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Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

1

2 915005010318 ԱԱՀ ԱՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման գործարքներից 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2

2 915005020317 ԱԱՀ ԱՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման և ծառայությունների մատուցման գործարքներից 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

3

1 915005030118 Ակցիզային հարկ ԱՀ-ում արտադրվող այլ ենթաակցիզային ապրանքների դիմաց 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

7 915005030712 Ակցիզային հարկի կանխավճար ակցիզային դրոշմանիշների ստացման համար 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

23 915005032312 Ակցիզային հարկ ԱՀ-ում արտադրվող ոգելից խմիչքների դիմաց 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

5

5 915005050215 Շահութահարկ ռեզիդենտներից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

6 915005050611 Շահութահարկ ոչ ռեզիդենտից՝ աղբյուրի մոտ չհարկվող
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

7 915005050710 Շահութահարկ ոչ ռեզիդենտից՝ աղբյուրի մոտ հարկվող
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

6

1 915005060115 Եկամտահարկ աշխատավարձից և դրան հավասարեցված վճարումներից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005060214 Եկամտահարկ ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

4 915005060412 Եկամտահարկ այլ եկամուտներից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

8

1 915005000046 Գույքահարկ կազմակերպություններից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005000053 Գույքահարկ ֆիզիկական անձանցից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

10 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող հողի համար

1 915005000061 Հողի հարկ կազմակերպություններից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005000079 Հողի հարկ ֆիզիկական անձանցից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

12

1 915005122311 Հաստատագրված վճարներ իրավաբանական անձանցից 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

13

1 915005130116 Հաստատագրված վճարներ անհատ ձեռնարկատերերից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

14

1 915005140115
Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ գործատուների կողմից աշխատանքի վարձատրությանն 

ողղվող միջոցների նկատմամբ /իրավաբանական անձանցից/

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

15

1 915005150312
Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ գործատուների կողմից աշխատանքի վարձատրությանն 

ողղվող միջոցների նկատմամբ /ֆիզիկական անձանցից, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերից/

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

16

1 915005160113

Դատարան տրվող հայցադիմումների, դիմումների, գանգատների, դատարանների վճիռների դեմ տրվող 

վճռաբեկ գանգատների համար, ինչպես նաեւ դատարանների կողմից փաստաթղթերի պատճեններ 

(կրկնօրինակներ) տալու համար

ԱՀ Դատական դեպարտամենտ

2 915005160212 Աուդիտորական ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

ԱՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանում 2019 թվականի հունվարի 1-ից գործողության մեջ դրվող 

եկամտային հաշիվների

Շահութահարկ

Եկամտահարկ

Ակցիզային հարկ ԱՀ-ում արտադրվող ապրանքներից

Ավելացված արժեքի հարկ ֆիզիկական անձանցից (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերից) 

Ավելացված արժեքի հարկ իրավաբանական անձանցից 

Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող գույքի համար

Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ իրավաբանական անձանցից

Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ ֆիզիկական անձանցից

 (այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերից)

Պետական տուրք

Հաստատագրված վճարներ իրավաբանական անձանցից 

Հաստատագրված վճարներ անհատ ձեռնարկատերերից

Ց Ա Ն Կ
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

3 915005160329
Անվտանգության բնագավառում գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, 

ինչպես նաև
ԱՀ Կառավարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

3 915005160337
Գենետիկ ինժեներիայի գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես 

նաև
ԱՀ Կառավարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

3 915005160360
Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի արտադրության կամ առևտրի, արտահանման կամ ներմուծման 

լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Կառավարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

3 915005160386
Պայթուցիկ նյութերի, պայթեցման սարքավորումների առևտրի համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես 

նաև
ԱՀ Կառավարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

3 915005160394 Պայթեցման աշխատանքների կատարման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

4 915005160410 Հիմնական հանրակրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

4 915005160428 Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

4 915005160444 Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

4 915005160451
Բակալավրի կրթական ծրագիր (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) 

իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

4 915005160469 Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի լիցենզավորման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

4 915005160238
Մագիստրի կրթական ծրագիր (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) 

իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

4 915005160477
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրի իրականացման համար լիցենզիա տալու 

համար, ինչպես նաև

ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

5 915005160519
Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը 

փոխելու համար

ԱՀ Արտաքին գործերի 

նախարարություն

5 915005160527
Արցախի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու և Արցախի Հանրապետության քաղաքացիությունը 

փոխելու համար
ԱՀ ոստիկանություն

4 915005160568 Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

6 915005160618 Հյուպատոսական ծառայություններ կամ գործողություններ իրականացնելու համար
ԱՀ Արտաքին գործերի 

նախարարություն

7 915005160717

Պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա առևտրային կազմակերպությունների պետական գրանցման կամ 

նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման, գրանցման ենթակա տեղեկությունների 

հաշվառման, նոր վկայական տալու համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

7 915005160725

Պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա ոչ առևտրային կազմակերպությունների պետական գրանցման 

կամ նրանց առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման, գրանցման ենթակա տեղեկությունների 

հաշվառման, նոր վկայական տալու համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

7 915005160733
Շարժական գույքի (բացառությամբ գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների) գրավի կամ լիզինգի 

պայմանագրով վարձակալության իրավունքի գրանցում կատարելու համար 
ԱՀ ոստիկանություն

7 915005160741

Պետական գրանցում իրականացնող այլ մարմնի կողմից գրանցված այլ կազմակերպություններին, 

դրանց առանձնացված ստորաբաժանումներին պետական ռեգիստրի կողմից գրանցման (հաշվառման) 

վկայական տալու համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

7 915005160758
Հիմնարկների հաշվառման, գրանցման ենթակա տեղեկությունների հաշվառման, նոր վկայական տալու 

համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

7 915005160766
Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, գրանցման ենթակա տեղեկությունների հաշվառման, նոր 

վկայական տալու համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

7 915005160774
Համատիրությունների պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման, 

գրանցման ենթակա տեղեկությունների հաշվառման, նոր վկայական տալու համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

7 915005160782 ՍՊԸ-ի մասնակիցների գրանցամատյանում յուրաքանչյուր գրանցում կատարելու համար
ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

12 915005161210
Լիցենզառուներին ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական 

զննության համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ տրամադրելու համար

