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Azərbaycan Vergi Xəbərləri
İctimai iaşə və pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahələrində
vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin
uçotunun aparılması qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “İctimai iaşə
fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun
aparılması” Qaydası və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri
üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası (bir yerdə “Qaydalar”) təsdiq
edilmişdir.
Qaydalara əsasən ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən vergi
ödəyicilərinin üzərinə aşağıdakı öhdəliklər qoyulur:


Vergi Məcəlləsi uyğun olaraq gəlirlərin və xərclərin vaxtlı və dəqiq uçotunu
aparmaq;



Vergi Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq, gəlirlərini və
xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid
etmək;



bu fəaliyyətlə bağlı bütün əməliyyatların başlanmasını, gedişini və başa çatmasını
müəyyənləşdirməyə imkan verən uçot aparılmasını təmin etmək.

Həmçinin, Qaydalarda ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsinə aid aşağıda qeyd edilən
məsələlər öz əksini tapmışdır:


Malların mədaxilinin sənədləşdirilməsi, həmçinin vergi uçotunda olmayan
şəxslərdən alınmış malların sənədləşdirilməsi;



Malların təqdim edilməsi və ya məhsul istehsalında istifadəsi əməliyyatlarının
sənədləşdirilməsi;



Gəlirlərin və xərclərin müəyyən edilməsi qaydaları;



Anbarlarda mal qalığının müəyyən edilməsi qaydaları.
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