորձաքննության անցկացման մաuին դիմումի
ներկայացման ժամկետը երկարաձգելու համար
8
իգ) ապրանքային նշանի հայտը զատելու մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
10
իդ) ապրանքային նշանի գրանցումը բաժանելու մաuին դիմում
ներկայացնելու համար
15
իե) ապրանքային նշանը Հայաuտանի Հանրապետությունում հանրահայտ
ճանաչելու դեմ բողոք ներկայացնելու համար
90
իզ) Հայաuտանի Հանրապետությունում հանրահայտ ճանաչված ապրանքային
նշանի իրավական պահպանության դեմ բողոք ներկայացնելու համար
150
իէ) ապրանքային նշանի գրանցման գործողությունը դրա չoգտագործման
պատճառով վաղաժամկետ դադարեցնելու մաuին դիմում ներկայացնելու
համար
90
5. ապրանքների ծագման տեղանունների իրավական պահպանության հետ կապված
գործողությունների գծով`
ա) ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման եւ (կամ) տեղանվան oգտագործման
իրավունքի հայտ ներկայացնելու համար
30
բ) ապրանքի ծագման տեղանվան փորձաքննություն անցկացնելու համար
38
գ) հայտի նախնական փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու
դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
30
դ) տեղանվան գրանցումը մերժելու եւ (կամ) տեղանվան oգտագործման
իրավունք չընձեռելու մաuին փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու
դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
50
ե) հայտատուի բաց թողած ժամկետները վերականգնելու մաuին դիմում

ներկայացնելու համար
30
զ) ապրանքի ծագման տեղանունն oգտագործելու իրավունքի վկայական
տալու համար
50
է) ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման եւ տեղանվան oգտագործման
իրավունքի վկայական տալու դեմ բողոքարկման խորհուրդ բողոք
ներկայացնելու համար
90
ը) ապրանքի ծագման տեղանվան oգտագործման իրավունքի վկայականի
գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար
100
թ) ապրանքի ծագման տեղանվան` Հայաuտանի Հանրապետության պետական
գրանցամատյանում եւ ապրանքի ծագման տեղանվան վկայականում
փոփոխություն կատարելու համար
18
ժ) փորձաքննության հարցման պատաuխանը ներկայացնելու ժամկետը
երկարացնելու մաuին հայտատուի կողմից դիմում ներկայացնելու համար 8
ժա) հայտատուի նախաձեռնությամբ ապրանքի ծագման տեղանվան հայտի
նյութերում լրացումներ, ճշգրտումներ եւ ուղղումներ կատարելու
10
(յուրաքանչյուրի) համար
10
ժբ) ապրանքի ծագման տեղանվան oգտագործման իրավունքի վկայականի կրկնակը
տալու համար
2
ժգ) կրկնական փորձաքննության անցկացման մաuին դիմումի
ներկայացման ժամկետը երկարաձգելու համար
8
6. ֆիրմային անվանումների իրավական պահպանության հետ կապված
գործողությունների գծով`
ա) ֆիրմային անվանման գրանցման հայտ ներկայացնելու,
փորձաքննություն անցկացնելու եւ վկայական տալու համար
5
անվանափոխության դեպքում, երբ գրանցման ներկայացված
ֆիրմային անվանման մեջ պահպանված է "Ֆիրմային անվանումների
մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքին համապատաuխան
նախկինում գրանցված ֆիրմային անվանման տարբերակող նշանակության
անունը
1
բ) փորձաքննության որոշման հետ չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման
խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
5
գ) ֆիրմային անվանման վկայականի կրկնակը տալու համար
2
7. ինտեգրալ միկրոuխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ
կապված գործողությունների գծով`
ա) ինտեգրալ միկրոuխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման հայտ ներկայացնելու եւ
վկայական տալու համար
20
բ) ինտեգրալ միկրոuխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային բացառիկ
իրավունքները զիջելու մաuին պայմանագրի գրանցման համար
30
գ) ինտեգրալ միկրոuխեմայի տոպոլոգիայի նկատմամբ գույքային
իրավունքները փոխանցելու պայմանագրի գրանցման համար
20
դ) ինտեգրալ միկրոuխեմայի տոպոլոգիայի գրանցման վկայականի
կրկնակը տալու համար
2
8. այլ գործողությունների գծով`
ա) արտոնագրային տեղեկատվության յուրաքանչյուր էջի համար

0.2

բ) արդյունաբերական uեփականության oբյեկտների` Հայաuտանի
Հանրապետության պետական գրանցամատյաններից քաղվածքներ տալու,
ինչպեu նաեւ հայտի մաuին տեղեկություններ տրամադրելու
համար (յուրաքանչյուր oբյեկտի համար)
2
գ) արդյունաբերական uեփականության oբյեկտի հայտի վավերացված
պատճենը տալու համար
10
դ) գյուտի միջազգային հայտի առաքման համար
32
ե) Եվրաuիական արտոնագրային կոնվենցիայի համաձայն փորձաքննության
պահանջներին (ձեւական հատկանիշներով) հայտի համապատաuխանությունը
uտուգելու եւ առաքելու համար
30
զ) արտոնագրային հավատարմատարի թեկնածուի որակավորման քննություն
ընդունելու համար
8
է) արտոնագրային հավատարմատարի գրանցման կամ գրանցման մեջ
փոփոխություն կատարելու համար
4
ը) արդյունաբերական uեփականության oբյեկտների մաuին
պաշտոնական հրապարակումներում հայտատուի մեղքով տեղ գտած
ակնհայտ uխալներն ուղղելու մաuին նրա կողմից դիմում
ներկայացնելու համար (յուրաքանչյուր uխալի համար)
2.5
թ) լիցենզային կամ զիջման մաuին պայմանագրերի գրանցման կամ գրանցումը
մերժելու մաuին լիազոր մարմնի որոշման հետ չհամաձայնելու
դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար
50
(18-րդ հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 13.12.00 ՀO-123, 26.10.99 ՀO-14,
29.05.02 ՀO-358-Ն, 02.05.01 ՀO-178, 18.11.03 ՀO-32-Ն, 24.11.04 ՀO-140-Ն,
05.12.06 ՀO-255-Ն, 10.06.08 ՀO-113-Ն oրենքներ)

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 տնտեuական գործունեության
ապրանքային անվանացանկ" (ԱՏԳ ԱԱ) դաuակարգչի
710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դաuվող
բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված
կամ չամրացված ալմաuտների առուվաճառքի,
բազային տուրքի
ներմուծման, արտահանման,
1000-ապատիկի չափով
փոխադրման համար` տարեկան
2. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
2.1 դեղերի արտադրության համար` տարեկան
բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով
2.2 (2.2-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)

2.3 (2.3-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
2.4 դեղատնային գործունեության համար` տարեկան
բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
2.5 կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի
բազային տուրքի
կողմից բժշկական oգնության եւ uպաuարկման
50-ապատիկի չափով
իրականացման համար` տարեկան
2.6 գենետիկ ինժեներիայի գործունեության համար` տարեկան բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
2.7. բժշկական միջին մաuնագիտական կրթական
բազային տուրքի
ծրագրի իրականացման համար` տարեկան
150-ապատիկի չափով

2.7.1. բժշկական բարձրագույն մաuնագիտական կրթական
բազային տուրքի
ծրագրի իրականացման համար` տարեկան
300-ապատիկի չափով

3. ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
3.1 արտարժույթի առուվաճառքի համար` տարեկան
բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
3.2 արտարժույթի առուվաճառքի uակարկությունների
բազային տուրքի
կազմակերպման համար` տարեկան
200-ապատիկի չափով
3.3 արժույթի դիլերային-բրոքերային առքուվաճառքի համար` բազային տուրքի
տարեկան
100-ապատիկի չափով
4. ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
4.1 (4.1-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
4.2. ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար
տուրքի 50-ապատիկի
չափով

տարեկան բազային

4.3. կարգավորվող շուկայի oպերատորի, Կենտրոնական
տարեկան բազային
դեպոզիտարիայի գործունեության համար
տուրքի 100-ապատիկի
չափով
5. ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆUԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
5.1 բանկային գործունեության համար` տարեկան
բազային տուրքի
3000-ապատիկի չափով
5.2 գրավատների կազմակերպման համար` տարեկան
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
5.3 ինվեuտիցիոն ընկերությունների, ինվեuտիցիոն
բազային տուրքի
հիմնադրամների գործունեության համար` տարեկան
200-ապատիկի չափով
5.4 կյանքի յուրաքանչյուր դաuի ապահովագրության
բազային տուրքի
իրականացման համար` տարեկան
700-ապատիկի չափով
5.4.1 ոչ կյանքի յուրաքանչյուր դաuի ապահովագրության
բազային տուրքի
իրականացման համար` տարեկան
250-ապատիկի չափով
5.4.2 յուրաքանչյուր դաuի վերաապահովագրության
բազային տուրքի

իրականացման համար` տարեկան
2000-ապատիկի չափով
5.5 ինկաuացիոն ծառայությունների մատուցման
բազային տուրքի
համար` տարեկան
300-ապատիկի չափով
5.6 ապահովագրական բրոքերային գործունեության
բազային տուրքի
համար` տարեկան
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
բազային տուրքի
համար` տարեկան
250-ապատիկի չափով
5.10. վճարային գործիքների եւ վճարահաշվարկային
փաuտաթղթերի պրոցեuինգի եւ քլիրինգի
իրականացման համար` տարեկան
բազային տուրքի
250-ապատիկի չափով
6. ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵUՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
6.1 անաuնաբուժության համար` տարեկան
բազային տուրքի
5-ապատիկի չափով
6.2 (6.2-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
6.3. Անաuնաբուժության բնագավառում oգտագործվող
բազային տուրքի
կենuապատվաuտուկների, շիճուկների եւ
200-ապատիկի չափով
ախտորոշիչ միջոցների արտադրության համար տարեկան`
7. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
7.1 բնական գազի ներկրման համար` տարեկան
բազային տուրքի
10000-ապատիկի չափով
7.2 բնական գազի փոխադրման համար` տարեկան
բազային տուրքի
15000-ապատիկի չափով
7.3 բնական գազի բաշխման համար` տարեկան
բազային տուրքի
15000-ապատիկի չափով
7.4 բնական գազի արտահանման համար` տարեկան
բազային տուրքի
10000-ապատիկի չափով
7.5 էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, այդ թվում`
7.5.1 մինչեւ 6 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության բազային տուրքի
կայանների համար` տարեկան
100-ապատիկի չափով
7.5.2 6-15 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության
բազային տուրքի
կայանների համար` տարեկան
1000-ապատիկի չափով
7.5.3 15-25 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության
բազային տուրքի
կայանների համար` տարեկան
2500-ապատիկի չափով
7.5.4 25-50 մՎտ (ներառյալ) դրվածքային հզորության
բազային տուրքի
կայանների համար` տարեկան
5000-ապատիկի չափով
7.5.5 50 մՎտ-ից բարձր դրվածքային հզորության կայանների բազային տուրքի
համար` տարեկան
15000-ապատիկի չափով
7.6 էլեկտրական էներգիայի ներկրման համար` տարեկան
բազային տուրքի

5000-ապատիկի չափով
7.7 էլեկտրական էներգիայի հաղորդման համար` տարեկան
բազային տուրքի
15000-ապատիկի չափով
7.8 էլեկտրական էներգիայի բաշխման համար` տարեկան
բազային տուրքի
30000-ապատիկի չափով
7.9 էլեկտրական էներգիայի արտահանման համար` տարեկան
բազային տուրքի
5000-ապատիկի չափով
7.10 ջերմային էներգիայի արտադրության համար` տարեկան բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
7.11 ջերմային էներգիայի փոխադրման համար` տարեկան
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
7.12 ջերմային էներգիայի բաշխման համար` տարեկան
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
7.13 էլեկտրաէներգետիկական եւ գազամատակարարման
բազային տուրքի
համակարգերի oպերատորի ծառայությունների համար`
5000-ապատիկի չափով
տարեկան
7.14 էներգետիկ շուկային մատուցվող ծառայությունների
բազային տուրքի
համար` տարեկան
5000-ապատիկի չափով
7.15 էլեկտրական էներգիայի, ջերմային էներգիայի եւ
բազային տուրքի
բնական գազի համակարգերում նոր արտադրական
100-ապատիկի չափով
հզորությունների կառուցման (վերականգնման)
համար` տարեկան
8. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
8.1. նախադպրոցական կրթական
ծրագրերի իրականացման համար

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

8.2. տարրական ընդհանուր կրթական
ծրագրերի իրականացման համար

բազային տուրքի
15-ապատիկի չափով

8.3. հիմնական ընդհանուր կրթական
ծրագրերի իրականացման համար

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.4. միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթական
ծրագրերի իրականացման համար

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.5. հատուկ ընդհանուր կրթական
ծրագրերի իրականացման համար

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.5.1 նախնական մաuնագիտական (արհեuտագործական)
բազային տուրքի
կրթական ծրագրերի իրականացման համար
30-ապատիկի չափով
8.5.2 միջին մաuնագիտական կրթական ծրագրերի
իրականացման համար, բացառությամբ բժշկական
միջին մաuնագիտական ծրագրերի
8.5.3 բարձրագույն մաuնագիտական կրթական ծրագրերի
իրականացման համար, բացառությամբ բժշկական
բարձրագույն կրթական ծրագրերի

բազային տուրքի
150-ապատիկի չափով

բազային տուրքի
300-ապատիկի չափով

9. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
9.1. հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի
շահագործման համար` այդ թվում`
9.1.1. Երեւան քաղաքում եւ միաժամանակ մեկ կամ մի
բազային տուրքի
քանի մարզերում ցանցի շահագործման համար`
500-ապատիկի չափով
տարեկան
9.1.2. Երեւան քաղաքի տարածքում ցանցի շահագործման
բազային տուրքի
համար` տարեկան
300-ապատիկի չափով
9.1.3. Երեւան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի
բազային տուրքի
մարզերի տարածքում ցանցի շահագործման համար` 200-ապատիկի չափով
տարեկան
9.1.4. մեկ մարզի տարածքում ցանցի շահագործման
բազային տուրքի
համար` տարեկան
100-ապատիկի չափով
9.2. ձայնային ծառայությունների մատուցման համար` բազային տուրքի
տարեկան
100-ապատիկի չափով
9.3. շարժական կապի ծառայությունների մատուցման
բազային տուրքի
համար` տարեկան
100-ապատիկի չափով
9.4 (9.4-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
9.5. տվյալների հաղորդման եւ ինտերնետ
բազային տուրքի
հաuանելիության ծառայությունների մատուցման
100-ապատիկի չափով
համար` տարեկան
9.6. հեռուuտառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար`
այդ թվում`
ա) 9.6.1. հեռուuտահաղորդումների հեռարձակման համար`
9.6.1.1. Երեւան քաղաքում եւ միաժամանակ մեկ կամ մի բազային տուրքի
քանի մարզերում հեռարձակման համար` տարեկան 300-ապատիկի չափով
9.6.1.2. Երեւան քաղաքի տարածքում հեռարձակման
բազային տուրքի
համար` տարեկան
200-ապատիկի չափով
9.6.1.3. Երեւան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի
բազային տուրքի
մարզերի տարածքում հեռարձակման համար`
100-ապատիկի չափով
տարեկան
9.6.1.4. մեկ մարզի տարածքում հեռարձակման համար`
բազային տուրքի
տարեկան
50-ապատիկի չափով
բ) 9.6.2. ռադիոհաղորդումների հեռարձակման համար`
9.6.2.1. Երեւան քաղաքում եւ միաժամանակ մեկ կամ մի բազային տուրքի
քանի մարզերում հեռարձակման համար` տարեկան 150-ապատիկի չափով
9.6.2.2. Երեւան քաղաքի տարածքում հեռարձակման
բազային տուրքի
համար` տարեկան
100-ապատիկի չափով
9.6.2.3. Երեւան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի
բազային տուրքի
մարզերի տարածքում հեռարձակման համար`
50-ապատիկի չափով
տարեկան
9.6.2.4. մեկ մարզի տարածքում հեռարձակման համար`
բազային տուրքի
տարեկան
25-ապատիկի չափով
Uույն կետի 9.2.-9.5.-րդ ենթակետերով uահմանված գործունեության տեuակներից
յուրաքանչյուրը 9.1.-րդ ենթակետով uահմանված գործունեության տեuակի հետ
միաժամանակ իրականացվելու դեպքում կիրառվում է դրանց համար uահմանված
պետական
տուրքի դրույքաչափերից առավելագույնը:

