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Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə
mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi
6 mindən yuxarı
vergi ödəyicisi,
4 milyon manatdan
yuxarı maliyyə
sanksiyası

70 mindən yuxarı vergi ödəyicisi
700 milyondan yuxarı borcları əhatə edir

Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan
vergi borclarının tənzimlənməsi
•

•
•
•

•

Maddə 58.7. Nağd Bu Məcəllənin 13.2.63-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş ticarət fəaliyyətinin
həyata keçirilməsi halı istisna olmaqla, nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının
pozulmasına, yəni nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən
(nəzarət-kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi
hesabat blankları olmadan və ya nağd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən), vergi orqanlarında
qeydiyyatdan keçirilməmiş və ya texniki tələblərə cavab verməyən nəzarət-kassa aparatlarından
istifadə etməklə, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş ciddi hesabat blanklarından istifadə etmədən və
ya müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunmuş formalara uyğun olmayan ciddi hesabat blanklarından
istifadə etməklə, əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılmasına, alıcıya təqdim edilməli olan çekin,
bankların valyuta mübadilə şöbələri tərəfindən müştəriyə təqdim edilməli olan bank çıxarışlarının və
ya digər ciddi hesabat blanklarının verilməməsinə və ya ödənilmiş məbləğdən aşağı məbləğ
göstərilməklə verilməsinə, nəzarət-kassa aparatlarından istifadə edilməsi dayandırıldıqda əhali ilə pul
hesablaşmalarının qeydiyyatının aparılması qaydalarının pozulmasına görə vergi ödəyicisinə:
58.7.1. təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə 400 manat, bu Məcəllənin 218.1.2-ci
maddəsində göstərilən şəxslərə 2000 manat məbləğində;
58.7.2. təqvim ili ərzində belə hallara ikinci dəfə yol verildikdə 800 manat, bu Məcəllənin 218.1.2-ci
maddəsində göstərilən şəxslərə 4000 manat məbləğində;
58.7.3. təqvim ili ərzində belə hallara üç və daha çox dəfə yol verildikdə 1200 manat, bu Məcəllənin
218.1.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərə 6000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
58.7-4. Qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə malı (işi, xidməti) təqdim edən vergi ödəyicisinə
qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha
çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə
edilən dəyişikliklər
Vergi Məcəlləsinə
201 dəyişiklik edilib.
115 yeni maddə əlavə edilib,
83 maddəyə dəyişiklik edilib, 3
maddə isə ləğv olunub.
123 maddə vergi inzibatçılığının,
o cümlədən vergi uçotunun
təkmilləşdirilməsi və
şəffaflaşdırılması,
34 maddə vergi ödəyicilərinin
hüquqlarının genişləndirilməsi,
8 maddə isə vergi yükünün
azaldılması və ya vergi güzəştləri
və vergidən azadolmalarla
bağlıdır.

Nağd hesablaşmaların məhdudlaşdırılması
Bu məqsədlə “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanun təsdiq edilmiş, eyni zamanda Vergi
Məcəlləsində də müvafiq əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
Təqvim ayı ərzində umumi məbləği aşağıda qeyd edilən məbləğdən artıq olan hesablaşmalar uzrə
odənişlərin yalnız nağdsız qaydada həyata kecirilməsi muəyyən edilmişdir:
- ƏDV məqsədləri ucun qeydiyyata alınmış və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq
dovrun istənilən ayında (aylarında) 200 min manatdan artıq olan ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə
məşğul olan vergi odəyiciləri 30.000 manatdan;
-Digər vergi odəyiciləri 15.000 manatdan.
Əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dovrun istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatadək olan
pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət gostərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər
tərəfindən odənilən əmək haqları (o cumlədən, işəgoturən tərəfindən odənilən, qanunvericiliklə muəyyən
edilmiş digər odənişlər), pensiya, təqaud, maddi yardım, muavinətlər (o cumlədən,
birdəfəlikmuavinətlər), kompensasiyalar və təzminatlar yalnız nağdsız qaydada aparılmalıdır.
Qanun ƏDV məqsədləri ucun qeydiyyata alınmış və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dovrun istənilən ayında
(aylarında) 200.000 manatdan artıq olan vergi odəyicilərinə munasibətdə 2017-ci il yanvarın 1-dən, digər vergi odəyicilərinə
munasibətdə isə 2017-ci il aprelin 1-dən quvvəyə minir.

