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Հոդված 16. Պետական գրանցման համար պետական տուրքի դրույքաչափերը 

  
Պետական գրանցման համար պետական տուրքը գանձվում է հետևյալ դրույքաչափերով`  
  

1. պետական ռեգիuտրում`  

  ա) (ենթակետն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-131-Ն) 

 բ) առևտրային կազմակերպությունների 
 առանձնացված ստորաբաժանումների 
 հաշվառման համար 

բազային տուրքի 
12-ապատիկի 
չափով 

1.1 պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա առևտրային 
կազմակերպությունների կանոնադրությունների փոփոխությունների 
ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, 
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության 
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների 
պետական գրանցման կամ նրանց առանձնացված 
ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու 
լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, 
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության 
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների 
և պետական գրանցամատյանում գրառման ենթակա այլ 
տեղեկությունների փոփոխությունների հաշվառման համար, 
բացառությամբ այն տեղեկությունների, որոնք ինքնաշխատ կերպով 
արդիականանում են պետական ռեգիստրի տվյալների բազայում՝ 
առանց անձի հավելյալ դիմումի կամ պահանջի 

բազային տուրքի 
տասնապատիկի 
չափով 

1.2 (կետն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-131-Ն) 

1.3 պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների պետական գրանցման կամ դրանց 
առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման համար, 
բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված դեպքերի 

բազային տուրքի 
10-ապատիկի 
չափով 

1.4 պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա ոչ առևտրային 
կազմակերպությունների կանոնադրությունների փոփոխությունների 
ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, 
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության 
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների 
պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված 
ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու 
լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, 
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության 
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների 
և պետական գրանցամատյանում գրառման ենթակա այլ 
տեղեկությունների փոփոխությունների հաշվառման համար, 
բացառությամբ այն տեղեկությունների, որոնք ինքնաշխատ կերպով 
արդիականանում են պետական ռեգիստրի տվյալների բազայում՝ 
առանց անձի հավելյալ դիմումի կամ պահանջի, ինչպես նաև սույն 
հոդվածի 3.1-րդ կետով սահմանված դեպքերի 

բազային տուրքի 
հնգապատիկի 
չափով 

1.5 (կետն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-131-Ն) 



1.6 պետական գրանցում իրականացնող այլ մարմնի կողմից գրանցված 
այլ կազմակերպություններին, դրանց առանձնացված 
ստորաբաժանումներին պետական ռեգիստրի կողմից գրանցման 
(հաշվառման) վկայական տալու համար (առանց փոփոխությունների 
գրանցման) 

բազային տուրքի 
չափով 

1.7 հիմնարկների հաշվառման համար բազային տուրքի 
10-ապատիկի 
չափով 

1.8 հիմնարկների փոփոխությունների, վերակազմակերպմամբ 
պայմանավորված գործունեության դադարման, գործադիր մարմնի 
ղեկավարի մասին տեղեկությունների հաշվառման համար, 
բացառությամբ այն տեղեկությունների, որոնք ինքնաշխատ կերպով 
արդիականանում են պետական ռեգիստրի տվյալների բազայում՝ 
առանց անձի հավելյալ դիմումի կամ պահանջի 

բազային տուրքի 
հնգապատիկի 
չափով 

1.9 (կետն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-131-Ն) 

1.10 պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա օտարերկրյա 
իրավաբանական անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետությունում 
ռեդոմիցիլացման նախնական գրանցման համար 

բազային տուրքի 
տասնապատիկի 
չափով 

1.11 պետական ռեգիստրում գրանցման ենթակա իրավաբանական 
անձանց՝ Հայաստանի Հանրապետությունից այլ պետություն 
ռեդոմիցիլացման համար 

բազային տուրքի 
քսանապատիկի 
չափով 

2. անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման համար բազային տուրքի 
եռապատիկի 
չափով 

2.1 անհատ ձեռնարկատերերի տվյալների փոփոխության պետական 
հաշվառման համար, բացառությամբ այն տեղեկությունների, որոնք 
ինքնաշխատ կերպով արդիականանում են պետական ռեգիստրի 
տվյալների բազայում՝ առանց անձի հավելյալ դիմումի կամ պահանջի 