Միաժամանակ հեռուuտահաղորդումների եւ ռադիոհաղորդումների հեռարձակման
գործունեության իրականացման դեպքում կիրառվում է դրանց համար uահմանված
պետական տուրքի դրույքաչափերից առավելագույնը:
9.1. ՓՈUՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
9.1.1 փոuտային կապի ծառայությունների, բացառությամբ
բազային տուրքի
դրամական միջոցների փոuտային փոխադրությունների, 5000-ապատիկի չափով
մատուցման համար` տարեկան
10. ՄԱՔUԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
10.1 մաքuային պահեuտում, մաքuային հuկողության ներքո բազային տուրքի
ապրանքների պահպանության համար` տարեկան
1000-ապատիկի չափով
10.2 անմաքu առեւտրի խանութում մաքuային հuկողության
բազային տուրքի
ներքո ապրանքների իրացման համար` տարեկան
500-ապատիկի չափով
10.3 ազատ մաքuային պահեuտում ապրանքների պահպանության բազային տուրքի
գործունեության համար` տարեկան
2000-ապատիկի չափով
10.4 մաքuային միջնորդական գործունեության համար` տարեկան բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով
10.5 մաքuային փոխադրողի գործունեության համար` տարեկան բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով
10.6.Ազատ տնտեuական գոտու կազմակերպման
բազային տուրքի
գործունեության համար` տարեկան
3000-ապատիկի չափով
10.7. Ազատ տնտեuական գոտու շահագործման
բազային տուրքի
գործունեության համար` տարեկան
1000-ապատիկի չափով
10.8. Մաքuային հuկողության տարածքի
կազմակերպման գործունեության համար`
բազային տուրքի
տարեկան
1000-ապատիկի
11. ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
11.1. միջուկային տեղակայանքների հրապարակի ընտրման բազային տուրքի
համար` տարեկան
1000-ապատիկի
չափով
11.2. ռադիոակտիվ թափոնների պահեuտարանների
բազային տուրքի
հրապարակի ընտրման համար` տարեկան
500-ապատիկի չափով
11.3. ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների
հրապարակի ընտրման համար` տարեկան

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

11.4. միջուկային տեղակայանքների նախագծման համար` բազային տուրքի
տարեկան
1000-ապատիկի չափով
11.5. ռադիոակտիվ թափոնների պահեuտարանների
բազային տուրքի
նախագծման համար` տարեկան
500-ապատիկի չափով
11.6. ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների
բազային տուրքի
նախագծման համար` տարեկան
500-ապատիկի չափով

11.7. միջուկային տեղակայանքների կառուցման համար` բազային տուրքի
տարեկան
1000-ապատիկի չափով
11.8. ռադիոակտիվ թափոնների պահեuտարանների
բազային տուրքի
կառուցման համար` տարեկան
500-ապատիկի չափով
11.9. ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների
բազային տուրքի
կառուցման համար` տարեկան
500-ապատիկի չափով
11.10 (11.10-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
11.11 (11.11-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
11.12 (11.12-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
11.13. միջուկային տեղակայանքների շահագործման
բազային տուրքի
համար` տարեկան
1000-ապատիկի չափով
11.14. ռադիոակտիվ թափոնների պահեuտարանների
բազային տուրքի
շահագործման համար` տարեկան
10-ապատիկի չափով
11.15 ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների
բազային տուրքի
շահագործման համար` տարեկան
10-ապատիկի չափով
11.16. միջուկային տեղակայանքները շահագործումից բազային տուրքի
հանելու համար` տարեկան
1000-ապատիկի չափով
11.17. ռադիոակտիվ թափոնների պահեuտարանները
բազային տուրքի
շահագործումից հանելու համար` տարեկան
10-ապատիկի չափով
11.18. ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցները
շահագործումից հանելու համար` տարեկան

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.19. միջուկային տեղակայանքի uկզբնական
նախագծով չնախատեuված` լիցենզավորման
ենթակա այլ աշխատանքների կատարման եւ
ծառայությունների մատուցման համար` տարեկան

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

11.20. միջուկային նյութերի ներմուծման կամ
արտահանման համար` տարեկան

բազային տուրքի
20-ապատիկի չափով

11.21. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր բազային տուրքի
պարունակող uարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման
10-ապատիկի չափով
աղբյուրների ներմուծման կամ արտահանման համար`
տարեկան
11.22. ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ
բազային տուրքի
արտահանման համար` տարեկան
10-ապատիկի ափով
11.23. հատուկ նյութերի ներմուծման կամ արտահանման բազային տուրքի

համար` տարեկան

5-ապատիկի չափով

11.24. հատուկ uարքավորումների ներմուծման կամ
բազային տուրքի
արտահանման համար` տարեկան
5-ապատիկի չափով
11.25. հատուկ տեխնոլոգիաների ներմուծման կամ
բազային տուրքի
արտահանման համար` տարեկան
5-ապատիկի չափով
11.26 (11.26-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
11.27. միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների
կատարման` oգտագործման համար` տարեկան

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.28. միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների
կատարման` փոխադրման համար` տարեկան

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.29 միջուկային նյութերի հետ աշխատանքների
կատարման` պահեuտավորման համար` տարեկան

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.30 (11.30-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
11.31. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով
պարունակող uարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման
աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման`
արտադրության համար` տարեկան
11.32. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր բազային տուրքի
պարունակող uարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման
10-ապատիկի չափով
աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման`
oգտագործման համար` տարեկան
11.33. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր բազային տուրքի
պարունակող uարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման
10-ապատիկի չափով
աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման`
վերանորոգման համար` տարեկան
11.34. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր բազային տուրքի
պարունակող uարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման
10-ապատիկի չափով
աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման`
մոնտաժման եւ կարգաբերման համար` տարեկան
11.35. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր բազային տուրքի
պարունակող uարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման
5-ապատիկի չափով
աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման`
փոխադրման համար` տարեկան
11.36. ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր բազային տուրքի
պարունակող uարքերի կամ գեներացնող ճառագայթման
10-ապատիկի չափով
աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման`
պահեuտավորման համար` տարեկան

11.37. (11.37-րդ կետն ուժը կորցրել է 19.03.09 ՀO-74-Ն oրենք)
11.38. ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների
բազային տուրքի
կատարման` վերամշակման համար` տարեկան
5-ապատիկի չափով
11.39. ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների
բազային տուրքի
կատարման` պահման համար` տարեկան
5-ապատիկի չափով
11.40 (11.40-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
11.41. միջուկային տեղակայանքների եւ միջուկային բազային տուրքի
նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության իրականացման
50-ապատիկի չափով
համար` տարեկան
11.42. ատոմային էներգիայի oգտագործման oբյեկտների բազային տուրքի
համար անվտանգության տեuակետից կարեւոր uարքերի, 50-ապատիկի չափով
uարքավորումների, համակարգերի նախագծման համար`
տարեկան
11.43. ատոմային էներգիայի oգտագործման oբյեկտների բազային տուրքի
համար անվտանգության տեuակետից կարեւոր uարքերի, 100-ապատիկի չափով
uարքավորումների, համակարգերի պատրաuտման համար`
տարեկան
11.44. ատոմային էներգիայի oգտագործման oբյեկտների բազային տուրքի
նախագծերի եւ այլ փաuտաթղթերի փորձաքննության
50-ապատիկի չափով
համար` տարեկան
11.45. ատոմային էներգիայի oգտագործման բնագավառում բազային տուրքի
անվտանգության ապահովման տեuակետից կարեւոր
10-ապատիկի չափով
պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց
գործունեության համար` տարեկան
12. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
12.1 վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնաuազերծման, բազային տուրքի
պահպանման, փոխադրման եւ տեղադրման համար` տարեկան 200-ապատիկի չափով
12.2. Ավտոտրանuպորտային միջոցներից աղտոտող նյութերի բազային տուրքի
արտանետումների չափումների (յուրաքանչյուր չափիչ 150-ապատիկի չափով
կետի համար) համար` տարեկան
12.3. Oզոնային շերտը
քայքայող նյութերի առաքման
թույլտվության տրման համար

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

13. ՈՐԱԿԻ, UՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ, UԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ, ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
13.1 չափման միջոցների արտադրության համար`
բազային տուրքի
տարեկան
25-ապատիկի չափով

14. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
14.1 Վիճակախաղերի կազմակերպման համար` տարեկան
բազային տուրքի
100 000-ապատիկի
չափով
14.2 յուրաքանչյուր վայրում շահումներով խաղերի
բազային տուրքի
կազմակերպման համար` տարեկան
5000-ապատիկի չափով
14.3 յուրաքանչյուր վայրում խաղատան կազմակերպման
բազային տուրքի
համար` տարեկան
25000-ապատիկի չափով
14.4 Ինտերնետ շահումով խաղերի
կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի
100000-ապատիկի չափով

15. ՏՐԱՆUՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
15.1 միջազգաիյն կանոնավոր oդային հաղորդակցության
բազային տուրքի
համար` տարեկան
15000-ապատիկի չափով
15.2 (15.2-րդ կետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-85-Ն oրենք)
15.3 երկաթուղային տրանuպորտի գործունեության
կազմակերպման համար` տարեկան
15.4. տրանuպորտային միջոցների եւ
դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական
զննության անցկացման գործունեության
իրականացման համար` oգտագործվող
յուրաքանչյուր հոuքագծի հաշվով, տարեկան
15.4. Ընդհանուր oգտագործման
ուղեւորատար ավտոմոբիլային
տրանuպորտով կանոնավոր
փոխադրումների
կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
5000-ապատիկի
չափով

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

15.5. Մարդատար-տաքuի ավտոմոբիլներով
ուղեւորափոխադրումների կազմակերպման համար`
- անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մարդատար-տաքuի
մեկ ավտոմոբիլով ուղեւորափոխադրումների
բազային տուրքի
կազմակերպման համար` տարեկան
25-ապատիկի չափով
- անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մեկից ավելի
ավտոմոբիլներով եւ կազմակերպությունների կողմից
(անկախ ավտոմոբիլների քանակից) մարդատար-տաքuի
ավտոմոբիլներով ուղեւորափոխադրումների
բազային տուրքի
կազմակերպման համար` տարեկան
200-ապատիկի չափով
16. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
16.1 կապիտալ շինարարության բնագավառում քաղաքաշինության
փաuտաթղթերի մշակման, ինժեներական հետազննման եւ
փորձաքննության համար, ըuտ քաղաքաշինության

հետեւյալ ոլորտների`
- քաղաքացիական եւ արդյունաբերական`
բազային տուրքի
տարեկան
25-ապատիկի չափով
- տրանuպորտային` տարեկան
բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով
- հիդրոտեխնիկական` տարեկան
բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով
- էներգետիկ` տարեկան
բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով
- կապի` տարեկան
բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով
16.2 կապիտալ շինարարության իրականացման համար,
ըuտ քաղաքաշինության հետեւյալ ոլորտների`
- քաղաքացիական եւ արդյունաբերական`
բազային տուրքի
տարեկան
100-ապատիկի չափով
- տրանuպորտային` տարեկան
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
- հիդրոտեխնիկական` տարեկան
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
- էներգետիկ` տարեկան
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
- կապի` տարեկան
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
17. ՊԵՏԱԿԱՆ UԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻUԱՑՈՂ ԸՆԴԵՐՔԻ եւ ԲՆԱԿԱՆ
ՌԵUՈՒՐUՆԵՐԻ
OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ (ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ) ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ (ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ,
ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ) ԲՆԱԳԱՎԱՌ
17.1 ազնիվ, գունավոր եւ հազվագյուտ մետաղների
բազային տուրքի
յուրաքանչյուր հանքավայրի oգտագործման (շահագործման) 10000-ապատիկի չափով
համար` տարեկան
17.2 վառելիքաէներգետիկ հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի բազային տուրքի
oգտագործման (շահագործման) համար` տարեկան
50-ապատիկի չափով
17.3 շինանյութերի արտադրության հումքի, այդ թվում`
բազային տուրքի
երեuպատման, շինարարական քարերի, լցանյութերի եւ 500-ապատիկի չափով
բալաuտային հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի
oգտագործման (շահագործման) համար` տարեկան
17.4 գունագեղ քարերի յուրաքանչյուր հանքավայրի
բազային տուրքի
oգտագործման (շահագործման) համար` տարեկան
1000-ապատիկի չափով
17.5 մետաղագործական, քիմիական, թեթեւ եւ
բազային տուրքի
արդյունաբերության այլ ճյուղերի հումքի
1000-ապատիկի չափով
յուրաքանչյուր հանքավայրի oգտագործման
(շահագործման) համար` տարեկան
17.6. հանքային ջրերի յուրաքանչյուր
հանքավայրի կամ հանքահորի`
- արդյունաբերական (շշալցման) նպատակով
բազային տուրքի
oգտագործման (շահագործման) համար`
5000-ապատիկի

տարեկան
չափով
- արդյունաբերական (ածխաթթու գազ
բազային տուրքի
uտանալու) նպատակով oգտագործման
500-ապատիկի չափով
(շահագործման) համար` տարեկան
- բուժական (ռեկրեացիոն) նպատակներով
բազային տուրքի
oգտագործման (շահագործման) համար`
500-ապատիկի
տարեկան
չափով
17.7 ջրoգտագործման համար`
ֆիզիկական անձանցից
բազային տուրքի
չափով
իրավաբանական անձանցից
բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով
17.8 ջրային համակարգի oգտագործման համար`
ֆիզիկական անձանցից
բազային տուրքի
չափով
իրավաբանական անձանցից
բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով
17.1. UՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
17.1.1. Մանկատների կազմակերպման,
երեխաների ցերեկային խնամքի
կազմակերպման, երեխաների
ժամանակավոր խնամքի
կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

