
Vergi yoxlamalarının
dayandırılması

Vergilər Nazirliyinin ən son
kollegiya iclasında yoxlamaların
dayandırılması haqqında qərar
qəbul edilmişdir.

Vergilər naziri Fazil Məmmədov
illik dövriyyələri 120 min
manatdan aşağı olan və

sadələşdirilmiş qaydada vergi
ödəyən sahibkarlıq subyektlərində

səyyar vergi yoxlamalarının və

operativ nəzarət tədbirlərinin
(əmək müqavilələrinin
bağlanmasına və aksizli
məhsulların satışı zamanı
aksizlərin tətbiqinə nəzarət və

dövriyyənin müəyyənləşdirilməsi
üçün xronometraj metodu ilə
müşahidələrin aparılması istisna
olmaqla) keçirilməsinin müvəqqəti
dayandırılması haqqında göstəriş
vermişdir. Bu 70 minə yaxın vergi
ödəyicisini əhatə edəcəkdir.
keçirilir.

Gömrük tənzimlənməsinə
dəyişikliklər

22 oktyabr 2015-ci il tarixində

Azərbaycan Respublikası
Prezidenti tərəfindən "Gömrük
sahəsində nəzarətin həyata
keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi
yoxlamaların sadələşdirilməsi
haqqında" Fərman imzalanmışdır.
Fərmana əsasən fiziki şəxslər
tərəfindən Azərbaycan
Respublikasının ərazisinə gətirilən
istehsal ya kommersiya məqsədləri
daşımayan ümumi gömrük dəyəri
10000 ABŞ dolları ekvivalenti
məbləğindən (yetkinlik yaşına
çatmamış hər bir fiziki şəxsə görə

əlavə 2000 ABŞ dolları ekvivalenti
məbləğindən) artıq olmayan
malların (aksizli mallar,
avtonəqliyyat vasitələri və səfər
zamanı fiziki şəxsin zəruri
ehtiyaclarının ödənilməsi üçün
nəzərdə tutulan əşyalar istisna
olmaqla) gömrük ödənişi
ödənilmədən gömrük sərhədindən
keçirilməsi qərara alınmışdır.
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