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

12 915005161228
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների գրանցման, պետական համարանիշներ տալու և կորցրած 

համարանիշները վերականգնելու համար

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

12 915005161244
Մոտոփոխադրամիջոցների, կցորդների և կիսակցորդների հաշվառման համարանիշ տալու համար և 

կորցրած համարանիշները վերականգնելու համար
ԱՀ ոստիկանություն
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համար
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12 915005161251
Դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական հիմնարկներին և միջազգային 

կազմակերպություններին պատկանող տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշներ տալու համար
ԱՀ ոստիկանություն

12 915005161269 Ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու համար և կորցրածը վերականգնելու համար ԱՀ ոստիկանություն

12 915005161293
Լիցենզառուներին ոչ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության 

կտրոնի համար

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

12 915005161277
Տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր տալու համար և պետական համարանիշեր 

վերականգնելու համար 

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

13 915005161319
Ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր (գրանցման վկայական)և կորցրած տեխնիկական 

անձնագրի (գրանցման վկայականի)կրկնօրինակ տալու համար 
ԱՀ ոստիկանություն

13 915005161343
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների տեխնիկական անձնագրի (գրանցման վկայականի)և կորցրած 

տեխնիկական անձնագրի (գրանցման վկայականի)կրկնօրինակ տալու համար 

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

13 915005161350 Մելիորատիվ և հիդրոմելորիատիվ գյուղատնտեսական սարքավորումների գրանցման համար
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

13 915005161368
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայականը և վկայականի կրկնօրինակը 

տալու համար

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

15 915005161517
Տրանսպորտային միջոցները գրանցելու, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաեւ 

դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որեւէ գործողություն կատարելու համար
ԱՀ ոստիկանություն

15 915005161525

Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաները գրանցելու, վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, 

ինչպես նաև դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու 

համար

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

16 915005161616
Դեղերի, դեղագործական արտադրանքի, բժշկական նշանակության առարկաների, բժշկական գործիքների, 

սարքերի եւ տեխնիկայի պետական գրանցման համար

ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն

16 915005161624
ԱՀ-ում անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատվաստուկների արտադրության համար 

լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

17 915005161715 Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցում կատարելու համար 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

18 915005161814 Պետական այլ գրանցման համար
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

18 915005161830
Չափման միջոցների տեսակի հաստատման, ստանդարտ նմուշների հաստատման պետական գրանցում 

կատարելու համար 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

19 915005161913
Մշակութային արժեքները արտահանելու կամ ժամանակավոր արտահանելու իրավունքի վկայագիր տալու 

համար 

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

20 915005162010

Գյուտերի, օգտակար սարքերի, արդյունաբերական նմուշների, ապրանքային եւ սպասարկման 

նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների, ֆիրմային անվանումների (արդյունաբերական 

սեփականության օբյեկտների), ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության 

հետ կապված իրավաբանական նշանակություն ունեցող գործողությունների համար

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

21 915005162119
Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի 

ծառայությունների կամ գործողությունների համար

ԱՀ Արտաքին գործերի 

նախարարություն

21 915005162127
Ֆիզիկական անձանց տրվող իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի, որոշակի այլ 

ծառայությունների կամ գործողությունների համար
ԱՀ ոստիկանություն

21 915005162135 ԱՀ քաղաքացու անձնագիր տալու համար ԱՀ ոստիկանություն
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Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

21 915005162143
Հարկային մարմնի կողմից ֆիզիկական անձանց անհատական հաշվի քաղվածքը փաստաթղթային տեսքով 

մեկ օրացուցային տարվա ընթացքում մեկ անգամից ավելի տրամադրելու համար

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

21 915005162168 ԱՀ քաղաքացու կենսաչափական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագիր տալու համար ԱՀ ոստիկանություն

21 915005162176 Նույնականացման քարտի տրամադրման համար ԱՀ ոստիկանություն

22 915005162218
Կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

22 915005162226
Բժշկական միջին մասնագիտական և բարձրագույն կրթական ծրագրեր իրականացնելու համար լիցենզիա 

տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

22 915005162234 Դեղերի արտադրության համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

22 915005162242 Դեղատնային գործունեություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

25 915005162515 Յուրաքանչյուր վայրում խաղատուն կազմակերպելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար
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դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

25 915005162523 Վիճակախաղերի կազմակերպման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

26 915005162614
Յուրաքանչյուր վայրում շահումներով խաղեր կազմակերպելու համար լիցենզիա տալու համար, 

ինչպես նաև

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

27 915005162721 Անշարժ գույքի գնահատման համար լիցենզիա տալու համար 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

28 915005162838 Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

28 915005162846
Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների արտադրության և (կամ) վաճառքի 

համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

28 915005162853
Հացահատիկային մշակաբույսերի ներառյալ` եգիպտացորենի սերմերի արտադրություն և վաճառքի 

համար լիցենզիաներ տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար
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ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

30 915005163018 Այլ լիցենզիաներ տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

31 915005163117 Վարորդական իրավունքի վկայական և կորցրած վկայականի կրկնօրինակը տալու համար ԱՀ ոստիկանություն

31 915005163190
Վարորդական իրավունքի վկայականի տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու 

համար
ԱՀ ոստիկանություն

31 915005163141
Աուդիտորի և հաշվապահի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար 

յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

31 915005163158
Ապահովագրական գործունեության բնագավառում մասնագիտական որակավորումը հավաստող փաստաթղթի 

տրամադրման յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

31 915005163166
Պետական տուրք ուղեկցորդի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման 

յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

31 915005163174
Պետական տուրք զբոսավարի մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման 

յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

31 915005163182
Գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների վարման իրավունքի վկայական տալու համար 

յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար

 ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

32 915005163216
Պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող 

փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

32 915005163224

Պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող 

փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (բացի 

բժշկական և դեղագործական, արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության 

լիցենզավորման և արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման համար քննությունների)

ԱՀ ոստիկանություն

32 915005163232

Պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող 

փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման համար յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (բացի 

բժշկական և դեղագործական, արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեության 

լիցենզավորման և արտոնագրային հավատարմատարների որակավորման համար քննությունների)

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

32 915005163281
Անշարժ գույքի բնագավառում մասնագիտական որակավորումը հաստատող փաստաթղթի տրամադրման համար 

յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

32 915005166532
Անասնաբուժասանիտարական փորձաքննություն իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորումը 

հաստատող վկայական տալու համար յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

32 915005166540
Անշարժ գույքի գնահատողի մասնագիտական որակավորումը հաստատող վկայական տալու համար 

յուրաքանչյուր քննությունն ընդունելու համար

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

33 915005163315
Ազնիվ, գունավոր և հազվագյուտ մետաղների յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման 

(շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն
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Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

33 915005163323
Վառելիքաէներգետիկ հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) 

թույլտվության տրամադրման համար

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

33 915005163331

Շինանյութերի արտադրության հումքի, այդ թվում` երեսպատման, շինարարական քարերի, 

լցանյութերի և բալաստային հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) 

թույլտվության տրամադրման համար

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

33 915005163349

Գունագեղ քարերի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության 

տրամադրման 

համար

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

33 915005163356
Մետաղագործական, քիմիական, թեթև և արդյունաբերության այլ ճյուղերի հումքի յուրաքանչյուր 

հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

33 915005163364

Հանքային ջրերի յուրաքանչյուր հանքավայրի կամ հանքահորի արդյունաբերական (շշալցման) 

նպատակով

օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

33 915005166557
Հանքային ջրերի յուրաքանչյուր հանքավայրի կամ հանքահորի` արդյունաբերական (ածխաթթու գազ 

ստանալու) նպատակով օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

33 915005166565
Հանքային ջրերի յուրաքանչյուր հանքավայրի կամ հանքահորի` բուժական (ռեկրեացիոն) 

նպատակներով օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

33 915005163372
Պետական տուրք հանքարդյունահանման լիցենզիայի կամ հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզիայի 

համար, ինչպես նաև

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

34 915005163430
Ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների թույլտվություն տրամադրելու համար, ինչպես 

նաև

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

34 915005163448 Ֆիզիկական անձանց ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման համար
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

34 915005163463 Իրավաբանական անձանց ջրօգտագործման համար թույլտվության տրամադրման
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

34 915005163471 Ֆիզիկական անձանց ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվության տրամադրման համար

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

34 915005163489 Իրավաբանական անձանց ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվության տրամադրման համար

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն
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Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

33 915005166573
Արդյունագործական ձկնորսության թույլտվություններ տրամադրելու համար /իրավաբանական անձանց 

համար/

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

33 915005166581
Արդյունագործական ձկնորսության թույլտվություններ տրամադրելու համար /ֆիզիկական անձանց 

համար/

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

35 915005163513

«Հայ», «Հայաստան», «հայկական», «Հանրապետություն», «հանրապետական», «Արցախ» «արցախյան», 

«Ղարաբաղ» «ղարաբաղյան», «Լեռնային Ղարաբաղ» բառերը եւ դրանց թարգմանությունները ֆիրմային 

անվանման մեջ օգտագործելու թույլտվություն տալու համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

36 915005163612 Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

36 915005163620

Միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների պետական հավատարմագրման 

անցկացման կամ հավատարմագրման վկայական տալու, դրանում փոփոխություն /լրացում/ կատարելու, 

կորցրածի կրկնօրինակը տալու համար

ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

36 915005163646 Նոտարի թարգմանչի թեկնածուների որակավորման ստուգման համար
ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

36 915005163653 Երկակի նշանակության ապրանքների և տեխնոլոգիաների արտահանման թույլտվություն տալու համար ԱՀ Կառավարություն

36 915005163679 Անշարժ գույքի գնահատողի որակավորման վկայական տալու համար

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

37 915005163711

Տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման 

գործունեության իրականացման համար` օգտագործվող յուրաքանչյուր հոսքագծի հաշվով լիցենզիա 

տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

37 915005163729
Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների 

կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

37 915005163737

Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մեկից ավելի ավտոմոբիլներով և կազմակերպությունների կողմից 

(անկախ ավտոմոբիլների քանակից) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

37 915005163745
Անհատ ձեռնարկատերերի կողմից մարդատար-տաքսի մեկ ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրումների 

կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

Ծառայողական զենքի և փամփուշտների, արտադրություն կազմակերպելու համար լիցենզիա տալու 

համար, ինչպես նաև 

վերաձևակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար

Քաղաքացիական և ծառայողական զենքի առևտուր իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, 

ինչպես նաև

վերաձևակերպելու կամ կրկնօրինակը տալու համար

38 915005166599 «Զենքի մասին» ԼՂՀ օրենքով իրավաբանական անձանց տրվող թույլտվություններ տալու համար ԱՀ ոստիկանություն

38 915005162549 «Զենքի մասին» ԼՂՀ օրենքով ֆիզիկական անձանց տրվող թույլտվությունների համար ԱՀ ոստիկանություն

39 915005163943 Գարեջրի արտադրության համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

40 915005164016 Տարանցիկ համարանիշ տալու համար ԱՀ ոստիկանություն

41 915005164115 Փորձարկում կատարելու վկայագիր տալու համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

42 915005164214 Սերտիֆիկացում կատարելու իրավունքի վկայագիր տալու համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

42 915005164222 Համապատասխանության հավաստում կատարելու իրավունքի վկայագիր տալու համար

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

43 915005164438 Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար լիցենզիաներ տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

44 915005164420 Անտառանյութի արտահանման սերտիֆիկատ տալու համար
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

45 915005164545 Ձայնային ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ԱՀ ոստիկանություն

915005163828 ԱՀ ոստիկանություն

91500516381038

38
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

45 915005162556
Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման 

համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

45 915005162564
Ստեփանակերտ քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի շրջաններում տարածքում հանրային էլեկտրոնային 

հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

45 915005164586
Տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման լիցենզիա տալու 

համար, ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

46 915005164610
Պայթուցիկ, թունավոր, ռադիոակտիվ և իզոտոպային նյութեր ձեռք բերելու թույլտվություն տալու, 

տեղափոխելու և պահպանելու համար
ԱՀ ոստիկանություն

47 915005164719 Կնիքի և դրոշմակնիքի պատրաստման թույլտվություն տալու համար ԱՀ ոստիկանություն

48 915005164818 Շինություն քանդելու և շինարարության թույլտվություն տալու համար
Ստեփանակերտի քաղաքապետարան, 