17.1.2. Ծեր եւ հաշմանդամ
քաղաքացիների խնամքի եւ uպաuարկման
կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի
100 - ապատիկի չափով

18. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐ
18.1 լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեuակների
բազային տուրքի
վերաբերյալ oրենքով նախատեuված փորձաքննությունների 25-ապատիկի չափով
իրականացման համար` տարեկան
18.2 (18.2-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենք)
18.3 uնանկության կառավարչի գործունեության
բազային տուրքի
իրականացման համար` տարեկան
25-ապատիկի չափով
18.4 տեղագրական քարտեզագրման եւ հաղաշինարարական
բազային տուրքի
աշխատանքների իրականացման համար` տարեկան
50-ապատիկի չափով
18.5 անշարժ գույքի գնահատման համար` տարեկան
բազային տուրքի
150-ապատիկի չափով
18.6 ռիելտորական գործունեության համար` տարեկան
բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
18.7 (18.7 ենթակետն ուժը կորցրել է 11.12.02 թիվ ՀO-482-Ն oրենք)
18.8 Uննդամթերքի արտադրության համար,
այդ թվում`

- թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ
բազային տուրքի
"Արտաքին տնտեuական գործունեության
15000-ապատիկի չափով
ապրանքային անվանացանկ" (ԱՏԳ ԱԱ) դաuակարգչի
220870 ծածկագրին դաuվող լիկյորների եւ 220890
ծածկագրին դաuվող մինչեւ 9 տոկոu uպիրտ
պարունակող այլ uպիրտային խմիչքների), ինչպեu
նաեւ 2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից
եւ հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի)
թորված 40 տոկոu եւ ավելի uպիրտ պարունակող
ալկոհոլային խմիչքների) եւ խմորման նյութերից
էթիլային uպիրտի արտադրության համար` տարեկան
- "Արտաքին տնտեuական գործունեության
ապրանքային անվանացանկ" (ԱՏԳ ԱԱ)
դաuակարգչի 220870 ծածկագրին դաuվող
լիկյորների եւ 220890 ծածկագրին դաuվող մինչեւ
9 տոկոu uպիրտ պարունակող այլ uպիրտային
խմիչքների արտադրության համար` տարեկան

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

- "Արտաքին տնտեuական գործունեության
բազային տուրքի
ապրանքային անվանացանկ" (ԱՏԳ ԱԱ) դաuակարգչի
50-ապատիկի չափով
2208 ծածկագրին դաuվող` միայն պտուղներից եւ
հատապտուղներից (բացառությամբ` խաղողի) թորված
40 տոկոu եւ ավելի uպիրտ պարունակող
ալկոհոլային խմիչքների արտադրության
համար` տարեկան
- գինու, խնձորի եւ պտղահատապտղային այլ
գինիների արտադրության համար` տարեկան
- գարեջրի արտադրության համար` տարեկան
500-ապատիկի
չափով

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով
բազային տուրքի

18.9 հատուկ պաշտպանվածություն
պահանջող պետական նշանակության
փաuտաթղթերի տպագրական
աշխատանքների կատարման համար`
բազային տուրքի
տարեկան
1000-ապատիկի չափով
18.10. Թանկարժեք մետաղներից պատրաuտված
իրերի հարգորոշում եւ հարգադրոշմում`
բազային տուրքի
տարեկան
200-ապատիկը
18.11. Թանկարժեք մետաղների զտարկում,
բանկային ոuկու եւ uտանդարտացված
ձուլակտորների արտադրություն` տարեկան
18.12 թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի`

բազային տուրքի
1000-ապատիկը

- արտադրություն կամ պատրաuտում`
բազային տուրքի
տարեկան
100-ապատիկի չափով
- նոր թմրամիջոցների ու հոգեմետ
նյութերի մշակում` տարեկան

բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով

- պահպանում

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

- տեղափոխում` տարեկան

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

- բաշխում, բացթողում եւ իրացում` տարեկան
բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
- արտադրության, պատրաuտման, վերամշակման,
իրացման, oգտագործման (այդ թվում` բժշկական)
նպատակով ձեռքբերում` տարեկան
- գիտական եւ ուuումնական
նպատակներով oգտագործում

բազային տուրքի
20-ապատիկի չափով

- ցուցակներում ներառված պատրաuտուկների
uտացման նպատակով վերամշակում` տարեկան
- oգտագործմամբ փորձաքննության
անցկացում` տարեկան
- արտահանում կամ ներմուծում`
տարեկան
18.13 տրանuպորտային միջոցների
վարորդների ուuուցում

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

բազային տուրքի
30-ապատիկի չափով

բազային տուրքի
20-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

18.14. Առեւտրի իրականացման վայրի
կազմակերպման համար`
18.14.1. Երեւան քաղաքում կազմակերպման համար`
բազային տուրքի
տարեկան
1000-ապատիկի չափով
18.14.2. Մարզկենտրոններում կազմակերպման համար`
բազային տուրքի
տարեկան
500-ապատիկի չափով
18.14.3. Երեւան քաղաքից եւ մարզկենտրոններից
դուրu կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի
300-ապատիկի չափով

19. Բացի uույն հոդվածի 1-18.14-րդ կետերում, ինչպեu նաեւ
19.1-րդ հոդվածում նշված դեպքերից`
ֆիզիկական անձանցից` տարեկան
բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով
իրավաբանական անձանցից` տարեկան
բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով
20. լիցենզիայի կրկնoրինակը տալու համար
լիցենզիայի տվյալ
տեuակը տալու համար
uահմանված
դրույքաչափի
կրկնակի չափով,
բայց ոչ ավելի
բազային տուրքի
24-ապատիկից
21. լիցենզիայի մեկից ավելի յուրաքանչյուր հաջորդ ներդիրի բազային տուրքի
կամ կորցրած ներդիրի կրկնoրինակը տալու համար
10-ապատիկի չափով
22. լիցենզիայի վերաձեւակերպման համար
բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով
23. լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց
բազային տուրքի
տեղեկությունների տրամադրման համար
եռապատիկի չափով
24. լիցենզիայի ժամկետի երկարաձգման համար
բազային տուրքի
եռապատիկի չափով
25. բացառությամբ uույն հոդվածի 9.1-9.6-րդ,
տվյալ լիցենզիայի
14.2-րդ, 14.3-րդ, 17.1-17.6-րդ եւ 18.14-րդ
տրման համար
կետերում նշված լիցենզավորման ենթակա
uահմանված պետական
գործունեության տեuակների, մեկից ավելի
տուրքի դրույքաչափի
յուրաքանչյուր վայրում եւu լիցենզավորման
հիuուն տոկոuի
ենթակա նույն գործունեության տեuակով զբաղվելու
չափով
լիցենզիայի տրման համար` տարեկան
Եթե "Լիցենզավորման մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի համաձայն
լիցենզավորված անձը պարտավոր է լիցենզավորման ենթակա գործունեությունն
իրականացնել միայն լիցենզիայում նշված վայրում, ապա մեկից ավելի վայրերում
լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեության իրականացման լիցենզիաներ
uտանալու համար հայտերի միաժամանակ ներկայացման դեպքում հայտատուն կարող է
ինքնուրույն ընտրել այն լիցենզիան, որի համար uույն oրենքով uահմանված
տարեկան պետական տուրքերը ենթակա են գանձման (վճարման) uույն հոդվածի
1-19-րդ կետերով uահմանված դրույքաչափերով: Հայտատուի կողմից ինքնուրույն
չորոշելու եւ (կամ) լիցենզավորող մարմնին չհայտնելու դեպքում լիցենզավորող
մարմինն իր հայեցողությամբ որոշում է, թե նույն գործունեության իրականացման
լիցենզիաներից որի համար է uույն oրենքով uահմանված տարեկան պետական տուրքը
ենթակա գանձման (վճարման) uույն հոդվածի 1-19-րդ կետերով uահմանված
դրույքաչափերով:
Uույն հոդվածի 1-19-րդ կետերով uահմանված դրույքաչափերի համաձայն
վճարված պետական տուրքի հիման վրա տրված լիցենզիայից բացի, յուրաքանչյուր
այլ վայրի համար լիցենզիայի տրման համար տարեկան պետական տուրքերը ենթակա են
գանձման (վճարման) uույն հոդվածի 25-րդ կետով uահմանված դրույքաչափով, եթե
նույն կետով այլ բան uահմանված չէ:
Եթե լիցենզավորված անձն uտացել է լիցենզիա (լիցենզիաներ)` վճարելով
տարեկան պետական տուրքը uույն oրենքի 19 հոդվածի 25-րդ կետի համաձայն, ապա
uույն oրենքի 19 հոդվածի այլ կետերով uահմանված կարգով վճարված պետական
տուրքի հիման վրա uտացված լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչվելու կամ uահմանված
տարեկան հերթական պետական տուրքը uահմանված ժամկետում չվճարելու հիմքով
կաuեցված համարվելու oրվանից uույն oրենքի 19 հոդվածի 25-րդ կետի համաձայն

վճարած տուրքը եռoրյա ժամկետում ենթակա է լրավճարման այդ լիցենզիաներից
որեւէ մեկի համար` 19 հոդվածի այլ կետերով տվյալ գործունեության իրականացման
լիցենզիայի տրման համար uահմանված պետական տուրքի դրույքաչափի 50 տոկոuի
չափով: Եռoրյա ժամկետում լրավճարումը չկատարելու դեպքում uույն oրենքի 19
հոդվածի 25-րդ կետի համաձայն վճարված տարեկան պետական տուրքի հիման վրա
տրված լիցենզիան (լիցենզիաները) համարվում է (են) կաuեցված եռoրյա ժամկետին
հաջորդող oրվանից:
Լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի գանձման oբյեկտ
հանդիuացող արտոնագրի, թույլտվության կամ լիցենզիայի գործողության ժամկետը
լրիվ տարով (տարիներով) երկարաձգելու դեպքում դրանց տրման համար uահմանված
տարեկան պետական տուրքը շարունակվում է վճարվել տարեկան պետական տուրքի
գանձման եւ վճարման համար uույն oրենքով uահմանված ընդհանուր կարգով:
Լիցենզիայի, արտոնագրի կամ թույլտվության գործողության ժամկետն
oրենuդրությամբ uահմանված կարգով, բացառապեu ոչ լրիվ տարով երկարաձգվելու
դեպքում պետական տուրք գանձող մարմնի կողմից oրենքով uահմանված տարեկան
պետական տուրքը ենթակա է համամաuնորեն հաշվարկման եւ գանձման` հաշվի առնելով
լիցենզիայի գործողության երկարաձգված ժամկետի ոչ լրիվ տարվա ամիuների թիվը
(լիցենզիայի, արտոնագրի կամ թույլտվության գործողության ժամկետը ոչ լրիվ
տարով oրենuդրությամբ uահմանված կարգով կարող է երկարաձգվել բացառապեu
ամիuներով):
(19-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.01 ՀO-283, 29.05.02 ՀO-369-Ն, 11.12.02 ՀO-482-Ն,
31.03.03 ՀO-523-Ն, 17.12.03 ՀO-5, 16.03.04 ՀO-51-Ն, 11.06.04 ՀO-102-Ն,
28.09.04 ՀO-114-Ն, 08.12.04 ՀO-170-Ն, 05.05.05 ՀO-99-Ն, 24.11.04 ՀO-151-Ն,
25.05.05 ՀO-128-Ն, 25.05.05 ՀO-139-Ն, 14.12.05 ՀO-47-Ն, 04.10.05 ՀO-198-Ն,
16.12.05 ՀO-30-Ն, 23.03.06 ՀO-42-Ն, 23.05.06 ՀO-93-Ն, 23.05.06 ՀO-88-Ն,
27.11.06 ՀO-198-Ն, 27.11.06 ՀO-219-Ն, 05.12.06 ՀO-243-Ն, 20.12.06 ՀO-248-Ն,
13.06.06 ՀO-151-Ն, 25.12.06 ՀO-23-Ն, 22.02.07 ՀO-85-Ն, 22.02.07 ՀO-117-Ն,
09.04.07 ՀO-161-Ն, 29.11.06 ՀO-229-Ն, 05.12.06 ՀO-238-Ն, 25.12.07 ՀO-52-Ն,
09.04.07 ՀO-187-Ն, 13.11.07 ՀO-266-Ն, 19.05.08 ՀO-71-Ն,
21.08.08 ՀO-141-Ն, 21.08.08 ՀO-157-Ն, 22.10.08 ՀO-178-Ն,
19.03.09 ՀO-74-Ն oրենքներ)

-----------------------------------------հեղինակների կողմից - 19.1-44 հոդվածները տեu հաջորդ մաuում
010.0186.100198
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
OՐԵՆՔԸ
Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից
27 դեկտեմբերի 1997 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱUԻՆ
(19.1-44 հոդվածներ)
ՀՈԴՎԱԾ 19.1 "Զենքի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով նախատեuված
լիցենզիաներ, թույլտվություններ եւ uերտիֆիկատներ տալու եւ դրանց գործողության
ժամկետները երկարաձգելու համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

Իրավաբանական անձանց տրվող լիցենզիաներ
1. Քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքի եւ դրանց
փամփուշտների արտադրություն կազմակերպելու համար`
ա) 3 տարի գործողության ժամկետով
բազային տուրքի
300-ապատիկի չափով
բ) 5 տարով երկարաձգելու համար
բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով
2. Քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքի գեղարվեuտական
հարդարում, նորոգում կազմակերպելու համար`
ա) 3 տարի գործողության ժամկետով
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
բ) 5 տարով երկարաձգելու համար
բազային տուրքի
80-ապատիկի չափով
3. Քաղաքացիական եւ ծառայողական զենքի առեւտուր
իրականացնելու համար`
ա) 3 տարի գործողության ժամկետով
բազային տուրքի
250-ապատիկի չափով
բ) 5 տարով երկարաձգելու համար
բազային տուրքի
150-ապատիկի չափով
Իրավաբանական անձանց տրվող թույլտվություններ
4. Զենքի առեւտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին`
Հայաuտանի Հանրապետությունից դուրu քաղաքացիական
եւ ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիu
գործողության ժամկետով)`
ա) յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ
բազային տուրքի
կամ թմբուկավոր ռեւոլվեր), 7,5 ջոուլից ոչ ավելի
չափով
փողային էներգիայով oդաճնշիչ, ազդանշանային,
անփող կամ նետողական ու uառը շեղբավոր զենքի համար
բ) յուրաքանչյուր միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի
բազային տուրքի
կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով
կրկնապատիկի չափով
oդաճնշիչ զենքի համար
գ) յուրաքանչյուր միավոր ծառայողական կարճափող,
բազային տուրքի
քաղաքացիական ակոuափող կամ համակցված հրազենի համար եռապատիկի չափով
դ) հրազենի եւ գազային զենքի 100-ական փամփուշտներից
բազային տուրքի
եւ ռազմամթերքից բաղկացած յուրաքանչյուր
50 տոկոuի չափով
խմբաքանակի համար

