Azərbaycan vergi xəbərləri

Vergi Məcəlləsinə yeni dəyişikliklər

Mündəricat
Giriş

3

Anlayışlar

5

Maliyyə sanksiyaları

9

Gəlir vergisi

14

Mənfəət vergisi

19

Transfer qiyməti

26

Ödəmə mənbəyində vergi

28

Əlavə dəyər vergisi

30

Aksiz vergisi

33

Sadələşdirilmiş vergi

36

Əmlak vergisi

40

Vergi inzibatçılığı və vergi nəzarəti

43

Digər

47

© 2018 Deloitte & Touche MMC

Azərbaycan vergi xəbərləri

2

Giriş

© 2018 Deloitte & Touche MMC

Azərbaycan vergi xəbərləri

3

Giriş
Bildiririk ki, "Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında"
Qanun layihəsi (bunda sonra “Qanun layihəsi”) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
təqdim edilmişdir.
Bu Qanun layihəsində nəzərdə tutulan yeniliklər 2016-cı il dekabrın 24-də "Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” qəbul edilən Qanundan sonra
Vergi Məcəlləsinə edilən ikinci əhəmiyyətli düzəliş hesab edilə bilər.
Ümumilikdə, Qanun layihəsi kölgə iqtisadiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salınması və
iqtisadiyyatın şəffaflaşdırılması fonunda müəyyən vergilərin azaldılması, vergi istisnalarının
tətbiqini nəzərdə tutur, həmçinin vergitutma bazasının genişləndirilməsi və vergi idarəçiliyinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir çox yeni dəyişiklikləri əhatə edir.
Bu buraxılışımızda, Qanun layihəsində yer alan və sizə faydalı olacağına inandığımız
əhəmiyyətli dəyişikliklər və əlavələr haqqında məlumat verməkdən məmnunluq duyuruq.
Deloitte Azərbaycan Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər haqqında yaxın zamanda
konfranslar təşkil edəcək. Konfranslarda iştirak etmək istəyiniz varsa, zəhmət
olmasa bizimlə əlaqə saxlayın: Səbinə Hacızadə shajizadeh@deloitte.az

Nuran Kərimov

Emil Qarayev

Partnyor

Direktor

Tel:

+994 (12) 404 1210

Tel:

Email:

nkerimov@deloitte.az

Email:
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Anlayışlar
Vergi Məcəlləsinə yeni əlavə edilmiş anlayışlar və mövcud anlayışlara edilən dəyişikliklər bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirməyə
xidmət edəcəkdir.
Əvvəl
• Dividend — hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud
səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və
ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş.

Dəyişikliklərdən sonra
• Yeni əlavələrə əsasən aşağıdakılar da dividend hesab ediləcəkdir:
1. hüquqi şəxs ləğv edilərkən xalis mənfəəti hesabına formalaşan əmlakın
(aktivlərin) bölüşdürülməsi.
2. səhmlərin (payların) xalis mənfəət hesabına artırılan nominal dəyəri
hüdudlarında geri alınması ilə bağlı pul və ya digər şəkildə edilən
ödəmələr.

• Azərbaycan mənbəyindən gəlir – güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis
edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və qeyrirezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri
tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə edilən ödənişlər.

• Azərbaycan mənbəyindən gəlir – güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis
edilmiş şəxslərə, o cümlədən digər ölkələrdə olan filial və ya
nümayəndəliklərinə, güzəştli vergi tutulan ölkələrdə olan bank hesablarına
rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi
nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısı ilə edilən ödənişlər.
• Alınmış borclar üzrə qaytarılan borcun əsas məbləği (faizlər nəzərə
alınmadan) Azərbaycan mənbəyindən gəlirə aid edilmir.
• Bu müddəalar rezident banklar tərəfindən açılan müxbir hesablara aid
edilməyəcək.

© 2018 Deloitte & Touche MMC

Azərbaycan vergi xəbərləri

6

Anlayışlar
Aşağıda Məcəlləyə yeni daxil edilmiş bir sıra anlayışların tərifləri verilmişdir.
Yeni əlavələr
• Elektron kabinet – vergi orqanı tərəfindən verilən kod-parol ilə daxil olmağa imkan verən, vergi ödəyicisi ilə vergi orqanı arasında qarşılıqlı məlumat
mübadiləsini təmin edən fərdi elektron səhifə.

• Kapital – aktivlərdən bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra vergi ödəyicisinin xalis aktivlərinin dəyəri.

• Məcburi nişanlanma – müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunmuş malların idxalı, istehsalı, satışı və
dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara tətbiq olunan markaların üzərində yerləşdirilən məcburi nişanlanma kodu və digər
qoruyucu elementlər.

• Aksiz markası – aksizli malların idxalı, istehsalı, satışı və dövriyyəsinə vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə həmin mallara kağız daşıyıcıda
yapışdırılan nəzarət markası.

• İqtisadi maraqlar mərkəzi – vergi ödəyicisinin əsas nəzarət orqanlarının yerləşdiyi yerdən asılı olmayaraq, digər təsərrüfat subyektləri (obyektləri), o
cümlədən istehsal sahələri ilə müqayisədə vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə gəlirlərinin formalaşmasında daha çox iştirak edən təsərrüfat subyektinin
(obyektinin), o cümlədən istehsal sahəsinin yerləşdiyi yer.
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Anlayışlar
Aşağıda Məcəlləyə yeni daxil edilmiş bir sıra anlayışların tərifləri verilmişdir.

Yeni əlavələr
• İnnovasiya fəaliyyəti – iqtisadi və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işləri və onların nəticələrinin tətbiqi
əsasında yeni və ya təkmilləşdirilmiş mal (iş, xidmət), texnoloji proses yaradılmasına və yerinə yetirilməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyət.

• KOB klaster şirkəti– müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş meyarlara cavab verən və müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə razılaşdırmaqla mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) KOB klaster şirkətinin şəhadətnaməsi verdiyi hüquqi şəxs.

• Startap – innovativ təşəbbüsə əsaslanaraq həyata keçirilən, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş
meyarlara cavab verən və mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)
tərəfindən “Startap” şəhadətnaməsi verilmiş şəxslərin həyata keçirdiyi sahibkarlıq fəaliyyəti.