շրջվարչակազմեր

49 915005164917

Իրավաբանական անձանց պետական միասնական և պետական գրանցամատյաններից մեկ սուբյեկտի 

վերաբերյալ պետական ռեգիստրում պահվող և ինտերնետային կայքում տեղադրված ամբողջական 

տեղեկությունների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճենների 

տրամադրման համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

49 915005164925
ՍՊԸ մասնակիցների պետական միասնական և պետական գրանցամատյաններից մեկ ՍՊԸ մասնակիցների 

վերաբերյալ պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրման համար

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

49 915005164941
Հրագործական ապրանքների արտադրության, ներմուծման կամ առևտրի համար լիցենզիա տալու համար 

/իրավաբանական անձանց/, ինչպես նաև

ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

50 915005165013 Փաստաթղթերի վրա ապոստիլ դնելու համար
ԱՀ Արտաքին գործերի 

նախարարություն

50 915005165021 Փաստաթղթերի վրա ապոստիլ դնելու համար
ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

52 915005165120 Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրման համար
ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

61 915005166110
Բնական գազ ներկրելու, փոխադրելու, բաշխելու և արտահանելու համար լիցենզիա տալու համար, 

ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

61 915005166128
Էլեկտրական էներգիա արտադրելու, ներկրելու, հաղորդելու, բաշխելու և արտահանելու համար 

լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

61 915005166136
Էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայություն մատուցելու 

համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

61 915005166144
Ջերմային էներգիա արտադրելու, փոխադրելու և բաշխելու համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես 

նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

61 915005166151
Էներգետիկ շուկային մատուցվող ծառայություն իրականացնելու համար լիցենզիա տալու համար, 

ինչպես նաև

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

61 915005166177

ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 2208 ծածկագրին դասվող` միայն պտուղներից և հատապտուղներից թորված 40 

տոկոս և ավելի սպիրտ պարունակող ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար լիցենզիա 

տալուհամար, ինչպես նաև

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

63 915005166375
Գինու, խնձորի և պտղահատապտղային այլ գինիների արտադրության լիցենզիա տալու համար, ինչպես 

նաև

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

63 915005166383

Թորած ալկոհոլային խմիչքների (բացառությամբ (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 արտադրության համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

63 915005166391
ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 220870 ծածկագրին դասվող լիկյորների և 220890 ծածկագրին դասվող մինչև 9% 

սպիրտ պարունակող այլ սպիրտային խմիչքների արտադրության լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

63 915005162580

ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական՝ մշակված 

կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառքի, ներմուծման, 

արտահանման, փոխադրման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

64 915005166441 Ինկասացիոն ծառայությունների մատուցման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև ԱՀ ոստիկանություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

64 915005164057 Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի մեկից ավելի յուրաքանչյուր հաջորդ ներդիրի կամ կորցրած ներդիրի կրկնօրինակը 

տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166714
Քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության յուրաքանչյուր ներդիրի համար 

լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև 

ԱՀ Քաղաքաշինության 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166722 Շինարարության իրականացման յուրաքանչյուր ներդիրի համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Քաղաքաշինության 

նախարարություն 
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ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166730
Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության յուրաքանչյուր ներդիրի համար լիցենզիա տալու 

համար, ինչպես նաև 

ԱՀ Քաղաքաշինության 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար, 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար,

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար,

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար,

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166748 Ինժեներական հետազննման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև 
ԱՀ Քաղաքաշինության 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար, 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար,

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար,

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար,

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166755
Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության համար լիցենզիա տալու համար, 

ինչպես նաև 

ԱՀ Քաղաքաշինության 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար, 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար,

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար,

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար,

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166763
Կրակմարիչների լիցքավորման աշխատանքների կատարման և առևտրի համար լիցենզիա տալու համար, 

ինչպես նաև

ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար, 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար,

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար,

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար,

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166771 Գազաբալոնային համակարգի աշխատանքների կատարման համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար, 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 
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համար
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գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար,

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար,

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար,

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166789
Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների կառուցման և շահագործման համար լիցենզիա տալու համար, 

ինչպես նաև

ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար, 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար,

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար,

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար,

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

67 915005166797
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 

աշխատանքների նախագծերի մշակման լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար, 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար,

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար,

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար,

67 915005167076
Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման 

աշխատանքների իրականացման լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար, 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար,

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար,

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար,

68 915005166813
Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների վերաբերյալ օրենքով նախատեսված 

փորձաքննություններ իրականացնելու համար 

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

68 915005166847 Առողջապահության բնագավառում օրենքով նախատեսված փորձաքննություններ իրականացնելու համար 
ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն 

70 915005167019

ԱՀ պետական կառավարման մարմինների կողմից օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով 

հայցադիմումներ,վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելու նպատակով պետական բյուջեից 

իրականացվող պետական տուրքի վճարումների գծով ստացված եկամուտներ

ԱՀ դատական դեպարտամենտ

70 915005167027

Պետական բյուջետային հիմնարկների պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների 

վերակազմակերպման նպատակով` ԱՀ ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրում պետական գրանցման 

համար պետական բյուջեից իրականացվող պետական տուրքի վճարումների գծով ստացված եկամուտներ

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

70 915005167035

Բյուջետային հիմնարկների պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման 

նպատակով` կնիքի պատրաստման համար պետական բյուջեից իրականացվող պետական տուրքի 

վճարումների գծով ստացված եկամուտներ

ԱՀ ոստիկանություն

70 915005167043

Բյուջետային հիմնարկների պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման 

նպատակով` կազմակերպությանը հանձնված գույքի գրանցման համար պետական բյուջեից իրականացվող 

պետական տուրքի վճարումների գծով ստացված եկամուտներ

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

70 915005167050

Սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած 

հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմոքենայի պետհամարանիշ տալու, ինչպես 

նաև ավտոմեքենայի գրանցման և վերագրանցման համար պետական բյուջեից իրականացվող պետական 

տուրքի վճարների գծով ստացված եկամուտներ

ԱՀ ոստիկանություն
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

71 915005167118
ԱՀ Բնապահպանության և բնական ռեսուրսների նախարարության կողմից տրվող լիցենզիաներ, ինչպես 

