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Vergi hesabatlarının təqdim edilməsi müddəti bir daha uzadıldı

Azərbaycan Respublikasında COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə elan edilmiş xüsusi
karantin rejmi (2020-ci il 31 mart -20 aprel) ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 31 mart 2020-ci il tarixli 122 nömrəli
“Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin dövründə iş rejiminin tənzimlənməsi barədə” Qərarı qəbul
edilmişdir.

Bu səbəbdən də, vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin son müddəti aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

• Fəaliyyətinə icazə verilən sahələr üzrə (siyahı əlavə olunmuşdur) - 6 aprel 2020-ci il;
• Fəaliyyəti məhdudlaşdırılmış sahələr üzrə - 21 aprel 2020-ci il.

Qeyd 1: Xüsusi əmək rejminə dəyişiklik ediləcəyi halda bu barədə əlavə məlumat veriləcəkdir.

Qeyd 2: Nazirlər Kabinetinin 31 mart 2020-ci il tarixli 122 nömrəli Qərarın 2 nömrəli əlavəsinə əsasən qeyri-iş
günlərində işlərin davam etdirilməsi zəruri olan fəaliyyət sahələrinin siyahısı:

1. Əsas istehsalat növləri:

• müdafiə sənayesi məhsullarının istehsalı;

• qida məhsullarının və onlar üçün xammal
istehsalı, qida məhsullarının tədarükü, 
təchizatı, saxlanması və topdan satışı;

• gündəlik baxım və gigiyena vasitələrinin
istehsalı;

• kimyəvi məhsulların istehsalı;

• kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və
emalı, o cümlədən fermer təsərrüfatlarının
fəaliyyəti; əkinçilik və məhsul yığımı; diri
heyvanların kəsimi.

• neft avadanlıqları və qurğularının istehsalı;

• neft və qazın hasilatı, emalı, saxlanması və
satışı; neft və qazın boru kəmərləri vasitəsi ilə
ötürülməsi;

• metallurgiya sənayesi üzrə fəaliyyət;

• tikinti və məişət avadanlıqlarının istehsalı və
təmiri;

• mühəndislik və layihələndirmə xidmətləri;

• mülki və sənaye təyinatlı bina və qurğuların, 
yolların tikintisi və təmiri;

• qablaşdırma məhsullarının istehsalı;

• daş, metal və taxta məhsullarının istehsalı; 
mebel istehsalı və təmiri.

2. Səhiyyə və sosial sahə üzrə:

• elmi-tədqiqat və laborator xidmətləri;

• xəstəxanalar, poliklinikalar və digər tibb
müəssisələri üzrə xidmətlər;

• baytarlıq xidmətləri;

• tibbi avadanlıqların, dərmanların və
tibbi vasitələrin istehsalı;

• sosial xidmətlər;

• əqli qüsurlu və xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan şəxslər üçün baxıcılıq xidməti.

3. Məişət xidmətləri üzrə:

• məişət tullantılarının yığılması və
utilizasiyası;

• poçt xidmətləri;

• kimyəvi təmizləmə;

• mənzillər istisna olmaqla, yaşayış
binalarının təmizlənməsi;

• avtomobillərin təmiri;

• avtomobil yuyulma məntəqələri;

• tərcümə xidmətləri;

• heyvan sığınacaqları;

• dizayn xidmətləri.

4. Nəqliyyat və logistika sahəsi üzrə:

• hava, dəniz, dəmir yolu və avtomobil
nəqliyyatı ilə yük daşımaları;

• dəmir yolu, dəniz gəmiçiliyi, liman və
avtomobil yolları xidmətləri;

• logistika xidmətləri;

• ictimai nəqliyyat və taksi xidmətləri.

5. Pərakəndə və topdan satış üzrə:

• ərzaq məhsullarının satış məntəqələri;

• apteklər;

• yanacaqdoldurma məntəqələri;

• zoomağazalar, o cümlədən heyvanlar
üçün yem satışı məntəqələri;

• tikinti materiallarının və məişət
xırdavatlarının satışı məntəqələri.