© 2018 Deloitte & Touche LLC
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Maliyyə sanksiyaları
Dəyişikliklərə əsasən nağd pul hesablaşmalarının aparılması, əmək müqaviləsi olmadan işçi cəlb olunması, pul vəsaitinin
uçotdan gizlədilməsi kimi hallara tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları artırılmışdır.
Əvvəl

Dəyişikliklərdən sonra

• Vergilərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı sənədlərin (o cümlədən
elektron formatda məlumatların) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
müddətdə təqdim edilməməsinə və ya bilərəkdən təhrif olunmaqla təqdim
edilməsinə, maliyyə və vergi məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə bağlı
sənədlər, habelə mühasibat uçotu sənədlərinin 5 il müddətində üzrlü
səbəb olmadan saxlanılmamasına görə vergi ödəyicisinə 100 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

• Yeni dəyişikliklərə əsasən eyni tələblərin pozulmasına görə 1000 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək.

• Nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulmasına görə
vergi ödəyicisinə - 1200 manata qədər, vergi tutulan əməliyyatların
həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200000
manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslər üçün isə 6000 manata qədər sanksiya tətbiq edilir.

• Eyni qanun pozuntusuna görə artıq bütün vergi ödəyicilərinə, 1-ci dəfə
1000 manat, 2-ci dəfə 3000 manat, 3 və daha artıq hallarda isə 6000
manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək.

• Əmək müqaviləsi olmadan işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı
işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi və onların gəlirlərinin gizlədilməsi
aşkar edildikdə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə 1000 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

• İşəgötürənlər belə hala birinci dəfə yol verdikdə 2000 manat, ikinci dəfə
yol verdikdə 4000 manat, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 6000 manat
məbləğində cərimələnəcək.

• Pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə
və ya uçota alınmamasına görə – 1000 manatdan çox olan hissəsinin 5
faizi, il ərzində belə hala təkrar yol verdikdə 1000 manatdan çox olan
hissəsinin 10 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

• Pul vəsaitinin uçotdan gizlədilməsinə görə – 1000 manatdan çox olan
hissəsinin 10 faizi, təqvim ili ərzində belə hala təkrar yol verdikdə 1000
manatdan çox olan hissəsinin 20 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası
tətbiq ediləcək.

© 2018 Deloitte & Touche MMC

Azərbaycan vergi xəbərləri

10

Maliyyə sanksiyaları
Təqdim edilmiş dəyişikliklər çərçivəsində yeni maliyyə sanksiyaları nəzərdə tutulmuşdur.
Yeni əlavələr
• Malların elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası verilmədən təqdim edilməsinə görə – malları təqdim edən şəxsə təqvim ili ərzində
belə hala birinci dəfə yol verdikdə təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 10%, ikinci dəfə yol verdikdə 20%, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40%-i
miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

• Nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotu aparılmadıqda – alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə sənədlərlə
rəsmiləşdirilməyən xərclərin 10%, ikinci dəfə yol verdikdə 20%, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40%-i miqdarında maliyyə sanksiyasının tətbiqi
nəzərdə tutulur.

• Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların belə marka olmadan, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı malların məcburi nişanlama ilə
nişanlanmadan satılmasına, satış məqsədi ilə saxlanılmasına, istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılmasına görə təqvim ili ərzində belə hallara
birinci dəfə yol verildikdə həmin malların bazar qiyməti ilə dəyərinin 1 misli, təqvim ili ərzində belə hallara iki və daha çox dəfə yol verildikdə 2 misli
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
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Maliyyə sanksiyaları
Təqdim edilmiş dəyişikliklər çərçivəsində yeni maliyyə sanksiyaları nəzərdə tutulmuşdur.

Yeni əlavələr
• Vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə və ya azaldılmasına görə bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər çıxılmadan) 6%-i
miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

• Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərə və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli ailə üzvlərinə “Sosial
sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununda nəzərdə tutulan hesabatı və arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməməyə
görə – təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verdikdə müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 3%-i, iki və daha çox dəfə yol verdikdə
6%-i miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir. Bu dəyişiklik 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

• Mühasibat uçotunu məcburi qaydada elektron formada aparmalı olan şəxslər tərəfindən verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) azaldılması,
habelə büdcəyə çatası vergi məbləğinin hesabat təqdim etməməklə yayındırılması onların vergi orqanına elektron formada təqdim etdikləri məlumatlar
əsasında aşkar edildikdə həmin vergi ödəyicilərinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə
vergi məbləği istisna olmaqla) 25%-i miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

© 2018 Deloitte & Touche MMC
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Maliyyə sanksiyaları
Maliyyə sektorunda vergi qanunvericiliyinə əməl etmə səviyyəsinin gücləndirilməsi məqsədilə maliyyə institutlarına tətbiq
edilən cərimələrin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə artırılmışdır.
Əvvəl

Dəyişikliklərdən sonra

• Hüquqi və fiziki şəxslərə hesab açıldıqda və ya maliyyə xidmətləri
göstərildikdə, normativ hüquqi aktların, habelə Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl
edilməməsinə görə maliyyə institutlarına – hər belə hesab və ya əməliyyat
üçün 100 manat maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

• Eyni tələblərin pozulmasına görə sanksiya məbləği 500 manat təşkil
edəcək.

• Vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan “FATCA”,
“CRS” tipli analoji hesabatların müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə
təqdim edilməməsinə görə maliyyə institutlarına – 1000 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

• Eyni tələblərin pozulmasına görə maliyyə sanksiyası 10000 manata
qaldırılmışdır.

• Vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinin
pozulması həmin müqavilələrin tərəfi olan digər dövlətin səlahiyyətli
orqanının bildirişinə əsasən aşkar olunduqda maliyyə institutlarına – hər
belə hesab üçün 100 manat məbləğində sanksiya tətbiq edilir.

• Eyni tələblərin pozulmasına görə artıq 1000 manat məbləğində sanksiya
tətbiq ediləcəkdir.

• İstehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmamasına, tam
uçota alınmamasına, aksiz markalarının inventarizasiyasında
kənarlaşmalara yol verilməsinə görə vergi ödəyicisinə 5000 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

• Dəyişikliklərdən sonra istehsal olunmuş məhsulların məcburi nişanlama ilə
nişanlanmamasına, məcburi nişanlamanın inventarizasiyasında
kənarlaşmalara yol verilməsinə görə də eyni məbləğdə sanksiya tətbiq
ediləcək.

• Ümumi dəyəri 500,000 manatdan artiq olan əməliyyatlara dair “Nəzarət
olunan əməliyyatlar barədə” arayışı müəyyən edilən müddətdə təqdim
etməyən vergi ödəyicisinə 500 manat məbləğində maliyyə sanksiyası
tətbiq edilir.