Nağd hesablaşmaların məhdudlaşdırılması
Banklardan nağd pul vəsaitlərinin cıxarılmasının məhdudlaşdırılması məqsədilə huquqi şəxslər və fərdi
sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından cıxarılmasına gorə banklar və
poct rabitəsinin milli operatorları tərəfindən 1 faiz dərəcəsi ilə sadələşdirilmiş verginin tutulmasına və
hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq hesablanmış vergini bəyan etməklə dovlət budcəsinə
kocurulməsinə dair Vergi Məcəlləsinə 16.1.11-8-ci, 150.1.12-ci 150.3.-3-cu və 220.12-ci maddələr əlavə
edilmişdir.
“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nağd qaydada həyata kecirilməsi
məhdudlaşdırılan əməliyyatların nağd qaydada həyata kecirilməsinə gorə malı (işi, xidməti) təqdim edən
vergi odəyicilərinə qanunvericilik pozulmaqla aparılan əməliyyatın umumi məbləğinə aşağıdakı maliyyə
sanksiyalarının tətbiq edilməsi məqsədilə Vergi Məcəlləsinə 58.7-1-ci maddə əlavə edilmişdir:
-təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə aparılan əməliyyatların 10 faizi,
-təqvim ili ərzində ikinci dəfə yol verdikdə aparılan əməliyyatların 20 faizi,
-təqvim ili ərzində uc və daha cox dəfə yol verdikdə isə aparılan əməliyyatların 40 faizi miqdarında
maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Fiziki şəxslərin sabit vergisi
Sadələşdirilmiş
vergi üzrə aylıq
sabit məbləğ
(manatla)

Fəaliyyət növünün adı

Toylarda, şənliklərdə və digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq,
məzhəkəçilik və digər oxşar fəaliyyət

30

Fərdi foto, audio-video xidmətləri (foto studiyalar istisna olmaqla) sahəsində
fəaliyyət

30

Çəkməçi, pinəçi

5

Saat, televizor, soyuducu və digər məişət cihazlarının təmiri

10

Fərdi yaşayış evlərində və mənzillərdə ev qulluqçusu, xəstələrə, qocalara və
uşaqlara qulluq xidməti, dayə, fərdi sürücülük, ev təsərrüfatında təmizlik,
bağban, aşbaz, gözətçi və digər analoji işlər

10

Nəqqaşlıq emalatxanalarının fəaliyyəti

20
Sabit verginin tətbiqi ilə
bağlı Vergi Məcəlləsinə
16.1.7-1-ci, 58.12-ci,
218.4.4- cu, 220.10-cu,
220.11-ci və 221.8-ci
maddələr əlavə
edilmişdir.

Fiziki şəxslərin sabit vergisi

Elektron qaimə-faktura
ƏDV-nin məqsədləri ucun qeydiyyata alınmış və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12
aylıq dovrun istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai
iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar təqdim
edilmiş (yola salınmış) mallara, gorulmuş işlərə və gostərilmiş xidmətlərə gorə 2017-ci il 1 aprel
tarixdən, butun digər vergi odəyiciləri tərəfindən 2018-ci il 1 yanvar tarixdən malların (işlərin,
xidmətlərin) alıcısı olan huquqi şəxslərə və fərdi sahibkarlara (malların, işlərin, xidmətlərin
sifarişcisinə) elektron qaimə-faktura təqdim edilməlidir.
Vergi Məcəlləsinin 176.4-cu maddəsinə edilən dəyişikliklərə əsasən ƏDV-nin odəyiciləri
olmayan alıcılara pərakəndə mal gondərildikdə və ya xidmət gostərildikdə, elektron vergi
hesab-fakturası əvəzinə qaimə-faktura və ya elektron qaimə-faktura və ya qəbz və ya cek
verilə bilər.
Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, ucotu və istifadəsi qaydaları isə Vergilər Nazirliyi
tərəfindən muəyyən edilir.
Maliyyə sanksiyası (Maddə 58.8):
Pul vəsaitinin 1.000 manatdan cox olan məbləğdə ucotdan gizlədilməsinə və ya ucota
alınmamasına gorə – 1.000 manatdan cox olan hissəsinin 5 faizi, il ərzində belə hala təkrar yol
verdikdə 1.000 manatdan cox olan hissəsinin 10 faizi miqdarında.
Malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda –
alıcıya təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların 10 faizi,
ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, uc və daha cox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında.