բազային տուրքի 
150 տոկոսի չափով

2.2 (կետն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-131-Ն) 

3. համատիրությունների պետական գրանցման կամ դրանց 
առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման համար 

բազային տուրքի 
չափով 

3.1 համատիրությունների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու 
լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, 
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության 
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների 
պետական գրանցման կամ դրանց առանձնացված 
ստորաբաժանումների կանոնադրությունների փոփոխությունների ու 
լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունների, 
վերակազմակերպմամբ պայմանավորված գործունեության 
դադարման, գործադիր մարմնի ղեկավարի մասին տեղեկությունների 
և պետական գրանցամատյանում գրառման ենթակա այլ 
տեղեկությունների փոփոխությունների հաշվառման համար, 
բացառությամբ այն տեղեկությունների, որոնք ինքնաշխատ կերպով 
արդիականանում են պետական ռեգիստրի տվյալների բազայում՝ 
առանց անձի հավելյալ դիմումի կամ պահանջի 

բազային տուրքի 
չափով 

3.2 համատիրությունների կամ դրանց առանձնացված 
ստորաբաժանումների գրանցման (հաշվառման) վկայականի 
փոխարեն նորը տալու համար (առանց փոփոխությունների 

բազային տուրքի 
կրկնապատիկի 
չափով 



գրանցման) 

4. (կետն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-131-Ն) 

4.1 (կետն ուժը կորցրել է 19.03.12 ՀՕ-131-Ն) 

47. (կետն ուժը կորցրել է 01.06.06 ՀՕ-109-Ն) 

5. բանկերը, կորպորատիվ ներդրումային ֆոնդերը, պայմանագրային 
ներդրումային ֆոնդերի կանոնները, ներդրումային ֆոնդի 
կառավարիչները, արժեթղթավորման հիմնադրամները, 
ապահովագրական ընկերությունները, կենսաթոշակային 
հիմնադրամները, գրանցելու համար 

բազային տուրքի 
40-պատիկի 
չափով 

51. ներդրումային ֆոնդերի, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, 
ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային 
հիմնադրամների ընթացիկ պետական գրանցումների համար 

բազային տուրքի 
քսանապատիկի 
չափով 

52. ներդրումային ընկերություններին որպես ներդրումային ֆոնդի 
կառավարիչ վերագրանցելու համար 

բազային տուրքի 
քսանապատիկի 
չափով 

6. օտարերկրյա բանկերի, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, 
ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային  
հիմնադրամների մասնաճյուղերը գրանցելու համար 

բազային տուրքի 
40-պատիկի 
չափով  

7. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բանկերի, 
ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, ապահովագրական 
ընկերությունների, կենսաթոշակային հիմնադրամների 
մասնաճյուղերը գրանցելու համար 

բազային տուրքի 
20-պատիկի 
չափով 

8. օտարերկրյա բանկերի, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների, 
ապահովագրական ընկերությունների, կենսաթոշակային 
հիմնադրամների ներկայացուցչությունները գրանցելու համար 

բազային տուրքի 
տասնապատիկի 
չափով 

81. Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված բանկերի, 
ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական 
ընկերությունների ներկայացուցչությունները գրանցելու համար 

բազային տուրքի 
հնգապատիկի 
չափով 

9. (կետն ուժը կորցրել է 08.12.05 ՀՕ-249-Ն)  

10. (կետն ուժը կորցրել է 08.04.08 ՀՕ-27-Ն) 

11. (կետն ուժը կորցրել է 13.12.03 ՀՕ-16-Ն)  

12. (կետն ուժը կորցրել է 13.12.03 ՀՕ-16-Ն)  

13. (կետն ուժը կորցրել է 12.06.02 ՀՕ-375-Ն)  

14. (կետն ուժը կորցրել է 12.06.02 ՀՕ-375-Ն)  

15. (կետն ուժը կորցրել է 11.10.00 ՀՕ-99)  

16. արժեթղթերի ազդագրի գրանցման համար`   

ա) եթե արժեթղթերի ազդագրերը գրանցվում են Հայաստանի 
Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից 

բազային տուրքի 
50-ապատիկի 
չափով 

բ) եթե արժեթղթերի ազդագրերը գրանցվում են ֆոնդային բորսայի 
կողմից 

բազային տուրքի 
25-ապատիկի 
չափով 



17. ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու համար բազային տուրքի 
12-պատիկի 
չափով 