• Yeni dəyişikliklərə əsasən arayışda düzgün olmayan məlumatlar
göstərən vergi ödəyicilərinə də 500 manat məbləğində maliyyə sanksiya
tətbiq ediləcəkdir.
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Gəlir vergisi
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Gəlir vergisi
Vergi Məcəlləsinə edilən əsas dəyişikliklərdən biri də gəlir vergisinə edilən güzəştlərdir.
Əvvəl

Dəyişikliklərdən sonra

Vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir
(fiziki şəxs)

Vergi dərəcəsi

Vergiyə cəlb edilən aylıq gəlir
(fiziki şəxs)

Vergi dərəcəsi

2500 manatadək

14%

8000 manatadək

0%

2500 manatdan çox olduqda

350 manat + 2500 manatdan çox
olan məbləğin 25 faizi

8000 manatdan çox olduqda

8000 manatdan çox olan məbləğin
14 faizi

• Qeyd edək ki, yuxarıda göstərilən dərəcələr 1 yanvar 2019-cu il tarixindən
etibarən 7 il müddətində qüvvədə olacaq və yalnız qeyri-neft və qaz və
özəl sektorda çalışan işçilərə tətbiq ediləcəkdir. Qeyd edilənlərdən başqa
sahələrdə çalışan işçilər soldakı cədvəldə göstərilən dərəcələrə uyğun
olaraq vergiyə cəlb ediləcəkdir.
• Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun meyarları
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum)
tərəfindən müəyyən ediləcəkdir.
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Gəlir vergisi
Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərə münasibətdə vergi dərəcəsinin azaldılması gözlənilir.
Əvvəl

Dəyişikliklərdən sonra
• Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirdən 14% dərəcə ilə vergi tutulur.

Vergiyə cəlb edilən illik gəlir
(qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti)

Vergi dərəcəsi

30000 manatadək

14%

30000 manatdan çox olduqda

4200 manat + 30,000 manatdan çox
olan məbləğin 25 faizi

• Fiziki şəxsin əsas iş yerində hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən
aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış minimumunun
1 misli, illik gəliri 30000 manatadək olduqda, ölkə üzrə yaşayış
minimumunun 12 misli məbləğində olan hissəsi vergiyə cəlb edilmir.

• Yeni dəyişikliklərə əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində hər hansı muzdlu işlə
əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, 200 manat,
illik gəliri 30,000 manatadək olduqda, 2400 manat məbləğində olan
hissəsi vergiyə cəlb edilmir.

• 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası
və pensiya sığortası üzrə işəgötürənin Azərbaycan Respublikasının
sığortaçılarına ödədikləri sığorta haqları, həyatın yığım sığortası və pensiya
sığortası üzrə müqavilənin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik müddət
keçdikdən sonra sığorta olunana və faydalanan şəxsə ödənilən hər hansı
məbləğlər gəlir vergisindən azaddır.

• Bundan sonra 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın
yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə işəgötürənin sığortaolunanın
vergiyə cəlb olunan gəlirlərinin 50 faizindən çox olmayan
hissəsindən Azərbaycan Respublikasının sığortaçılarına ödədikləri sığorta
haqları gəlir vergisindən azad olunacaq.
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Gəlir vergisi
Gəlir vergisi ilə bağlı yeniliklərə, vergiyə cəlb olunan gəlir və gəlir vergisi istisnalarına aid yeni əlavələr də daxildir
Yeni əlavələr
• İşəgötürən tərəfindən işçiyə (təhtəlhesab şəxsə) verilmiş təhtəlhesab vəsait müvafiq qaydada geri qaytarılmadıqda – həmin vəsaitin məbləği muzdlu işlə
əlaqədər alınan gəlir hesab edilir.

• Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.5-ci
maddəsində göstərilən malların (aşağıda siyahısı verilmişdir) təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərindən (bu Məcəllə ilə vergidən azad olunan gəlirlər
istisna olmaqla) xərclər çıxılmadan 2% dərəcə ilə vergi tutulur.
1. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulu;
2. əlvan və qara metal qırıntılarının qəbulu;
3. utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız, şüşə və plastik məmulatların qəbulu;
4. utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş şinlərin qəbulu.
• Qanunla müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi
ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan fiziki
şəxslərin dividend gəlirləri gəlir vergisindən azaddır.
• Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim
edildikdə - faktiki təqdimetmə qiyməti ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının və ya səhmin nominal dəyəri arasındakı fərq,
• İştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən aşağı qiymətə (güzəştli qiymətlə) təqdim edildikdə - alqısatqı müqaviləsinin bağlanıldığı tarixə xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri
arasındakı fərq vergiyə cəlb edilən gəlirdir.
Qeyd: İştirak payları və ya səhmlər nominal qiymətdən yuxarı qiymətə alınmışdırsa, həmin iştirak paylarının və ya səhmlərin təqdim edilməsi zamanı gəlirdən
çıxılan xərclər bu aktivlərin faktiki satınalma qiyməti ilə nəzərə alınır.
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Gəlir vergisi
Gəlir vergisi ilə bağlı düzəlişlərə, vergiyə cəlb olunan gəlir və gəlir vergisi istisnalarına aid yeni əlavələr də daxildir
Yeni əlavələr
Gəlir vergisinə münasibətdə aşağıda sadalanan azadolmalar nəzərdə tutulmuşdur:


Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkar
tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan gəlir vergisinin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında”

Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə
uyğun müəyyən edilən verginin 25%-i həcmində azaldılır. Bu güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən vergi orqanında uçotda olan şəxslər tərəfindən
POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır.


Qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir;



Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanda (qurumda) qeydiyyatdan keçmiş lotereyalardan pul şəklində əldə edilən uduşların 10

manatadək olan hissəsi;


Vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının və ya səhmin təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50%-i;



Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən ödənilən maddi yardım (dəstək);



Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi qaydaya uyğun orqan (qurum) tərəfindən zəmanət verilmiş kredit
üzrə ödəniş edilməsi hallarında borcalanların borclarının ödənilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlirləri;



Mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirinin 75%-i;



Mikro və ya kiçik sahibkarlıq subyekti olan və fərdi sahibkar kimi fəaliyyət göstərən startapların “Startap” şəhadətnaməsi aldığı tarixdən innovasiya
fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir – 3 il müddətinə;



KOB klasterin iştirakçısı olan fərdi sahibkarın KOB klaster şirkəti ilə bağlanmış müqavilə əsasında təqdim etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi gəlirin
kapital xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi – 7 il müddətinə gəlir vergisindən azad edilir.
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Mənfəət vergisi
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Mənfəət vergisi
Yeni dəyişikliklərə əsasən mənfəət vergisi ilə bağlı maddələrə bir sıra yeniliklər əlavə edilmişdir. Mənfəət vergisinə cəlb edilməli olan
mənfəət anlayışı daha dəqiq ifadə olunmuşdur.
Əvvəl

Dəyişikliklərdən sonra

• Azərbaycanda mənfəət vergisinin ödəyiciləri rezident və qeyri-rezident

• Bundan sonra sahibkarlıq fəaliyətindən gəlir əldə edən qeyri-kommersiya

müəssisələrdir.