Elektron ticarət
Elektron ticarət qaydasında işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə, habelə elektron qaydada təşkil
olunan lotereyaların, digər yarışların və musabiqələrin kecirilməsinə gorə ƏDV-nin alıcısının olduğu
yerdə vergiyə cəlb edilməsi ilə bağlı Vergi Məcəlləsinin 16.1.11-1-ci, 168.1.5-ci və 169-cu
muddələrinə əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
Satıcı (təchizatçı) özü barədə aşağıdakı zəruri məlumatlarla alıcıların (sifarişçilərin) və
səlahiyyətli dövlət orqanlarının tanış olmasına imkan yaratmalıdır:
- hüquqi şəxsin adı, dövlət qeydiyyatı, təşkilati-hüquqi forması, ünvanı və ya fiziki şəxsin
soyadı, adı və atasının adı, ünvanı;
- əlaqə məlumatları (telefon, faks, İnternet və elektron poçt ünvanları);
- satıcının (təchizatçının) ticarət reyestrində və ya digər reyestrdə qeydiyyatı olduğu halda,
reyestrin adı, qeydiyyat nömrəsi və ya digər identikləşdirmə məlumatı (satıcı (təchizatçı) peşə
üzrə fəaliyyət göstərərkən isə qeydiyyatdan keçdiyi müvafiq dövlət orqanının və ya digər
qurumun adı, peşə üzrə ixtisas dərəcəsi, peşə qaydaları və bu qaydalarla tanışlıq imkanı
barədə məlumat);
- sahibkarlıq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) tətbiq olunan halda xüsusi razılıq (lisenziya)
və onu vermiş dövlət orqanı barədə məlumat;
- vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN);
-malların, xidmətlərin və işlərin qiymətinə verginin və malın (xidmətin, işin) çatdırılma
haqqının daxil olub-olmaması və onların məbləği barədə məlumat.

Otel xidmətləri və aviabiletlər istisnadır

Aksiz vergisi

Vergi Məcəlləsinin 190.4.3-cu maddəsində aşağıdakı dəyişikliklər olmuşdur:
- qızılın min cəki vahidindəki miqdarı 375 (uc yuz yetmiş beş) olduqda, hər qramına gorə - 1,5 manat;
- qızılın min cəki vahidindəki miqdarı 500 (beş yuz) olduqda, hər qramına gorə - 2,0 manat;
- qızılın min cəki vahidindəki miqdarı 585 (beş yuz səksən beş) olduqda, hər qramına gorə - 2.4 manat;
- qızılın min cəki vahidindəki miqdarı 750 (yeddi yuz əlli) olduqda, hər qramına gorə - 3.0 manat;
- qızılın min cəki vahidindəki miqdarı 958 (doqquz yuz əlli səkkiz) olduqda, hər qramına gorə - 5.0 manat;
- qızılın min cəki vahidindəki miqdarı 999 (doqquz yuz doxsan doqquz) olduqda, hər qramına gorə -6,0 manat.

Aksiz vergisi

Vergi Məcəlləsinin 190.4.5-ci
maddəsinə əsasən idxal olunan xəz-dəri
məmulatlarının topdansatış bazar
qiymətindən aşağı olmayan gomruk
dəyərinə 10 faizi aksiz dərəcəsi, platinin
hər qramına 4 manat aksiz muəyyən
edilmişdir.

