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Buraxılışın əsas xəbərləri
▪ Bəyannamələrin təqdim edilməsinin və vergilərin ödənilməsinin son
müddəti aprelin 6-dək uzadılıb

Qeyd edilən məlumatlarla bağlı hər hansı sualınız yaranarsa bizə müraciət edin
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Bəyannamələrin təqdim edilməsinin və vergilərin ödənilməsinin son müddəti aprelin 6-dək
uzadılıb.
Vergi Məcəlləsinin 68.2-ci madəsinə əsasən Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan hər hansı müddət qeyri-iş
gününə təsadüf edərsə, həmin müddət onun ardınca gələn ən yaxın növbəti iş gününə keçir.
Nəzərə alsaq ki, Nazirlər Kabinetinin 25 mart 2020-ci il tarixli “Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi
əmək rejimi olaraq qeyri-iş günlərinin müəyyən edilməsi barədə” qərarı ilə Azərbaycan Respublikasının
ərazisində xüsusi əmək rejimi olaraq beşgünlük iş həftəsində çalışanlar üçün 29 mart - 3 aprel tarixləri,
altıgünlük iş həftəsində çalışanlar üçün 26 - 28 mart və 30 mart - 4 aprel tarixləri qeyri-iş günləri müəyyən
edilmişdir.
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Bu səbəbdən, hüquqi şəxslərin mənfəət və əmlak vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi bəyannamələrinin təqdim
edilməsinin və vergilərin ödənilməsinin müddəti 31.03.2020 tarixindən 06.04.2020-ci il tarixinədək
uzadılmışdır. Qeyd edilən uzadılma Nəzarət olunan əməliyyatlar barədə Arayışın təqdim edilməsi müddətinə də
tətbiq edilir.
Qeyd edilən məlumat Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi (https://www.taxes.gov.az/az/post/1009)
vasitəsilə təsdiq edilmişdir.