• Əvvəlki tərifə əsasən vergi ödəyicisinin bütün gəlirləri (vergidən azad

təşkilatları da mənfəət vergisi ödəyiciləri hesab ediləcəkdir.

•

Dəyişikliklərə əsasən bundan sonra “mənfəət” dedikdə, vergi ödəyicisinin

edilən gəlirdən başqa) ilə gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq “mənfəət”

bütün gəlirləri, o cümlədən Azərbaycan Respublikası hüdudlarından

hesab edilirdi.

kənarda daimi nümayəndəlik vasitəsilə əldə etdiyi gəlirlər və ölkədən
kənarda əldə edilən dividend, faiz və royalti gəlirləri ilə gəlirdən çıxılan
xərc (vergidən azad edilən gəlirlər üzrə çəkilən xərclərdən başqa)
arasındakı fərq kimi nəzərə alınacaqdır.
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Mənfəət vergisi

Mənfəət vergisinə münasibətdə azadolmaların siyahısı kifayət qədər genişləndirilmişdir. Vergi Məcəlləsinə yeni daxil edilmiş
KOB klaster və startap kimi fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin və sahibkarların gəlirləri müəyyən olunmuş müddət ərzində
mənfəət vergisindən azad edilmişdir.
Yeni azadolmalar
Mənfəət vergisi ilə bağlı tətbiq edilən yeni azadolmalara əsasən:
• Dövlət adından yaradılan sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəliri ümumi gəlirlərinin 49%-dən çox olan publik hüquqi şəxslərin gəlirləri;
• İpoteka kreditləşməsi və sahibkarların aldıqları kreditlərə təminat verilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi orqanın gəlirləri;
• Təhsil müəssisələrinin (mənfəətin dividendlərin ödənilməsinə yönəldilən hissəsi istisna olmaqla) mənfəəti;
• Vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının və ya səhmin təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50%-i mənfəət
vergisindən azad edilir.
• Bundan əlavə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri
gəlirləri ilə bağlı 2014-cü il 1 yanvardan tətbiq edilən azadolma 5 ildən 10 ilə kimi uzadılır.
• Əlavə olaraq, mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75%-i;
• KOB klaster şirkətinin mənfəəti – KOB klaster şirkətinin KOB klaster şirkətlərinin reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə;
• KOB klasterin iştirakçısı olan hüquqi şəxsin KOB klaster şirkəti ilə bağlanmış müqavilə əsasında təqdim etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi mənfəətin
kapital xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi – 7 il müddətinə;
• Startapların “Startap” şəhadətnaməsi aldığı tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəəti – 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilir.
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Mənfəət vergisi

Nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılması ilə bağlı vergi güzəştləri də nəzərdə tutulmuşdur.
Yeni azadolmalar
• Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər
tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan mənfəət vergisinin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə
uyğun müəyyən edilən verginin 25%-i həcmində azaldılır. Bu güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən vergi orqanında uçotda olan şəxslər
tərəfindən POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır.
• Gəlirlərin və xərclərin uçotunu qanunvericiliyə uyğun aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq
dövrün istənilən ayında (aylarında) 200000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan hüquqi şəxslərin dividend

gəlirləri mənfəət vergisindən azad edilir.
• Daha bir yeniliyə əsasən, vergi ödəyicisinin hesabat ilinin mənfəətinin 10%-dən çox olmayan hissəsinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verən təhsil, səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və
təşkilatlara köçürülən hissəsi – 2019-cu il 1 yanvar tarixdən 10 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilir. Bu maddənin müddəaları yalnız nağdsız
qaydada ödənilən xərclərə münasibətdə tətbiq edilir və paylarının (səhmlərinin) 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslər və dövlətin adından yaradılan publik hüquqi şəxslərə bu azadolma tətbiq edilmir.
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Mənfəət vergisi
Mühüm dəyişikliklərdən biri də gəlirdən faizlər üzrə çıxılan məbləğlərin məhdudlaşdırılması ilə bağlı müddəalara edilən
əlavələrdir. “İncə kapitallaşma” qaydalarının tətbiq edilməsi.
Əvvəl

Dəyişikliklərdən sonra

• Gəlirdən faizlər üzrə çıxılan məbləğlərlə bağlı məhdudiyyətlər, xaricdən

• Əlavə edilən istisnaya əsasən artıq Transfer qiyməti tətbiq olunan şəxslər

alınmış borclar üzrə faiz məbləği və qarşılıqlı surətdə asılı şəxslərin bir-

arasındakı əməliyyatlar Transfer qiyməti əsas götürülməklə aparılmalıdır.

birinə faiz ödəmələrinə münasibətdə tətbiq olunurdu. Qanunvericiliyə
əsasən faizlər onların aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə, oxşar müddətə

• Yeni əlavə edilmiş “İncə kapitallaşma” qaydalarına əsasən, xaricdən

verilmiş banklararası kredit hərracında olan və ya hərraclar keçirilmədiyi

alınan borclar (xarici banklar və kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş,

təqdirdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının dərc etdiyi

habelə xarici birjalarda ticarət olunan istiqrazlar üzrə borclar istisna

banklararası kreditlər üzrə faizlərin orta səviyyəsinin 125 faizindən artıq

olmaqla) vergi ödəyicisinin xalis aktivlərindən (kapitalından) iki dəfədən

olmamaqla gəlirdən çıxılırdı.

çox olduğu halda, borcun xalis aktivdən (kapitaldan) iki dəfədən çox
olan hissəsinə görə hesablanmış faizlərin gəlirdən çıxılmasına yol
verilmir. Bu maddənin müddəaları rezident banklara və kredit
təşkilatlarına aid edilmir.
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Mənfəət vergisi
Gəlir və xərclər üzrə təsdiqedici sənədlərdə dəyişikliklər edilmişdir.

Əvvəl
• Vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və fiziki

Dəyişikliklərdən sonra
• Qanun layihəsinə əsasən artıq aşağıdakı fəaliyyət növlərini həyata keçirən

şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə bağlı qaimə-

şəxslərdən başqa bütün vergi ödəyiciləri yalnız elektron qaimə-faktura

faktura və ya elektron qaimə-faktura vermək öhdəliyi daşıyır.

buraxmalıdır:
a) bank əməliyyatlarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən müştərilərin
hesabları üzrə xidmətlərin göstərilməsi;
b) dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və büdcə
təşkilatları tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi;
c) xüsusi notariuslar tərəfindən (notariat hərəkətlərinin aparılmasına və
notariat hərəkətləri ilə əlaqədar) xidmətlərin göstərilməsi.