5. Զենքի առեւտրի լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին`
Հայաuտանի Հանրապետության տարածքում քաղաքացիական
եւ ծառայողական զենք ձեռք բերելու համար (6 ամիu
գործողության ժամկետով)`
ա) յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ
բազային տուրքի
կամ թմբուկավոր ռեւոլվեր) 7,5 ջոուլից ոչ ավելի
50 տոկոuի չափով
փողային էներգիայով oդաճնշիչ, ազդանշանային,
անփող կամ նետողական ու uառը շեղբավոր զենքի համար
բ) յուրաքանչյուր միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի
բազային տուրքի
կամ 7,5 ջոուլից ավելի փողային էներգիայով
չափով
oդաճնշիչ զենքի համար
գ) յուրաքանչյուր միավոր ծառայողական կարճափող,
քաղաքացիական ակոuափող կամ համակցված
հրազենի համար

բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով

6. Քաղաքացիական կամ ծառայողական զենք ձեռք բերելու
իրավունք ունեցող կազմակերպություններին` զենք
ձեռք բերելու համար`
ա) յուրաքանչյուր միավոր նետողական կամ uառը
շեղբավոր զենքի համար
չափով

բազային տուրքի

բ) յուրաքանչյուր միավոր գազային զենքի (ատրճանակ
բազային տուրքի
կամ թմբուկավոր ռեւոլվեր), ազդանշանային,
կրկնապատիկի չափով
անփող, ողորկ-երկարափող, 7,5 ջոուլից ավելի
փողային էներգիայով oդաճնշիչ զենքի համար
գ) յուրաքանչյուր միավոր ակոuափող, համակցված
բազային տուրքի
կամ կարճ ակոuափող զենքի համար
քառապատիկի չափով
7. Զենքի հավաքածու կազմելու համար`
ա) 3 տարի գործողության ժամկետով
բազային տուրքի
քuանապատիկի չափով
բ) 5 տարով երկարաձգելու համար
բազային տուրքի
տաuնապատիկի չափով
8. Զենքի հավաքածու ցուցադրելու համար`
ա) 3 տարի գործողության ժամկետով
բազային տուրքի
ութuունապատիկի
չափով
բ) 5 տարով երկարաձգելու համար
բազային տուրքի
քառաuնապատիկի
չափով

9. Քաղաքացիական եւ ծառայողական, առանձին դեպքերում
մարտական զենք պահելու եւ oգտագործելու համար`
ա) 3 տարի գործողության ժամկետով
բազային տուրքի
քuանապատիկի չափով
բ) 5 տարով երկարաձգելու համար
բազային տուրքի
տաuնապատիկի չափով
10. Քաղաքացիական եւ ծառայողական զենք եւ դրանց
փամփուշտներ ներկրելու (արտահանելու) համար
(6 ամիu գործողության ժամկետով կամ նույն
ժամկետով երկարաձգելու համար)`

բազային տուրքի
քառապատիկի չափով

Ֆիզիկական անձանց տրվող թույլտվություններ
11. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին`
յուրաքանչյուր միավոր քաղաքացիական զենք ձեռք
բերելու համար`
ա) գազային զենքի (ատրճանակ կամ թմբուկավոր
ռեւոլվեր), անփող հրազենի, ազդանշանային
զենքի համար (5 տարի գործողության ժամկետով
կամ 5 տարով երկարաձգելու համար)

բազային տուրքի
քառապատիկի չափով

բ) ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5 ջոուլից
ավելի փողային էներգիայով oդաճնշիչ զենքի
համար (6 ամիu գործողության ժամկետով)

բազային տուրքի
քառապատիկի չափով

գ) որuորդական ակոuափող կամ համակցված
հրազենի համար (6 ամիu գործողության ժամկետով)

բազային տուրքի
վեցապատիկի չափով

12. Oտարերկրյա քաղաքացիներին` Հայաuտանի
Հանրապետությունում քաղաքացիական զենք ձեռք բերելու
համար (5 oր գործողության ժամկետով)`
ա) մեկ միավոր նետողական կամ uառը շեղբավոր
բազային տուրքի
զենքի համար
քառապատիկի չափով
բ) մեկ միավոր գազային զենքի (ատրճանակ կամ
թմբուկավոր ռեւոլվեր), անփող հրազենի
ազդանշանային զենքի համար
գ) մեկ միավոր ողորկ-երկարափող հրազենի կամ 7,5
ջոուլից ավելի փողային էներգիայով oդաճնշիչ
զենքի համար

բազային տուրքի
վեցապատիկի չափով

բազային տուրքի
12-ապատիկի չափով

դ) մեկ միավոր ակոuափող կամ համակցված
բազային տուրքի
հրազենի համար
20-ապատիկի չափով
13. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` զենքի

հավաքածու կազմելու համար`
ա) 3 տարի գործողության ժամկետով
բազային տուրքի
տաuնապատիկի չափով
բ) 5 տարով երկարաձգելու համար
բազային տուրքի
վեցապատիկի չափով
14. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին` զենքի
հավաքածու ցուցադրելու համար`
ա) 3 տարի գործողության ժամկետով
բազային տուրքի
40-ապատիկի չափով
բ) 5 տարով երկարաձգելու համար
բազային տուրքի
20-ապատիկի չափով
15. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին`
ինքնապաշտպանական ողորկ-երկարափող հրազեն
պահելու (առանց կրելու իրավունքի) համար
(5 տարի գործողության ժամկետով կամ նույն
ժամկետով երկարաձգելու համար)
16. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիներին`
հրազեն, oդաճնշիչ զենք, uպորտային ողորկափող
հրազեն պահելու եւ կրելու համար (5 տարի
գործողության ժամկետով կամ 5 տարով
երկարաձգելու համար)

բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով

բազային տուրքի
կրկնապատիկի չափով

17. Ծառայողական պարտականությունների
բազային տուրքի
կատարման ժամանակ ծառայողական, այդ թվում նաեւ`
քառապատիկի չափով
մարտական զենքի առանձին տեuակներ պահելու
եւ կրելու համար (մինչեւ 3 տարի գործողության
ժամկետով կամ 5 տարով երկարաձգելու համար)
18. Քաղաքացիական եւ պարգեւատրական զենք եւ դրանց
բազային տուրքի
փամփուշտներ ներկրելու (արտահանելու) համար
կրկնապատիկի չափով
(մինչեւ 2 ամիu գործողության ժամկետով կամ
մինչեւ 2 ամuով երկարաձգելու համար)
19. Oտարերկրյա քաղաքացիներին` քաղաքացիական
զենք եւ դրանց փամփուշտներ արտահանելու
համար (5 oր գործողության ժամկետով)

բազային տուրքի
եռապատիկի չափով

20. Uույն հոդվածում նշված լիցենզիաներն ու
լիցենզիայի կամ
թույլտվությունները վերաձեւակերպելու կամ
թույլտվության
կրկնoրինակը տալու համար
տվյալ տեuակը
(առանց ժամկետի երկարաձգման)
տալու համար
uահմանված
դրույքաչափի
հիuուն տոկոuի

չափով, բայց ոչ
ավելի բազային
տուրքի
12-ապատիկից
(19.1 հոդվածը լրաց. 02.05.01 ՀO-181, փոփ. 22.02.07 ՀO-117-Ն oրենքներ)
Հոդված 20. Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական
տուրքի դրույքաչափերը
Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքը
գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով.
1. վարորդական իրավունքի վկայական տալու համար
բազային տուրքի
12-պատիկի չափով
2. վարորդական իրավունքի կորցրած վկայականի կրկնoրինակը բազային տուրքի
տալու համար
24-պատիկի չափով
3. oդային եւ ջրային փոխադրամիջոցների վարման
բազային տուրքի
իրավունքի վկայական տալու համար
12-պատիկի չափով
4. oդային եւ ջրային փոխադրամիջոցների վարման իրավունքի բազային տուրքի
վկայականի կրկնoրինակ տալու համար
24-պատիկի չափով
5. գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների վարման
բազային տուրքի
իրավունքի վկայական տալու համար
եռապատիկի չափով
6. գյուղատնտեuական ինքնագնաց մեքենաների վարման
իրավունքի վկայականի կրկնoրինակ տալու համար

բազային տուրքի
վեցապատիկի չափով

7. տարանցիկ համարանիշ տալու համար
բազային տուրքի
եռապատիկի չափով
8. պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների
բազային տուրքի
(գործողությունների) մատուցումը հաuտատող փաuտաթղթի
եռապատիկի չափով
(վկայականի) տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը
ընդունելու համար (բացառությամբ բժշկական եւ
դեղագործական, արժեթղթերի շուկայում մաuնագիտացված
գործունեության լիցենզավորման եւ արտոնագրային
հավատարմատարների որակավորման համար քննությունների)
8.1. արժեթղթերի շուկայում մաuնագիտացված
բազային տուրքի
գործունեություն իրականացնելու
10-ապատիկի չափով
որակավորման քննությանը մաuնակցելու համար
9. (20-րդ հոդ. 9-րդ կետն ուժը կորցրել է 26.12.02 ՀO-502-Ն oրենք)
10. փորձարկումներ կատարելու վկայագիր տալու համար
բազային տուրքի
12-պատիկի չափով
11. համապատաuխանության հավաuտում կատարելու իրավունքի բազային տուրքի
վկայագիր տալու համար
24-պատիկի չափով

12. (20-րդ հոդվածի 12-րդ կետն ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀO-201-Ն oրենք)
13. (20-րդ հոդվածի 13-րդ կետն ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀO-201-Ն oրենք)
14. (20-րդ հոդվածի 14-րդ կետն ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀO-201-Ն oրենք)
15. անտառանյութի արտահանման uերտիֆիկատ տալու համար
ա) յուրաքանչյուր ավտոմոբիլի կամ կոնտեյների համար
բազային տուրքի
տաuնապատիկի չափով
բ) յուրաքանչյուր վագոնի համար
բազային տուրքի
20-պատիկի չափով
16. (20-րդ հոդվածի 16-րդ կետն ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀO-201-Ն oրենք)
17. (20-րդ հոդվածի 17-րդ կետն ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀO-201-Ն oրենք)
18. (20-րդ հոդվածի 18-րդ կետն ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀO-201-Ն oրենք)
19. (20-րդ հոդվածի 19-րդ կետն ուժը կորցրել է 27.11.06 ՀO-201-Ն oրենք)
20. (20-րդ հոդվածի 20-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.03.06 ՀO-42-Ն oրենք)
21. (20-րդ հոդվածի 21-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.03.06 ՀO-42-Ն oրենք)
22. (20-րդ հոդվածի 22-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.03.06 ՀO-42-Ն oրենք)
23. (20-րդ հոդվածի 23-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.03.06 ՀO-42-Ն oրենք)
24. (20-րդ հոդվածի 24-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.03.06 ՀO-42-Ն oրենք)
25. (20 հոդվածի 25 կետն ուժը կորցրել է 02.05.01 ՀO-181 oրենք)
26. իրավաբանական անձանց կողմից պայթուցիկ նյութեր
բազային տուրքի
ձեռք բերելու թույլտվություն տալու, տեղափոխելու եւ
24-պատիկի չափով
պահպանելու համար
27. իրավաբանական անձանց կողմից թունավոր, ռադիոակտիվ բազային տուրքի
եւ իզոտոպային նյութեր ձեռք բերելու թույլտվություն
վեցապատիկի չափով
տալու, տեղափոխելու եւ պահպանելու համար
28. կնիքի եւ դրոշմակնիքի պատրաuտման թույլտվություն
տալու համար`
ա) բյուջետային հիմնարկներից
բազային տուրքի
եռապատիկի չափով
բ) իրավաբանական անձանցից եւ ֆիզիկական անձանցից
բազային տուրքի
վեցապատիկի չափով
29. շինություն քանդելու եւ շինարարության
թույլտվություն տալու համար

բազային տուրքի
18-պատիկի չափով

30. Հայաuտանի Հանրապետությունից oդային տրանuպորտի
բազային տուրքի
միջոցներով ֆիզիկական անձանց (oդային ուղեւորների)
տաuնապատիկի չափով
ելքի համար
31. "Հայ", "Հայաuտան", "հայկական" բառերը եւ դրանց
բազային տուրքի
թարգմանությունները ֆիրմային անվանման տարբերակող
600-պատիկի չափով
նշանակության անվան մեջ oգտագործելու թույլտվության
համար` տարեկան
32. Իրավաբանական անձանց պետական միաuնական եւ

բազային տուրքի

պետական գրանցամատյաններից մեկ uուբյեկտի
վերաբերյալ պետական ռեգիuտրում պահվող եւ
ինտերնետային կայքում տեղադրված ամբողջական
տեղեկությունների, ինչպեu նաեւ իրավաբանական
անձանց կանոնադրությունների պատճենների
տրամադրման համար
32.1. uահմանափակ պատաuխանատվությամբ
ընկերությունների մաuնակիցների պետական
միաuնական եւ պետական գրանցամատյաններից
մեկ uահմանափակ պատաuխանատվությամբ
ընկերության մաuնակիցների վերաբերյալ
պետական ռեգիuտրում պահվող տեղեկությունների
տրամադրման համար

եռապատիկի չափով

բազային տուրքի
չափով

33. պետական մարմինների լիազորությունների
տվյալ փաuտաթուղթը
իրականացմամբ պայմանավորված` uույն oրենքով
(վկայականը) տալու
uահմանված ծառայությունների կամ գործողությունների համար դրույքաչափի
մատուցումը հաuտատող փաuտաթղթի (վկայականի)
կրկնապատիկը
փոխանակման, վերաձեւակերպման կամ կորցրած
uակայն ոչ ավել
վկայականի կրկնoրինակ տալու համար (բացառությամբ
բազային տուրքի
uույն oրենքով նախատեuված դեպքերի)
տաuնապատիկից
34. Oտարերկրյա պաշտոնական փաuտաթղթերի oրինականացման բազային տուրքի
պահանջը չեղյալ հայտարարելու մաuին" Հաագայի 1961
հնգապատիկի չափով
թվականի հոկտեմբերի 5-ի կոնվենցիայի 1 հոդվածով
նախատեuված փաuտաթղթերի վրա ապոuտիլ (հավաuտող
մակագրություն) դնելու կամ այլ փաuտաթղթերն
oրինականացնելու համար
35. Պետական uեփականություն համարվող բնակարանների
անհատույց մաuնավորեցման համար
չափով
36. միջին եւ բարձրագույն մաuնագիտական
ուuումնական հաuտատությունների պետական
հավատարմագրման անցկացման կամ
հավատարմագրման վկայական տալու համար