17.1. մոտոփոխադրամիջոցների, կցորդների և  
կիսակցորդների հաշվառման համարանիշ  
տալու համար 

բազային տուրքի 
վեցապատիկի 
չափով 

18. (կետն ուժը կորցրել է 15.11.10 ՀՕ-173-Ն) 

19. (կետն ուժը կորցրել է 13.12.00 ՀՕ-123)  

20. ջրային փոխադրամիջոցները գրանցելու համար բազային տուրքի 
տասնապատիկի 
չափով 

21. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների գրանցման և 
պետական համարանիշներ տալու համար 

բազային տուրքի 
հնգապատիկի 
չափով 

22. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների կորցրած պետական 
համարանիշը վերականգնելու համար 

բազային տուրքի 
տասնապատիկի 
չափով 

23. տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր տալու համար բազային տուրքի 
եռապատիկի 
չափով 

24. տրակտորային կցանքների պետական համարանիշեր 
վերականգնելու համար 

բազային տուրքի 
վեցապատիկի 
չափով 

25. դիվանագիտական ներկայացուցչություններին, հյուպատոսական 
հիմնարկներին և միջազգային կազմակերպություններին պատկանող 
տրանսպորտային միջոցների պետական համարանիշներ տալու 
համար 

բազային տուրքի 
25-պատիկի 
չափով 

26. ավտոմեքենայի (մոտոցիկլետի) տեխնիկական անձնագիր 
(գրանցման վկայական) տալու համար 

բազային տուրքի 
վեցապատիկի 
չափով 

27. (կետն ուժը կորցրել է 15.11.10 ՀՕ-173-Ն) 

28. տրանսպորտային միջոցների տարեկան տեխնիկական զննությունը 
ճանապարհային ոստիկանության մարմինների կողմից անցկացնելու 
վերաբերյալ համապատասխան փաստաթուղթ տալու համար 
(կետը ուժը կորցրել է) 

բազային տուրքի 
վեցապատիկի 
չափով  

28.1 Լիցենզառուներին տրանսպորտային միջոցների պարտադիր 
տեխնիկական զննության համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ 
տրամադրելու համար 
(կետը ուժը կորցրել է) 

բազային տուրքի 
250 տոկոսի չափով

29. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների տարեկան 
տեխնիկական զննությունն անցնելու վերաբերյալ համապատասխան 
փաստաթուղթ տալու համար 
(կետը ուժը կորցրել է) 

բազային տուրքի 
150 տոկոսի չափով

30. (կետն ուժը կորցրել է 29.11.06 ՀՕ-229-Ն) 

31. (կետն ուժը կորցրել է 13.12.00 ՀՕ-123) 



32. ջրային փոխադրամիջոցները վերագրանցելու, հաշվառումից 
հանելու, ինչպես նաև դրանց գրանցման տվյալների փոփոխության 
հետ կապված որևէ գործողություն կատարելու համար 

բազային տուրքի 
չափով 

33. գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաները գրանցելու, 
վերագրանցելու, հաշվառումից հանելու, ինչպես նաև դրանց 
գրանցման տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ 
գործողություն կատարելու համար 

բազային տուրքի 
50 տոկոսի չափով 

33.1 Ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական մեքենաների և 
մեխանիզմների գրանցման համար 

բազային տուրքի 
150 տոկոսի չափով

34. (ենթակետն ուժը կորցրել է 02.05.01 ՀՕ-181)  

35. դեղերի պետական գրանցման համար`   

ա) դեղերի համար, այդ թվում` նոր, վերարտադրված, 
կենսատեխնոլոգիական ծագման, արյունից կամ պլազմայից 
ստացված, իմունաբանական (պատվաստանյութեր, շիճուկներ, 
ալերգածիններ), ռադիոակտիվ, բազմաբաղադրատարր 
հոմեոպաթային, անասնաբուժական 

բազային տուրքի 
60-ապատիկի 
չափով 

բ) դեղերի յուրաքանչյուր դեղաչափի և (կամ) դեղաձևի համար բազային տուրքի 
40-ապատիկի 
չափով 