• Nəzarət-kassa aparatının çeki və ya qəbz malların alınması ilə bağlı
çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur.

• Yuxarıda a), b) və c) bəndlərində sadalanan fəaliyyət növlərini həyata
keçirən şəxslər tərəfindən təqdim edilən qəbz və ya digər ciddi hesabat
blankları xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunacaqdır.
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Mənfəət vergisi
Mənfəət vergisi məqsədləri üzrə vergitutma bazasının dəqiqləşdirilməsi istiqamətində yeni maddələr əlavə edilmişdir.
Yeni əlavələr
Yeni dəyişiklərə əsasən aşağıdakılar vergiyə cəlb edilən mənfəət hesab ediləcəkdir:
• Hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalındakı iştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən yuxarı qiymətə təqdim
edildikdə - faktiki təqdimetmə qiyməti ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının və ya səhmin nominal dəyəri arasındakı fərq,
• İştirak payı və ya səhmlər xalis aktivlərin iştirak payı və ya səhmlərə mütənasib dəyərindən aşağı qiymətə (güzəştli qiymətlə) təqdim edildikdə - alqısatqı müqaviləsinin bağlanıldığı tarixə xalis aktivlərin mütənasib dəyəri ilə nizamnamə kapitalındakı iştirak payının nominal dəyəri
arasındakı fərq vergiyə cəlb edilən mənfəətdir.
Qeyd: İştirak payları və ya səhmlər nominal qiymətdən yuxarı qiymətə alınmışdırsa, həmin iştirak paylarının və ya səhmlərin təqdim edilməsi zamanı
gəlirdən çıxılan xərclər bu aktivlərin faktiki satınalma qiyməti ilə nəzərə alınır.
• Vergi ödəyiciləri qanunvericilkdə nəzərdə tutulan şəkildə vergidən azad gəlirlərinin uçotunu aparmalıdır.
• ƏDV qeydiyyatında olan şəxslər istisna olmaqla, aparılmış əməliyyatların həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200000 manatdan çox
olmayan vergi ödəyiciləri amortizasiya ayırmalarını amortizasiya normalarına 2 əmsal tətbiq etməklə, eləcə də kiçik sahibkarlıq subyektləri sahibkarlıq
fəaliyyətində istifadə etdikləri əsas vəsaitlərə münasibətdə amortizasiya ayırmalarını bu amortizasiya normalarına 1.5 əmsal tətbiq etməklə gəlirdən

çıxmaq hüququna malikdirlər;
• Vergi ödəyicisi mənfəət (gəlir) vergisinin ödəyicisi olduğu tarixədək yaranmış zərərlər, habelə nəzərdə tutulan amortizasiya və təmir xərcləri normalarından
aşağı norma tətbiq edilməsi nəticəsində yaranan və növbəti illərə keçirilən məbləğlər növbəti ilin gəlirləri hesabına kompensasiya edilməyəcəkdir.
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Transfer qiyməti

Mühüm dəyişikliklərdən biri də Transfer qiyməti anlayışının yenilənməsi və transfer qiymətinin tətbiq dairəsinin
genişləndirilməsidir.
Yeni əlavələr
• Transfer qiyməti anlayışı yenilənmiş və daha aydın formaya salınmışdır. Yeni redaksiyada Transfer qiyməti - müstəqil şəxslər arasında eyni şərtlər
daxilində həyata keçirilən, müqayisə edilə bilən əməliyyatlarda təsbit olunan qiymətlərə uyğun olmalı qiymət kimi dəyərləndiriləcəkdir.
• Qanun layihəsinə görə Transfer qiymətinin tətbiq dairəsi genişlənmiş və aşağıda qeyd edilən əməliyyat da Transfer qiymətinin tətbiqi dairəsinə daxil
edilmişdir:
o Qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi ilə həmin qeyri-rezidentlə qarşılıqlı surətdə asılı olan və başqa dövlətdə yerləşən hər
hansı digər şəxs

Əvvəl

Dəyişikliklərdən sonra

• Vergi Məcəlləsinin cari redaksiyasına görə Transfer qiymətinin tətbiq
edilməli olduğu əməliyyatlara eyni zamanda bazar qiymətinin tətbiq edilə
biləcəyi nəticəsinə gəlinirdi.

• Qanun layihəsinə əsasən artıq bu məsələ aradan qaldırılmış və Transfer
qiymətinin tətbiq olunacağı əməliyyatlar bazar qiymətinin tətbiq
dairəsindən çıxarılmışdır.

• Transfer qiyməti yalnız dəyəri 500000 manatdan yuxarı olan əməliyyatlara
tətbiq edilirdi.

• Dəyişikliklərdən sonra Transfer qiymətlərinin tətbiqi üçün hədd müəyyən
olunmayacaqdır.

• Əməliyyatlarına transfer qiyməti tətbiq olunan vergi ödəyiciləri ümumi
dəyəri 500000 manatdan artıq olan əməliyyatlar üzrə “Nəzarət olunan
əməliyyatlar barədə” arayış təqdim etməli idi.

• Dəyişikliklərdən sonra sözügedən arayış transfer qiymətləri əsas
götürülməklə ümumi dəyəri 500000 manatdan artıq olan əməliyyatlar
üzrə təqdim olunacaqdır.
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Ödəmə mənbəyində vergi
Ödəmə mənbəyində vergi ilə bağlı qəbul edilən ən mühüm dəyişikliklər sırasında yeni vergi dərəcələrinin tətbiq olunmasıdır.

