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“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Qanun qüvvəyə minmişdir
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Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər qüvvəyə minmişdir

•

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər qüvvəyə minmişdir

•

Vizanın uzadılması üçün sadələşdirilmiş prosedur

•

Qeyri-iş günərinin uzadılması barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin
qərarı imzalandı

Qeyd edilən məlumatlarla bağlı hər hansı sualınız yaranarsa bizə müraciət edin
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ƏDV-nin qaytarılması qaydaları təsdiq edildi
“Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasinin ərazisində pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti
göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və qaz məhsulları istisna olmaqla) görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması qaydası”
(“Qaydalar”) Azəraycan Respublikası Prezidentinin 21 Mart 2020-ci il Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
Vergi Məcəlləsinin 165.5-ci maddəsinə uyğun olaraq qaytarılan məbləğ nağdsız qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 15 faizini, nağd
qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 10 faizini təşkil edir.
Qəbul edilmiş Qaydalara əsasən, istehlakçıya alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması müvəkkil bank vasitəsilə
həyata keçirilir. Qaytarılan məbləğ istehlakçının bank kartına (və ya hesabına) köçürmə yolu ilə həyata keçirilir. Əgər
istehlakçı əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsdirsə, ƏDV yalnız həmin şəxslərin milli valyutada bank kartı (və ya hesabı)
olduqda qaytarılır.
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ƏDV-nin qaytarılması proseduru aşağıdakı kimidir:
• İstehlakçı şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin FİN-i və ya mobil telefon nömrəsi vasitəsilə ƏDV-nin qaytarılması üçün
istehlakçıların müraciətlərinin qeydiyyata alındığı informasiya sistem (“Portal”) üzərindən qeydiyyatdan keçir. Qeydiyyat
zamanı istehlakçı üçün elektron kabinet yaradılır.
•
• Satıcı malın alışı zamanı mal alışına dair məlumatları Dövlət Vergi Xidmətinin elektron informasiya sisteminə qoşulmuş
nəzarət-kassa aparatına daxil edərək, istehlakçıya nəzarət-kassa aparatı çeki təqdim etməlidir. İstehlakçı malların dəyərini
nağdsız qaydada POS-terminal vasitəsilə ödədikdə və POS-terminal nəzarət-kassa aparatı ilə inteqrasiya olunmadıqda,
istehlakçıya nəzarət-kassa aparatı çeki ilə yanaşı, POS-terminaldan çıxarış da verilməlidir. ƏDV-nin qaytarılması üçün
nəzarət-kassa aparatının çeki Vergi Məcəlləsinin 50.8-ci maddəsinin tələblərinə cavab verməlidir.
• İstehlakçı nəzarət-kassa aparatı çekini aldığı tarixdən 90 gün ərzində ƏDV məbləğinin qaytarılması üçün Portala
müraciətini və nəzarət-kassa aparatı çeki barədə məlumatları daxil edir.

• İstehlakçının Portala daxil etdiyi nəzarət-kassa aparatı çeki barədə məlumatların Dövlət Vergi Xidmətinin məlumat
bazasındakı məlumatlarla uyğunluğu yoxlanılaraq istehlakçı məlumatlandırılır və nəzarət-kassa aparatı çekinin təsdiqləndiyi
dərhal istehlakçının elektron kabinetində əks olunur.
• Portala daxil olan müraciət “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
müddəaları nəzərə alınaraq, çekin çap olunduğu tarixdən 14 gün sonra aktivləşir. Bu müddət nəzərə alınmaqla, qaytarılmalı
ƏDV məbləği ilə bağlı məlumat 5 gün müddətində müvəkkil banka ötürülür.
• Müvəkkil bank 10 gün müddətində qaytarılmalı ƏDV məbləğini istehlakçının milli valyutada bank kartına (və ya hesabına)
köçürmə yolu ilə qaytarır. Beləliklə, İstehlakçıya ƏDV-nin qaytarılması prosesi istehlakçının portala müraciətinin daxil
edildiyi tarixdən 30 gün müddətində həyata keçirilir.
• ƏDV qaytarıldıqdan sonra malın qaytarılması və ya dəyişdirilməsi ilə bağlı satıcıya müraciət edə bilər. Bu zaman satıcı
tərəfindən malın alışı zamanı əldə edilmiş nəzarət-kassa aparatı çekinə əsasən ƏDV-nin qaytarılması Portalda yoxlanılır.
ƏDV-nin qaytarıldığını müəyyən edildiyi təqdirdə, istehlakçının ödədiyi malın dəyərindən qaytarılmış ƏDV məbləğini
çıxmaqla, pul istehlakçıya geri qaytarılır.