գ) գրանցված դեղերի նոր ցուցում(ներ)ի համար բազային տուրքի 
40-ապատիկի 
չափով 

դ) գրանցված դեղերի նոր համակցությունների համար բազային տուրքի 
60-ապատիկի 
չափով 

ե) ավանդական և բուսական դեղերի համար (այդ թվում` 
փաթեթավորված և պիտակավորված դեղաբուսական հումք, բուժիչ 
թեյեր) 

բազային տուրքի 
10-ապատիկի 
չափով 

զ) միաբաղադրատարր հոմեոպաթային դեղերի առաջին դեղաձևի, 
դեղաչափի, յուրաքանչյուր հաջորդ դեղաձևի, դեղաչափի, նոր 
ցուցում(ներ)ի համար 

բազային տուրքի 5-
ապատիկի չափով 

է) հիվանդությունների հարուցիչների, ինչպես նաև դրանց փոխանցող 
միջատներին, մակաբույծներին ոչնչացնող հակասեպտիկները և 
հակապարազիտային դեղերը, որոնք նախատեսված են մաշկի, 
լորձաթաղանթի, մազերի, եղունգների համար 

բազային տուրքի 
20-ապատիկի 
չափով 

ը) պետական գրանցման հավաստագրի վերաձևակերպման համար բազային տուրքի 
5-ապատիկի 
չափով 

թ) վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման համար բազային տուրքի 
60-ապատիկի 
չափով 

15. 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ 
ԲՆԱԳԱՎԱՌ 

 15.1 (ենթակետն ուժը կորցրել է 08.12.10 ՀՕ-242-Ն) 



 15.2 (ենթակետն ուժը կորցրել է 22.02.07 ՀՕ-117-Ն, 22.02.07 ՀՕ-85-Ն)  

 15.3 երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության 
կազմակերպման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
1000-ապատիկի 
չափով 

 

15.4 տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների 
պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման 
գործունեության իրականացման համար` օգտագործվող 
յուրաքանչյուր հոսքագծի հաշվով, տարեկան 
(ենթակետն ուժը կորցրել է 

բազային տուրքի 
1000-ապատիկի 
չափով 

 

15.4.1. Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային 
տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների 
կազմակերպման համար՝ 

 

   - կազմակերպությունների և անհատ 
ձեռնարկատերերի կողմից միջպետական, 
միջմարզային, ներմարզային, 
ներքաղաքային երթուղու 
(անկախ երթուղիների քանակից) 
տարեկան սպասարկման համար 

բազային տուրքի 
100-ապատիկի 
չափով 

 

15.5 Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով 
ուղևորափոխադրումներ կազմակերպելու համար՝ 
- անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների 
կողմից մարդատար-տաքսի մեկից չորս ավտոմոբիլներով 
ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 
100-ապատիկի 
չափով 

 

  - անհատ ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների 
կողմից մարդատար-տաքսի չորսից ավելի 
ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների 
կազմակերպման համար` տարեկան 

բազային տուրքի 
200-ապատիկի 
չափով 

15.6 (կետն ուժը կորցրել է 25.06.19 ՀՕ-69-Ն) 

 15.7. Չմասնատվող բեռ փոխադրող թույլատրելի առավելագույն 
զանգվածը գերազանցող և (կամ) մեկ սռնու վրա ընկնող 
բեռնվածքը գերազանցող ծանրաքաշ և (կամ) մեծ 
եզրաչափերը գերազանցող տրանսպորտային միջոցին 
օրենքով սահմանված դեպքերում Հայաստանի 
Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման 
ավտոմոբիլային ճանապարհներով փոխադրման 
իրականացման մեկանգամյա երթուղու թույլտվություն 
տալու համար 

բազային տուրքի 
տասնապատիկի 
չափով 

 
 

Հոդված 29. Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքի գծով 
արտոնությունները 

 
Հայաստանի Հանրապետությունից օդային տրանսպորտի միջոցով ֆիզիկական անձանց 

(օդային ուղևորների) ելքի համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են՝ 
ա) մինչև 12 տարեկան երեխաները. 
բ) տարանցիկ ուղևորները. 
գ) Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցները և նրանց հավասարեցված անձինք, 

Հայրենական մեծ պատերազմի հաշմանդամները և նրանց հավասարեցված անձինք, Հայրենական 
մեծ պատերազմի 1-ին խմբի հաշմանդամին ուղեկցող անձը, Հայրենական մեծ պատերազմում 



զոհվածների այրիները, Խորհրդային Միության հերոսները և Փառքի երեք աստիճանների 
շքանշաններով պարգևատրված անձինք, Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսները. 