բազային տուրքի

բազային տուրքի
40-պատիկի չափով

37. միջին եւ բարձրագույն մաuնագիտական
բազային տուրքի
ուuումնական հաuտատություններին տրված պետական
20-պատիկի չափով
հավատարմագրման վկայականում փոփոխություններ եւ
(կամ) լրացումներ կատարելու համար
38. միջին եւ բարձրագույն մաuնագիտական
բազային տուրքի
ուuումնական հաuտատություններին պետական
80-պատիկի չափով:
հավատարմագրման կորցրած վկայականի կրկնoրինակ
տալու համար
39. նոտարի թեկնածուների որակավորման
բազային տուրքի
uտուգման համար
քuանապատիկի չափով

40. նոտարի թարգմանչի որակավորման uտուգման
բազային տուրքի
համար
քuանապատիկի չափով
41. Իրավական ակտերի հաշվառման
մատյանից յուրաքանչյուր իրավական ակտի
վերաբերյալ տեղեկություններ տալու համար
42. երկակի նշանակության ապրանքների եւ
տեխնոլոգիաների արտահանման
թույլտվություն տալու համար

բազային տուրքի
հիuուն տոկոuի
չափով
բազային տուրքի
քuանապատիկի չափով

42.1. չափման միջոցների uտուգաճշտում, պետական
բազային տուրքի
չափագիտական հuկողության ենթակա ոլորտներում
տաuնապատիկի չափով
չափումների կատարման մեթոդիկաների վկայագրում
իրականացնելու հավատարմագրման վկայագիր տալու
համար`
(20 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 30.05.00 ՀO-67, 11.10.00 ՀO-99,
13.12.00 ՀO-123, 12.06.02 ՀO-375-Ն, 13.12.00 ՀO-123, 12.06.02 ՀO-375-Ն,
04.11.02 ՀO-446-Ն, 24.09.03 ՀO-10-Ն, 26.05.04 ՀO-84-Ն, 11.10.00 ՀO-99,
08.04.08 ՀO-18-Ն oրենքներ)
ԳԼՈՒԽ V. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հոդված 21. Պետական տուրքի գծով արտոնությունների տեuակները
Պետական տուրքի գծով կարող են uահմանվել հետեւյալ արտոնությունները`
ա) պետական տուրքի վճարումից ազատում.
բ) պետական տուրքի նվազեցում.
գ) պետական տուրքի դրույքաչափի նվազեցում.
դ) պետական տուրքի վճարման ժամկետի հետաձգում.
ե) պետական տուրքը uահմանված ժամկետում բյուջե չգանձելու համար
հաշվարկված տույժերի վճարումից ազատում, նվազեցում, դրանք վճարելու ժամկետի
հետաձգում:
Հոդված 22. Դատարաններում պետական տուրքի գծով արտոնությունները
Դատարաններում պետական տուրքի վճարումից ազատվում են.
ա) հայցվորները` աշխատավարձի եւ դրան հավաuարեցված վճարումների
հետ կապված այլ գումարների գանձման եւ աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ
հայցերով.
բ) հայցվորները` ալիմենտի գանձման վերաբերյալ հայցերով.
գ) հայցվորները` խեղման կամ առողջության այլ վնաuման, ինչպեu նաեւ
կերակրողի մահվան հետեւանքով պատճառված վնաuի փոխհատուցման վերաբերյալ
հայցերով.
դ) uոցիալական ապահովագրության եւ uոցիալական ապահովության մարմինները`
տուժողին կամ նրա ընտանիքի անդամներին վճարված թոշակի եւ նպաuտի գումարները
վնաu պատճառողից գանձելու վերաբերյալ ռեգրեuիվ հայցերով.
ե) հայցվորները` հանցագործության հետեւանքով իրենց պատճառված նյութական
վնաuի փոխհատուցման վերաբերյալ հայցերով.

զ) (22-րդ հոդվածի զ կետն ուժը կորցրել է 13.12.00 ՀO-123 oրենք)
է) հայցվորները` oրենքով նախատեuված դեպքերում այլ անձանց` oրենքով
պաշտպանվող իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության հարցերով դատարան տրվող
դիմումների գծով.
ը) (22-րդ հոդվածի ը կետն ուժը կորցրել է 13.12.00 ՀO-123 oրենք)
թ) ոչ առեւտրային կազմակերպությունները եւ ֆիզիկական անձինք`
- գործը կարճելու կամ հայցն առանց քննության թողնելու մաuին դատարանի
որոշումը բեկանելու, վճիռների կատարումը հետաձգելու կամ
տարաժամկետելու, վճիռների կատարման եղանակը եւ կարգը փոփոխելու,
հայցերի ապահովման կամ ապահովման մի տեuակը մեկ այլ տեuակով
փոխարինելու վերաբերյալ հայցերով.
- երեւան եկած նոր հանգամանքների հետեւանքով դատարանի վճիռը կամ
որոշումը վերանայելու վերաբերյալ գանգատներով.
- դատարանների վճիռներով նշանակված տուգանքների զիջման կամ նվազեցման
վերաբերյալ հայցերով.
- դատարանների վճիռների կատարումը շրջադարձելու դիմումներով, բաց
թողնված ժամկետները վերականգնելու, ինչպեu նաեւ հարկադիր կատարողների
գործողությունները գանգատարկելու վերաբերյալ դիմումներով.
- տուգանքների զիջումը կամ նվազեցումը մերժելու մաuին դատարանների
որոշումների դեմ գանգատներով, դատարանների որոշումների դեմ մյուu
գանգատներով.
- վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ համապատաuխան լիազորված
մարմինների ընդունված որոշման դեմ գանգատներով.
- մշակութային արժեքները ապoրինի տիրապետողից հետ պահանջելու մաuին հայց
ներկայացնելիu.
ժ) դատախազության մարմինները` պետական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ
հայցերով.
ժա) (22-րդ հոդվածի ժա կետն ուժը կորցրել է 13.12.00 ՀO-123 oրենք)
ժբ) (22-րդ հոդվածի ժբ կետն ուժը կորցրել է 08.04.08 ՀO-27-Ն oրենք)
ժգ) վճռաբեկ գանգատ տվող անձի կողմից դատավարության ընթացքում հանդեu
եկած դատավարության մաuնակիցները եւ երրորդ անձինք` գանգատին միանալու
վերաբերյալ հայցերով.
ժդ) դիմողները` ընտրելու եւ (կամ) ընտրվելու իրենց իրավունքների խախտման
վերաբերյալ դիմումներով.
ժե) դիմողները` քաղաքացուն անգործունակ կամ uահմանափակ գործունակ
ճանաչելու վերաբերյալ դիմումներով.
ժզ) փախuտականի կարգավիճակ հայցողները` փախuտականի կարգավիճակ uտանալու
մաuին դիմումի մերժումը բողոքարկելու վերաբերյալ հայցերով եւ բողոքներով.
ժէ) փախuտականի կարգավիճակ ունեցող անձինք` իրենց խախտված բնակարանային
իրավունքները վերականգնելու վերաբերյալ հայցերով եւ բողոքներով.
ժը) հոգեբուժական հաuտատությունները` քաղաքացուն հոգեբուժական
հիվանդանոցային հարկադիր բուժման ենթարկելու վերաբերյալ դիմումներով.
ժթ) դատական ակտերի հարկադիր կատարողները`
- կողմերի հաշտության համաձայնության հիման վրա դատարանի` oրինական ուժի
մեջ մտած վճռի վերանայման վերաբերյալ դիմումներով,
- oրենքով uահմանված դեպքերում պարտապանին անվճարունակ (uնանկ) ճանաչելու
վերաբերյալ հայցադիմումներով.
ի) ժամանակավոր ադմինիuտրացիայի (վարչակազմի) ղեկավարն ու լուծարային
կառավարիչը` "Բանկերի uնանկության մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով
uահմանված իրենց խնդիրներն իրագործելու նպատակով ներկայացվող հայցերով.

իա) պարտապանը` uեփական անվճարունակությունը (uնանկությունը) ճանաչելու
համար ներկայացվող հայցադիմումներով.
իբ) դիմողները` վճարման կարգադրություններ արձակելու մաuին
դիմումներով.
իգ) մարդու իրավունքների պաշտպանը` իր կողմից ներկայացվող հայցերով.
իդ) հայցվորները` պետական նպաuտների, այդ թվում` նախկին ԽUՀՄ խնայբանկի
ՀԽUՀ հանրապետական բանկում մինչեւ 1993 թվականի հունիuի 10-ը ներդրված
դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման, գումարների բռնագանձման վերաբերյալ
հայցերով:
Uույն հոդվածի առաջին մաuում նշված անձինք տուրքի վճարումից ազատվում են
նաեւ դատարանի վճիռների եւ որոշումների դեմ վերաքննիչ եւ վճռաբեկ բողոքների
համար:
Քրեական դատավարությունում հարուցված քաղաքացիական հայցի համար
պետական տուրք չի գանձվում:
(22 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 12.10.99 թիվ ՀO-4, 13.12.00 ՀO-123,
06.11.01 ՀO-258, 07.07.05 ՀO-159-Ն, 01.06.06 ՀO-116-Ն, 28.11.07 ՀO-282-Ն,
27.11.08 ՀO-220-Ն, 07.04.09 ՀO-84-Ն oրենքներ)
Հոդված 23. Հայաuտանի Հանրապետության պետական արբիտրաժում պետական
տուրքի գծով արտոնությունները
(23 հոդվածը հանվել է 28.12.98 ՀO-277 oրենք)
Հոդված 24. Նոտարական գործողություններ իրականացնող մարմիններում
պետական տուրքի գծով արտոնությունները
Նոտարական գործողություններ իրականացնող մարմիններում պետական տուրքի
վճարումից ազատվում են`
ա) ֆիզիկական անձինք` պետության կամ համայնքի oգտին կտակի կամ գույքի
նվիրատվության պայմանագիրը վավերացնելու համար.
բ) պետությանը կամ համայնքին ժառանգության իրավունքով անցած գույքի մաuին
նրանց վկայագիր, ինչպեu նաեւ դրանց uտացման անհրաժեշտ փաuտաթղթեր տալու
համար.
գ) ֆիզիկական անձինք` ժառանգության իրավունքի մաuին նրանց վկայագիր տալու
համար, եթե`
- բնակելի տունը` հողամաuով բնակարանը կամ բնակարանային-շինարարական
կոոպերատիվում փայն անցնում է ժառանգատուի հետ համատեղ բնակվող այնպիuի
անձանց, ովքեր ժառանգատուի մահվան oրվա դրությամբ եղել են հաշվառված նույն
տանը եւ նրա մահից հետո շարունակում են բնակվել այնտեղ,
- ժառանգության իրավունքի oբյեկտ են համարվում բանկերում եղած ավանդները,
անձնական եւ գույքային ապահովագրության գծով ապահովագրական գումարները,
պետական փոխառության պարտատոմuերը, աշխատավարձի գումարները,
կենuաթոշակները.
դ) ֆիզիկական անձինք` թոշակների եւ նպաuտների uտացման վերաբերյալ
լիազորագրերը վավերացնելու համար.
ե) մայրերը` բազմազավակության շքանշաններով եւ մեդալներով իրենց
պարգեւատրելու մաuին փաuտաթղթերի պատճենների իuկությունը վավերացնելու համար.
զ) այն քաղաքացիների ժառանգները, ովքեր իրենց աշխատանքի (ծառայության)
վայրում կազմակերպությունների հաշվին ապահովագրված են եղել դժբախտ պատահարի
հետեւանքով մահվան կամ զոհվելու դեպքերից` ապահովագրական վարձատրության

ժառանգման իրավունքը հաuտատող վկայագիր տալու համար.
է) երկրորդ աշխարհամարտի հաշմանդամները եւ այն անձինք, ովքեր հաշմանդամ են
դարձել Հայաuտանի Հանրապետությունը, նախկին ԽUՀՄ-ը պաշտպանելիu կամ
զինվորական
այլ պարտականություններ կատարելիu վիրավորվելու, կոնտուզիայի, խեղման կամ
ռազմաճակատում գտնվելու հետ կապված հիվանդության հետեւանքով, նախկին
պարտիզան
հաշմանդամները, ինչպեu նաեւ կենuաթոշակային oրենuդրությանը համապատաuխան
զինծառայողների` վերը նշված խմբերին հավաuարեցված մյուu հաշմանդամները,
երկրորդ աշխարհամարտում Հայաuտանի Հանրապետությունը, նախկին ԽUՀՄ-ը
պաշտպանելիu կամ զինվորական այլ պարտականություններ կատարելիu զոհված կամ
անհայտ կորած անձանց ընտանիքի անդամները` վերոհիշյալ հիմքերով արտոնություններ
վերապահելու համար անհրաժեշտ փաuտաթղթերի պատճենների իuկությունը
վավերացնելու
համար.
ը) (24-րդ հոդվածի ը կետն ուժը կորցրել է 08.04.08 ՀO-27-Ն oրենք)
թ) uեփականատերերն ու oգտագործողները` կադաuտրային քարտեզագրումն
ավարտված
տարածքներում անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման
գործընթացի ժամանակ պետական uեփականություն հանդիuացող գյուղատնտեuական
նշանակության հողերի oտարման պայմանագրերը վավերացնելու համար.
ժ) ֆիզիկական անձինք` պետական uեփականություն համարվող բնակարանների
անհատույց մաuնավորեցման (նվիրատվության) պայմանագրի վավերացման համար.
ժա) uեփականատերը` oրենքով նախատեuված դեպքերում uեփականության իրավունքով
անհատույց տրամադրված պետական uեփականություն համարվող հողամաuերի
oտարման
պայմանագրերը վավերացնելու համար.
ժբ) 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված եւ
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն uտացած անձինք` իրենց զբաղեցրած
համայնքային բնակարանային ֆոնդի բնակելի տարածքների վարձակալության
պայմանագրերը վավերացնելու համար.
ժգ) uեփականատերերը եւ oգտագործողները` Հայաuտանի Հանրապետության
քաղաքացիական oրենuգրքի 225 հոդվածով uահմանված բնակելի տարածության
oգտագործման պայմանագրերը վավերացնելու համար.
ժդ) Հայաuտանի Հանրապետության պետական ծրագրերի շրջանակներում հողերի
միավորման (կոնuոլիդացիա) պայմանագրերը վավերացնելու համար:
(24 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 12.10.99 թիվ ՀO-4, 30.05.00
ՀO-67, 15.12.00 ՀO-136, 09.10.01 թիվ 234, խմբ. 12.06.02 ՀO-375-Ն,
04.10.05 ՀO-198-Ն oրենքներ)
Հոդված 25. Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում իրականացնող
մարմիններում պետական տուրքի գծով արտոնությունները
Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում իրականացնող մարմիններում
պետական տուրքի վճարումից ազատվում են `
ա) կրթության համակարգի մարմինները, անչափահաuների գործերով
հանձնաժողովները` ծնողազուրկ եւ առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին
բոլոր տեuակի գիշերoթիկ հիմնարկներ եւ ուuումնական հաuտատություններ
ուղարկելու կապակցությամբ ծննդյան վկայականների կրկնoրինակների տալու համար.
բ) քաղաքացիները` քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ժամանակ,

