
Elektron ƏDV hesab
fakturaların buraxılması

Hökumət elektron xidmətlərin
dairəsinin genişləndirilməsi və
inkişafı iləbağlı islahatlara davam 
edir.

Nazirlər Kabineti 2014-cü ilin mart
ayında qəbul edilmiş 83 və 84 saylı 
qərarları ilə ƏDV hesab
fakturalarının hazırlanması və
göndərilməsi, habelə
təchizatçıların subuçot hesabına 
ƏDV-nin ödənilməsinə dair
qaydalara dəyişiklik etmişdir.

Artıq müəyyən bir müddətdir ki,
praktikada tətbiq olunmasına
baxmayaraq, təchizatçılar elekton
ƏDV hesab fakturanı 
gücləndirilmiş elektron imzadan –
ASAN İMZA və elektron imzadan -
istifadə edərək də Vergilər
Nazirliyinin rəsmi elektron
saytında hazırlaya bilərlər (www.e-
taxes.gov.az).

Elektron ƏDV hesab faktura yalnız 
gücləndirilmiş elektron imzadan 
istifadə olunaraq təsdiq edilə və
alıcıya göndərilə bilər.

Bundan əlavə, alıcılar xüsusi 
gücləndirilmiş elektron imzadan 
istifadə edərək və www.e-
taxes.gov.az rəsmi saytda
“Köçürmə əməliyyatlarının 
aparılması” menyusunu seçərək
ƏDV-ni öz ƏDV subuçot
hesablarından satıcıların ƏDV
subuçot hesablarına ödəyə bilərlər.

Yeni elektron xidmətləri

Nazirlər Kabinetinin 86 saylı 
qərarına əsasən (1 aprel 2014-cü
ildə qüvvəyə minmişdir) elektron 
xidmət növlərinin siyahısı 
artırılmışdır.

- hüquqi şəxslərin, təhsil
müəssisələrinin və dini qurumların 
dövlət qeydiyyatı haqqında 
məlumatın dərc edildiyi mətbu
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nəşrdə həmin hüquqi şəxslərin, müəssisələrin
və qurumların ləğv edilməsi haqqında 
məlumatın və onların kreditorlarına 
xəbərdarlığın dərc olunması ilə bağlı 
müraciətlərin qəbulu.

Əcnəbilər üçün yeni vəsatət və viza
ərizə-anket formaları 

Nazirlər Kabinetinin 87 saylı qərarına əsasən
əcnəbilər üçün yeni viza ərizə-anket və vəsatət
formaları 2014-cü ilin mayın əvvəlində
qüvvəyə minəcək.

Bu qərardan əvvəl dəvət məktubları azad 
formada tərtib oluna bilərdi və yeni qərar
onlar üçün xüsusi forma müəyyənləşdirir.

Dövlət mülkiyyətinə keçirilən mallar

19 mart 2014-cü ildə Nazirlər Kabineti dövlət
mülkiyyətinə keçirilmiş və gömrük
hərraclarında hələ satılmamış qalan yaxud 
mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən və
mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar, 
həmçinin saxlama müddətini ötmüş və tez
korlanan mallar barəsində sərəncam
verilməsi qaydalarını təsdiqlədi.

Müəyyən prosedurlara riayət edildikdən
sonra belə malların dövlət orqanlarına 
verilməsi, təkrar emalı və ya məhv edilməsi
barədə qərar verilə bilər.

Sahibkarlığın inkişafı 

3 mart 2014-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti sahibkarlıq 
fəaliyyətinin inkişafı məqsədi ilə fərman
imzalayıb.

Prezident Fərmanın məqsədi ölkədə
sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət
tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi və
əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması
kimi müəyyənləşdirilib. 

Müxtəlif nazirliklərə aşağıda qeyd olunmuş 
sahələrdə prosedurların və müddətlərin
təkmiləşdirilməsi və azaldılması üçün 
təkliflərin verilməsi həvalə olunub:

• hüquqi şəxslərin və fərdi sahibkarların 
«bir pəncərə» prinsipinə uyğun olaraq 
elektron qeydiyyatı 

• tikintiyə icazələrin verilməsi

• daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı

• kreditlərin verilməsinə təsir göstərən
təşkilatların fəaliyyəti

• korporativ idarəetmə və investorların
maraqlarının qorunması 

• idxal-ixrac əməliyyatları

• müflisləşmə və iflas qanunvericiliyi
sahəsi
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