
 

 

 

MALİYYƏ SAHƏSİNDƏ VERGİQOYMA 

PROQRAMIN MƏZMUNU 

Vergi sisteminə giriş 

  Ümumi anlayışlar 

  Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi 

Mənfəət vergisi 

  Mənfəət vergisinin uçotu 

  Bank, sığorta və lizinq şirkətləri üçün gəlir və xərcin tanınması 

  Zərərin keçirilməsi 

  Vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin təsnifatı 

  Bank fəaliyyətindən gəlirlər 

  Sığorta və qeyri-sığorta fəaliyyətindən gəlirlər 

  Lizinq fəaliyyətindən gəlirlər 

  Satışdankənar gəlirlər 

  Digər gəlirlər 

  Vergitutma məqsədləri üçün aktivlərin qiymətləndirilməsi 

   Bazar qiyməti 

   Transfer qiyməti 

   Vergiyə cəlb edilən gəlirlər (Banklar) 

  Komissiya gəlirləri və xidmət haqları 

  Kreditlər, depozitlər və qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirləri 

  Qiymətli kağızların təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlər 

  Törəmə maliyyə vasitələrindən gəlirlər 

  Faktorinq və oxşar əqdlər üzrə əldə edilən gəlirlər 

  Digər gəlirlər 

  Vergiyə cəlb edilən gəlirlər (Sığorta şirkətləri) 

  Birbaşa sığortaya qəbul edilmiş risklər üzrə gəlirlər 

  Sığorta ehtiyatlarının dəyişməsindən yaranan müsbət fərq 

  Təkrarsığortaya qəbul edilmiş və ötürülmüş risklər üzrə gəlirlər 

  Subroqasiya gəlirləri 

  Əmanətlər və investisiyalar üzrə faiz gəlirləri 

  Digər gəlirlər 

  Maliyyə institutları üçün vergiyə cəlb edilən digər gəlirlər 

  Maliyyə lizinqi əməliyyatlarından gəlirlər 

  Əməliyyat icarəsindən gəlirlər 

  Əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən gəlirlər 

  Dividend gəlirləri 

  Qiymətli kağızlardan və törəmə maliyyə vasitələri ilə əqdlərdən əldə edilən 

gəlirlər 



 

 

PROQRAMIN MƏZMUNU 

  Ümidsiz kreditor borclarının silinməsindən yaranan gəlirlər 

  Əvəzsiz əsasla təqdim edilən və ya əldə edilın aktivlər dəyəri 

  Müsbət məzənnə fərqi 

  Digər gəlirlər 

  Xərclər 

  Gəlirdən çıxılan və çıxılmayan xərclər 

  Faiz xərcləri 

  Aktivlər üzrə xüsusi ehtiyatlar (Mərkəzi Bank və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatası qaydaları) 

  Ehtiyat sığorta fonduna ayırmalar 

  Amortizasiya xərcləri 

  Təmir xərcləri 

  Ezamiyyə xərcləri 

  Reklam və sponsorluq xərcləri 

  Sığorta və təkrarsığorta xərcləri 

  Mənfi məzənnə fərqi 

  Digər xərclər 

Ödəmə mənbəyindən tutulan vergi 

  Ümumi müddəalar 

  Qeyri-rezident təchizatçılara və fiziki şəxslərə ödənişlərin vergiyə cəlb edilməsi 

  Dividend ödənişləri 

  Faiz ödənişləri 

  Plastik kart xidmətləri üzrə ödənişlər 

  Royalti və icarə ödənişləri 

  Sığorta və təkrarsığorta ödənişləri 

  Malların təqdim edilməsi 

  Komissiya xərcləri 

  Broker xərcləri 

  Xidmətlərin göstərilməsi müqabilində fiziki şəxslərə edilən ödənişlər 

  Güzəştli vergi tutulan ölkələrə edilən ödənişlər 

  Elektron pul kisələrinə köçürmələr 

  Ödəmə mənbəyindən vergi inzibatçılığı 

  İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlərin nəzərə alınması 

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) 

  Ümumi müddəalar 

  ƏDV-yə cəlb olunan və olunmayan əməliyyatlar 

  ƏDV öhdəliyinin tanınma vaxtı 

  Maliyyə və qeyri-maliyyə xidmətləri 

  Qeyri-rezidentin ƏDV-si konsepsiyası 



 

 

PROQRAMIN MƏZMUNU 

  ƏDV inzibatçılığı 

Şəxsi gəlir vergisi (ŞGV), sosial sığorta haqları (SSH) və işsizlikdən sığorta haqları (İSH) 

  İşçilərin vergiyə cəlb edilən gəlirləri 

  SSH və İSH-yə cəlb edilən gəlirlər 

  Sosial Sığorta Haqqında və İşsizlikdən Sığorta Haqqında qanunların tətbiqi 

  ŞGV, SSH və İSH-dən azadolmalar 

  ŞGV, SSH və İSH inzibatçılığı 

Əmlak vergisi 

  Ümumi müddəalar 

  Əmlak vergisinin hesablanması 

  Sığorta olunmuş əsas vəsaitlər 

  Əmlak vergisinin inzibatçılığı 

Sadələşdirilmiş vergi 

  Pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılması 

  Daşınmaz əmlakın satışı 

  Digər məsələlər 

Digər vergilər 

  Aksiz vergisi 

  Torpaq vergisi 

  Mədən vergisi 

  Yol vergisi 

 


