
സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി, രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്ട നിരക്കുകൾ 

രകമ 

നം. 
ഇനം മുരരവില 

മുരരവില 

പട്ടികയിലല 

രകമ നമ്പർ 

രജിസ്ട്രേഷൻ 

ഫീസ്ട 

ഫീസ്ട 

പട്ടികയിലല 

ആർട്ടിക്കിൾ 

1 
രലെേുപ്പ് ആധാരം             

(Adoption Deed) 
250 /- രൂ. 3 1000/- രൂ. V(iv) 

2 സത്യവാങ്മൂലം (Affidavit) 50 /- രൂ. 4 100/- രൂ. I(v) 

3 

ഉേമ്പേി/ ഉേമ്പേി 
ലമ്മാറാണ്ടം 

(Agreement/Memorandum of an 

Agreement) 

200 /-രൂ. 5(g) 200/- രൂ. I(v) 

4 
അവകാശാധാരങ്ങളുലേ അനാമെ്, ജംഗമവസ്ടത്ുക്കളുലേ ഈട്/പണയം സംബന്ധിച്ച ഉേമ്പേി 
(Agreement relating to deposit of title deed or pawn/pledge of movable property) 

  

a തുക 5 ലക്ഷം വരര തുകയുരെ 0.5 % 6(i) 

തുകയുരെ 0.1% I(a)(3) 

b 
തുക 5 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ 20 

ലക്ഷം വരര 

തുകയുരെ 0.5 % 

(പരമാവധി 5000/-രൂ) 6(ii) 

c 
തുക 20 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ 

50 ലക്ഷം വരര 

തുകയുരെ 0.5 % 

(പരമാവധി 10000/-രൂ) 6(iii) 

d തുക 50 ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ 

തുകയുരെ 0.25 % 

(കുറഞ്ഞത് 20000/-രൂ  
പരമാവധി 250000/-രൂ) 

6(iv) 

5 കമ്പനിയായി കൂെുന്നതിനുളള ചട്ടങ്ങൾ (Articles of Association of a Company) 

  

a മൂലധനം 10 ലക്ഷം വരര 2000/-രൂ. 10(a) 

മൂലധനത്തിന്രറ 

2% 
I(a)(1) b 

മൂലധനം 10 ലക്ഷത്തിനു 
മുകളിൽ 25 ലക്ഷം വരര 

5000/-രൂ. 10(b) 

c 
മൂലധനം 25 ലക്ഷത്തിനു 
മുകളിൽ 

മൂലധനത്തിന്രറ 0.5% 10(c) 

  



6 കെപ്പത്തം (തീർപ്പ്) (Bond) 5% 13 2% I(a)(1) 

7 
കപ്പൽ പണയാധാരം          
(Bottomry Bond) 

5% 14 2% I(a)(1) 

8 
ദുർബലരപ്പെുത്തുന്ന കരണം 
(Cancellation) 

500/- രൂ. 15 200/- രൂ. I(u) 

9 
വിത്കയസർട്ടിഫിക്കറ്റ്             
(Certificate of Sale) 

8% 16 2% I(a)(1) 

10 
ചിട്ടി - ഓരരാ 1000 രൂപയ്കക്കും 
അതിന്രറ ഭാഗത്തിനും 

50/- രൂ. 19 10/- രൂ.   

11 

a 
തീറാധാരം/വിലയാധാരം               
(Sale Conveyance) 

8% 21(i) 2% I(a)(1) 

b 
3 മാസത്തിനുളളിൽ വീണ്ും 
വിലയാധാരം നെത്തുരമ്പാൾ 

മുന്നാധാരത്തിൽ 

ചുമത്തിയ 

മുത്ദവിലയുരെ രണ്് 
മെങ്ങ്/ 8% 

നിരക്കിലുള്ള 

മുത്ദവില- ഇവയിൽ 

കൂെിയ തുക 

21(ii) 2% I(a)(1) 

c 
6 മാസത്തിനുളളിൽ വീണ്ും 
വിലയാധാരം നെത്തുരമ്പാൾ 

മുന്നാധാരത്തിൽ 

ചുമത്തിയ 

മുത്ദവിലയുരെ ഒന്നര 

മെങ്ങ്/ 8% 

നിരക്കിലുള്ള 

മുത്ദവില- ഇവയിൽ 

കൂെിയ തുക 

21(iii) 2% I(a)(1) 

12 
ആധാര പകർപ്പ്                      
(Copy or Extract) 

50/- രൂ. 23 200/- രൂ. XII(1) 

13 
ഡ്യൂപ്ലിരക്കറ്റ്/എതിർകരണം 
(Duplicate/ Counterpart) 

500/- രൂ. 24(ii) 200/- രൂ. I(r)(1) 