նաև

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

71 915005167134 Պետական տուրք ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

71 915005167183 Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման թույլտվության տրման համար
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

72 915005167225 Պետական տուրք զբոսաշրջային տան որակավորման համար

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

75 915005167522  Զբոսավարի գործունեության լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

75 915005167530  Ուղեկցողի գործունեության լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

77 915005167712 Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և մեխանիզմների գրանցման համար

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

78 915005167829
Վտանգավոր թափոնների վերամշակման, վնասազերծման, պահպանման, փոխադրման և տեղադրման 

գործունեության լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև
ԱՀ Կառավարություն

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

զ/ այլ վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեությամբ զբաղվելու համար

18



Խ
ո
ւ
մ
բ

Ե
ն
թ
ա
խ
ո
ւ
մ
բ

Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

79 915005167910 Փոստային կապի գործունեության համար լիցենզիա տալու համար, ինչպես նաև

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն 

ա/ լիցենզիայի կրկնօրինակը տալու համար 

բ/ լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը տալու համար 

գ/ լիցենզիան վերաձևակերպելու համար

դ/ լիցենզիաների գրանցամատյանից այլ անձանց տեղեկություններ տրամադրելու համար

ե/ լիցենզիայի ժամկետը երկարաձգելու համար

81 915005168116
Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ կամ չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու 

թույլտվություն տալու համար

ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

17 Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ 

1 915005170112 Ջրօգտագործման համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005170211
Պինդ օգտակար հանածոների, բացառությամբ մետաղական օգտակար հանածոների մարված պաշարների, 

ստորերկրյա քաղցրահամ ու հանքային ջրերի և աղի արդյունահանված պաշարների համար

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

4 915005170419 Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

5 915005170518 Ֆիզիկական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

5 915005170526 Ֆիզիկական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

5 915005170534 Իրավաբանական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

5 915005170542 Իրավաբանական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն 

6 915005170617 Ջրային ավազան վնասակար նյութեր արտանետման համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

7 915005170716 Աղբյուսներում թափոնների տեղադրման համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

9 915005170914
Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութեր 

արտանետելու համար 

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

10 915005171011 ԱՀ ներմուծվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

11 915005171110 ԱՀ-ում արտադրվող և իրացվող շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

12 915005171219 Կենսապաշարների օգտագործման համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

18

1 915005180111

Այլ հարկային եկամուտներ («Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին», «Հսկիչ-

դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների գործունեության կասեցման մասին» և «Դրամարկղային 

գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքների պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005180210
«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքով սահմանված տուգանքներ, հարկատեսակներին չվերաբերող և վնասի 

հատուցումից մուտքեր

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

19

5 915005190516 Պետական բյուջեի տարեվերջի մնացորդը
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

6 915005190615 Պետական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

20

1 915005200117
Բանկերում և ֆինանսավարկային հաստատություններում բյուջեների ժամանակավոր ազատ միջոցների 

տեղաբաշխումից և դեպոզիտներից ստացված շահաբաժիններ, դիվիդենտներ

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005200133 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Արտաքին գործերի 

նախարարություն 

1 915005200141 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

1 915005200158 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

1 915005200166 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

2 915005200216 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն 

Ծախսերի նկատմամբ եկամուտների գերազանցումից մուտքեր

Այլ հարկային եկամուտներ

Շահաբաժիններ բաժնետիրական ընկերություններում պետական մասնակցությունից
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2 915005200224 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

2 915005200232 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005200174 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

2 915005200240 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

2 915005200257 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Քաղաքաշինության 

նախարարություն

2 915005200265 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

2 915005200273 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

2 915005200281 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

2 915005200299 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

2 915005200190 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ Ասկերանի շրջվարչակազմ

2 915005200315 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ Հադրութի շրջվարչակազմ

2 915005200323 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ Մարտակերտի շրջվարչակազմ

2 915005200331 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ Մարտունու շրջվարչակազմ

2 915005200349 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ Շուշիի շրջվարչակազմ

2 915005200356 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ Շահումյանի շրջվարչակազմ

2 915005200364 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ Քաշաթաղի շրջվարչակազմ

2 915005202022 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ ԱՀ ոստիկանություն

2 915005202030 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005202048 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ

ԱՀ Աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն

2 915005202055 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ

ԱՀ Աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն

2 915005202063 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ ԱՀ Կառավարություն

2 915005202071 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

2 915005200182 Բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումներից ստացվող դիվիդենտներ

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

21

1 915005210116
Ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարներ (գյուղատնտեսական 

բարեփոխումների աջակցության ծրագիր)

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005210124 Ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարներ/Այլ ծրագրեր
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005210165 Գյուղատնտեսական ծառայությունների ծրագիր
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

Պետության տված վարկերի օգտագործման դիմաց վճարներ (տոկոսներ)

20
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1 915005210132 Ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարներ
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

2 915005210157 Ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարներ
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

1 915005210215 Ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի օգտագործման տոկոսավճարներ /տարբեր ծրագրեր/
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

22

1 915005220115 Պետական ձեռնարկությունների և գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ ԱՀ Կառավարություն

1 915005220180
Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ/ջրային 

տնտեսություն/

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

1 915005220123 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005220131 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

1 915005220149 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

1 915005220156 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ
ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն

1 915005220164 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ
ԱՀ Քաղաքաշինության 

նախարարություն

1 915005220172 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

2 915005220214
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և 

օգտագործման վարձավճարներ 
Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

3 915005220313
Ստեփանակերտ քաղաքում գտնվող ինքնակամ կառույցի` պետական սեփականության ճանաչումից հետո 

վարձակալությունից մուտքեր
Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

4 915005220412
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող ինքնակամ կառույցի` պետական սեփականություն 

ճանաչումից հետո վարձակալությունից մուտքեր
ԱՀ շրջվարչակազմեր

1 915005221014 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

1 915005221097 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ
ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

1 915005222012 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ
ԱՀ Ազգային վիճակագրական 

ծառայություն

1 915005220321 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ ԱՀ ոստիկանություն

1 915005220339 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ Ասկերանի շրջվարչակազմ

1 915005220347 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ Հադրութի շրջվարչակազմ

1 915005220354 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ Մարտակերտի շրջվարչակազմ

1 915005220362 Պետական ձեռնարկությունների և գույքի վարձակալությունից և օգտագործման վարձավճարներ Մարտունու շրջվարչակազմ

