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Respublikasının Prezidenti tərəfindən

2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq

islahatların istiqamətlərinin təsdiqi və

vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi

haqqında sərəncam imzalamışdır.

Sözügedən Sərəncamın tələblərinə

uyğun olaraq, Vergilər Nazirliyi

tərəfindən aşağıdakı dəyişikliklər və

əlavələr təsdiq edilmişdir:

• Bəyannamələr üzrə dəyişiklik - Gəlir

vergisinin bəyannaməsi, Mənfəət

vergisinin bəyannaməsi, Torpaq

vergisinin bəyannaməsi, Əmlak

vergisinin bəyannaməsi və onların

tərtib edilmə qaydaları;

• Bəyannaməyə Əlavələr üzrə

dəyişiklik - Sadələşdirilmiş verginin

bəyannaməsi, Əlavə dəyər vergisinin

bəyannaməsi, Muzdlu işlə əlaqədar

ödəmə mənbəyində tutulan vergi

bəyannaməsi və s. və onların tərtib

edilmə qaydaları.

Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq

edilmiş bu dəyişikliklər aşağıda qeyd

olunmuş tarixlərdən etibarən qüvvəyə

minəcəkdir:

• Gəlir vergisinin bəyannaməsi –

1 Yanvar 2017;

• Mənfəət vergisinin bəyannaməsi

- 1 Yanvar 2017;

• Sadələşdirilmiş verginin

bəyannaməsi - 1 Oktyabr 2016;

• ƏDV bəyannaməsi - 1 Oktyabr

2016;

• Əmlak vergisi bəyannaməsi -

1 Yanvar 2017;

• Torpaq vergisi bəyannaməsi -

1 Yanvar 2017.

Vergilər Nazirliyinin məlumatına

əsasən, bu dəyişikliklər vergi

inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə və

bəyannamə formalarının

sadələşdirilməsinə, bəyannamələr

vasitəsilə əldə olunan məlumatların

dəqiqləşdirilməsi hesabına vergi

ödəyicilərində keçirilən nəzarət

tədbirlərinin sayının azaldılmasına

xidmət edəcəkdir.
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informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri 

daşıyır və hərtərəfli hüquqi analiz təşkil etmir. 

Məlumatların dəqiqliyinə və tamlığına dair heç 

bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir nəticəyə gəlib 

onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən) əvvəl 

oxucular öz spesifik məsələləri üzrə 

mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. 
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