14 
വസ്തു പരസ്പരകകമാറ്റം 
(Exchange) 

കൂെുതൽ മൂലയമുളള 

വസ്തുവിന്രറ 

വിലയുരെ 8% 

29 2% I(a)(1) 

15 രാനം (Gift) 

  

a 

ഒരു വയക്തി, അയാളുരെ 
അച്ഛന്, അമ്മ, മുത്തച്ഛന്, 

മുത്തശ്ശി, ഭാരയ, ഭർത്താവ്, 

മകന്, മകൾ, സര ാദരന്, 

സര ാദരി, രപരക്കുട്ടികൾ 

എന്നിവർക്കു നൽകുന്ന ദാനം 

3% 31(i) 2% I(a)(1) 

b മറ്റ് സംഗതികളിൽ 8% 31(ii) 2% I(a)(1) 



16 പാട്ടച്ചാർെ്  (LEASE) 

  

a 
1 രകാലലത്തിൽ കുറഞ്ഞ 

കാലരത്തക്ക് പാട്ടത്തുകയുരെ 5% 33(a)(i) 
പാട്ടത്തുകയുരെ 

2% 
I(d)(1)(i) 

b 
1 വർഷം മുതൽ 5 വർഷം 
വരരയുള്ള കാലരത്തക്ക് 

ശരാശരി വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ 5% 
33(a)(ii) ശരാശരി 

വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ 
2% 

I(d)(1)(ii) 

c 

5 വർഷത്തിൽ കൂെുതലും 10 

വർഷം വരരയുള്ളതുമായ 

കാലരത്തക്ക് 

ശരാശരി വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ 8% 
33(a)(iii) 

d 

10 വർഷത്തിൽ കൂെുതലും 20 

വർഷം വരരയുള്ളതുമായ 

കാലരത്തക്ക് 

ശരാശരി വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ രണ്് 
മെങ്ങിന്രറ 8% 

33(a)(iv) 

ശരാശരി 
വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ 
രണ്് മെങ്ങിന്രറ 

2% 

I(d)(1)(iii) 

e 

20 വർഷത്തിൽ കൂെുതലും 30 

വർഷം വരരയുള്ളതുമായ 

കാലരത്തക്ക് 

ശരാശരി വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ മൂന്ന് 
മെങ്ങിന്രറ 8% 

33(a)(v) 

ശരാശരി 
വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ 
മൂന്ന് മെങ്ങിന്രറ 

2% 

I(d)(1)(iv) 

f 

30 വർഷത്തിൽ കൂെുതലും 100 

വർഷം വരരയുള്ളതുമായ 

കാലരത്തക്ക് 

ശരാശരി വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ നാല് 

മെങ്ങിന്രറ 8% 

33(a)(vi) 

ശരാശരി 
വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ 
നാല് മെങ്ങിന്രറ 

2% 

I(d)(1)(v) 

g 

100 വർഷത്തിൽ കൂെുതലുള്ള 

കാലരത്തരക്കാ 
ശാശവതമായരതാ 

ആദയരത്ത 50 

വർഷരത്തക്കുള്ള 

ആരക പാട്ടത്തുകയുരെ 
6ൽ1 തുകയുരെ 8% 

33(a)(vii) 

ആദയരത്ത 50 

വർഷരത്തക്കുള്ള 

ആരക പാട്ടത്തുക 

യുരെ 6ൽ1 

തുകയുരെ 2% 

I(d)(1)(vi) 

h 

കാലാവധി 
നിശ്ചയിച്ചിട്ടിലലാത്ത 

സാ ചരയത്തിൽ 

ആദയരത്ത 10 

വർഷരത്തക്കുള്ള 

ശരാശരി വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ 3 

മെങ്ങിന്രറ 8% 

33(a)(viii) 

ആദയരത്ത 10 

വർഷരത്തക്കുള്ള 

ശരാശരി 
വാർഷിക 

പാട്ടത്തുകയുരെ 
2% 

I(d)(1)(vii) 

17 

ത്ിരു. ലകാച്ചി സാഹിത്യ, 

ശാസ്ടരത്ീയ,ധാർമിക 

സംഘങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ 

ലെയ്യുന്നത്ിന് 

500/- രൂ. 36A     

  



18 പണയം (Mortgage) 

  

a 

വസ്തുരവാ വസ്തുവിന്രറ 

ഭാഗരമാ കകവശം 
രകാെുക്കുകയാരണങ്കിൽ  

8% 37(a) 2% I(a)(1) 

b 
കകവശം 
രകാെുക്കാതിരിക്കുരമ്പാൾ 

5% 37(b) 2% I(a)(1) 

c 
രകാരമഴ്സസയൽ ബാങ്കിന്രറ 

രപരിൽ നൽകുന്ന പണയം 
0.5% (പരമാവധി 20,000/- 

രൂപ) 
37(d) 

