
 

Համարը Համարը ՀՕ-79 Տ եսակը Տ եսակը Ինկորպորացիա
Տ իպը Տ իպը Օրենք Կարգավիճակը Կարգավիճակը Գործում է

Սկզբնաղբյուրը Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2000.08.01/17(115) Ընդունման վայրը Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունող մարմինը Ընդունող մարմինը ՀՀ Ազգային ժողով Ընդունման ամսաթիվը Ընդունման ամսաթիվը 07.07.2000

Ստորագրող մարմինը Ստորագրող մարմինը ՀՀ Նախագահ Ստորագրման ամսաթիվը Ստորագրման ամսաթիվը 27.07.2000
Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացնող մարմինը Վ ավերացման ամսաթիվը Վ ավերացման ամսաթիվը 

Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը Ուժի մեջ  մտնելու ամսաթիվը 01.08.2000 Ուժը կորցնելու ամսաթիվը Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

 ԾանուցումԾանուցում
04.10.16 ՀՕ-165-Ն օրենքի համաձայն, սույն օրենքն ուժը կորցնում է 01.01.18 թվականին, բացառությամբ նույն օրենքի
445-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված դրույթի, որը գործում է մինչև 2019 թվականի
դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետԿապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներՓ ոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ Օ ՐԵՆՔԸ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆՀՀ Օ ՐԵՆՔԸ ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 

Օ Ր Ե Ն Ք ԸՕ Ր Ե Ն Ք Ը
 

 Ընդունված է 2000 թվականի հուլիսի 7-ին
 

ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ
(օրենքը մասնակի ուժը կորցրել է  04.10.16 ՀՕ -165-Ն օրենքի 445-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ(օրենքը մասնակի ուժը կորցրել է  04.10.16 ՀՕ -165-Ն օրենքի 445-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ

կետի համաձայն)կետի համաձայն)
 

Հոդված 8.Հոդված 8. ԱԱկցիզային հարկի վճարումը և հաշ վարկների ներկայացումըկցիզային հարկի վճարումը և հաշ վարկների ներկայացումը

 
6. Հայաստանի Հանրապետությունում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ արտադրողների կողմից

Հայաստանի Հանրապետությունում բանկային վճարմամբ ձեռք բերված կամ Հայաստանի Հանրապետություն
ներմուծված ակցիզային հարկով հարկված հումքի դիմաց սույն օրենքին, իսկ ԵՏՄ անդամ պետություններից Հայաստանի
Հանրապետություն ներմուծված՝ ակցիզային հարկով հարկված հումքի դիմաց՝ «Անուղղակի հարկերի հաշվարկման և
վճարման առանձնահատկությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան վճարված
ակցիզային հարկի գումարի` այդ հումքից պատրաստված ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների համար
հաշվարկված ակցիզային հարկի գումարը գերազանցող մասը հաշվանցման կամ վերադարձման ենթակա չէ:

(8-րդ հոդվածն ուժը կորցրել է  մասնակի` 6-րդ մասը գործում է  մինչև 31.12.2019 թ.   համաձայն(8-րդ հոդվածն ուժը կորցրել է  մասնակի` 6-րդ մասը գործում է  մինչև 31.12.2019 թ.   համաձայն
04.10.16 04.10.16 ՀՕ -165-ՆՀՕ -165-Ն  օրենքի 445-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «բ»  ենթակետի) օրենքի 445-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «բ»  ենթակետի)

 
 

Հայաստանի Հանրապետության ՆախագահՀայաստանի Հանրապետության Նախագահ Ռ.  ՔոչարյանՌ.  Քոչարյան

Երևան
27 հուլիսի 2000 թ.

ՀՕ-79
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