6. İnfrastruktur sahəsi üzrə:

• kommunal xidmətlər (kanalizasiya və
su təchizatı, qaz təchizatı,istilik
təchizatı, enerji paylanması);

• elektrik enerjisinin istehsalı və
təchizatı;

• su təchizatı və meliorasiya;

• telekommunikasiya və rabitə
xidmətləri.

7. Kütləvi informasiya vasitələri. 8. Maliyyə təşkilatları üzrə:

• banklar və bank olmayan kredit
təşkilatları;

• investisiya şirkətləri, fond birjaları;

• sığorta təşkilatları;

• ödəniş xidmətləri və klirinq xidmətləri
göstərən təşkilatlar.

9. Xüsusi xidmət növləri üzrə:

• çatdırılma xidmətləri;

• məişət avadanlıqlarının təmiri;

• dezinfeksiya xidmətləri;

• Vəkillik fəaliyyəti.
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The deadline for submission of tax returns has been extended once again.

With regard to the the special quarantine regime (March 31-April 20, 2020) announced in order to prevent the
spread of COVID-19 infection in the Republic of Azerbaijan, the Cabinet of Ministers adopted Resolution No. 122 dated
March 31, 2020 "On the regulation of the regime of work during the special quarantine in the territory of the Republic of
Azerbaijan".

For this reason, the deadline for filing tax returns is set as follows:

• For industries (sectors) permitted to operate (list attached) - April 6, 2020;
• For industries (sectors) restricted to operate - April 21, 2020.

Note 1: Additional information will be provided in case of changes in the special labor regime.

Note 2: List of industries (sectors), where continuing working on non-working days is necessary, in accordance with
Annex 2 to Resolution No. 122 dated 31 March 2020:

1. Main types of production:

• production of defense industry products;

• production of food products and raw 
materials for them, supply, storage and 
wholesale of food products;

• production of daily care and hygiene 
products;

• production of chemical products;

• production and processing of agricultural 
products, including the activities of farms; 
agriculture and harvesting; slaughter of live 
animals.

• production of oil equipment and facilities;

• production, refining, storage and sale of oil 
and gas; oil and gas transmission through 
pipelines;

• activities in the metallurgical industry;

• production and repair of construction and 
household equipment;

• engineering and design services;

• construction and repair of civil and industrial 
buildings and facilities, roads;

• production of packaging products;

• production of stone, metal and wood 
products; furniture production and repair.

2. Healthcare and social sector:

• research and laboratory services;

• services for hospitals, clinics and other 
medical institutions;

• veterinary services;

• production of medical equipment, 
medicines and medical devices;

• social services;

• Care for people with mental disabilities 
and special needs.

3. Household services:

• collection and utilization of household 
waste;

• postal services;

• dry cleaning;

• cleaning of residential buildings, except 
for apartments;

• car repair;

• car wash stations;

• translation services;

• animal shelters;

• design services.

4. In the field of transport and logistics:

• cargo transportation by air, sea, rail and road;

• railway, shipping, port and highway services;

• logistics services;

• public transport and taxi services.

5. For retail and wholesale:

• sales points of food;

• pharmacies;

• gas stations;

• zoos, including sales points for animal 
feed;

• points of sale of construction materials 
and household items.

6. In the field of infrastructure:

• utilities (sewerage and water supply, gas 
supply, heating, energy distribution);

• electricity generation and supply;

• water supply and melioration;

• telecommunications and 
communication services.

7. Mass media. 8. Financial institutions:

• banks and non-bank credit 
organizations;

• investment companies, stock exchanges;

• insurance companies;

• organizations providing payment 
services and clearing services

9. Types of special services:

• delivery services;

• repair of household appliances;

• Disinfection services.

• Advocacy.
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