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NN Գործունեության տեսակները 

Արտոնագրային 
վճարի 

հաշվարկման 
համար հիմք 
ընդունվող 

մեծությունը 

Արտոնագրային վճարի 
եռամսյակային դրույքաչափը` 1 

միավորի (հազար ՀՀ դրամ) 
ք. 

Ստեփանա
կերտում 

շրջկենտրոն
ներում 

այլ 
վայրեր

ում 
1. 10 քառակուսի մետր առևտրական 

տարածքը չգերազանցող խանութի, 
կրպակի, տաղավարի, ավտոկրպակի, 
մոտոկրպակի, ավտոսայլակի, 
մոտոսայլակի միջոցով առևտրական 
գործունեություն 

խանութ, կրպակ, 
տաղավար, 

ավտոկրպակ, 
մոտոկրպակ, 
ավտոսայլակ, 
մոտոսայլակ 

20,0 18,0 10,0 

2. Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով 
ուղևորափոխադրումների 
իրականացում, այդ թվում` 

    

1) ներհանրապետական 
փոխադրումներում x 20,0 18,0 10,0 

2) Հայաստանի Հանրապետության հետ 
կապված միջպետական 
փոխադրումներում 

x 30,0 

3. Բեռնատար մեքենայով 
բեռնափոխադրումների իրականացում 

բեռնատարողու
թյուն (տ) 7,0 5,0 3,0 

4. Բնակչության պատվերով կատարվող` x 15,0 5,0 2,0 
4.1. հեծանիվների և հաշմանդամների 

սայլակների արտադրություն, 
անձնական օգտագործման և 
կենցաղային այլ արտադրատեսակների 
նորոգում 

    

4.2. տնտեսական և գեղազարդ 
խեցեգործական արտադրատեսակների 
արտադրություն 

    

4.3. այլ ճենապակե և խեցեգործական 
արտադրատեսակների արտադրություն     

4.4. փայտյա իրերի պատրաստում, կահույքի 
և տան կահավորանքի նորոգում     

4.5. կոշիկի և կաշվե գալանտերեայի և 
համանման այլ արտադրատեսակների 
արտադրություն, կոշիկի և կաշվե 
գալանտերեայի պարագաների 
արտադրություն, կոշիկի և կաշվե 
արտադրատեսակների նորոգում 

    

4.6. հագուստի արտադրություն և նորոգում     
4.7. գլխարկների արտադրություն և 

նորոգում     



4.8. գորգերի և գորգագործական 
արտադրատեսակների արտադրություն 
և նորոգում 

    

4.9. ոչ թանկարժեք զարդերի 
արտադրություն և նորոգում 

    

4.10. համակարգչային տեխնիկայի, 
հեռուստացույցների, լվացքի 
մեքենաների, օդորակիչների և այլ 
կենցաղային իրերի նորոգում, 
ծրագրային սպասարկում 

    

4.11. ժամացույցների, ժամանակաչափ 
սարքերի նորոգում, երաժշտական 
գործիքների նորոգում 

    

5. Նեղ մասնագիտական գիտելիքների 
ձեռքբերման այլ դասընթացներ x 15,0 5,0 2,0 

6. Լեզուների ուսուցման դասընթացներ x 18,0 10,0 3,0 
7. Բարձրագույն և այլ հաստատություններ 

ընդունվելու համար 
նախապատրաստական դասընթացներ 

x 18,0 10,0 3,0 

8. Պարեր, երգեցողություն 
դասավանդողների գործունեություն x 12,0 5,0 3,0 

9. Կատարողական արվեստի 
բնագավառում գործունեություն, 
կատարողական արվեստի 
բնագավառում օժանդակ 
գործունեություն 

x 12,0 5,0 3,0 

10. Ստեղծագործական գործունեություն x 12,0 5,0 3,0 
11. Խնջույքավարների գործունեություն x 35,0 10,0 3,0 
12. Կրթական գործունեություն և 

արտադպրոցական դաստիարակություն 
մարմնամարզության և սպորտի 
բնագավառում 

x 12,0 5,0 3,0 

13. Մասնավոր տնային 
տնտեսություններում ծառայությունների 
մատուցում (առանց տարբերակման) 
սեփական սպառման համար 

x 12,0 5,0 3,0 

14. Դարբնոցային գործունեություն x 12,0 5,0 3,0 
15. Արտադպրոցական դաստիարակություն 

մշակույթի բնագավառում x 12,0 5,0 3,0 

16. Թիթեղագործական գործունեություն x 12,0 5,0 3,0 
17. Զոդման գործունեություն x 54,0 43,0 32,0 
18. Խառատի գործունեություն x 54,0 43,0 32,0 
19. Զբոսաշրջային տների միջոցով 

հյուրանոցային ծառայությունների 
մատուցում 

սենյակ 10,0 5,0 3,0 

 



Տարբեր բնակավայրերում թեթև մարդատար ավտոմեքենայով 
ուղևորափոխադրում կամ բեռնատար մեքենայով բեռնափոխադրում 
իրականացնելու դեպքում կիրառվում է տվյալ բնակավայրի համար սահմանված 
արտոնագրային վճարի առավելագույն դրույքաչափը: 
 

NN Գործունեության տեսակը 

Արտոնագրային 
վճարի 

հաշվարկման 
համար հիմք 
ընդունվող 

մեծությունը  

Արտոնագրային վճարի 
եռամսյակային դրույքաչափը` 1 

միավորի (հազար ՀՀ դրամ) 
ք. 

Ստեփանա
կերտում 

շրջկենտրոն
ներում 

այլ 
վայրե
րում 

1. Մետաղադրամով և (կամ) 
թղթադրամով շահագործվող 
ավտոմատների միջոցով սննդի 
առևտրի կազմակերպում 

ավտոմատ 15,0 12,0 9,0 

2. Վարսավիրական ծառայությունների 
մատուցում x 40,0 25,0 20,0 

3. Ավտոմեքենաների տեխնիկական                                                                                                                                                                                                                                                                                               
սպասարկում և նորոգում, այդ թվում`  
 
մետաղադրամով շահագործվող 
ավտոմատների միջոցով 
ավտոմեքենաների լվացում 

x 
 
 

ավտոմատ 

45,0 35,0 25,0 

4. Համակարգչային խաղերի 
կազմակերպում մոնիտոր 40,0 25,0 15,0 

5. Բիլիարդ խաղի կազմակերպում խաղասեղան 75,0 45,0 30,0 
6. Սեղանի թենիս խաղի 

կազմակերպում խաղասեղան 30,0 15,0 10,0 

7. Մետաղադրամով շահագործվող 
ավտոմատների միջոցով խաղերի 
կազմակերպում 

ավտոմատ 15,0 12,0 9,0 

8. Մեխանիկական և էլեկտրական 
մանկական ավտոմեքենաների, 
հեծանիվների, անվաչմուշկների, 
սկուտերների, հիրոսկուտերների, 
հովերբորդների վարձույթ  

ավտոմեքենա, 
հեծանիվ, 

անվաչմուշկ, 
սկուտեր, 

հիրոսկուտեր, 
հովերբորդ 

54,0 32,0 21,0 

 
 
 
 