Torpaq vergisi
Vergi Məcəlləsinin 206.1-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna
olmaqla, kənd təsərrufatı torpaqları uzrə torpaq vergisinin dərəcəsi torpaq
sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə gorə 2 manat muəyyən edilir.
Kənd təsərrufatı fəaliyyəti ucun nəzərdə tutulan, lakin təyinatı uzrə istifadə olunmayan torpaqlar uzrə torpaq
vergisinin dərəcəsi torpaq sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə gorə 2 manat muəyyən edilir.
Təyinatı uzrə istifadə edilən və ya təyinatı uzrə istifadə edilməsi mumkun olmayan kənd təsərrufatı torpaqları
Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən qayda və meyarlar əsasında muəyyən edilir.

Torpaq satışı
Torpaq sahəsinin satışının sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilməsi məqsədi ilə Vergi Məcəlləsinə 218.4.5-ci,
219.3-2-ci və 220.8-2-ci maddələr əlavə edilmiş, 150.1.9-cu, 220.8-ci və 220.8-1-ci maddələrə dəyişikliklər
edilmişdir.
1) Kənd təsərrufatı təyinatlı torpaq sahələrinin (təyinatı uzrə istifadə edilib edilməməsindən asılı olmayaraq)
təqdim edilməsi uzrə vergi aşağıdakı qaydada həmin torpaq sahəsi uzrə hesablanmış torpaq vergisinin 2 misli
məbləğində hesablanır:
VM = (S x ŞB x 0,06 manat) x 2
2) Yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin torpaqlarının və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu
torpaqların satışı zamanı vergi aşağıdakı qaydada hesablanır:
VM = S x ZƏ x 0,5 manat
VM - odəniləcək verginin məbləği
S - torpağın sahəsi (m2-lə)
ZƏ – yerləşdiyi zonadan asılı olaraq əmsallar
0,5 manat - torpaq sahələrinin hər kvadrat metri ucun baza məbləği.

Torpaq satışı
3) Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xususi təyinatlı torpaqların sahələrinin
təqdim edilməsi zamanı verginin məbləği əlavə olaraq aşağıda qeyd olunan yuksəldici əmsallar tətbiq edilməklə
hesablanır.
VM = S x ZƏ x 0,5 manat x YƏ
VM - odəniləcək verginin məbləği
S - torpağın sahəsi (m2-lə)
ZƏ – yerləşdiyi zonadan asılı olaraq əmsal
0,5 manat - torpaq sahələrinin hər kvadrat metri ucun baza məbləği
YƏ – yuksəldici əmsallar

Transfer qiyməti
Xərclərin suni şəkildə artırılması (transfer qiymətləndirmə) hallarının qarşısının alınması məqsədilə Vergi
Məcəlləsinə 13.2.65-ci, 14-1-ci və 16.1.4-1-ci və 57.4-ci maddələr əlavə edilib, 16.1.4-cu maddədə dəyişikliklər
edilmişdir.
Transfer qiyməti – bu Məcəllənin 14-1.2-ci maddəsində göstərilən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər arasında
eyni şərtlər daxilində həyata keçirilən və müqayisə edilə bilən əməliyyatlarda təsbit olunan qiymətlərin cəminin,
həmin əməliyyatların sayına bölünməsi yolu ilə müəyyən edilən orta qiymət, habelə bu Məcəllənin 14-1-ci
maddəsinə əsasən müəyyən edilən qiymət.
Transfer qiymətləri aşağıda gostərilən şəxslər arasında təqvim ili ərzində yalnız umumi dəyəri 500.000
manatdan artıq olan əməliyyatlara tətbiq olunur və mənfəət (gəlir) vergisinin məqsədləri ucun istifadə
edilir:
• Azərbaycan Respublikasının rezidenti ilə onunla qarşılıqlı surətdə asılı olan qeyri-rezident
şəxslər arasında;
• qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi numayəndəliyi ilə həmin qeyri-rezidentin
özu və ya onun başqa dövlətlərdə yerləşən hər hansı numayəndəliyi, filialı və digər
bolməsi arasında;
• Azərbaycan Respublikasının rezidenti və (və ya) qeyri-rezidentin Azərbaycan
Respublikasındakı daimi numayəndəliyi ilə guzəştli vergi tutulan olkələrdə təsis edilmiş
(qeydiyyatdan kecmiş) subyektlər arasında.
Qeyd olunanlarla əlaqədar hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq təqvim ili ərzində
yuxarıda gostərilən hər bir şəxs uzrə umumi dəyəri 500.000 manatdan artıq olan əməliyyatlara dair Vergilər
Nazirliyinin muəyyən etdiyi formada arayışı təqdim etmək, habelə həmin şəxslərə dair məlumatları (o cumlədən
onların reyestr məlumatlarını) vergi orqanının tələbi ilə təqdim etmək vergi odəyicilərinin vəzifələrinə aid
edilmişdir. Qeyd olunan arayışı muəyyən edilən muddətdə təqdim etməyən vergi odəyicisinə vergi orqanının
rəhbərinin (onun muavininin) qərarına əsasən 500 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir..

