
Dərman vasitələri haqqında
qanunda dəyişikliklər edilmişdir

Dəyişikliklərə əsasən, həkim resepti
olmadan buraxılan dərman
vasitələrinin, tibbi təyinatlı texnikanın,
müalicə, profilaktika, diaqnostika və

reabilitasiya metodlarının
reklamvericisi reklam istehsalçısına və

reklam yayıcısına, onların tələbi
əsasında müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının akkreditasiya olunmuş
uyğunluğu qiymətləndirən qurumu və

ya akkreditasiya olunmuş uyğunluğu
qiymətləndirən qurumlar tərəfindən
verilmiş sertifikatın, dərman
vasitəsinin dövlət qeydiyyatına
alınmasını təsdiq edən qeydiyyat
vəsiqəsinin, dərman vasitəsindən
istifadəyə dair təlimatın, təlimatda
dərman vasitəsinin buraxılması
qaydası göstərilmədiyi hallarda
müvafiq məlumat olan sənədin, mənşə

sertifikatının, reklamda istinad
olunduqda, tədqiqatların nəticələrini
təsdiq edən sənədin surətlərini təqdim
edir. Həkim resepti olmadan buraxılan
dərman vasitələrinin qəbulu və tibbi
texnikadan istifadə əlavə təsirlə
müşayiət olunduqda, reklamda bu
barədə məlumat verilməli, həkimlə

yaxud mütəxəssislə məsləhətləşmənin
zəruriliyi qeyd edilməlidir. İstifadəsi
üçün xüsusi hazırlıq tələb olunan
dərman vasitələri, tibbi texnika barədə

reklam yalnız tibb sahəsində

ixtisaslaşdırılmış mətbu nəşrlərdə, tibb
işçiləri və əczaçılar üçün keçirilən
tədbirlərdə yayımlana bilər. Dərman
vasitələrinin pulsuz paylanması, satışı,
ödənişli və ya ödənişsiz tibbi
xidmətlərin göstərilməsi ilə müşayiət
olunan reklam aksiyalarının
keçirilməsi qadağandır.

Dövlət dili haqqında qanunda
dəyişikliklər edilmişdir

Reklamvericinin tələbinə əsasən
reklam qurğularında yerləşdirilən
reklamın mətnində Azərbaycan
Respublikasının dövlət dili ilə yanaşı
digər dillərdən istifadə oluna bilər. Bu
halda xarici dildə olan mətn dövlət
dilində olan mətndən sonra
yerləşdirilməli, dövlət dilində olan
mətnin tutduğu sahədən kiçik olmalı və

reklamın yerləşdiyi ümumi sahənin
üçdə birindən çox olmamalıdır. Mətndə

digər dillərdə ifadə olunan əmtəə nişanı
və coğrafi göstərici müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən qeydə

alındığı formada göstərilməlidir.
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Vergi mübahisələri üzrə məhkəmə praktikası

1. Şirkət Vergilər Nazirliyi və Bakı şəhər Vergi
Departamentinə qarşı

İddianınməbləği: təxm. 500 min manat (AZN)

Məhkəmə instansiyası: Ali Məhkəmə

Tarix: İyul 2016

Predmet: Torpaq vergisi

İş: Şirkət dövlət su fondu torpaqlarından daimi
istifadəyə verilən 50 ha (toplam 500 ha ərazidən)
qurudulan torpaq sahəsində tikinti həyata keçirmişdir.
Vergi orqanı isə bütün əraziyə vergi təyin etmişdir.

Qərar: Məhkəmə, Şirkətin mövqeyini dəstəkləyərək,
qərara almışdır ki, qurudulmamış ərazi istehsal
fəaliyyətinə cəlb edilməmişdir, bu səbəbdən də vergiyə

cəlb olunmamalıdır.

2. Şirkət Vergilər Nazirliyi yanında Bakı şəhər
Vergi Departamentinə qarşı

İddianınməbləği: təxm. 350 min manat (AZN)

Məhkəmə instansiyası: Ali Məhkəmə

Tarix: Sentyabr 2016

Predmet: Sadələşdirilmiş vergi

İş: Şirkət 2005-ci ildə yaşayış binasının tikintisinə

başlamışdır. Hökumət, daha sonra, tikintini dövlət
ehtiyacları üçün dayandırmışdır. Şirkətə 2008-ci ildə

yeni ərazi təqdim edilmişdir.

Mübahisə mənzil tikintisinə 2007-ci ildən etibarən
müəyyən edilmiş sadələşdirilmiş verginin tətbiq edilib-
edilməməsi ilə bağlı olmuşdur. Belə ki, Vergi orqanı
Şirkətin vergi vəziyyətini ağırlaşdırmasına səbəb olan
sadələşdirilmiş vergi tətbiq etmişdir.

Qərar: Məhkəmə nəticəyə gəlmişdir ki, qanunvericiliyə

edilən dəyişikliklərdən sonrakı dövrdə yeni ərazidə

tikilmiş bina ilkin layihənin davamıdır. Digər tərəfdən,
sadələşdirilmiş verginin Şirkətə tətbiqi onun vergi
vəziyyətini ağırlaşdıran hal kimi qiymətləndirmişdir.
Məhkəmə Şirkətin mövqeyini dəstəkləyərək, qərara
almışdır ki, bu halda sadələşdirilmiş verginin tətbiqi
mümkün deyil, çünki qanun fiziki və hüquqi şəxslərin
vəziyyətini ağırlaşdıran normativ hüquqi aktların
geriyə qüvvəsini qadağan edir.
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