1 915005220370 Պետական ձեռնարկությունների և գույքի վարձակալությունից և օգտագործման վարձավճարներ Շուշիի շրջվարչակազմ

1 915005220388 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ Շահումյանի շրջվարչակազմ

1 915005220396 Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ Քաշաթաղի շրջվարչակազմ

1 915005220420
Պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից և օգտագործումից վարձավճարներ/Այլ 

մարմիններ

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

1 915005220529

Պետական սեփականություն համարվող գույքը հիմնադրամներին վարձակալության հանձնելիս մուծված 

վարձակալական վճարներ, որոնք թողնվում են հիմնադրամների տնօրինությանը որպես 

հիմնադրամներում կատարվող կամավոր գույքային վճար

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

Մուտքեր պետական ձեռնարկությունների գույքի վարձակալությունից
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Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

2 915005220438
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և 

օգտագործման վարձավճարներ
Ասկերանի շրջվարչակազմ

2 915005220446
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և 

օգտագործման վարձավճարներ
Հադրութի շրջվարչակազմ

2 915005220453
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և 

օգտագործման վարձավճարներ 
Մարտակերտի շրջվարչակազմ

2 915005220461
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և 

օգտագործման վարձավճարներ
Մարտունու շրջվարչակազմ

2 915005220479
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և 

օգտագործման վարձավճարներ
Շուշիի շրջվարչակազմ

2 915005220487
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և 

օգտագործման վարձավճարներ
Շահումյանի շրջվարչակազմ

2 915005220495
Համայնքի վարչական տարածքից դուրս գտնվող պետական պահուստի հողերի վարձակալության և 

օգտագործման վարձավճարներ
Քաշաթաղի շրջվարչակազմ

5 915005220511 Պետական անտառների և անտառային հողերի վարձակալությունից մուտքեր
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն
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1 915005230114 Եկամուտներ պետական վիճակախաղերի անցկացումից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

24

1 915005240154 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

1 915005240113
Մուտքեր սահմանված ստանդարտներից և տեխնիկական պայմաններից շեղումներով արտադրանքի 

թողարկման և իրացման համար

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005240121
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ԱՀ օրենքով սահմանված 

տեխնիկական անվտանգության կանոնների և հորմերի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ

ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

1 915005240139
Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենսդրության պահանջների խախտման 

համար կիրառվող տուգանքներ

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

1 915005240147 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ/Տրանսպորտ և կապ/ 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

4 915005240410 Այլ վարչական տուգանքներ և պատժամիջոցներ Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

4 915005240436 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ /այլ մարմիններ/
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

5 915005240519
Պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար պետական բյուջեին պատճառած վնասի 

փոխհատուցում

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

6 915005240618 Բնապահպանական մարմինների կողմից կիրառվող տուգանքներ
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

7 915005240717 Քաղաքաշինության տեսչության կողմից կիրառվող պատժամիջոցներ
ԱՀ Քաղաքաշինության 

նախարարություն

8 915005240824 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ /էներգետիկա/

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

8 915005240816 Ընդերքօգտագործման օրենսդրության խախտումների համար տուգանքներ և պատժամիջոցներ
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

10 915005241012 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

Մուտքեր վարչական իրավախախտումների համար տուգանքներից և պատժամիջոցներից

Եկամուտներ պետական վիճակախաղերի անցկացումից
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Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

12 915005241210 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ 
ԱՀ Առողջապահության 

նախարարություն

14 915005241418 Տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի կողմից կիրառվող տուգանքներ

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

14 915005241426 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ
ԱՀ Ազգային վիճակագրական 

ծառայություն

15 915005241517 «Շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ԼՂՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

16 915005241616 «Վիճակախաղերի մասին» ԼՂՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

17 915005241715
Ջրամատակարարման և ջրօգտագործման ոլորտում կիրառվող վարչական տուգանքներ/ջրային 

տնտեսություն/ 

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

18 915005241814 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր

ԱՀ Աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն

19 915005241913 Իրավախախտումների համար կիրառվող վարչական տուգանքներ և պատժամիջոցներ

ԱՀ Հանրային 

հեռուստառադիոընկերության 

խորհուրդ

20 915005242010
Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենսդրության պահանջների խախտման 

համար կիրառվող տուգանքներ

ԱՀ Մշակույթի, 

երիտասարդության հարցերի և 

զբոսաշրջության 

նախարարություն

20 915005242028
ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և 

պատժամիջոցներից մուտքեր
ԱՀ ոստիկանություն

21 915005242119
ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և 

պատժամիջոցներից մուտքեր

ԱՀ Արդարադատության 

նախարարություն

22 915005242218
ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և 

պատժամիջոցներից մուտքեր
ԱՀ Դատախազություն

23 915005242317 «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ԼՂՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ 

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

23 915005242325 «Էներգետիկայի մասին» ԼՂՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ 

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

24 915005242416 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ 
ԱՀ Արտակարգ իրավիճակների 

պետական ծառայություն

25 915005242515
Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի հարգորոշման և հարգադրոշման համար օրենքով 

սահմանված պահանջները, պայմանները խախտելու համար կիրառվող պատժամիջոցներից մուտքեր

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

26 915005242614 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ 

ԱՀ Աշխատանքի, սոցիալական 

հարցերի և վերաբնակեցման 

նախարարություն

27 915005242713 «Աուդիտորական գործունեության մասին» ԼՂՀ օրենքի խախտումների համար կիրառվող տուգանքներ 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

28 915005242812 ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ 
ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

28 915005242820
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից կիրառվող տուգանքներ և 

պատժամիջոցներ 

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարության սննդամթերքի 

անվտանգության պետական 

ծառայություն
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համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

29 915005242911
Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և 

պատժամիջոցներ
Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

29 915005242333
Ասկերանի շրջվարչակազմի կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և 

պատժամիջոցներ
Ասկերանի շրջվարչակազմ

29 915005242341
Հադրութի շրջվարչակազմի կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և 

պատժամիջոցներ
Հադրութի շրջվարչակազմ

29 915005242358
Մարտակերտի շրջվարչակազմի կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և 

պատժամիջոցներ
Մարտակերտի շրջվարչակազմ

29 915005242366
Մարտունու շրջվարչակազմի կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և 