Əlavə Dəyər Vergisi
Vergi Məcəlləsinin yeni 13.2.60-cı, 13.2.61-ci, 13.2.62-ci, 13.2.64-cü maddələri və 153-cü,
159.1-ci və 174.3-cü maddələrinə edilən dəyişikliklər “kənd təsərrufatı məhsullarının istehsalı”,
“kənd təsərrufatı məhsullarının satışı”, “pərakəndə satış”, “ticarət əlavəsi” anlayışları verməklə
yanaşı ƏDV-nin tərifinə dəyişiklik edilmiş, respublika ərazisində istehsal olunan kənd təsərrufatı
məhsullarının pərakəndə satışı ucun vergitutma obyektinin ticarət əlavəsi, yəni pərakəndə satış
qiyməti ilə alış qiyməti arasındakı fərq olduğu təsbit olunub.
Vergi Məcəlləsinin 164.1.27-ci maddəsinə edilən dəyişiklik ilə buğdanın idxalı və satışının, buğda
ununun və çörəyin istehsalı və satışının ƏDV-dən azadolma muddəti 2017-ci ildən daha 3 il
artırılmışdır.
Vergi Məcəlləsinin yeni 164.1.36-cı maddəsi ilə odəmə qabiliyyətini itirmiş bankların
restrukturizasiya və sağlamlaşdırma tədbirləri cərcivəsində Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin muəyyən etdiyi qaydada qeyri-işlək aktivlərin təqdim edilməsi 2017-ci ildən
başlayaraq 3 il muddətinə ƏDV-dən azad edilmişdir.
Vergi Məcəlləsinin yeni 164.1.37-ci maddəsi 2017-ci ildən başlayaraq 3 il muddətinə quş ətinin
satışının ƏDV-dən azadolmasını təsbit edir.
Vergi Məcəlləsinin yeni 165.4-cü maddəsi fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət
və Turizm Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən ticarət festivalları dovrundə respublika ərazisində alınan
qeyri-istehsal və qeyri-kommersiya təyinatlı mallara gorə odədikləri ƏDV-nin Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin muəyyən etdiyi qaydada qaytarılmasını nəzərdə tutur.

Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi
vergi ohdəliklərinin onun muraciəti əsasında əvvəlcədən muəyyən edilməsi
mexanizminin tətbiq məqsədi ilə Vergi Məcəlləsinə 13.2.49-1, 15.1.2-1, 24.0.1-1,
30-cu, 55.1.3-1 və 77-1-ci maddələr əlavə edilmişdir.
Vergi ohdəliklərinin huquqi nəticələr doğurmazdan əvvəl vergi orqanları ilə
razılaşdırılması üçün hər bir belə əməliyyatın dəyəri 10 milyon manatdan az
olmamalı və vergi ohdəliyinin əvvəlcədən muəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul
edilməsinə gorə 500 manat məbləğində dovlət rusumu odənilməlidir.
• Barəsində qərar qəbul edilmiş əməliyyatın icrası vergi odəyicisi ucun məcburi
xarakter daşımır.
• Barəsində qərar qəbul edilən əməliyyatla bağlı munasibətləri tənzimləyən
normativ huquqi aktlarda əməliyyat baş tutanadək dəyişiklik baş verərsə, vergi
ohdəliklərinin əvvəlcədən muəyyən edilməsi haqqında vergi orqanının qərarının
huquqi quvvəsi olmur.
• Vergi odəyicisi vergi orqanı tərəfindən bu maddəyə uyğun olaraq qəbul edilmiş
qərardan, habelə həmin qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı imtinadan inzibati qaydada
və məhkəməyə şikayət verə bilər.
• Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı huquq pozuntusunun vergi ohdəliyinin əvvəlcədən
muəyyənləşdirilməsi barədə qərara əsaslanmaqla və ya onun icrası nəticəsində
torədilməsi vergi odəyicisinin təqsirini istisna edir.

Vergi yoxlamaları
- Kameral vergi yoxlamalarının 30 gun muddətində başa
çatdırılması
- Elektron auditin tətbiqi
- Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət tədbirləri

Vergi borclarının alınması
Vergi Məcəlləsinin 89.10-cu və 90-cı maddələrində edilmiş dəyişikliklərə əsasən icra
məmurunun sifarişinə əsasən əmlak acıq hərrac ilə yanaşı, electron hərrac vasitəsi ilə də
satıla biləcəkdir.
“İcra haqqında” qanunun 53.2-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən uzərinə həbs
qoyulmuş daşınar əmlakın dəyərinin yuxarı həddi icra xidmətinin muəyyən etdiyi ticarət
şəbəkələrində, o cumlədən elektron ticarət şəbəkələrində satılması məqsədləri ucun 500
manatdan 5000 manata qədər artırılmışdır.
Qanuna edilmiş əlavə və dəyişikliklərdən biri də vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları
uzrə borcların alınması (vergilərin odənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni quvvəyə minmiş
məhkəmə qərarlarını bu Qanunla muəyyən olunmuş muddətdə qərəzli olaraq icra etməyən
və ya həmin məhkəmə qərarlarının icrasına manecilik torədən şəxslərə qarşı əlavə edilmiş
84-2.1-ci maddəyə əsasən onlar Cinayət Məcəlləsi ilə muəyyən olunmuş qaydada cinayət
məsuliyyəti daşıyacaqlar.
“İcra haqqında” qanuna əlavə olunmuş 84-2-ci maddəyə əsasən icra məmurları
tərəfindən icra sənədləri barədə məlumatların ən geci 1 gun muddətində, eləcə də vergi
orqanlarının muraciətlərinə əsasən onlara məlum olan butun məlumatların və əldə etdikləri
sənədlərin 15 gun muddətində rəsmi şəkildə aidiyyəti vergi orqanına təqdim edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.

Fiziki şəxslərin gəlir, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
1. Vergi odəyicilərinə guzəşt və azadolmaların verilməsi;
2. Vergi odəyicisinin vergi tutulan gəlirinin (mənfəətinin) muəyyən olunması;
3. Qeyri-rezidentlərin daimi numayəndəlik yaratmadan Azərbaycan mənbəyindən
əldə olunan gəlirlərinin vergiyə cəlb olunmasının tənzimlənməsi;
4. Rezident şəxslərin odəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması.

Könüllü vergi açıqlaması
Konullu vergi acıqlaması sisteminin tətbiqi məqsədilə Vergi
Məcəlləsinə 13.2.49-2-ci, 72.5-1-ci və 72.5-2-ci maddələr
əlavə edilmişdir.
Konullu vergi acıqlaması dedikdə səyyar vergi yoxlaması başa
catdıqdan sonra yoxlama zamanı aşkar edilməyən və vergi
ohdəliyinin yaranmasına səbəb olan halların vergi odəyiciləri
tərəfindən vergi orqanlarına konullu olaraq bəyan edilməsi
nəzərdə tutulur.

End of presentation
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