AZƏRBAYCAN VERGİ SİSTEMİNƏ GİRİŞ VƏ SİSTEMİN ÜMUMİ İCMALI
PROQRAMIN MƏZMUNU
Vergi sisteminə giriş


Ümumi anlayışlar



Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi



Vergi yoxlamaları



Artıq ödənilmiş vergilərin geri qaytarılması

Mənfəət vergisi


Mənfəət vergisinin anlayışı və subyektləri



Vergitutma bazası: praktiki məsələlər



Gəlir və xərcin tanınma vaxtı



Mənfəət vergisindən azadolmalar



Aktivlərin təqdim edilməsi



Bazar qiyməti



Transfer qiyməti



Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər



Vergi risklərinin və vergi optimizasiya imkanlarının müəyyən edilməsi



Debitor borc / əsas vəsaitin silinməsi



Limit nəzərdə tutulan xərclər:


Ezamiyyə xərcləri



Amortizasiya xərcləri



Təmir xərcləri



Faiz və digər xərclər



Zərərin keçirilməsi



Xarici ölkədə ödənilmiş vergilərin nəzərə alınması / vergi öhdəliyinin azaldılması



Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə əldə edilən gəlir



Mənfəət vergisi üzrə inzibatçılıq

Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi (ÖMV)


Vergitutma bazası: Praktiki məsələlər



Azərbaycan mənbəyindən gəlir



ÖMV-nin dərəcələri



İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlər:





Azərbaycan Respublikası və digər dövlətlər arasında imzalanmış ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlərin qısa xülasəsi



Azərbaycanda ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlərin
inzibatçılığı qaydaları və praktiki məqamları

ÖMV üzrə inzibatçılıq

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)


ƏDV konsepsiyası



ƏDV ödəyiciləri
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Vergitutma bazası: Praktiki məsələlər



ƏDV-nin dərəcələri



ƏDV-dən azadolmalar



Vergi tutulan əməliyyatların aparıldığı vaxt və yer



Qeyri-rezidentlərin gəlirindən hesablanan ƏDV



ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinin xüsusiyyətləri



ƏDV-nin inzibatçılığı

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi


Şəxsi gəlir vergisinin ödəyiciləri



Vergitutma bazası: Praktiki məsələlər



Şəxsi gəlir vergisi üzrə azadolmalar



Azərbaycanda Respublikası və digər dövlətlər arasında imzalanmış ikiqat vergitutmanın
aradan qaldırılması haqqında sazişlərdə şəxsi gəlir vergisi üzrə müddəalar



Şəxsi gəlir vergisi üzrə inzibatçılıq

Sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları


Sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının ödəyiciləri



Sosial sığorta və işsizlikdən sığortaya cəlb edilən gəlirlər: praktiki məsələlər



Sosial sığorta və işsizlikdən sığortadan azadolmalar



Sosial Sığorta Haqqında və İşsizlikdən Sığorta Haqqında qanunların tətbiqi



Azərbaycanda Respublikası və digər dövlətlər arasında imzalanmış sosial sığorta
sahəsində beynəlxalq sazişlərin qısa xülasəsi



Sosial sığorta və işsizlikdən sığorta üzrə inzibatçılıq

Sadələşdirilmiş vergi


Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri



Vergitutma bazası: Praktiki məsələlər



Sadələşdirilmiş verginin dərəcələri



Sadələşdirilmiş verginin inzibatçılığı



Əmlak vergisinin ödəyiciləri



Vergitutma bazası: praktiki məsələlər



Əmlak vergisi üzrə azadolmalar



Əmlak vergisi üzrə inzibatçılıq



Aksiz vergisi



Torpaq vergisi



Mədən vergisi



Yol vergisi

Əmlak vergisi

Digər vergilər