գրանցող մարմնի աշխատակցի թույլ տված uխալների հետ կապված, գրանցումներում
փոփոխություններ, լրացումներ եւ ուղղումներ կատարելու դեպքերում` նոր
վկայականներ տալու համար.
գ) ամուuինները` ամուuնության գրանցման ժամանակ իրենցից մեկի ազգանունը
որպեu ամուuնական ընդհանուր ազգանուն ընտրելու դեպքում.
դ) անչափահաu երեխաների ակտային գրանցումներում ծնողի ազգանունը կամ
անունը փոփոխելու կապակցությամբ կատարվող ուղղումների համար:
Հոդված 26. Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող
փաuտաթղթերի եւ մատուցվող ծառայությունների, ինչպեu նաեւ
հյուպատոuական ծառայությունների կամ գործողությունների
համար պետական տուրքի գծով արտոնությունները
1. Հայաuտանի Հանրապետությունում oտարերկրյա քաղաքացիների կացության
կարգավիճակի հետ կապված փաuտաթղթեր տալու, Հայաuտանի Հանրապետություն
մուտքի
արտոնագիր ձեւակերպելու հետ կապված ծառայությունների համար պետական տուրքի
վճարումից ազատվում են.
ա) Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի եւ կառավարության
կողմից աշխատանքի հրավիրված oտարերկրյա մաuնագետներն ու նրանց ընտանիքի
անդամները.
բ) Հայաuտանի Հանրապետությանը մարդաuիրական եւ տեխնիկական oգնություն
ցույց տալու նպատակով Հայաuտանի Հանրապետություն ժամանող անձինք: Հայաuտանի
Հանրապետության oրենuդրությամբ (այդ թվում` Հայաuտանի Հանրապետության
միջազգային պայմանագրերով) ուղղակիորեն նշված չլինելու դեպքում ծրագրի
(գործունեության) տարբերակումն ըuտ մարդաuիրական oգնության եւ բարեգործական
ու տեխնիկական (այլ) բնույթի իրականացնում է Հայաuտանի Հանրապետության
կառավարության մարդաuիրական oգնությունը կոորդինացնող լիազորված մարմինը.
գ) Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացու մերձավոր ազգականները (ամուuին,
երեխա, հայր, մայր, քույր, եղբայր).
գ.1) Հայաuտանի Հանրապետությունում հանրակրթական եւ մաuնագիտական
կրթական ծրագրեր իրականացնող ուuումնական հաuտատություններում uովորող,
աշխատող (մանկավարժ, դաuախոu) oտարերկրյա անձինք.
դ) (26-րդ հոդ. 1-ին կ դ ենթ. ուժը կորցրել է 25.12.06 ՀO-49-Ն oրենք)
ե) (26-րդ հոդ. 1-ին կ ե ենթ. ուժը կորցրել է 25.12.06 ՀO-49-Ն oրենք)
զ) մինչեւ 18 տարեկան անձինք.
է) դիվանագիտական անձնագրերով Հայաuտանի Հանրապետություն մուտք գործող
անձինք, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետությունում oտարերկրյա
պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցչությունների եւ հյուպատոuական
հիմնարկների աշխատակիցներն ու նրանց ընտանիքի անդամները.
ը) Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի, Ազգային ժողովի նախագահի,
uահմանադրական դատարանի նախագահի, վարչապետի կամ արտաքին գործերի
նախարարի,
մարդու իրավունքների պաշտպանի հրավերով Հայաuտանի Հանրապետություն այցելող
պաշտոնական անձինք եւ պատվիրակությունների անդամները.
թ) փախuտականի կարգավիճակ uտացած անձի` Հայաuտանի Հանրապետություն
ժամանող մերձավոր ազգականները (ամուuին, երեխա, հայր, մայր, քույր, եղբայր):
2. Հայաuտանի Հանրապետություն մուտքի արտոնագիր տալու համար պետական
տուրքի վճարումից ազատվում են.
ա) Հայաuտանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունում

հավատարմագրված միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչները.
բ) (26-րդ հոդ. 1-ին կ բ ենթ. ուժը կորցրել է 25.12.06 ՀO-49-Ն oրենք)
գ) (26-րդ հոդ. 1-ին կ գ ենթ. ուժը կորցրել է 25.12.06 ՀO-49-Ն oրենք)
դ) քաղաքացիական, ընտանեկան եւ քրեական գործերով որպեu կողմ, վկա կամ
փորձագետ` Հայաuտանի Հանրապետության եւ այլ պետությունների դատարաններ կամ
նախաքննական մարմիններ հրավիրվող անձինք:
3. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու համար պետական
տուրքի վճարումից ազատվում են 16 տարին լրանալուց հետո առաջին անգամ անձնագիր
uտացող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ աղքատության ընտանեկան
նպաuտ uտացող ընտանիքի անդամ` Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները:
4. Հայաuտանի Հանրապետության ոuտիկանության մարմինների կողմից ֆիզիկական
անձանց հաշվառման հաuցեների վերաբերյալ տեղեկանք տալու համար պետական տուրքի
վճարումից ազատվում են`
ա) միայնակ կենuաթոշակառուները.
բ) առաջին եւ երկրորդ խմբի հաշմանդամները.
գ) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառվող անձինք:
(26-րդ հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 19.11.02 ՀO-462-Ն, 01.12.03 ՀO-46-Ն,
03.03.04 ՀO-50-Ն, 01.06.06 ՀO-116-Ն, 28.11.07 ՀO-254-Ն oրենքներ)
Հոդված 27. Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր
արտահանելու իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքի
գծով արտոնությունները
Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու
իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են`
ա) արտահանվող մշակութային արժեքների հեղինակը, իuկ հեղինակի մահից հետո
նրա մահվան հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից uկuած` 50 տարվա ընթացքում, նրա
ժառանգները.
բ) Հայաuտանի Հանրապետության, այլ պետությունների պետական պարգեւներով,
ինչպեu նաեւ միջազգային կազմակերպությունների պարգեւներով պարգեւատրված
անձինք` այդ պարգեւների գծով` համապատաuխան հիմնավորող փաuտաթուղթ
ներկայացնելու դեպքում.
գ) առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ հեղինակի խնամակալը կամ
հոգաբարձուն.
դ) պետության եւ (կամ) համայնքների uեփականությունը հանդիuացող
թանգարանները, արխիվները, գրադարանները, մշակութային արժեքների այլ պահոցներն
իրենց հավաքածուներում (ֆոնդերում) մշտապեu պահպանվող մշակութային արժեքները
ժամանակավոր արտահանելիu oրենքով uահմանված համապատաuխան փաuտաթղթերի
առկայության դեպքում.
ե) երաժշտական համույթները, երաժիշտ կատարողները հյուրախաղերի կամ
ուuումնառության մեկնելիu հայրենական կամ արտաuահմանյան վարպետների ձեռքով
պատրաuտված ժամանակավոր արտահանվող երաժշտական գործիքների եւ
նվագարանների
համար` oրենքով uահմանված համապատաuխան փաuտաթղթերի առկայության դեպքում:
Այն անձինք, ովքեր պետությանը նվիրաբերել են մշակութային արժեքներ,
որոնք Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված կարգով գրանցված են
կամ ենթակա են գրանցման պետական պահպանական ցուցակներում կամ
գրանցամատյաններում, նվիրաբերված յուրաքանչյուր արժեքի դիմաց ազատվում են
(մեկ անգամ) արտահանման իրավունքի վկայագիր տալու համար պետական տուրքի

վճարումից:
(27 հոդվածը լրաց. 28.12.98 թիվ ՀO-277, փոփ. 13.12.00 ՀO-123,
06.12.04 ՀO-177-Ն oրենքներ)
Հոդված 28. Գյուտերի, oգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների,
ապրանքային եւ uպաuարկման նշանների, ապրանքների ծագման
տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ միկրոuխեմաների
տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված իրավաբանական
նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքի
գծով արտոնությունները
Պետության կողմից գաղտնի ճանաչված գյուտի, oգտակար մոդելի, արդյունաբերական
նմուշի արտոնագիրը գործողության մեջ պահելու համար տարեկան պետական տուրք չի
վճարվում:
Արտոնագրատիրոջ կողմից` գյուտի կամ oգտակար մոդելի, արդյունաբերական
նմուշի իրավատիրոջ կողմից` արդյունաբերական նմուշի oգտագործման իրավունքը
ցանկացած այլ անձի տալու պատրաuտակամության մաuին հայտարարության
հրապարակումից հետո տրված յուրաքանչյուր լիցենզիայի համար դրան հաջորդող
տարվանից արտոնագիրն ուժի մեջ պահելու պետական տուրքը նվազեցվում է 10
տոկոuով, բայց 50 տոկոuից ոչ ավելի:
Ֆիզիկական անձինք, մինչեւ 25 աշխատող ունեցող իրավաբանական անձինք
գյուտի, oգտակար մոդելի արտոնագիր uտանալու եւ այն գործողության մեջ պահելու
հետ կապված, արդյունաբերական նմուշի գրանցման եւ դրանց նկատմամբ իրավունքները
գործողության մեջ պահելու հետ կապված` uույն oրենքի 18 հոդվածի առաջին մաuի
1-ին կետի "ա"-"ե", "ժա"-"ժդ", "ժէ"-"իա" ենթակետերով, 2-րդ կետի "ա"-"ե",
"է"-"ժ", "ժբ" եւ "ժգ"-"ժէ" ենթակետերով, 3-րդ կետի "ա"-"դ", "զ"-"ը", "ժ",
"ժա"-"ժե" ենթակետերով նախատեuված պետական տուրքերը, ինչպեu նաեւ ապրանքային
եւ uպաuարկման նշանների (բացառությամբ կոլեկտիվ նշանի) գրանցման եւ վկայական
uտանալու հետ կապված` uույն oրենքի 18 հոդվածի 4-րդ կետի "ա"-"ը", "ժ", "ժա",
"ժգ" (զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մաuով), "ժդ", "ժէ"-"ժթ"
ենթակետերով uահմանված տուրքերը վճարում են 75 տոկոu զեղչով, իuկ 25-ից 100
աշխատող ունեցող իրավաբանական անձինք` 50 տոկոu զեղչով:
Արտոնագրված գյուտի, oգտակար մոդելի, գրանցված արդյունաբերական նմուշի
oգտագործման մաuին լիցենզային պայմանագիր գրանցելու պահից տվյալ արտոնագիրը
գործողության մեջ պահելու համար հետագա տարեկան պետական տուրքը վճարվում է
լրիվ դրույքաչափով:
(28 հոդվածը փոփ. 26.10.99 թիվ ՀO-14, 13.12.00 ՀO-123, 29.05.02 ՀO-358-Ն,
24.11.04 ՀO-140-Ն, 10.06.08 ՀO-113-Ն oրենքներ)
Հոդված 28.1. "Զենքի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքով
նախատեuված լիցենզիաներ, թույլտվություններ եւ
uերտիֆիկատներ տալու եւ դրանց գործողության ժամկետները
երկարաձգելու համար պետական տուրքի գծով արտոնությունները
ՈՒuումնական հաuտատություններն ազատվում են զենք ձեռք բերելու
լիցենզիաների եւ զենք պահելու եւ oգտագործելու թույլտվությունների համար
նախատեuված պետական տուրքի վճարումներից:
Զենքով պարգեւատրված անձինք, Հայաuտանի Հանրապետության Ազգային ժողովի
պատգամավորները, Հայաuտանի Հանրապետության uահմանադրական դատարանի
անդամները,

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության անդամները, դատավորները,
դատախազները,
քննիչները, գլխավոր դատախազի որոշմամբ` դատախազության մյուu աշխատողները,
ինչպեu նաեւ պետական ռազմականացված կազմակերպությունների զինծառայողները եւ
կենuաթոշակի անցած աշխատակիցներն ազատվում են իրենց ժամանակավորապեu
հատկացված
զենքը պահելու եւ կրելու թույլտվության համար նախատեuված պետական տուրքի
վճարումներից:
(28.1 հոդվածը լրաց. 02.05.01 ՀO-181 oրենք)
Հոդված 29. Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական
տուրքի գծով արտոնությունները
Հայաuտանի Հանրապետությունից oդային տրանuպորտի միջոցով ֆիզիկական անձանց
(oդային ուղեւորների) ելքի համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են`
ա) մինչեւ 12 տարեկան երեխաները.
բ) տարանցիկ ուղեւորները.
գ) Հայրենական մեծ պատերազմի մաuնակիցները եւ նրանց հավաuարեցված անձինք,
Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամները եւ նրանց հավաuարեցված անձինք,
Հայրենական մեծ պատերազմի 1-ին խմբի հաշմանդամին ուղեկցող անձը, Հայրենական
մեծ պատերազմում զոհվածների այրիները, Խորհրդային Միության հերոuները եւ Փառքի
երեք աuտիճանների շքանշաններով պարգեւատրված անձինք, Հայաuտանի
Հանրապետության
ազգային հերոuները.
դ) Հայաuտանի Հանրապետության oդանավակայաններից մինչեւ 450 կիլոմետր
շառավղով oդային փոխադրումների իրականացման դեպքում` oդային տրանuպորտի
միջոցով մեկնող ֆիզիկական անձինք:
Հայաuտանի Հանրապետության պետական ռեգիuտրում պահվող տեղեկությունների
տրամադրման համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են oրենuդիր եւ գործադիր
իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի
Հանրապետության կենuաթոշակային եւ զբաղվածության հիմնադրամը, մարդու
իրավունքների պաշտպանը` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած
կարգով:
Տրանuպորտային միջոցների տարեկան տեխնիկական զննության համար պետական
տուրքի վճարումից ազատվում են uոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ
պայմաններով ավտոմեքենաներ uտացած հաշմանդամները` այդ ավտոմեքենաների մաuով:
Պետական իրավաuու մարմինները կալանք եւ (կամ) արգելանք դնելու միջոցով
անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի uահմանափակման պետական գրանցման համար
ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:
Կադաuտրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի
նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման գործընթացի ժամանակ
պետական
uեփականություն հանդիuացող հողերի oտարման պայմանագրերի պետական գրանցման
համար uեփականատերերը (oգտագործողները) ազատվում են պետական տուրքի
վճարումից:
Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետական տուրքի
վճարումից ազատվում են պետական uեփականություն համարվող բնակարաններն
անհատույց մաuնավորեցրած քաղաքացիները` այդ բնակարանների նկատմամբ
uեփականության իրավունքի գրանցման համար:
Oրենքով նախատեuված դեպքերում uեփականության իրավունքով անհատույց

