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Հոդված 10.  Պետական տուրքը և գործակալության կողմից հավելյալ 

գործառույթների իրականացման վճարովիությունը 

1. Սույն օրենքով նախատեսված պետական գրանցումների, պետական 

հաշվառումների և այլ ծառայությունների մատուցման համար գանձվում է պետական 

տուրք` «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 

սահմանված կարգով և չափով: 

2. Պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման գործընթացն օրենքով 

սահմանված ժամկետներից արագ իրականացնելու համար, ինչպես նաև անձանց 

իրավունքների իրականացման համար ոչ պարտադիր գործառույթների համար 

կարող են սահմանվել համապատասխան վճարներ: Լրացուցիչ մատուցվող 

ծառայությունների տեսակների ամբողջական ցանկը և պայմանները սահմանում է ՀՀ 

կառավարությունը, որոնց դիմաց գանձվող վճարներն ուղղվում են պետական բյուջե՝ 

ՀՀ կառավարության սահմանած չափերով: 

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված` անձանց իրավունքների 

իրականացման համար ոչ պարտադիր գործառույթներ են մասնավորապես 

էլեկտրոնային փաստաթղթերի թղթային կրիչի վրա հաստատված պատճենների 

տրամադրումը, նվազագույն անհրաժեշտ քանակից ավել քանակով 

կանոնադրությունների բնօրինակների թղթային կրիչի վրա կամ դրանց 

հաստատված պատճենների պատրաստումը և վերանայումը, էլեկտրոնային թվային 

ստորագրությունների տրամադրմանը աջակցությունը և այլն: 

 

Հոդված 11.  Գործակալությունը 

 1. Պետական գրանցումը և պետական հաշվառումն իրականացնում է 

գործակալությունը: 

2. Գործակալությունը գլխավորում է գործակալության պետը: 

3. Գործակալության պետին պաշտոնի նշանակում և պաշտոնից ազատում է 

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը` օրենքով 

սահմանված կարգով: 

4. Գործակալությունը գործում է Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրության, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերի, 
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սույն օրենքի, այլ օրենքների և իրավական ակտերի և Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության հաստատած կանոնադրության հիման վրա: 

5. Գործակալության գործունեության հետ կապված ծախսերի ֆինանսավորումն 
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այլ միջոցների հաշվին: 

6. Գործակալության կառուցվածքը հաստատում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությունը: 
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