Yeni əlavələr
• Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan fiziki şəxslərə aşağıdakı mallar müqabilində ödəmələr verən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar ödəmə
mənbəyində 2% dərəcə ilə vergi tutmağa borcludurlar.
1. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulu;
2. əlvan və qara metal qırıntılarının qəbulu;
3. utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız, şüşə və plastik məmulatların qəbulu;
4. utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş şinlərin qəbulu.
• Cəmiyyətin fəaliyyəti zamanı əldə edilmiş aktivlərin, o cümlədən pul vəsaitlərinin (təsisçiyə borcların verilməsi və ya alınmış borcların əvəzinin qaytarılması

istisna olmaqla) təsərrüfat fəaliyyətinin məqsədlərindən kənar digər məqsədlər üçün təsisçiyə verilməsi, habelə təsisçinin digər şəxslərə olan borclarının
əvəzinin ödənilməsi vergitutma məqsədləri üçün dividend hesab edilərək 10% dərəcə ilə ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunacaq.
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Əlavə dəyər
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Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)

Vergi Məcəlləsinə ƏDV ilə bağlı bir sıra dəyişikliklər nəzərdə tutulmuşdur.
Yeni əlavələr
Yeni dəyişikliyə əsasən mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını
(o cümlədən taksi ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən və aşağıdakı tələblərə cavab verən şəxslər ƏDV
üzrə könüllü qeydiyyat hüququndan istifadə edə bilər:
a) göstərilən xidmətlərin dəyərini və alınmış malların (işlərin və xidmətlərin) dəyərini nağdsız qaydada əldə edən və ödəyən;
b) digər vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər üzrə əldə edilən gəlirlərini və gəlirlərin əldə edilməsi üzrə çəkilən xərclərini elektron qaimə-faktura ilə
rəsmiləşdirən;
c) göstərilən xidmətlər üzrə əməliyyatların uçotunu vahid mərkəzləşdirilmiş elektron sistem üzərində aparan və vergi orqanının həmin sistemə məsafədən
çıxış imkanını təmin edən şəxslər.
Bu şəxslər hər il yanvar ayının 31-dən gec olmayaraq, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmasına dair ərizəni uçotda olduğu vergi orqanına təqdim edir və
həmin şəxslərin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatı həmin ayın birinci günündən qüvvəyə minir.
Qeyd: Yuxarıda sadalanan şəxslər ƏDV üzrə qeydiyyatı qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi gündən 3 il müddətində ləğv edə bilməzlər.
Bundan əlavə ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi ilə bağlı müddəalara bir sıra dəyişikliklər edilmişdir:
•

Vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatlarla yanaşı, ƏDV-dən azad olunan əməliyyatlar aparılarkən, alınan malın (işin, xidmətin) ƏDV-yə
cəlb olunan və ƏDV-dən azad olan olmaqla uçotu ayrı-ayrılıqda aparılarsa, ƏDV tutulan əməliyyatlar üçün alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə
ödənilmiş ƏDV-nin məbləği tam məbləğdə əvəzləşdirilə bilər.

•

Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər (subsidiya və geri qaytarılmalı vəsaitlər istisna olmaqla) hesabına mallar (işlər, xidmətlər) alınarkən, ödənilmiş ƏDV
məbləğinin əvəzləşdirilməsinə yol verilməyəcək.
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ƏDV
ƏDV ilə bağlı qanunvericilikdə yeni azadolmalar tətbiq edilmiş və bir sıra mövcud azadolmaların müddəti uzadılmışdır.
Vergi azadolmaları

•

Bankın iflas proseduru çərçivəsində aktivlərinin təqdim edilməsi – 2020-ci il yanvarın 1-nə kimi.

•

Sürücü daxil olmaqla 10 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş sıxılmış qazla işləyən avtobusların idxalı – 2020-ci il yanvarın 1-dən 5 il
müddətinə.

•

2014-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri
kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı üzrə dövriyyələrin ƏDV-dən azad olma müddəti 10 ilə kimi uzadıldı.

•

KOB klaster şirkəti tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında istehsal, yaxud emal məqsədləri üçün texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı – KOB klaster
şirkətinin KOB klaster şirkətlərinin reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə.

•

Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış
mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması nağdsız ödəmələr üzrə 15%, nağd ödənişlər üzrə isə 10% təşkil edəcək.
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Aksiz vergisi
Aksiz vergisi ilə bağlı əsas dəyişikliklərdən biri minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksiz vergisi məbləğinin əhəmiyyətli
dərəcədə artırılmasıdır.
Əvvəl

Dəyişikliklərdən sonra

Minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksiz vergisi:

Minik avtomobillərinə tətbiq edilən aksiz vergisi:

• mühərrikin həcmi 2000 kubsantimetrədək olduqda

• mühərrikin həcmi 2000 kubsantimetrədək olduqda

mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə görə – 0.20 manat;

mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə görə – 0.30 manat;

• mühərrikin həcmi 3000 kubsantimetrədək olduqda 400 manat +

• mühərrikin həcmi 3000 kubsantimetrədək olduqda 600 manat +

mühərrikin həcminin 2001- 3000 kubsantimetr hissəsi üçün hər
kubsantimetrə görə – 3 manat;
• mühərrikin həcmi 4000 kubsantimetrədək olduqda 3400 manat +

mühərrikin həcminin 2001- 3000 kubsantimetr hissəsi üçün hər
kubsantimetrə görə – 5 manat;
• mühərrikin həcmi 4000 kubsantimetrədək olduqda 5600 manat +

mühərrikin həcminin 3001-4000 kubsantimetr hissəsi üçün hər

mühərrikin həcminin 3001- 4000 kubsantimetr hissəsi üçün hər

kubsantimetrə görə – 8 manat;

kubsantimetrə görə – 13 manat;

• mühərrikin həcmi 5000 kubsantimetrədək olduqda 11400 manat +

• mühərrikin həcmi 5000 kubsantimetrədək olduqda 18600 + mühərrikin

mühərrikin həcminin 4001-5000 kubsantimetr

həcminin 4001-5000 kubsantimetr

hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 20 manat;

hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə – 35 manat;

• mühərrikin həcmi 5000 kubsantimetrdən çox olduqda 31400 manat +
mühərrikin həcminin 5000 kubsantimetrdən çox hissəsi üçün hər
kubsantimetrə görə – 40 manat.
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Aksiz vergisi
Dəyişikliklərə əsasən avtobuslara mühərrik həcminə əsasən aksiz vergisi tətbiq ediləcək. Bundan başqa aksiz vergisi tətbiq
olunacaq malların siyahısına yeniləri əlavə edilib.
Yeni əlavələr

•

Yeni müddəalara əsasən bundan sonra avtobuslara (sıxılmış qazla işləyən avtobuslar istisna olmaqla) da mühərrik həcmləri nəzərə alınmaqla aksiz vergisi
tətbiq ediləcək.

• Siqaretlərin 1000 ədədi üçün tətbiq olnunan 12 manat aksiz vergisi məbləği müvafiq olaraq 20 manata qaldırılmışdır.

