
Հ/Հ 
Լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակը 

Հաշվի համարը 

Պետական տուրքի չափը (ՀՀ դրամ) 

Հ/Հ 
Լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակը 

Հաշվի համարը 
Լիցենզիաներ տալու 

համար պետական տուրքի 

դրույքաչափը 

լիցենզիայի 
կրկնօրինակը 
տալու համար 

լիցենզիայի մեկից 

ավելի յուրաքանչյուր 

հաջորդ ներդիրի կամ 

կորցրած ներդիրի 

կրկնօրինակը տալու 
համար 

լիցենզիան 
վերաձևակեր- 
պելու համար 

այլ վայրում ևս 
լիցենզավորման 
ենթակա նույն 

գործունեությամբ 
զբաղվելու համար 

1. Ինտերնետ շահումով խաղերի բնագավառ 

1 
Ինտերնետ շահումով խաղերի 

կազմակերպում` 

915005164057 3 000 000 24 000 10 000 10 000 1 500 000 

2. Սննդամթերքի բնագավառ /ալկոհոլային խմիչքներ/ 

2 

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառու-

թյամբ «Արտաքին տնտեսական գործունեու-

թյան ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) 

դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող 

լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող, 

մինչև 9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ 

սպիրտային խմիչքների), ինչպես նաև 2208 

ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և 

հատապտուղներից թորված 40 տոկոս և   

ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային  

խմիչքների) և խմորման նյութերից էթիլային   

սպիրտի արտադրություն 

915005166383 

 

3 000 000 24 000 10 000 10 000 1 500 000 

 

 
 

Ի գիտություն 
 

ԱՀ ֆինանսների նախարարության կողմից պարզ ընթացակարգով լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով զբաղվելու 

համար տարեկան պետական տուրքերը փոխանցվում են ԱՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի  

հետևյալ հաշվի համարներին` ըստ գործունեության տեսակների. 



Հ/Հ 
Լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակը 

Հաշվի համարը 

Պետական տուրքի չափը (ՀՀ դրամ) 

Հ/Հ 
Լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակը 

Հաշվի համարը 
Լիցենզիաներ տալու 

համար պետական տուրքի 

դրույքաչափը 

լիցենզիայի 
կրկնօրինակը 
տալու համար 

լիցենզիայի մեկից 

ավելի յուրաքանչյուր 

հաջորդ ներդիրի կամ 

կորցրած ներդիրի 

կրկնօրինակը տալու 
համար 

լիցենզիան 
վերաձևակեր- 
պելու համար 

այլ վայրում ևս 
լիցենզավորման 
ենթակա նույն 

գործունեությամբ 
զբաղվելու համար 

3 

«Արտաքին տնտեսական գործունեության 

ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) 

դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող 

լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 

9 տոկոս սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային 

խմիչքների արտադրություն  

915005166391 300 000 24 000 10 000 10 000 150 000 

4 

«Արտաքին   տնտեսական   գործունեության 

ապրանքային  անվանացանկ»  (ԱՏԳ  ԱԱ) 

դասակարգչի  2208  ծածկագրին  դասվող` 

միայն պտուղներից և հատապտուղներից, 

թորված 40 տոկոս և ավելի սպիրտ 

պարունակող ալկոհոլային խմիչքների 

արտադրություն 

915005166177 50 000 24 000 10 000 10 000 25 000 

5 
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ 

գինիների արտադրություն 

915005166375 25 000 24 000 10 000 10 000 12 500 

 

 



Հ/Հ 
Լիցենզավորման ենթակա գործունեության 

տեսակը 

Հաշվի համարը 

Պետական տուրքի չափը (ՀՀ դրամ) 

Լիցենզիաներ տալու 
համար պետական տուրքի 

դրույքաչափը 

լիցենզիայի 
կրկնօրինակը 
տալու համար 

լիցենզիայի մեկից 

ավելի յուրաքանչյուր 

հաջորդ ներդիրի կամ 

կորցրած ներդիրի 

կրկնօրինակը տալու 
համար 

լիցենզիան 
վերաձևակեր- 
պելու համար 

այլ վայրում ևս 
լիցենզավորման 
ենթակա նույն 

գործունեությամբ 
զբաղվելու համար 

6 Գարեջրի արտադրություն 915005163943 100 000 24 000 10 000 10 000 50 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Պետական տուրքը մուծելիս վճարման հանձնարարագրում կամ անդորրագրում պետք է նշվի վճարման նպատակը /պետական տուրք, 

 
տույժ և այլն/, գործունեության տեսակը, լիցենզիայի համարը, տարեթիվը` որի համար պետք է մուծվի պետական տուրքը, համապատասխան 

 
հաշվի համարը: 

 
Օրինակ` «21.06.2021-21.06.2021թթ. տարեկան պետական տուրք` գարեջրի արտադրության ՊԼ-0001 լիցենզիայի համար, Հ/Հ 915005163943» 