պատժամիջոցներ
Մարտունու շրջվարչակազմ

29 915005242374 Շուշիի շրջվարչակազմի կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ Շուշիի շրջվարչակազմ

29 915005242382
Շահումյանի շրջվարչակազմի կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և 

պատժամիջոցներ
Շահումյանի շրջվարչակազմ

29 915005242390
Քաշաթաղի շրջվարչակազմի կողմից իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և 

պատժամիջոցներ
Քաշաթաղի շրջվարչակազմ

31 915005243117
Գեոդեզիայի և քարտեզագրության, հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության 

բնագավառում հայտնաբերված խախտումների նկատմամբ վարչական տույժեր

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

31 915005243125 Վարչական օրենսգրքով սահմանված տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարության անշարժ գույքի 

կադաստրի վարչություն

26

1 915005260111

Բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվության կամ ժառանգության իրավունքով պետությանը, տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին, վերջիններիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն 

անցած դրամական միջոցներից կամ հիմնական միջոց չհանդիսացող գույքի իրացումից մուտքեր

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

27

1 915005270110

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող 

հատկացումներ ավտոտրանսպորտային ծառայությունների մատուցումից ստացած հասույթի /հաշվեգրման 

եղանակով հաշվարկված/ 2 տոկոսի չափով

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005270219

Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող 

հատկացումներ գործունեության մյուս տեսակների գծով ստացած հասույթի /հաշվեգրման եղանակով 

հաշվարկված/ 0.2 տոկոսի չափով

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

3 915005270318
Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող 

հատկացումներ հանքարդյունահանման գործունեությունից ստացված հասույթից 0.5 տոկոսի չափով

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

28

2 915005280218 Մուտքեր դրոշմանիշերի և թանգարանների ցուցանմուշների վաճառքից
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

2 915005280234 Մուտքեր դրոշմապիտակների իրացումից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

3 915005280317 Մուտքեր վաղեմության ժամկետն անցած դեպոզիտային (ավանդագրված) գումարներից
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված՝ պետական բյուջե մուտքագրվող այլ եկամուտներ

 Ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման և պահպանման համար կատարվող հատկացումներ 

Բռնագրավված, տիրազուրկ, նվիրատվության կամ ժառանգության իրավունքով պետությանը, տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին, վերջիններիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած գույքի իրացումից մուտքեր
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Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

4 915005280416 Հեռարձակման հաճախականությունների սպասարկման տարեկան եթերավճար

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

5 915005280515 Ինքնակամ կառուցված շինությունների գրանցման կամ օգտագործման իրավունքի վճարներ
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

6 915005280614 Այլ ոչ հարկային եկամուտներ
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

6 915005280622
Նախորդ տարիների ԱՀ պետական բյուջեններից ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով հատկացված 

գումարների/ բացառությամբ փոխառու միջոցների/`հաշվետու տարվա ընթացքում վերադարձից մուտքեր

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

7 915005280713 Մուտքեր թանկարժեք մետաղների վերագնահատումից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

7 915005280739 Մուտքեր թանկարժեք մետաղների սերտիֆիկացման ծառայությունից 
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

8 915005280812 Մուտքեր ապրանքանյութական արժեքների վերագնահատումից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

9 915005280911 Մուտքեր թանկարժեք մետաղների իրացումից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

10 915005281018
Պետական բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց 

գանձվող տույժերից մուտքեր

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

10 915005281026
Պետական բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց 

գանձվող տույժերից մուտքեր

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

11 915005281117 Ռադիոհեռուստահաղորդումների արտոնագրման համար վճար

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

12 915005281216 Մուտքեր արժեթղթերի բլանկների իրացումից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

13 915005281315

ԱՀ էներգետիկայի բնագավառում էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի ներկրման և արտահանման 

գործունեության լիցենզիայի պայմանները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում 

ֆինանսական երաշխիքներից մուտքեր

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

14 915005281414

Օրենքով սահմանված դեպքերում պետական հիմնարկների կողմից առանց պետական տուրքի գանձման 

մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) 

վճարներ

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

14 915005281422 Պետական հիմնարկների կողմից մրցույթային փաթեթների տրամադրումից մուտքեր
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

14 915005281547 Պետական հիմնարկների կողմից մրցույթային փաթեթների տրամադրումից մուտքեր
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

14 915005281448 Հանքարդյունահանման լիցենզառուի կողմից վճարվող բոնուս
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

14 915005281471 ՈՒսումնասիրության լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար
ԱՀ Բնապահպանության և բնական 

ռեսուրսների նախարարություն

14 915005281497 Դասագրքերի, դասամատյանների իրացումից մուտքեր
ԱՀ Կրթության, գիտության և 

սպորտի նախարարություն

15 915005281513 Պետությանը պատճառված վնասների փոխհատուցումից մուտքեր 
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

15 915005281521 Պետությանը պատճառված վնասների փոխհատուցումից մուտքեր ԱՀ Հաշվեքննիչ պալատ
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Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

16 915005281612
Բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշռում հաշվառված հիմնական միջոց չհանդիսացող գույքի 

օտարումից մուտքեր

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

17 915005281711 Պետական հիմնարկների կողմից մրցույթային փաթեթների տրամադրումից մուտքեր
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

17 915005281729 Բջջային կապի 2-րդ օպերատորի ընտրության մրցույթի վճար

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

21 915005282115
Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության գործունեություն իրականացնելու մրցույթում 

հաղթող ճանաչված կազմակերպությունների կողմից վճարվող բոնուս

ԱՀ Էկոնոմիկայի և արտադրական 

ենթակառուցվածքների 

նախարարություն

29

1 915005290118 Պետական սեփականություն համարվող շենքերի և շինությունների օտարումից մուտքեր ԱՀ Կառավարություն 

2 915005290217 Բանկերում պետական բաժնետոմսերի օտարումից մուտքեր
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

3 915005290316 Լուծարված ՊՓԲԸ-ների հաշվին դրամական միջոցների հավաքագրում
ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

4 915005290415 Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

4 915005290324 Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր Ասկերանի շրջվարչակազմ

4 915005290332 Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր Հադրութի շրջվարչակազմ

4 915005290340 Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր Մարտակերտի շրջվարչակազմ

4 915005290357 Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր Մարտունու շրջվարչակազմ

4 915005290365 Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր Շուշիի շրջվարչակազմ