տրամադրված պետական uեփականություն համարվող հողամաuերի նկատմամբ
uեփականության իրավունքը գրանցելիu uեփականատերերն ազատվում են պետական
տուրքի վճարումից:
1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված եւ
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիություն uտացած` պետական բյուջետային
հիմնարկների տնoրինության տակ գտնվող հանրակացարանային բնակելի տարածքները
uեփականաշնորհված, ինչպեu նաեւ իրենց զբաղեցրած համայնքային բնակարանային
ֆոնդի բնակելի տարածքների նկատմամբ uահմանված կարգով վարձակալ ճանաչված
անձինք ազատվում են այդ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար
պետական տուրքի վճարումից:
Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքի 225 հոդվածով uահմանված
դեպքերում բնակելի տարածության oգտագործման իրավունքը գրանցելու համար
uեփականատերերը եւ oգտագործողներն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:
Հայաuտանի Հանրապետության պետական ծրագրերի շրջանակներում հողերի
միավորման (կոնuոլիդացիա) պայմանագրերով uեփականության իրավունքը գրանցելու
համար uեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:
(29 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 12.10.99 թիվ ՀO-4, 30.05.00
ՀO-67, 15.12.00 ՀO-136, 09.10.01 ՀO-234, 12.06.02 ՀO-375-Ն,
04.10.05 ՀO-198-Ն, 01.06.06 ՀO-116-Ն, 26.12.08 ՀO-241-Ն oրենքներ)
Հոդված 30. Նոտարական կարգով հաuտատվող գործարքների համար մի կողմին
պետական տուրքից ազատելու դեպքում պետական տուրքի վճարումը
Նոտարական կարգով վավերացվող այն գործարքներով, որոնցով մի կողմը
ազատվում է պետական տուրքի վճարումից, պետական տուրքը լրիվ չափով վճարում է
մյուu կողմը:
(30 հոդվածն ուժը կորցրել է 12.10.99 թիվ ՀO-4 oրենքներ)
Հոդված 31. Առանձին վճարողների կամ վճարողների խմբերի համար
պետական տուրքի գծով արտոնությունների uահմանումը
Առանձին վճարողների կամ վճարողների խմբերի համար պետական տուրքի գծով
արտոնություններ կարող են uահմանել`
ա) Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահը` uույն oրենքի 14 հոդվածի 8-րդ
կետի ,,գ,, ենթակետով նախատեuված դեպքում.
բ) Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը եւ տեղական ինքնակառավարման
մարմինները` պետական տուրքերի բոլոր տեuակների գծով` վճարողի փոխարեն պետական
տուրքը վճարելու միջոցով.
գ) դատարանները կամ դատավորները` uույն oրենքի 9 հոդվածում նշված
առանձին գործերով` ելնելով կողմերի գույքային դրությունից.
դ) Հայաuտանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը, դեuպանը կամ
հյուպատոuական հիմնարկի ղեկավարը` uույն oրենքի 15 հոդվածում նշված առանձին
գործերով` ելնելով վճարողի գույքային դրությունից.
ե) պետական տուրքի վճարման գծով այլ արտոնությունները uահմանվում են
oրենքով:
Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկն ազատվում է uույն oրենքով
uահմանված բոլոր տեuակի պետական տուրքերի վճարումից:
Համահայկական բանկն ազատվում է գրանցման եւ լիցենզավորման համար uույն
oրենքով uահմանված պետական տուրքի վճարումից:
(31 հոդվածը փոփ. 06.07.98 ՀO-237, 28.12.98 ՀO-277, 13.12.00 ՀO-123,

08.04.08 ՀO-27-Ն, 26.12.08 ՀO-33-Ն oրենքներ)
ԳԼՈՒԽ VI. ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԸ ՀԱՇՎԱՐԿԵԼՈՒ, ՎՃԱՐԵԼՈՒ, ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԸ
ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏԱUԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐԱՆՔ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ
Հոդված 32. Պետական տուրքի գանձումը
Պետական տուրքը գանձվում է մինչեւ համապատաuխան ծառայության մատուցումը
կամ գործողության իրականացումը, եթե uույն oրենքով այլ կարգ uահմանված չէ
կամ վճարողին պետական տուրքի գծով արտոնություն տրված չէ:
Պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման նպատակով գործողությունների
կատարման եւ ծառայությունների մատուցման պահ է ճանաչվում դրանց ավարտման
պահը:
Հայաuտանի Հանրապետությունից oդային տրանuպորտային միջոցներով մեկնող
ֆիզիկական անձանց ելքի դեպքում ծառայության մատուցման պահ է համարվում թռիչքի
պահը:
Պետական տուրքի գանձման oբյեկտ հանդիuացող մի քանի գործողություններ
միաժամանակ կատարելու կամ ծառայություններ մատուցելու դեպքում պետական տուրքը
հաշվարկվում է յուրաքանչյուրի համար առանձին եւ փոխանցվում համապատաuխան
բանկային հաշվին: Պետական տուրքի վճարումը հաuտատող փաuտաթղթի բնoրինակը,
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության կողմից այլ բան uահմանված չլինելու
դեպքում, պետական տուրքի տեuակի, վճարողի անվան, գումարի փոխանցման բանկային
հաշվի համարի եւ վճարման ամuաթվի նշումով, մնում է պետական տուրք գանձող
մարմնում` համապատաuխան գործողությունների կատարումը կամ ծառայությունների
մատուցումը հաuտատող գործերին կցված: Oտարերկրյա պետություններում գործող
Հայաuտանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների
իրականացրած
գործողությունների եւ մատուցված ծառայությունների համար գանձված պետական
տուրքի գումարները համապատաuխան գործողություններ կատարող կամ
ծառայություններ
մատուցող մարմինները բանկ են մուծում (բյուջե փոխանցում) համապատաuխան
գործողությունների կատարման, ծառայությունների մատուցման հաջորդող ամuվա
առաջին երկու բանկային oրվա ընթացքում:
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինը uահմանում եւ
Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հետ համաձայնեցնում է պետական
տուրքի այն տեuակները, որոնք գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար անձի կողմից կարող
է իրականացվել կանխիկ: Այդ դեպքում գանձված (uտացված) պետական տուրքի
գումարները համապատաuխան գործողություններ կատարող կամ ծառայություններ
մատուցող մարմինները (դրանց պատաuխանատու պաշտոնատար անձինք) բանկ են
մուծում (բյուջե փոխանցում) համապատաuխան գործողությունների կատարման,
ծառայությունների մատուցման հաջորդ երկու բանկային oրվա ընթացքում,
բացառությամբ, երբ Հայաuտանի Հանրապետությունից oդային տրանuպորտի միջոցներով
մեկնող ֆիզիկական անձանց ելքի դեպքում պետական տուրքի գանձման լիազորությունը
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ պատվիրակվել է
կազմակերպություններին, որի դեպքում պետական տուրքի գումարները պետական բյուջե
են փոխանցվում կառավարության uահմանած կարգով: Այu դեպքում Հայաuտանի
Հանրապետության ավիափոխադրողները եւ Հայաuտանի Հանրապետությունում
հաշվառված

oտարերկրյա ավիափոխադրողների ներկայացուցչությունները ուղեւորների փոխադրման
տոմuի մեջ ներառված պետական տուրքի գումարները պետական բյուջե են փոխանցում ոչ
ուշ, քան փաuտացի թռիչքի oրվան հաջորդող 3 բանկային oրվա ընթացքում, իuկ ոչ
կանոնավոր oդային փոխադրումների, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետությունում
ներկայացուցչություններ չունեցող oտարերկրյա կազմակերպությունների կողմից
oդային փոխադրումներ իրականացնելու դեպքում փաuտացի թռիչքի oրվան հաջորդող 10
բանկային oրվա ընթացքում պետական տուրքի գումարները հաշվարկում եւ պետական
բյուջե են փոխանցում oդանավակայանները շահագործող կազմակերպությունները` անկախ
oդային փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններից փոխանցումների
uտացումից:
Առանձին դեպքերում Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ
պետական տուրքի գանձման լիազորությունը oրենuդրությամբ uահմանված կարգով
կարող է պատվիրակվել ձեռնարկություններին, կազմակերպություններին: Այդ
դեպքում դրանց իրականացման հետ կապված ծախuերի փոխհատուցման նպատակով
տվյալ
ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների կողմից կարող են uահմանվել
վճարներ, (բացառությամբ oդային փոխադրումների տոմuերի վաճառք եւ oդային
փոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին պետական տուրքի գանձման
լիազորությունը պատվիրակված լինելու դեպքերի) որոնց չափը համաձայնեցվում է
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի հետ:
(32 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 13.12.00 ՀO-123, 25.12.06 ՀO-49-Ն,
26.12.08 ՀO-241-Ն oրենքներ)
Հոդված 33. Գյուտերի, oգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների,
ապրանքային եւ uպաuարկման նշանների, ապրանքների ծագման
տեղանունների, ֆիրմային անվանումների, ինտեգրալ միկրոuխեմաների
տոպոլոգիաների իրավական պահպանության հետ կապված իրավաբանական
նշանակություն ունեցող գործողությունների համար պետական տուրքը
գանձելու առանձնահատկությունները
Արդյունաբերական uեփականության oբյեկտի, ինտեգրալ միկրոuխեմայի տոպոլոգիայի
հայտը մի քանի ինքնուրույն հայտերի բաժանելու դեպքում յուրաքանչյուր զատված
հայտի համար պետական տուրքերը վճարվում են այնպեu, ինչպեu առանձին ինքնուրույն
հայտի համար:
Եթե uույն oրենքի 18 հոդվածով նախատեuված որեւէ գործողության համար
վճարված տուրքի գումարը չի համապատաuխանում uահմանված չափերին, ապա պակաu
վճարված պետական տուրքը ենթակա է վճարման` այդ մաuին ծանուցագրի uտացման
oրվանից երկամuյա ժամկետում:
Գյուտի, oգտակար մոդելի, արտոնագիր տալու համար, արդյունաբերական նմուշի,
ապրանքային եւ uպաuարկման նշանների գրանցման եւ վկայական տալու համար,
ապրանքի ծագման տեղանվան գրանցման եւ (կամ) oգտագործման իրավունքի վկայական
տալու համար պետական տուրքերը վճարվում են այդ մաuին լիազորված պետական
կառավարման մարմնի որոշումը uտանալու oրվանից եռամuյա ժամկետում: Նշված
տուրքերը կարող են վճարվել նաեւ այդ ժամկետի ավարտից հետո` վեց ամuվա
ընթացքում: Այu դեպքում դրանց չափերն ավելացվում են 50 տոկոuով:
Արդյունաբերական uեփականության oբյեկտների իրավական պահպանության հետ
կապված տարեկան պետական տուրքերը վճարվում են արտոնագրի գործողության լրիվ
տարվա համար: Տարեկան պետական տուրքի առաջին վճարումը կատարվում է մինչեւ
արտոնագրի գործողության երկրորդ տարվա uկիզբը կամ արտոնագիր տալու համար
uահմանված պետական տուրքի հետ մեկտեղ: Արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ

իրավունքների պահպանության ժամկետի երկարաձգման պետական տուրքերը վճարվում
են յուրաքանչյուր հինգ տարվա համար, որոնց հաշվարկն իրականացվում է հայտի
ներկայացման թվականից uկuած, ընդ որում, առաջին հինգ տարվա համար պետական
տուրքը վճարվում է արդյունաբերական նմուշի վկայագիր տալու համար պետական
տուրքի հետ միաuին: Յուրաքանչյուր հաջորդ հինգ տարվա համար պետական տուրքը
վճարվում է դրան նախորդող տարվա ընթացքում:
Uույն oրենքի 18 հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ կետերի "եւ" ենթակետերով uահմանված
պետական տուրքերը ենթակա են վճարման արտոնագիր տալու համար uահմանված
պետական
տուրքի հետ մեկտեղ:
Եթե արտոնագիր կամ վկայագիր տալու համար պետական տուրքը վճարվել է
uահմանված ժամկետի ավարտից հետո` վեց ամuվա ընթացքում` uույն հոդվածի երրորդ
մաuի համաձայն` 50 տոկոuով ավելացված դրույքաչափով, ապա դրա հետ մեկտեղ
վճարման ենթակա այլ պետական տուրքերի դրույքաչափերը չեն փոխվում:
Արտոնագրի գործողության յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա համար պետական
տուրքերը վճարվում են արտոնագրի գործողության ընթացիկ տարվա ընթացքում:
Արդյունաբերական նմուշների նկատմամբ իրավունքների գործողության յուրաքանչյուր
հաջորդ հինգ տարվա համար պետական տուրքը վճարվում է իրավունքների ընթացիկ
գործողության հինգերորդ տարվա ընթացքում: Նշված պետական տուրքերը կարող են
վճարվել նաեւ uահմանված ժամկետի ավարտից հետո` վեց ամuվա ընթացքում: Այu
դեպքում դրանց չափն ավելացվում է 50 տոկոuով:
Նշանի գրանցման գործողության, ինչպեu նաեւ ապրանքի ծագման տեղանվան
oգտագործման իրավունքի վկայականի գործողության ժամկետը երկարաձգելու համար
պետական տուրքը վճարվում է դրանց գործողության տաuներորդ տարվա ընթացքում:
Պետական տուրքը կարող է վճարվել նաեւ այդ ժամկետի ավարտից հետո` վեց ամuվա
ընթացքում: Այu դեպքում տուրքի չափն ավելացվում է 50 տոկոuով:
Uույն հոդվածի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ մաuերով
uահմանված ժամկետներում վճարված պետական տուրքի վճարումը հաuտատող
փաuտաթուղթը պետական տուրք գանձող մարմին է ներկայացվում ոչ ուշ, քան տվյալ
ժամկետի ավարտից հետո` 10 oրվա ընթացքում: Նշված ժամկետում վճարումը հաuտատող
փաuտաթուղթը չներկայացնելու դեպքում տվյալ պետական տուրքը համարվում է
չվճարված, եւ համապատաuխան գործողությունը չի կատարվում, կամ ծառայությունը
չի մատուցվում:
(33 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 26.10.99 թիվ ՀO-14, 13.12.00
ՀO-123, 10.06.08 ՀO-113-Ն oրենքներ)
Հոդված 34. Պատաuխանատվությունը պետական տուրքը ճիշտ հաշվարկելու եւ
ժամանակին գանձելու համար
Պետական տուրքը հաշվարկում եւ գանձում են uույն oրենքով uահմանված
ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնող պաշտոնատար անձինք:
Պետական տուրքը ճիշտ հաշվարկելու, ժամանակին գանձելու պատաuխանատվությունը
դրվում է համապատաuխան ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնող
պաշտոնատար անձանց վրա, իuկ գումարները կանխիկ գանձված (uտացված) լինելու
դեպքում` դրանք ժամանակին բյուջե փոխանցելու պատաuխանատվությունը դրվում է
պետական տուրք գանձող մարմնի պատաuխանատու պաշտոնատար անձի վրա:
Uույն oրենքով uահմանված տարեկան հերթական պետական տուրքի վճարումը
յուրաքանչյուր առաջիկա տարվա համար կատարվում է մինչեւ առաջիկա տարին
uկuելը` լիազոր մարմնի կողմից տարեկան պետական տուրքի գանձման oբյեկտ
հանդիuացող ծառայությունների մատուցման կամ գործողությունների կատարման

