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ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin yaranmış debitor borcları və
alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə Məlumat Formasının təqdim edilməsi öhdəliyi
29.11.2019-cu il tarixli 1704-VQD nömrəli qanunun 2.3-cü maddəsinə əsasən 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək
ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri 2020-ci il 1 yanvar tarixinədək yaranan
debitor borcları və alınmış avanslar üzrə kreditor borcları barədə Məlumat Formasını 2020-ci il 31 yanvar
tarixinədək vergi orqanına təqdim etməlidirlər.
Qeyd etmək istərdik ki, 2020-ci il 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minmiş Vergi Məcəlləsində edilmiş
dəyişikliklərə əsasən ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın tanınması tarixi müəyyən istisnalar
nəzərə alınmaqla ödənişin həyata keçirildiyi vaxt müəyyən edilmişdir. Belə ki, ƏDV üzrə vergi tutulan
April 2019
əməliyyatın vaxtının tanınmasında əsasən hesablama metodundan kassa metoduna keçilmişdir.
ƏDV-yə cəlb olunan əməliyyatın vaxtı ilə bağlı qeyd olunan dəyişikliklər nəzərə almaqla aparılan əməliyyatlar
üzrə 1 yanvar 2020-ci il tarixdən əvvəlki dövrlərdə hesablanmış vergilərin təkrar hesablanmasının qarşısını
almaq məqsədilə Məlumat Formasının təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Məlumat Forması aşağıdakı qaydada tərtib edilməlidir:
•
•

31 dekabr 2019-cu il tarixinə debitor borc məbləği hər bir müştəri üçün ayrılqda əks etdirilir.
2020-ci ildə təqdim ediləcək mal və xidmətlərlə (işlərlə) bağlı 31 dekabr 2019-cu il tarixinə qədər
alınmış avans məbləğləri hər bir müştəri üçün ayrılqda əks etdirilir.

Məlumat Formasında rezident və qeyri-rezident şəxslər üzrə məlumatlar ayrılıqda qeyd olunmalıdır.
Məlumat Formasını təqdim etmək üçün son tarix 31 yanvar 2020-dir.

31 yanvar 2020-ci il tarixinə qədər Məlumat Forması təqdim edilmədikdə vergi ödəyicisinin debitor borcları
və alınmış avanslar üzrə borcunun olmadığı hesab olunur.

İcbari tibbi sığorta haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklər
“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən 2020-ci il yanvarın 1-dən icbari tibbi
sığortanın tətbiqi qüvvəyə minmişdir.
Əvvəlki buraxılışımızda dərc olunan sığorta haqqlarının hesablanması qaydasına dəyişikliklər edilmişdir və
2020-ci il aprelin 1-dən etibarən Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq bağlanmış və hüquqi qüvvəyə minmiş əmək
müqaviləsinə əsasən işləyən şəxslərə münasibətdə icbari sığorta haqqının hesablanması aşağıdakı kimi
müəyyən edilmişdır:

Gəlirin məbləği

Sığortaolunan - İşçi tərəfindən

Sığortalı - İşəgötürən
tərəfindən

8000 manatadək

2%

2%

8000 manatdan çox olduqda

160 manat + 8000 manatdan çox olan
hissəsinin 0.5%-i

160 manat + 8000
manatdan çox olan
hissəsinin 0.5%-i

Qeyd: 1 aprel 2020 - 1 yanvar 2021 müddətləri ərzində qeyri-dövlət və qeyri-neft sektoruna 50% güzəşt tətbiq
edilərək işçi və işəgötürəndən 8000 manatadək olan hissəsindən 1% miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı
ödəniləcək.
Əməkhaqqından hesablanmış icbari tibbi sığorta əməkhaqqı ödənişləri ilə eyni vaxtda, lakin hər ay üçün
sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq tam məbləğdə ödənilməli və hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
ödənilmiş icbari tibbi sığorta haqları barədə vergi orqanlarına bəyannamə təqdim edilməlidir.
İcbari tibbi sığorta haqqı benzinin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı və idxalı ilə məşğul olan vergi
ödəyiciləri tərəfindən benzinin, dizel yanacağının və maye qazın hər litrinə 0,02 manat olmaqla hər ay üçün
hesablamalıdır.Hesablanmış məbləğ hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli və
hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilmiş icbari tibbi sığorta haqları barədə bəyannamə
təqdim edilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27.12.2019-cu il tarixli 504 nömrəli Qərarına əsasən Bakı
şəhərində icbari tibbi sığortanın tətbiqinə 2020-ci ilin oktyabr – dekabr aylarında başlanılacaqdır.