Əlavə olaraq energetik içkilər, elektron siqaretlər üçün maye aşağıdakı dərəcələrlə aksiz vergisi obyekti olacaq:
• Alkoqollu energetik içkilər – hər litrinə görə 2 manat;
• Alkoqolsuz energetik içkilər – hər litrinə görə 3 manat;
• Elektron siqaretlər üçün maye – hər litrinə görə 20 manat.
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Sadələşdirilmiş vergi
Vergi qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklərin əsas hədəflərindən biri də kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının
stimullaşdırılması olduğu üçün bu yöndə tətbiq edilən yeniliklər vergi yükünün azaldılmasına yönəlmişdir.
Dəyişikliklərdən sonra

Əvvəl
Sadələşdirilmiş vergi dərəcələri

Sadələşdirilmiş vergi dərəcələri

Zona

Vergi dərəcəsi

Zona

Vergi dərəcəsi

Bakı

4%

Bütün şəhər və regionlar

2%

Digər şəhərlər, regionlar və Naxçıvan
Muxtar Respublikası

2%

Fəaliyyət növü

Müəyyən olunmuş normanı aşan
həddə tətbiq edilən vergi dərəcəsi

Fəaliyyət növü

Müəyyən olunmuş normanı aşan
həddə tətbiq edilən vergi dərəcəsi

Ticarət fəaliyyəti

6%

İctimai iaşə fəaliyyəti

8%

İctimai iaşə fəaliyyəti

8%

• Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən

• Solda qeyd olunan meyara cavab verən ticarət fəaliyyəti ilə məşğul

ayında (aylarında) 200000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya)

olan şəxslərin artıq sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ

ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin

olmayacaqdır.

ödəyiciləri olmaq hüququna malikdirlər.
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Sadələşdirilmiş vergi
Sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı bir sıra güzəştlər və azadolmalar tətbiq ediləcəkdir.

Güzəştlər və azadolmalar
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə aşağıda sadalanan vergi güzəştləri və azadolmalar tətbiq edilir:
 Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan sadələşdirilmiş
vergi ödəyiciləri tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan verginin məbləği 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi hasilatdakı
xüsusi çəkisinə uyğun müəyyən edilən verginin 25%-i həcmində azaldılır. Bu güzəştin alınması hüququ müəyyən edilərkən vergi orqanında uçotda olan
şəxslər tərəfindən POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə alınmır.
 Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarının özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə edilmiş hasilatın həcmi 2014-cü il

yanvarın 1-dən 10 il müddətinə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilmir.
 Qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir sadələşdirilmiş vergidən azaddır.
 Qanunla müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan və əməliyyatlarının həcmi
ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200000 manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan şəxslərə
ödənilən dividendlər sadələşdirilmiş vergidən azaddır.
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Sadələşdirilmiş vergi
Sadələşdirilmiş vergi üzrə aylıq sabit məbləğ ödəyəcək olan fəaliyyət növlərinin siyahısına yeniləri əlavə olunmuşdur.
Yeni əlavələr
Aşağıdakı fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər sabit sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olacaqlar:
• İctimai iaşə obyektlərində müştərilərə xidmət göstərən fiziki şəxslər (ofisiant) – aylıq 10 manat
• Bərbər – aylıq 20 manat
• Dərzi – aylıq 10 manat

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malik olmayan şəxslərin siyahısı daha da genişləndirilmişdir:



işçi sayı 5 nəfərdən çox olan istehsal fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər;



topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim edilməsini həyata keçirən şəxslər;



vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən
şəxslər (bu Məcəllənin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fiziki şəxslər tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla);



qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, habelə almazın (emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş və

emal olunmamış, çeşidlənməmiş, çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş almaz) satışını həyata keçirən şəxslər;


xəz-dəri məmulatlarının satışını həyata keçirən şəxslər;



bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər.
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Əmlak vergisi
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Əmlak vergisi
Əvvəl
• Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən,
sənaye üsulu ilə) hüquqi və fiziki şəxslər həmin fəaliyyət prosesində istifadə

Dəyişikliklərdən sonra
• Yeni dəyişikliklərdən sonra güzəşt müddəti 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il
müddətinə artırılır.

olunan əmlaka görə 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə əmlak
vergisini ödəməkdən azaddırlar.
• İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxs və fərdi sahibkar həmin

• İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxs və fərdi sahibkar həmin

sənədi aldığı tarixdən müvafiq əmlakına görə 7 il müddətinə əmlak vergisini

sənədi aldığı tarixdən müvafiq investisiya layihəsi çərçivəsində investisiya

ödəməkdən azaddır.

vəsaiti hesabına əldə edilmiş (alınmış, gətirilmiş, istehsal edilmiş, tikilmiş
və ya quraşdırılmış) əmlak 7 il müddətinə əmlak vergisindən azaddır. Bu
azadolma investisiya təşviqi sənədi alınan tarixədək əldə edilmiş və hüquqi
şəxs və ya fərdi sahibkar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə
edilmiş əmlaklara tətbiq edilmir.
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Əmlak vergisi
Yeni əlavələr
• Mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar. KOB klaster şirkətləri KOB klaster şirkətlərinin

reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar.

• 2019-cu il yanvarın 1-dən 2022-ci il yanvarın 1-dək özəlləşdirilməsi başa çatmış dövlət əmlakına görə ödənilmiş əmlak vergisi aşağıdakı şərtlər daxilində
vergi ödəyicisinin ərizəsi əsasında qaytarılır və ya onun razılığı ilə sonrakı vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə aid edilir:
o Hesabat ilində digər vergilər üzrə hesablanmış və ödənilmiş verginin məbləği özəlləşdirilməsi başa çatmış əmlaka görə həmin hesabat ili üçün dövlət
büdcəsinə hesablanmış və ödənilmiş verginin məbləğindən az olmasın;
o Ödənilmiş əmlak vergisinin qaytarılımasına dair ərizə ilə müraciət edildiyi tarixə vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsinə vergilər, faizlər və maliyyə
sanksiyaları üzrə borcu olmasın.
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Vergi
inzibatçılığı və
vergi nəzarəti
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Vergi inzibatçılığı
Vergi inzibatçılığının gücləndirilməsi məqsədilə Vergi Məcəlləsinə bir çox yeni müddəalar əlavə edilmiş eyni zamanda vergi
orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında məlumat mübadiləsini asanlaşdırmaq məqsədilə dəyişikliklər edilmişdir.
Əvvəl

• Əvvəllər vergi ödəyicisinə göndərilən bildiriş yaxud digər bir sənəd vergi

Dəyişikliklərdən sonra

• Təklif edilən dəyişikliklərə əsasən vergi ödəyicisinə elektron formada

orqanının rəhbəri (müavini) tərəfindən imzalanmalı və möhürlə təsdiq

göndərilən sənədlərin möhürlə təsdiq olunması tələb olunmur. Əlavə

edilməli idi.

olaraq vergi ödəyicilərinə göndərilən sənədlərin siyahısı daha dəqiq
şəkildə qeyd olunaraq yeni redaksiyada qərar, akt, bildiriş, tələbnamə,
məktub və ya digər sənədlər (onların surətləri) kimi qeyd edilmişdir.

