
Vergi borclarının tənzimlənməsi
haqqında Qanun qüvvəyə
minmişdir

Qanuna əsasən vergi ödəyicilərinin 1
yanvar 2017-ci il tarixinə mövcud olan
aşağıdakı vergi borcları tam silinir:

• vergilərin vaxtında
ödənilməməsinə görə hesablanmış
faizlər;

• nağd pul hesablaşma (nəzarət-
kassa aparatları və ya ciddi hesabat
blankları tətbiq edilmədən)
qaydalarının pozulmasına görə tətbiq
edilmiş maliyyə sanksiyaları.

Eyni zamanda qanun vergi nəzarəti
tədbirləri və vergi yoxlamaları zamanı
tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları üzrə

1 yanvar 2017-ci il tarixinə mövcud
olan vergi borclarının mərhələli şəkildə

silinməsini nəzərdə tutmuşdur. Belə ki,

• 2017-ci ilin yanvar ayında borcun
30%-i ödənilərsə, 70%-i silinir;

• 2017-ci ilin yanvar-fevral
aylarında borcun 50%-i ödənilərsə,
50%-i silinir;

• 2017-ci ilin yanvar-mart
aylarında borcun 70%-i ödənilərsə

30%-i silinir.

Bu qanun sözü gedən vergi borclarının
məcburi ödənilməsi barəsində

məhkəmə qərarı qəbul edilmiş, lakin
2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud
olan ödənilməmiş hissələrinə də şamil
edilir.

"İxrac-idxal əməliyyatları üzrə
gömrük rüsumlarının dərəcələri"
haqqında qərarda dəyişiklik
edilmişdir

Saflaşdırılmış misdən məftil
hazırlanması üçün biçmələr,
saflaşdırılmış misdən prokat üçün
biçmələr, digər saflaşdırılmış biçmələr,
mis əsasında liqaturalar, saflaşdırılmış
misdən çubuqlar və profillər, digər mis
ərintilərindən çubuq və profillər üçün
ixrac rüsum dərəcələri 10 (on) faiz,
lakin 1000 kq-a 300 ABŞ dollarından
az olmamaqla müəyyən edilmişdir.

Yeni dərəcələr 9 fevral 2017-ci ildən
qüvvəyə minərək 5(beş) il müddətində

qüvvədə qalacaq.
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Xarici valyutaların dəyişdirilməsinin yeni
qaydaları

Azərbaycanda banklar üçün valyuta mübadilə
əməliyyatlarının aparılması zamanı müəyyən olunmuş
faiz dəhlizi, yəni 4 (dörd) faiz marja ləğv olunmuşdur.
Yeni qaydalara əsasən dollar banklara xəraclarda "ən
yaxşı təklif" əsasında satılacaq. Xəraclar bazar ertəsi,
çərşənbə və cümə günləri həyata keçiriləcək.

"Büdcə sistemi" haqqında qanuna dəyişiklik
edilmişdir

Hesablama Palatası növbəti ilin büdcəsinin
yoxlanılması, maliyyə siyasəti, gəlir və xərclərin büdcə

klassifikasiyası, dövlət borcunun ən yüksək
məhdudiyyəti, prioritet xərclər, növbəti il üçün
birləşdirilmiş büdcə və növbəti üç il üçün büdcə

proqnozu, dövlət büdcəsinin hazırlanması və tətbiqi
üçün qanun layihələrinin hazırlanmasına dair məsul
orqan təyin edilmişdir.

"Qrant müqavilələrinin qeydə alınması
Qaydası"nda dəyişiklik edilmişdir

Dəyişikliyə əsasən, qrant müqavilələri imzalandığı
tarixdən 30 gün ərzində Ədliyyə Nazirliyinə təqdim
edilməlidir. Donorla bağlı məlumat 7 gün ərzində

təqdim edilməlidir. Əgər müqavilənin predmeti
xidmətlərin göstərilməsi və işlərin görülməsidirsə, belə
növ müqavilələr xidmət müqavilələri kimi qeydiyyata
alınmalıdır.
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