19 Mart 2020-ci il tarixdə “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Qanun qüvvəyə minmişdir
Belə ki, 19 mart 2020-ci il tarixdən başlayaraq müvafiq dövlət orqanları özə tibb fəaliyyəti sahəsində subyektlərində
yoxlamaları bərpa edə bilərlər.
19 Mart 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər qüvvəyə
minmişdir
Dəyişikliklər epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə fiziki şəxslərə AZN
100 – 200 civarında inzibati cərimə tətbiq edir. Bu cür pozuntuya görə vəzifəli şəxslər AZN 1500 – 2000 civarında cərimə
ediləcəklər. İşin halları və pozuntunu törədən şəxsin şəxsiyyəti nəzərə alınaraq, şəxs 1 ay müddətində inzibati həbs cəzası ilə
cəzalandırıla bilər. Hüquqi şəxslər epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə
AZN 2000 – 5000 civarında cərimə ediləcəklər.
19 Mart 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər qüvvəyə minmişdir
Dəyişikliklər epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti
cərimə tətbiq edir. Əgər bu pozuntu xəstəliklərin yayılmasına səbəb olduqda və ya xəstəliklərin yayılması üçün real təhlükə
yaratdıqda, cəza AZN 2500-5000 civarinda cərimə, və ya 3 ilədək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya azadlıqdan
məhrum etmə cəzası tətbiq ediləcəkdir. Əgər eyni əməllər ehtiyyatsızlıdan insan ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb
olduqda əməli törədən şəxs 3 ildən 5 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
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Vizanın uzadılması üçün sadələşdirilmiş prosedur
Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın tövsiyyələrini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Migrasiya
Xidməti (DMX) 24 mart tarixində vizanın uzadılması üzrə yeni asanlaşdırılmış qaydalar qəbul etdi. Belə ki, bu gündən
başlayaraq, aprelin 30-dan əvvəl vizasının müddəti başa çatan əcnəbi Azərbaycan Respublikasını tərk edə bilməzsə, vizanın
30 və ya 60 gün müddətinə uzadılması üçün müraciət qəbul edilmiş sayılacaq. Uzadılmanın qüvvəyə minməsi üçün, əcnəbi
DMX-nın rəsmi internet səhifəsi üzərindən “müraciəti izlə” bölməsi vasitəsilə pasport məlumatlarını daxil edərək dövlət
rüsumunun ödənilməsi üçün ödəniş nömrəsini əldə etməlidir. Qeyd edək ki, vizanın 30 gün müddətinə uzadılması üçün
dövlət rüsumunun məbləği 30 manat, 60 gün müddətinə uzadılması üçün isə dövlət rüsumunun məbləği 60 manat müəyyən
olunur.
Sözügedən xidmət DMX-nın internet səhifəsində 3 gün ərzində fəaliyyətə başlayacaq.
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Qeyri-iş günərinin uzadılması barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı imzalandı
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti dövlət əhəmiyyətli təşkilatlar, o cümlədən banklar, supermarketlər, ərzaq
mağazaları, əczaçılıq müəssisələri, apteklər və yeyinti məhsulları istehsalı müəssisələri istisna olmaqla ölkə ərazisində qeyri-iş
günləri müddətini 6 aprel 2020-ci il tarixinədək uzdılması barədə qərar verdi.

