
PwC Azərbaycanın COVİD-19 Buraxılışı

Sahibkarlara dövlət dəstəyi tədbirlərinin mexanizmləri müəyyən edildi

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə iş yerlərinin sayının azaldılmasının qarşısının alınması məqsədilə
əmək müqaviləsi əsasında çalışan muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi
mexanizmi

8 aprel 2020

1
İnternet vergi idarəsində “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF" bölməsindən “ Yeni müraciət ” , “ Ərizə

” başlığı altında “əmək ödənişləri üzrə müraciət” alt bölməsinə daxil olmaq

2
Müraciət formasında reyestr məlumatları (vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i, bank hesabları, 1 

mart və müraciət tarixinə əmək müqavilələri üzrə işçi sayları) avtomatik əks olunacaq

3
Zərər çəkmiş sahə üzrə fəaliyyət sahələri, təsərrüfat obyektləri, işçi sayı və əməkhaqqı

fondu barədə əlavə məlumatlar vergi ödəyicisi tərəfindən doldurulmalıdır

4
Məlumatlar uçot baza məlumatları ilə avtomatik qaydada yoxlanılır. Məlumatlarda 

uyğunsuzluq aşkar edilmədikdə, avtomatik olaraq qəbul edilir və vergi ödəyicisinə bildiriş
göndərilir.

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin
göstərilməsi mexanizmi

Qeyd: Muzdlu işçilərin əməkhaqqısının müəyyən hissəsinin ödənilməsi zamanı ölkə üzrə orta aylıq əməkhaqqı (712
manat) əsas meyar olaraq götürüləcək. Əgər müəssisədə çalışan işçilərin bir qismi orta aylıq əməkhaqqından daha yuxarı
əməkhaqqı alırsa, o zaman onlara kompensasiyalar orta aylıq əməkhaqqı həddini aşmamaq şərtilə hesablanacaq.

1
İnternet vergi idarəsində “Onlayn kargüzarlıq və e-VHF" bölməsindən “ Yeni müraciət ” , “ Ərizə

” başlığı altında “fərdi sahibkarlara ödənişlər üzrə müraciət” alt bölməsinə daxil olmaq

2
Müraciət formasında reyestr məlumatları (vergi ödəyicisinin adı, VÖEN-i, fəaliyyət sahələri, 

bank hesabları, 2019-cu il ərzində ödənilmiş vergilər) avtomatik əks olunacaq

3
Vergi ödəyicisinin vergi rejimi (sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olması, gəlir vergisinin ödəyicisi 

(mikro) olması) və s.) barədəməlumatlar vergi ödəyicisi tərəfindən doldurulmalıdır

4
Məlumatlar uçot baza məlumatları ilə avtomatik qaydada yoxlanılır. Məlumatlarda 

uyğunsuzluq aşkar edilmədikdə, avtomatik olaraq qəbul edilir və vergi ödəyicisinə bildiriş
göndərilir

Qeyd: Fərdi (mikro) sahibkarın 2019-cu il ərzində dövlət büdcəsinə ödənişinin məbləği 250 manatdan az olduğu
təqdirdə ona 250 manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstəriləcək. Maliyyə dəstəyinin maksimal həddi 5,000 manat
olacaq.
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© 2020 PwC. Bu xəbərdə əks olunan informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri 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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Mechanisms for providing state support to enterpreneurs has been determined

Mechanism of payment of a certain part of the salary of employees in order to prevent the reduction of
the number of work places in the areas affected by the pandemic

08 April 2020

1
Access the “Payment of salaries” subsection of “Online-correspondence”, “Application” 

section at the Internet Tax Office

2
The information on taxpayer's name, TIN, bank accounts, number of employees under 
employment contracts as of March 1 and the date of application will be displayed in the 

application form automatically

3
Additional information on the affected areas of activity, economic divisions, the number 

of employees in the affected area and the salary fund must be filled in by the taxpayer

4
The information is automatically reconciled with the database. If no discrepancies are 

found, the information is automatically accepted and a notification is sent to the taxpayer.

Mechanism for providing financial support to individual (micro) entrepreneurs operating in areas 
affected by the pandemic

Note: The average monthly salary in the country (AZN 712) will be taken as the main criterion when paying a certain
part of the salary of employees. If part of the employees of the enterprise receives a salary higher than the average
monthly salary, then their compensation will be provided not more than the threshold of the average monthly salary.

1
Access the “Payments to the individual entrepreneurs” subsection of “Online-

correspondence”, “Application” section at the Internet Tax Office

2
Information on taxpayer's name, TIN, areas of activity, bank accounts, taxes paid during 2019 

will be automatically reflected in the application form

3
Information on its tax regime (simplified taxpayer, income taxpayer (micro), etc.) must be filled 

in by the taxpayer

4
The information is automatically reconciled with the database. If no discrepancies are 

found, the information is automatically accepted and a notification is sent to the taxpayer.

Note: If the amount of payment of an individual (micro) entrepreneur to the state budget in 2019 was less than 250
manat, he will be provided with financial support in the amount of AZN 250. The maximum amount of financial
support will be AZN 5,000
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Contact us for any questions related to the information included herein
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