
“Elektron qaimə-fakturanın
tətbiqi, uçotu və istifadəsi
Qaydaları” təsdiqləndi

Nazirlər Kabineti 14 mart 2017-ci il
tarixlində Elektron qaimə-fakturanın
formasının, tətbiqi, uçotu və istifadəsi
Qaydalarını təsdiqlənmişdir.

Elektron qaimə-faktura malları təqdim
edən, işləri görən və xidmətləri göstərən
şəxs tərəfindən fərdi sahibkarlara və

hüquqi şəxslərə, mal (iş, xidmət)
təqdim edilən vaxt təqdim edilməli
olan elektron sənəddir.

Vergi ödəyicisi gücləndirilmiş elektron
imza vasitəsi ilə İnternet Vergi
İdarəsinə daxil olaraq yaradılmış
elektron qaimə-faktura sistemində,
elektron qaimə-fakturanı hazırlayır,
təsdiq edir və alıcıya təqdim edir.

ƏDV ödəyicisi olan şəxslər tərəfindən
elektron qaimə-faktura təqdim
olunduqdan 5 (beş) gün ərzində hər
hansı dəqiqləşdirilmiş əməliyyat
aparılmadıqda təqdim edilmiş elektron
qaimə-fakturaya əsasən Vergilər
Nazirliyinin proqram təminatı
vasitəsilə həmin vergi ödəyicisi üçün
avtomatik elektron vergi hesab-

fakturası hazırlanaraq aidiyyəti üzrə

təqdim olunur.

ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata
alınmış və vergi tutulan
əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq
dövrün istənilən ayında (aylarında)
200.000 manatdan artıq olan ticarət və

(və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul
olan şəxslər tərəfindən 2017-ci il 1 aprel
tarixdən, bütün digər vergi ödəyiciləri
tərəfindən 2018-ci il 1 yanvar tarixdən
malların (işlərin, xidmətlərin) alıcısına
elektron qaimə-faktura təqdim
edilməlidir.

Onu da qeyd edək ki, Vergi Məcəlləsinə

edilmiş son dəyişikliyə əsasən səyyar
vergi yoxlaması zamanı vergi
ödəyicisinin sahibliyində olan malların
alışını təsdiq edən qaimə-faktura və ya
elektron qaimə-faktura və ya elektron
vergi hesab-faktura sənədlərdən ən azı
biri olmadığı halda malın alıcısına
aşağıdakı maliyyə sanksiyaları tətbiq
edilir: təqvim ili ərzində belə hala
birinci dəfə yol verdikdə alınmış
malların 10 faizi, ikinci dəfə yol
verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə
yol verdikdə 40 faizi miqdarında.
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