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2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԳԾՈՎ  
ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքի 16-րդ հոդվածի           

1-ին և 3-րդ մասերը.  
Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է. 

1. Սահմանել, որ Երևանի վարչական տարածքում գործունեություն իրականացնող 
տնտեսվարող սուբյեկտների համար, որոնց 2018 թվականի հարկային տարվա ընթացքում 
գործունեության բոլոր տեսակների մասով իրացման շրջանառությունը չի գերազանցել 115 
միլիոն դրամը, 2019 թվականի համար սահմանված տեղական տուրքի դրույքաչափերի 
նկատմամբ կիրառվում են դրույքաչափի նվազեցման արտոնություններ, դրանք սահմանելով.  

1) Երևանի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ 
հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 2019 թվականի տեղական 
տուրքի դրույքաչափի  58.33  տոկոսի չափով. 

2) Երևանի վարչական տարածքում առևտրի օբյեկտներին ժամը 2400-ից հետո 
աշխատելու թույլտվության համար 2019 թվականի տեղական տուրքի դրույքաչափի  72.98  
տոկոսի չափով. 

3) Երևանի վարչական տարածքում հանրային uննդի և զվարճանքի օբյեկտներին ժամը 
2400-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 2019 թվականի տեղական տուրքի 
դրույքաչափի 70 տոկոսի չափով: 

2. Սույն որոշմամբ նախատեսված արտոնությունների կիրառման համար հիմք է 
հանդիսանում Երևանի քաղաքապետին ուղղված անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ 
իրավաբանական անձի դիմումը՝ տեղական տուրքի արտոնություն ստանալու մասին, որին 
կցվում են անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում՝ պետական հաշվառման, իսկ իրավաբանական 
անձի դեպքում՝ պետական ռեգիստրի վկայականների պատճենները, շենքի կամ շինության 
սեփականության կամ օգտագործման վկայականի պատճենը և ՀՀ պետական եկամուտների 
կոմիտեի կողմից տրված իրացման շրջանառության վերաբերյալ տեղեկանքը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 
օրվանից և դրա գործողությունը տարածվում է 2019 թվականի հունվարի 1-ից ծագած 
հարաբերությունների նկատմամբ: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ 

«2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՄԱՆ 

 ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  
 

Երևան քաղաքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «Երևան համայնքում 
տեղական տուրքերի 2019 թվականի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» N 42-Ն որոշմամբ 
ընդունվել է Երևան համայնքում տեղական տուրքերի դրույքաչափերը, որտեղ, որոշ 
տուրքերի դրույքաչափեր 2018 թվականի համեմատ ավելացել են: Երևան համայնքում 
գործող փոքր և միջին ձեռնարկությունների ֆինանսական բեռը թեթևացնելու նպատակով, 
անհրաժեշտություն է առաջացնել կիրառելու արտոնություններ: 
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ՏԵՂԵԿԱՆՔ  

«2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՏԵՂԱԿԱՆ  ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ  
ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

  «2019 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» 
Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ  իրավական 
ակտերի ընդունման կամ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ 
կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում։  

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ    

«2019 ԹՎԱԿԱՆԻ  ՏԵՂԱԿԱՆ  ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ 
ՄԱՍԻՆ» ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ  ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ  ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐՈՒՄ 

ՍՊԱՍՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

      «2019 թվականի տեղական տուրքերի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» 
Երևան քաղաքի ավագանու որոշման նախագծի ընդունմամբ Երևան քաղաքի 2019  թվականի 
բյուջեում էական փոփոխություններ չեն նախատեսվում։  
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