1% (പരമാവധി 
500) 

I(a)(1) - 

Note(ix) 

19 ഭാഗപരത്ം (Partition) 

  

a 

അച്ഛന്, അമ്മ, മുത്തച്ഛന്, 

മുത്തശ്ശി, ഭാരയ, ഭർത്താവ്, 

മകന്, മകൾ, രപരക്കുട്ടി, 
സര ാദരന്, സര ാദരി, 
മരിച്ചുരപായ മക്കളുരെ 
പിന്തുെർച്ചാവകാശികൾ 

എന്നിവർ തമ്മിലുളളത്  

വിഭാഗസലയുരെ 3%  42(i) 
വിഭാഗസലയുരെ 

1%  

I(a)(1) - 

Note(viii) 

b മറ്റ് സംഗതികളിൽ വിഭാഗസലയുരെ 6% 42(ii) 
വിഭാഗസലയുരെ 

2%  
I(a)(1) 

20 

a 
കൂട്ടുകച്ചവോധാരം 

(Partnership) 
5000/- രൂ 43(a) 2% I(a)(1) 

b 
കൂട്ടുകച്ചവേ പിരിവാധാരം 

(�Dissolution of partnership) 
1000/- രൂ. 43(b) 

2% (പരമാവധി 
500 രൂ.) I(p) 

21 മുക്ത്യാർ (Power of Attorney) 

  

a 

അച്ഛന്, അമ്മ, ഭാരയ, 
ഭർത്താവ്, മകന്, മകൾ, 

സര ാദരന്, സര ാദരി, 
എന്നിവരലലാത്ത 

ആരരരയങ്കിലും രകരളത്തിരല 

വസ്തു വിൽക്കുന്നതിരനാ 
വസ്തുവിൽ രകട്ടിെം 
നിർമ്മിച്ച് കകമാറുന്നതിരനാ 
അധികാരരപ്പെുത്തുരമ്പാൾ 

വസ്തുവിന്രറ വില/ 

ത്പതിഫലം/രകട്ടിെത്തിന് 

കണക്കാക്കുന്ന 

വിലയുരെ 8% 

44(f) 

മുത്ദയുരെ 2% 

(ചുരുങ്ങിയത് 100 

രൂ.) 
I(a)(2) - Note 

b മറ്റ് സംഗതികളിൽ 300 /- രൂ. 44(g) 200 രൂ. I(a)(2) 

22 
പണയ ഒഴിമുറി (Reconveyance of 

Mortgaged Property) 

രകാർ./മുനി.- 200/- രൂ. 
മറ്റുള്ളവ- 150/- രൂ. 47(b) 2% I(a)(1) 

  



23 ഒഴിമുറി (Release) 

  

a 

ഒരു വയക്തി, അയാളുരെ 
അച്ഛന്, അമ്മ, മുത്തച്ഛന്, 

മുത്തശ്ശി, ഭാരയ, ഭർത്താവ്, 

മകന്, മകൾ, രപരക്കുട്ടി, 
സര ാദരന്, സര ാദരി, 
മരിച്ചുരപായ മക്കളുരെ 
പിന്തുെർച്ചാവകാശികൾ 

എന്നിവരുരെ രപരിൽ 

എഴുതിരക്കാെുക്കുരമ്പാൾ  

3% 48(a) 1% 
I(a)(1) - 

Note(viii) 

b മറ്റ് സംഗതികളിൽ 8% 48(b) 2% I(a)(1) 

24 ജാമയപരത്ം (Security Bond) 500 രൂ. 50 2% I(a)(1) 

25 ധനനിശ്ചയം (Settlement) 

  

a 

ഒരു വയക്തി, അയാളുരെ 
അച്ഛന്, അമ്മ, മുത്തച്ഛന്, 

മുത്തശ്ശി, ഭാരയ, ഭർത്താവ്, 

മകന്, മകൾ, രപരക്കുട്ടി, 
സര ാദരന്, സര ാദരി, 
എന്നിവരുരെ രപരിൽ 

എഴുതിരക്കാെുക്കുരമ്പാൾ  

3% 51(a) 1% 
I(a)(1) - 

Note(viii) 

b മറ്റ് സംഗതികളിൽ 5% 51(b) 2% I(a)(1) 

26 
പാട്ടം ഒഴിമുറി (Surrender of 

Lease) 
250/- രൂ. 54(b) 2% I(a)(1) 

27 
പാട്ട കകമാറ്റം (Transfer of 

Lease) 
8% 56 2% I(a)(1) 

28 ഭര്മൽപ്പ് ശാസനം (Trust) 8% 57 2% I(a)(1) 

 


