
Sosial sığorta haqqında
Qanununda dəyişiklik edilməsi
barədə Qanun layihəsi

Sosial Sığorta haqqında Qanuna təklif
edilən dəyişiklik mülkiyyətində kənd
təsərrüfatına yararlı torpaqlar olan və

onlardan istifadə edən şəxslərin əmək
qabiliyyətli ailə üzvləirinin ödədikləri
sosial sığorta ödəmələri məqsədləri
üçün “əmək qabiliyyətli ailə üzvləri”nin
anlayışını verir. Belə ki, “əmək
qabiliyyətli ailə üzvləri” I və II qrup
əlillər, həmçinin sağlamlıq imkanları
məhdud uşaqlar istisna olmaqla 15
yaşından 62 (kişilər üçün) və 57
(qadınlar üçün) yaşınadək olan şəxsləri
əhatə edir.

“Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri
haqqında” Qanuna edilən
dəyişikliklərin tətbiq edilməsi
haqqında Prezidentin Sərəncamı

Prezident Nazirlər Kabinetinə müvafiq
qanunvericiliyi “Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında”
Qanununa edilən dəyişikiklərə

uyğunlaşdırılması üçün bütün lazımi
tədbirlərin görülməsi barədə göstəriş

verdi. Biz oxucularımızı 5 Aprel 2016-cı
ildə məlumatlandırdığımız kimi, bu
dəyişikliklər əsasən hüquqi şəxsin
təsisçiləri (iştirakçıları) və onların
Nizamnamə kapitalındakı paylarının
miqdarı barədə məlumat notariuslara və

hüquqi şəxslərin hüquqi varislərinə

açıqlana bilər.

Əlavə Dəyər Vergisi dərəcəsinin
differensiallaşdırılması

Qeyri-neft sektoru ilə bağlı vergi
dərəcələrinin optimallaşdırılması və

hazır məhsulun ixracına önəm
verilməsinin stimullaşdırılması məqsədi
ilə Hesablama Palatası tərəfindən ƏDV-
nin dərəcəsinin differensiallaşdırılması
təklif edib. Biz sizi işin gedişindən
məlumatlı saxlayacağıq.

Əlavə Dəyər Vergisindən Azad
olma

Aprelin 18-də bir sıra məhsulların idxal
və satışının ƏDV-dən azad edilməsi
barədə Qanun layihəsi Milli Məclisıin
baxışına təqdim edilmişdir. Layihə

Qanun xüsusilə kənd təsərrüfatı
məhsulları və texnikası üçün ƏDV
yükünün azaldılması məqsədi güdür.
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daşıyır və hərtərəfli hüquqi analiz təşkil etmir. 

Məlumatların dəqiqliyinə və tamlığına dair heç 

bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir nəticəyə gəlib 

onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən) əvvəl 

oxucular öz spesifik məsələləri üzrə 

mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. 

Oxucuların bu xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb 

hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq etmələrinə

və ya hər hansı vacib məqamı nəzərdən 

qaçırmalarına görə biz heç bir məsuliyyət 

daşımırıq.
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Müzakirə üçün təklif edilən digər dəyişiklik kənd
təsərrüfatı təyinatlı torpaqların üzrlü səbəb olmadan
təyinatı üzrə istifadə olunmadığı halda vergi
dərəcəsinin hər 100 kvadratmetr üçün 10 manat
artırılmasıdır.
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