դ) Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայաններից մինչև 450 կիլոմետր շառավղով 
օդային փոխադրումների իրականացման դեպքում` օդային տրանսպորտի միջոցով մեկնող 
ֆիզիկական անձինք. 

ե) Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայանի օդային ուղևորները: 
Հայաստանի Հանրապետության պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների 

տրամադրման համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են օրենսդիր և գործադիր 
իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության կենսաթոշակային և զբաղվածության հիմնադրամը, մարդու իրավունքների 
պաշտպանը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: Հայաստանի 
Հանրապետության պետական ռեգիստրում պահվող և ինտերնետային կայքում տեղադրված 
ամբողջական տեղեկությունների տրամադրման համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում 
են նաև դատական իշխանության մարմինները, Հայաստանի Հանրապետության դատախազական 
մարմինները, օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմինները, նոտարները, բանկերը և այլ 
կազմակերպություններ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

Տրանսպորտային միջոցների տարեկան տեխնիկական զննության համար պետական տուրքի 
վճարումից ազատվում են սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով 
ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամները` այդ ավտոմեքենաների մասով: 

Պետական իրավասու մարմինները կալանք և (կամ) արգելանք դնելու միջոցով անշարժ գույքի 
նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման պետական գրանցման համար ազատվում են պետական 
տուրքի վճարումից: 

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում անշարժ գույքի նկատմամբ 
իրավունքների առաջին պետական գրանցման գործընթացի ժամանակ քաղաքացիներին 
սեփականության իրավունքով պատկանող` բնակելի նշանակության անշարժ գույքի (բացառությամբ 
առանձին միավոր հանդիսացող ավտոտնակների) և գյուղատնտեսական նշանակության 
հողամասերի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման, այդ թվում՝ այդ 
գործընթացի ժամանակ պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերի 
օտարման կամ վարձակալության պայմանագրերի պետական գրանցման համար 
սեփականատերերը ազատվում են պետական տուրքի վճարումից: 

Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետական տուրքի վճարումից 
ազատվում են պետական սեփականություն համարվող բնակելի նշանակության անշարժ գույք 
անհատույց ձեռք բերած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները` այդ գույքի նկատմամբ 
սեփականության իրավունքի գրանցման համար: 

Օրենքով նախատեսված դեպքերում սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրված 
պետական սեփականություն համարվող հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքը 
գրանցելիս սեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից: 

1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված և Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած` իրենց զբաղեցրած համայնքային բնակարանային 
ֆոնդի բնակելի տարածքների նկատմամբ սահմանված կարգով վարձակալ ճանաչված անձինք 
ազատվում են այդ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման համար պետական 
տուրքի վճարումից: 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 225 հոդվածով սահմանված 
դեպքերում բնակելի տարածության օգտագործման իրավունքը գրանցելու համար 
սեփականատերերը և օգտագործողներն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից: 

Հայաստանի Հանրապետության պետական ծրագրերի շրջանակներում հողերի միավորման 
(կոնսոլիդացիա) պայմանագրերով սեփականության իրավունքը գրանցելու համար 
սեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից: 

Կազմակերպությունն ազատվում է իր կանոնադրության փոփոխությունների ու լրացումների, 
նոր խմբագրությամբ կանոնադրության պետական գրանցման կամ իր առանձնացված 
ստորաբաժանման կանոնադրության փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ 
կանոնադրության հաշվառման համար պետական տուրքի վճարումից, եթե պետական գրանցումը 
կամ հաշվառումը պայմանավորված է պետական ռեգիստրում գրանցումից կամ հաշվառումից 
հետո ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտին 
կանոնադրությունը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտությամբ: 



Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկերում ընդգրկված 
սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերում գտնվող անշարժ գույքի նկատմամբ 
իրավունքների պետական գրանցման համար սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 36-րդ կետով 
սահմանված վճարները գանձվում են 50 տոկոսի չափով: 
 