• Səyyar vergi yoxlaması mənfəət, gəlir, əmlak, yol və torpaq vergiləri

• Artıq yol vergisi üzrə də digər vergilər kimi səyyar vergi yoxlaması həmin

üzrə vergi ödəyicisinin son 3 təqvim ilindən çox olmayan fəaliyyətini,

yoxlamanın keçirildiyi il də daxil olmaqla vergi ödəyicisinin son 3 ildən çox

digər vergilər üzrə həmin yoxlamanın keçirildiyi il də daxil olmaqla vergi

olmayan fəaliyyətini əhatə edə bilər.

ödəyicisinin son 3 ildən çox olmayan fəaliyyətini əhatə edə bilər.

• Səyyar vergi yoxlaması aparılan vergi ödəyicisinin rəhbəri (onu əvəz

• Qanun layihəsinə əsasən vergi və maliyyə məsələləri üzrə məsul şəxsin

edən şəxs) və ya fərdi sahibkar müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini

müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirdikdə də, əmək qabiliyyəti bərpa

itirdikdə - əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək yoxlama dayandırılır.

olunanadək vergi yoxlaması dayandırılır.
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Vergi inzibatçılığı
Yeni əlavələr
Yeni dəyişikliklərə əsasən nəzarət kassa aparatının çekində əlavə olaraq aşağıdakı informasiya qeyd olunmalıdır:
• çekin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elektron informasiya sisteminə ötürülüb-ötürülməməsinə dair qeyd;
• malın sürətli məlumat kodu (Quick Response Code).

• İnvestisiya layihəsinin həcmi ilə bağlı minimal məbləğ investisiya edilmədikdə, habelə investisiya təşviqi sənədi ləğv edildikdə, vergilər üzrə faizlərin
ödənilməsi istisna olmaqla, investisiya layihəsinin icrasına başlandığı tarixdən etibarən vergi azadolmaları tətbiq edilən gəlirlər və əməliyyatlar üzrə
vergilərin hesablanması və dövlət büdcəsinə ödənilməsi investisiya təşviqi sənədi verilmiş şəxslər tərəfindən yerinə yetirilir.

• Sənədlər (onların surətləri) vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə aşağıdakı formalardan birinə uyğun göndərildikdə (verildikdə), lazımi qaydada
çatdırılmış sayılır:
a) vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) şəxsən verildikdə – şəxsən verildiyi gün;
b) poçt rabitəsi vasitəsilə vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında sənədlərində və ya vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin uçot
sənədlərində sonuncu ünvan kimi qeyd olunmuş ünvanına göndərildikdə – poçta təqdim edildiyi gündən 5 iş günü keçdikdən sonra;
c) elektron üsulla elektron kabinetinə göndərildikdə – elektron üsulla göndərildiyi gündən 3 iş günü keçdikdən sonra.
Sənədlər (onların surətləri) şəxsən verildikdə, vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) verilmə tarixini təsdiq edən üsulla təqdim edilir.
• Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının çıxardığı qərarların siyahısı daha genişləndirilərək vergi yoxlaması üzrə
əvvəlki qərarın qüvvədə saxlanılması, əvvəlki qərarın qismən ya da tam ləğv edilməsi və yaxud ona dəyişikliklər edilməsi və yeni qərarın qəbul edilməsi
haqda qərarları əhatə edir.
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Vergi inzibatçılığı
Əvvəl
•

Vergi orqanının hesabladığı vergilər, faizlər və tətbiq etdiyi maliyyə
sanksiyaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən müvafiq bildirişin alındığı
tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə şikayət
verilmədikdə, vergi orqanı borcların vergi ödəyicisinin hesablarından
dövlət büdcəsinə alınması haqqında banka icra (ödəniş) sənədi olan
sərəncam verirdi.

Dəyişikliklərdən sonra
•

Artıq 30 təqvim günü müddətində yalnız məhkəməyə deyil, yuxarı vergi
orqanına da şikayət verildikdə, vergi orqanı banka icra (ödəniş) sənədi
olan sərəncam verməyəcəkdir. Daha sonra yuxarı vergi orqanının qərarı
əsasında məsələyə baxılacaqdır.

Yeni əlavələr
•

Yeni dəyişikliklərə əsasən vergi orqanı tərəfindən ƏDV depozit hesabından ƏDV üzrə vergi borcunun, faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının
dövlət büdcəsinə alınması prosesi aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
a) vergi orqanının hesabladığı ƏDV üzrə vergi, faiz və ya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyası üzrə borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin vergi
ödəyicisinin ƏDV depozit hesabında dondurulması barədə vergi orqanı tərəfindən qərar qəbul edilir.
b) Vergi orqanının hesablamaları üzrə vergi ödəyicisi tərəfindən müvafiq bildirişin alındığı tarixdən 30 təqvim günü müddətində məhkəməyə və ya
yuxarı vergi orqanına şikayət verilmədikdə vergi orqanı tərəfindən ƏDV depozit hesabından ƏDV üzrə vergi borcunun, faizlərin və tətbiq edilmiş
maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması həyata keçirilir.
c) Müvafiq şikayət verildikdə isə yuxarıdakı qaydada dondurulmuş ƏDV depozit hesabından ƏDV üzrə vergi, faiz və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyası üzrə
borclarını alınması məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarına və ya yuxarı vergi orqanı tərəfindən “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq qəbul edilmiş qərara uyğun həyata keçirilir.
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Digər
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Digər dəyişikliklər
Yeni əlavələr
• Qanun layihəsinə əsasən vergitutmanın ümumi əsasları, vergilərin ödənilməsi qaydaları (ödənilməsi mənbələri istisna olmaqla), vergi ödəyicilərinin və
dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələri, vergi nəzarətinin forma və
metodları, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət, dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən)
şikayət edilməsi qaydaları ilə bağlı müddəaları artıq məcburi dövlət sosial sığorta haqqı və işsizlikdən sığorta haqqına münasibətdə də tətbiq
olunacaq.
• Maliyyə lizinqinin obyekti dəqiqləşdirilərək, əsas vəsaitlərə aid edilən daşınar və daşınmaz əmlak hesab ediləcəkdir. Bundan əlavə, maliyyə lizinqi müqaviləsi
üzrə lizinq alan qismində yalnız hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar çıxış edə biləcəklər.

• Sığortaçılar və təkrarsığortaçılar tərəfindən hüquqi şəxslərə, onların filial və nümayəndəliklərinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər
barədə məlumat rüb bitdikdən sonra növbəti ayın 20-dək vergi orqanlarına təqdim edilməlidir.
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