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Vergi stimulların verilməsi və iş yerlərinin və sosial sabitliyin qorunması ilə bağlı hökumət
tərəfindən növbəti addımlar atılır
İqtisadiyyat Nazirliyi, Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının, eləcə də dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən
kəskin dalğalanmaların Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin azaldılması məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrəli Sərəncamının 10.2-ci bəndinin icrası ilə bağlı ilkin mərhələdə
həyata keçiriləcək işlərlə bağlı aşağıdakıları ictimaiyyətin və vergi ödəyicilərinin diqqətinə çatdırır.
Pandemiyadan zərər çəkmiş fəaliyyət sahələrinin siyahısı
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Ictimai iaşə

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə aşağıdakı vergi güzəştləri və
tətillərinin verilməsi planlaşdırılır:
•

mənfəət vergisi, sadələşdirilmiş vergi, əmlak və torpaq vergiləri, habelə fiziki şəxslərdən icarəyə götürülən daşınmaz
əmlaklar üzrə ödəmə mənbəyində tutulan vergi üzrə müddətli vergi azadolmalarının verilməsi,

•

mənfəət və əmlak vergisi üzrə cari vergi ödəmələrindən müddətli azadolmanın verilməsi,

•

mikro sahibkarlıq subyektləri tərəfindən vergi hesabatlarının (mənfəət vergisi, əmlak vergisi, sadələşdirilmiş
vergi) verilməsi və vergilərin ödənilməsi müddətinin uzadılması,

•

mikro sahibkarlıq subyekti olmayan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim edilmiş mənfəət və əmlak vergisi
üzrə hesabatlarda hesablanmış vergilərin ödənilməsi müddətinin uzadılması,

•

vergi ödəyicisi tərəfindən həyata keçirilən zəruri profilaktik, o cümlədən dezinfeksiya tədbirlərinə görə çəkilmiş
xərclərin məhdudlaşdırılmadan gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilməsi.

Bunlarla yanaşı, aşağıdakı məsələləri əhatə edən dəyişikliklərin tətbiqi də hazırda müzakirə mərhələsindədir:

•

əhalinin ərzaq və tibbi ehtiyacları üçün zəruri olan bəzi məhsul növlərinin idxalı, habelə əhalinin ərzaq, tibb və
digər zəruri məhsullara olan tələbatının qısa müddətdə ödənilməsi məqsədilə bəzi məhsul növlərinin istehsalı ilə
bağlı xammal və materialların idxalının müəyyən müddətdə ƏDV-dən azad edilməsi,

•

ödənilməmiş vergi, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarına görə faizlərin hesablanmasının
təxirə salınması,

•

bir sıra sahibkarlıq subyektləri üzrə sosial sığorta yükünün azaldılması.

Qeyd edilir ki, bu məsələlərlə bağlı Vergi Məcəlləsində və “Sosial sığorta haqqında” Qanunda zəruri dəyişiklikləri ehtiva
edən qanun layihələri hazırlanıb. Həmin Qanun layihələrinin yaxın günlərdə müzakirəyə çıxarılaraq qəbul olunacağı
gözlənilir.
İşyerlərinin və sosial sabitliyin qorunması
Dəstəyin həcmi və əhatə dairəsi

Fərdi sahibkarlar
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300 min muzdlu işçi

80 mln. manat

215 mln.manat

Belə ki, Maliyyə dəstəyinin mümkün qədər qısa müddət ərzində göstərilməsini təmin etmək üçün fərdi sahibkarlar (1)
və işəgötürənlərin (2) İnternet Vergi İdarəsində (www.e-taxes.gov.az) mövcud olan elektron kabinetləri vasitəsilə
müraciət təqdim edir. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər isə, uyğun olaraq:

(1)
(2)

fərdi sahibkarların bank hesablarına köçürülür;
işçilərinə ödənilməli olan əməkhaqqının müəyyən hissəsi işəgötürənlərin bank hesablarına köçürülür.

Qeyd: Bu işlərin dəqiq icra mexanizmini özündə əks etdirən Proseslər Xəritələri hazırlanıb və bu barədə həm
işəgötürənlərə, həm də fərdi sahibkarlara ətraflı məlumat yaxın vaxtlarda onlara şəxsi elektron kabinetləri, SMS
və bildirişlər vasitəsilə çatdırılacaq.
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The next steps are being taken by the government to provide tax incentives and protect jobs and social
stability
The Ministry of Economy informs the public and taxpayers regarding the implementation of paragraph 10.2 of the
Decree of the President of the Republic of Azerbaijan "On a number of measures to reduce the negative impact of
COVID-19 pandemic and the subsequent fluctuations in the global energy and stock markets on the economy,
macroeconomic stability, employment issues and businesses in the country.
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The following tax benefits and holidays are intended to be provided to businesses operating in areas affected by the
pandemic:
•

granting termprorary tax exemptions on profit tax, simplified tax, property and land taxes, as well as
withholding tax on real estate leased from individuals;

•

granting temporary exemption from current tax payments on profit and property taxes,

•

extended deadlines for submission of tax reports (profit tax, property tax, simplified tax) by micro-business
entities and extension of tax payment deadlines,

•

extension of the deadline for payment of taxes calculated in the profit and property tax reports submitted by nonmicro-business taxpayers,

•

Expenses incurred by the taxpayer for necessary preventive measures, including disinfection, will be attributable to
the deductible expenses.

In addition, the implementation of changes covering the following issues is currently under discussion:

•

Exemption from VAT of import of some types of products necessary for food and medical needs of the
population, as well as import of raw materials and materials related to the production of products in order to
meet the demand of the population for food, medicine and other necessary products in a short time.

•

Postpone calculation of interest on unpaid taxes, compulsory state social insurance and unemployment
insurance premiums,

•

Reduction of social insurance burden on a number of business entities.

It is noted that draft laws containing necessary amendments to the Tax Code and the Law on Social Insurance have
been prepared. The draft laws are expected to be discussed and adopted in the coming days.
Protecting jobs and social stability
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Thus, in order to ensure the provision of financial support as soon as possible, individual entrepreneurs (1) and
employers (2) apply through the electronic offices available in the Internet Tax Office (www.e-taxes.gov.az ).
Respectively, funds allocated from the state budget:
(1) transferred to bank accounts of individual entrepreneurs;
(2) a portion of the wages due to employees shall be transferred to the employers' bank accounts.

Note: The Processes Maps describing the precise execution mechanisms of this actions have been prepared and a
detailed information on this will be delivered to the employers and individual entrepreneurs during upcoming days
through their private electronic cabinets, SMS and notifications.
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