Sadələşdirilmiş
Vergi

Avtonəqliyyat vasitəsi ilə yük və sərnişin daşıma xidməti, daşınmaz
əmlakın təqdim edilməsi, bina tikintisi və vergini aylıq sabit məbləğdə
ödəməli olan fəaliyyət növləri istisna olmaqla fəaliyyətinizi
sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi kimi həyata keçirirsinizsə,
bilməlisiniz ki...
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və ardıcıl
12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi tutulan
əməliyyatlarının həcmi 200.000 manat və ondan az olan
şəxslər;
Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq
dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 manatdan
artıq olan ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər;
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər
sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi kimi fəaliyyət
göstərmək hüququna malikdirlər.

Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi
ola bilməzlər
Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə
(əhaliyə) göstərilən xidmətlərdən başqa, xidmətlərin
göstərilməsini həyata keçirən şəxslər (respublika ərazisində
sərnişin və yükdaşıma (o cümlədən taksi ilə) xidmətləri və aylıq
sabit verginin ödəyiciləri olan fiziki şəxslər tərəfindən xidmətlərin
göstərilməsi istisna olmaqla);
Kredit təşkilatları, sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları, investisiya
fondları və bu fondların idarəçiləri, qiymətli kağızlar bazarında
lisenziyalaşdırılan şəxslər, lombardlar;
Yuxarıda göstərilən müddəalar icbari sığorta
müqavilələri üzrə xidmət göstərən sığorta
agentlərinə tətbiq edilmir.
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Əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edənlər;
İşçi sayı 10 nəfərdən çox olan istehsal fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər;
Topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim
edilməsini həyata keçirən şəxslər;
Aksizli və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan
mallar istehsal edən şəxslər;
Qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının,
habelə almazın (emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və
bərkidilmiş və emal olunmamış, çeşidlənməmiş, çərçivəyə
salınmamış və bərkidilməmiş almaz) satışını həyata keçirən şəxslər;
Xəz-dəri məmulatlarının satışını həyata keçirən şəxslər;
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan və icbari sığorta müqavilələri
üzrə xidmət göstərən şəxslər istisna edilməklə, lisenziya tələb
olunan fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər.

Vergi dərəcələri barədə
İdman mərc oyunlarının satıcıları üzrə
İdman mərc oyunlarının satıcısısınızsa (məsələn, TOPAZ
məntəqələri), operatorun Sizə verdiyi komisyon haqdan
4 faiz dərəcə ilə vergi hesablamalısınız.
İctimai iaşə fəaliyyəti üzrə
İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla vergi tutulan
əməliyyatlarınızın həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən
ayında (aylarında) 200.000 manatdan artıqdırsa və Siz
sadələşdirilmiş vergitutma metodunu seçmisinizsə,
fəaliyyətinizdən əldə etdiyiniz vəsaitin məbləğindən
(ümumi hasilatın həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən
(qiymətləri tənzimlənən malların satış dövriyyəsi istisna
edilməklə) 8 faiz dərəcə ilə vergi hesablamalısınız.
Digər fəaliyyət üzrə
Malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən əldə
etdiyiniz vəsaitin məbləğindən (ümumi hasilatının
həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən 2 faiz dərəcə ilə
vergi hesablamalısınız.
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Azadolma və güzəştlər barədə
Sadələşdirilmiş vergi ödəyən hüquqi şəxslər ƏDV-nin, mənfəət
vergisinin, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirən fiziki şəxslər bu fəaliyyət üzrə gəlir vergisinin və ƏDV-nin
ödəyiciləri deyildir.
Sadələşdirilmiş vergidən azaddır:
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən sənaye
üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı
məhsullarının satışından əldə edilmiş hasilatın həcmi 2014-cü il
yanvarın 1-dən 10 il müddətində;
Körpələr evləri, körpələr evi-uşaq bağçaları, uşaq bağçaları, xüsusi
uşaq bağçaları və uşaq evləri 2014-cü il yanvarın 1-dən
10 il müddətində;
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin
uçotunu aparan, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata alınmayan
və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında
(aylarında) 200.000 manatadək olan rezident müəssisənin
təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan şəxslərə ödənilən
dividendlər;
Qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət büdcəsinə olan vergi
borclarının silinməsindən əldə edilən gəlir;
Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi
üzrə ticarət fəaliyyəti və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul
olan sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri tərəfindən büdcəyə
ödənilməli olan verginin məbləği POS-terminal vasitəsilə nağdsız
qaydada aparılan ödənişlərin ümumi hasilatdakı xüsusi çəkisinə
uyğun müəyyən edilən verginin 25 faizi 2019-cu il yanvarın 1-dən
3 il müddətində (bu güzəştin alınması hüququ müəyyən
edilərkən vergi orqanında uçotda olan şəxslər tərəfindən
POS-terminal vasitəsilə aparılan ödənişlərin məbləği nəzərə
alınmır).
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Unutmayın ki...
"Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi"ni hesabat rübündən
sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq qeydiyyatda olduğunuz vergi
orqanına verməli və həmin müddətdə hesablanmış vergini dövlət
büdcəsinə ödəməli;
Ticarət və tikinti sahələrində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki
şəxslər 2019-cu il yanvar ayının 1-dən 1 il müddətində ölkə üzrə
müəyyən olunmuş minimum aylıq əməkhaqqının 50 faizi məbləğinin,
digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər isə
20 faizi məbləğinin: Bakı şəhərində 100 faizi, Sumqayıt və Gəncə
şəhərlərində 90 faizi, respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi, rayon
mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi, kənd
yerlərində 50 faizi miqdarında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı
hesablamalı və bu barədə rüb başa çatdıqdan sonra növbəti ayın
20-dən gec olmayaraq vergi orqanına hesabat təqdim etməlidirlər;
Məcburi dövlət sosial sığorta haqqını hər ay üzrə növbəti ayın
15-dən gec olmayaraq tam məbləğdə yalnız nağdsız hesablaşma
qaydasında ödəməlisiniz.

Maliyyə sanksiyaları, faizlər və digər
məsuliyyət tədbirləri barədə
Vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına görə tətbiq olunan maliyyə
sanksiyaları və digər məsuliyyət tədbirləri barədə məlumatı "Maliyyə
sanksiyaları, faizlər və digər məsuliyyət tədbirləri barədə Yaddaş" adlı
bukletdən əldə edə bilərsiniz.
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