4 915005290373 Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր Շահումյանի շրջվարչակազմ

4 915005290381 Պետական սեփականություն համարվող հողի վաճառքից մուտքեր Քաշաթաղի շրջվարչակազմ

5 915005290514
Բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշռում հաշվառված հիմնական միջոցների (բացառությամբ շենքերի 

և շինությունների) օտարումից մուտքեր

ԱՀ պետական կառավարման 

մարմիններ

5 915005290522
Բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշռում հաշվառված հիմնական միջոցների (բացառությամբ շենքերի 

և շինությունների) օտարումից մուտքեր

ԱՀ Գյուղատնտեսության 

նախարարություն

6 915005290613

Ստեփանակերտ քաղաքում պետական սեփականություն համարվող` օրինականացված ինքնակամ կառույցով 

զբաղեցված կամ կառույցի սպասարկման և պահպանման համար անհրաժեշտ հողամասերի, ինչպես նաև 

պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերում (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) գտնվող 

օրինական ճանաչված կառույցների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումից հետո կառույցի 

օտարումից մուտքեր 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 

7 915005290712

Պետական սեփականություն համարվող` օրինականացված ինքնակամ կառույցով զբաղեցված կամ 

կառույցի սպասարկման և պահպանման համար անհրաժեշտ հողամասերի օտարումից մուտքեր (բացի 

Ստեփանակերտ քաղաքի)

ԱՀ շրջվարչակազմեր 

7 915005290720

Պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերում (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) գտնվող 

օրինական ճանաչված կառույցների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցումից հետո կառույցի 

օտարումից մուտքեր

ԱՀ շրջվարչակազմեր 

30

2 915005300214 Պաշտոնական դրամաշնորհներ այլ աղբյուրներից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

Պաշտոնական դրամաշնորհներ այլ աղբյուրներից

Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր

26



Խ
ո
ւ
մ
բ

Ե
ն
թ
ա
խ
ո
ւ
մ
բ

Հաշվի 

համար
Հաշվի անվանումը Գանձող մարմինը

31

1 915005310114
Խանութների, կրպակների և պահեստների միջոցով առևտրային գործունեություն իրականացնելու 

համար/իրավաբանական անձանցից/

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

32

1 915005320113
Խանութների, կրպակների և պահեստների միջոցով առևտրային գործունեություն իրականացնելու 

համար /ֆիզիկական անձանցից/

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

33

1 915005330112 Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարներ

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

34

1 915005330211 Ռադիոհաճախականությունների թույլտվությունների տրամադրման վճար

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

2 915005330310 Ռադիոհաճախականությունների օգտագործման վճար

ԱՀ Հանրային 

ծառայությունները և 

տնտեսական մրցակցությունը 

կարգավորող պետական 

հանձնաժողով 

36 Ռոյալթի

1 915005360119 Հանքարդյունահանման լիցենզառուի կողմից վճարվող ռոյալթի
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

38 Արտոնագրային վճարներ 

1 915005380117 Արտոնագրային վճարներ արտոնագրային վճարներով հարկվող գործունեության տեսակների համար
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

50

1 915005500110 Պետական գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխումից մուտքեր
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005500219 Պետական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխումից մուտքեր
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

51

1 915005510119 Միջազգային կազմակերպություններից վարկերի ստացում
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005510218 Օտարերկրյա պետություններից վարկերի ստացում
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

52

1 915005520118 Ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի հետ վերադարձ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005520217 Ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի հետ վերադարձ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

53 Բյուջետային փոխատվությունների հետ վերադարձ

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման և օգտագործման պարտադիր 

վճարներ

Արտաքին աղբյուրներից վարկերի ստացում

Բյուջետային վարկերի հետ վերադարձ

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարներ

Պետական արժեթղթերի տեղաբաշխումից մուտքեր

Առևտրի հարկ իրավաբանական անձանցից

Առևտրի հարկ ֆիզիկական անձանցից
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1 915005530117 Ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի հետ վերադարձ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005530216 Ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի հետ վերադարձ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

3 915005530315 Փոխառու միջոցներ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

54

1 915005540116
Պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից 

մուտքեր

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

3 915005000012 Բաժնետոմսերից և կապիտալում այլ մասնակցության իրացումից մուտքեր
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

55

2 915005550214 Նախընտրական հիմնադրամ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

5 915005550511 Տարեվերջի ազատ մնացորդ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

59

1 915005000020 Դրոշմանիշային վճարներ
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005000038 Դրոշմանիշային վճարներ (զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք)
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

60

1 915005600118
Եկամտային հարկ պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին վճարվող աշխատավարձից և դրան 

հավասարեցված այլ եկամուտներից

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005600126
Եկամտային հարկ համայնքային բյուջետային հիմնարկների աշխատողներին վճարվող աշխատավարձից և 

դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005600134
Եկամտային հարկ հարկային գործակալի պարտավորություններից չազատված այլ գործատուների կողմից 

աշխատողներին վճարվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005600142
Եկամտային հարկ հարկային գործակալի պարտավորություններից ազատված գործատուների կողմից 

վճարվող (հաշվարկվող) աշխատավարձից և դրան հավասարեցված եկամուտներից 

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

1 915005600175
Տուգանք վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ԱՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր 

չձևակերպելու դեպքերում 

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

2 915005600225
Եկամտային հարկ հաստատագրված վճար վճարող ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած 

եկամուտներից

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

4 915005600415 Եկամտային հարկ այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտներից
ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

5 915005600514
Եկամտային հարկ հարկային գործակալի պարտավորությունները ստանձնած ԱՀ ռեզիդենտ չհամարվող 

կազմակերպությունների կողմից ԱՀ քաղաքացիներին ԱՀ տարածքից դուրս վճարվող եկամուտներից

ԱՀ Ֆինանսների 

նախարարություն

Եկամտային հարկ աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից

Այլ եկամուտներ

Դրոշմանիշային վճարներ

Պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհումից մուտքեր

Եկամտային հարկ ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացված եկամուտներից

Եկամտային հարկ այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտներից

Եկամտային հարկ հարկային գործակալի պարտավորությունները ստանձնած ԱՀ ռեզիդենտ չհամարվող կազմակերպությունների 

կողմից ԱՀ քաղաքացիներին ԱՀ տարածքից դուրս վճարվող եկամուտներից
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