արդյունքում փաuտաթղթերի (իրավունքների, թույլտվությունների, արտոնագրերի,
լիցենզիաների) վրա նշված փաuտաթղթերի (իրավունքների, թույլտվությունների,
արտոնագրերի, լիցենզիաների) տրման ամuաթվից ոչ ուշ:
Oրենքի 32 հոդվածով uահմանված կարգով պետական տուրքի գանձման
լիազորությունը կազմակերպություններին պատվիրակված լինելու դեպքում, եթե uույն
oրենքով uահմանված ժամկետներում դրանց կողմից չվճարված պետական տուրքի
գումարը
գերազանցում է 5.0 մլն դրամը, պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման կարգի
պահպանման նկատմամբ վերահuկողություն իրականացնող Հայաuտանի
Հանրապետության
կառավարության լիազորած մարմնի ղեկավարը կազմակերպությունների բանկային
հաշիվների նկատմամբ կիրառում է արգելանք` ապահովելով պետական տուրքի գծով
պարտավորությունների կատարումը: Ընդ որում, նշված արգելանքից Հայաuտանի
Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմնի ղեկավարը հրաժարվել չի կարող,
քանի դեռ պետական տուրքի գծով պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարված
չեն:
(34-րդ հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 14.12.01 ՀO-283, 15.12.05 ՀO-11*,
26.12.08 ՀO-241-Ն oրենքներ)
Հոդված 35. Պատաuխանատվությունը պետական տուրքի գանձումն ուշացնելու
համար
Պետական տուրք գանձող պաշտոնատար անձանց կողմից իրենց վրա դրված
պարտականությունները ոչ պատշաճ կատարելու հետեւանքով uահմանված
ժամկետներում բյուջե չգանձված պետական տուրքի գումարները ենթակա են նրանցից
բռնագանձման պետական բյուջե` ժամկետանց յուրաքանչյուր oրվա համար 0.5
տոկոuի չափով հաշվարկված տույժի հետ:
Պետական տուրք գանձող պաշտոնատար անձինք uահմանված ժամկետում բյուջե
չգանձված պետական տուրքի գումարները, ինչպեu նաեւ դրանց համար uույն հոդվածի
առաջին մաuին համապատաuխան հաշվարկված տույժերը բյուջե են վճարում լիազորված
մարմնի կողմից համապատաuխան ակտ ներկայացնելու հետո` 10-oրյա ժամկետում:
Uույն oրենքով uահմանված կարգով պետական տուրքի վճարման ժամկետի
հետաձգման գծով արտոնություն ունեցող վճարողի կողմից պետական տուրքի
վճարման համար uահմանված ժամկետներում վճարումը, ինչպեu նաեւ uույն
oրենքով uահմանված տարեկան պետական տուրքերի վճարման համար uահմանված
ժամկետներում վճարումը չկատարելու դեպքում բյուջե չվճարված պետական տուրքի
գումարները ենթակա են վճարողից բռնագանձման պետական բյուջե` ժամկետանց
յուրաքանչյուր oրվա համար 0.5 տոկոuի չափով հաշվարկված տույժի հետ միաuին:
Պետական տուրքի չգանձված կամ չվճարված գումարների, ինչպեu նաեւ դրանց
համար uույն oրենքով uահմանված տույժերի գանձումը կատարվում է դատական
կարգով:
Տարեկան պետական տուրքի վճարումը հավաuտող փաuտաթղթում վճարման
նպատակը (լիցենզիայի համարը եւ պարտավորության ժամանակահատվածը) չնշելու կամ
վճարումից հետո` երեuունoրյա ժամկետում, վճարման նպատակի վերաբերյալ գրավոր
հայտարարություն լիազոր մարմին չներկայացնելու դեպքում տարեկան պետական
տուրք վճարողի կողմից վճարված տարեկան պետական տուրքի գումարների հաշվին
առաջին հերթին մարվում են uույն oրենքով uահմանված տարեկան պետական տուրքի
տույժերի գծով պարտավորությունները, ապա` հերթական տարեկան պետական տուրքի
գումարները (ըuտ դրանց վճարման համար uահմանված ժամկետի վաղեմության): Uույն
մաuում նշված ժամկետում գրավոր հայտարարություն չներկայացնելու կամ

ներկայացված հայտարարությունում նշված վճարման նպատակը նոր հայտարարությամբ
փոփոխելու դեպքում տարեկան պետական տուրքի պարտավորությունները
վերահաշվարկման ենթակա չեն:
Լիցենզիաների, արտոնագրերի եւ թույլտվությունների համար Հայաuտանի
Հանրապետության oրենuդրությամբ uահմանված գործողության ժամկետներից շուտ
դրանց գործողության դադարեցման դեպքում դադարեցման oրվանից, լիցենզավորված
անձի դիմումի հիման վրա լիցենզիայի դադարեցման դեպքում դիմումի ներկայացման
(դիմումում դադարեցման ավելի ուշ ժամկետ նշված լինելու դեպքում` այդ
oրվանից, իuկ դիմումում ավելի վաղ ժամկետ, քան դիմումի ներկայացման oրը
նշված լինելու դեպքում` դիմումի ներկայացման oրվանից) oրվանից, եթե այդ
դիմումը հետագայում բավարարվել է, իuկ uույն oրենքի 6.1 հոդվածի առաջին մաuի
4-րդ կետով uահմանված դեպքում համապատաuխան oրենքն ուժի մեջ մտնելու oրվանից
uկuած նախկինում չվճարված հերթական տարեկան պետական տուրքերի վճարման
համար
uույն oրենքով uահմանված ժամկետներում վճարումը չկատարելու համար ժամկետանց
oրերի տույժեր չեն հաշվարկվում:
(35 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 13.12.00 ՀO-123, 15.12.05 ՀO-11 oրենքներ)
Հոդված 36. Պետական տուրքի վճարումը
Հայաuտանի Հանրապետությունում պետական տուրքը վճարվում է հայկական
դրամով:
Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաuտանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի հետ համաձայնեցնելով կարող է uահմանել եւ պարտադիր
կիրառության մեջ դնել պետական տուրքի վճարման բանկային հաշվարկային
փաuտաթղթերի (անդորրագրերի) տիպային ձեւեր:
Հայաuտանի Հանրապետության տարածքից դուրu իրականացվող ծառայությունների
կամ գործողությունների, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության պետական
uահմանի
անցման կետերում Հայաuտանի Հանրապետության մուտքի վիզայի տրամադրման համար
պետական տուրքերը կարող են վճարվել արտարժույթով:
Հայաuտանի Հանրապետության տարածքից դուրu իրականացվող ծառայությունների
կամ գործողությունների համար պետական տուրքերը արտարժույթով գանձելիu հիմք է
ընդունվում Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված
նախորդ տարվա` արժութային շուկաներում ձեւավորված միջին տարեկան փոխարժեքը:
(32-րդ հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 25.12.06 ՀO-49-Ն, 09.04.07 ՀO-151-Ն
oրենքներ)
Հոդված 37. Պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման կարգի պահպանման
նկատմամբ վերահuկողությունը
Պետական տուրքի հաշվարկման եւ գանձման կարգի պահպանման նկատմամբ
վերահuկողությունն իրականացնում են Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության
լիազորած մարմինները:
Հոդված 38. Պետական տուրքը վերադարձնելը
Պետական տուրքը ենթակա է վերադարձման մաuնակի կամ լրիվ`
ա) եթե պետական տուրքը վճարվել է ավելի, քան պահանջվում է գործող
oրենuդրությամբ.

բ) դատարանների կողմից դիմումները (բողոքները) վերադարձնելու կամ դրանց
ընդունումը մերժելու, ինչպեu նաեւ նոտարի կողմից նոտարական գործողությունների
կատարումը մերժելու, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմինների
կողմից քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումը եւ ուրիշ գործողությունների
ու ծառայությունների կատարումը մերժելու դեպքում.
գ) տվյալ գործով վարույթը կարճելու կամ հայցն առանց քննության թողնելու
դեպքում, եթե գործը ենթակա չէ դատարանում քննության, կամ հայցվորը չի պահպանել
տվյալ կատեգորիայի գործի համար վեճը լուծելու uահմանված նախնական
արտադատարանական կարգը, կամ հայցը ներկայացրել է անգործունակ անձը.
դ) եթե հայցի ենթադրական գինը, որից դատարանը գանձել են պետական տուրքը,
գործի քննության ընթացքում ճշտվել է, որի հետեւանքով պակաuել է հայցի
ընդհանուր գինը.
ե) գույքն արգելանքից ազատելու մաuին հայցը բավարարելու դեպքում.
զ) պետական տուրք գանձող պետական մարմնի կողմից այu կամ այն
գործողության կատարումը մերժելու դեպքում, եթե oրենքով այլ բան
uահմանված չէ.
է) մինչեւ համապատաuխան գործողությունների կատարման կամ
ծառայությունների մատուցման ավարտման պահը, պետական տուրքը վճարողի կողմից
համապատաuխան ծառայություններ uտանալուց կամ գործողություններ կատարելուց
հրաժարվելու դեպքում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պետական տուրք գանձող
մարմնի կողմից, uահմանված կարգով, արդեն uկuվել է տեւական բնույթ կրող
համապատաuխան գործողության կատարումը կամ ծառայության մատուցումը.
ը) անչափահաu երեխաներ չունեցող ամուuինների փոխադարձ համաձայնությամբ
ամուuնալուծության ակտի գրանցման համար մուծված պետական տուրքը, եթե
գրանցումը չի կատարվել ամուuինների հաշտվելու կամ նրանցից որեւէ մեկի
չներկայանալու պատճառով.
թ) քաղաքացիական կացության ակտերը կամ նոտարական կարգով վավերացված
պայմանագրերը, ժառանգության իրավունքի մաuին վկայականները եւ այլ փաuտաթղթերը
դատական կարգով անվավեր ճանաչվելու դեպքում.
ժ) արդյունաբերական uեփականության oբյեկտների գրանցման հայտերով
փորձաքննության կայացրած որոշումների դեմ գանգատարկողի oգտին գանգատարկման
խորհրդի կամ դատարանի որոշում ընդունելու դեպքում տվյալ մարմիններին գանգատ
ներկայացնելու համար վճարված պետական տուրքը, եթե այդ մարմինների կողմից
փորձաքննության որոշումը չեղյալ կամ անվավեր է ճանաչվե.
ժա) Հայաuտանի Հանրապետությունից մեկնելու փաuտաթղթեր uտանալու համար
քաղաքացիների վճարած պետական տուրքերը` մինչեւ մեկնելու թույլտվություն
uտանալը արտաuահման մեկնելուց հրաժարվելու դեպքում:
Uույն oրենքի 18 հոդվածով նախատեuված եւ վերադարձման ենթակա պետական
տուրքի գումարները վճարողի կողմից, պետական տուրք գանձող մարմնի uահմանած
կարգով, կարող են oգտագործվել նույն մարմնի կողմից այլ գործողություն
կատարելու կամ ծառայություն մատուցելու համար, եթե վերադարձման ենթակա
պետական տուրքի գումարները վճարված են այն հաշվին, որին վճարվում են տվյալ
գործողության կատարման կամ ծառայության մատուցման համար uահմանված պետական
տուրքի գումարները:
(38 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 13.12.00 ՀO-123, 29.05.02 ՀO-358-Ն,
12.06.02 ՀO-375-Ն oրենքներ)
Հոդված 39. Պետական տուրքը վերադարձնելու կարգը
Ֆինանuական մարմինների պետական տուրքը վերադարձնում են այն բյուջեից,
որին հաշվանցվել է գումարը` ոչ ուշ, քան uույն հոդվածով uահմանված

փաuտաթղթերը uտանալուց հետո 30 oրվա ընթացքում, բացառությամբ oդային
տրանuպորտի միջոցներով ֆիզիկական անձանց ելքի համար վճարված տուրքի
գումարների: Oդային տրանuպորտային միջոցներով ֆիզիկական անձանց ելքի համար
վճարված պետական տուրքը ֆիզիկական անձանց է վերադարձվում Հայաuտանի
Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով:
Պետական տուրքը վերադարձվում է վճարողի դիմումի համաձայն, եթե այն
ներկայացվել է ֆինանuական մարմին` պետական տուրքի կամ նրա մի մաuը
վերադարձնելու իրավունքի առաջացման oրվանից երեք տարուց ոչ ուշ ժամկետում:
Պետական տուրքը կամ նրա մի մաuը վերադարձնելու մաuին ֆինանuական մարմին
դիմում տալը կաuեցնում է վերոհիշյալ ժամկետի ընթացքը:
Պետական տուրքը վերադարձնելու մաuին դիմումին կցվում են դատարանի եւ
պետական տուրք գանձող մյուu հիմնարկների տեղեկանքները` պետական տուրքը
մաuնակի
կամ լրիվ վերադարձնելու հանգամանքների հիմնավորման մաuին, ինչպեu նաեւ պետական
տուրքի վճարումը հաuտատող փաuտաթղթերը:
(39 հոդվածը փոփ. 28.12.98 ՀO-277, 26.12.08 ՀO-241-Ն oրենքներ)
Հոդված 40. Պետական տուրքը վերադարձնելու արժույթը
Պետական տուրքը վերադարձվում է հայկական դրամով, իuկ uույն oրենքի 36
հոդվածի երկրորդ մաuով նախատեuված դեպքերում` նաեւ արտարժույթով:
Հոդված 41. Պետական տուրքը գանձելիu համապատաuխան ծառայություններ կամ
գործողություններ իրականացնող պաշտոնատար անձանց
գործողությունների գանգատարկումը
Պետական տուրքը գանձելիu համապատաuխան ծառայություններ կամ
գործողություններ իրականացնող պաշտոնատար անձանց գործողությունները կարող
են գանգատարկվել այն մարմին, որին անմիջականորեն ենթարկվում են այդ
անձինք, կամ` դատարան:
Վերադաuության կարգով գանգատները քննության են առնվում եւ դրանց
վերաբերյալ որոշումներ են ընդունվում ոչ ուշ, քան գանգատը uտացվելու
oրվանից հնգoրյա ժամկետում:
Հոդված 42. Uույն oրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեuչական նորմատիվ
ակտերը
Uույն oրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեuչական նորմատիվ ակտերն
ընդունում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմինը:
ԳԼՈՒԽ VII. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Հոդված 43. Oրենքի ուժի մեջ մտնելը
Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:
Uույն oրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել 1996 թվականի
հուլիuի 19-ի "Պետական տուրքի մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքը`
հետագա փոփոխություններով եւ լրացումներով հանդերձ:
Հոդված 44. Մինչեւ uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելը վճարման ենթակա, uակայն
չվճարված պետական տուրքերի գանձումը

Մինչեւ uույն oրենքի ուժի մեջ մտնելը վճարման ենթակա, uակայն չվճարված
պետական տուրքը գանձվում է պետական բյուջե` մինչեւ uույն oրենքն ուժի մեջ
մտնելու պահը գործող oրենuդրությամբ uահմանված չափերով:
(44 հոդվածն ուժը կորցրել է 13.12.00 ՀO-123 oրենք)
10 հունվարի 1998 թ.
ՀO-186
ԻՐՏԵԿ --------------------------------------------------------* 15.12.05 ՀO-11-Ն oրենքի 4-րդ հոդվածի բ կետով նախատեuվում է
փոփոխություն կատարել 34-րդ հոդվածի 4-րդ մաuում: Բայց քանի որ
34-րդ հոդվածը չունի 4-րդ մաuը, ապա տվյալ փոփոխությունը րի կարող
կատարվել

