Bilməlisiniz ki...
Aşağıdakı sənədlər ƏDV-nin
əvəzləşdirilməsinə əsas vermir:
qəbzlər, çeklər və nağd qaydada aparılan
əməliyyatların rəsmiləşdirildiyi sənədlər;
əmtəəsiz və (və ya) riskli əməliyyatlar üzrə
rəsmiləşdirilən sənədlər;
malların vəkalət verən (komitent) tərəfindən
agentə (komisyonçuya) verilməsi barədə
elektron qaimə-faktura.
Nəzərə alın ki...
Alınmış mallara (işlərə, xidmətlərə) görə
ödənilmiş ƏDV-nin elektron qaimə-faktura
ilə əvəzləşdirilməsi 01.01.2020-ci il
tarixdən sonra aparılan əməliyyatlara
münasibətdə tətbiq edilir.
01.01.2020-ci il tarixədək alınmış mallara
(işlərə, xidmətlərə) görə ödənilən ƏDV
əvəzləşdirilməsi isə həmin tarixədək mövcud
olan qaydada həyata keçirilir.

Qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyəcəyiniz
halda, baş verə biləcək maliyyə itkiləriniz və vergi
məbləğlərinin hesablanıb ödənilməsi ilə bağlı
məlumatı www.taxes.gov.az internet saytından və
müvafiq bukletlərdən əldə edə bilərsiniz.

Ödədiyiniz ƏDV məbləğini
əvəzləşdirmək üçün
bunları bilməyiniz vacibdir!
Vergi Məcəlləsində edilmiş
dəyişikliyə əsasən
ƏDV-nin ödəyicisi tərəfindən elektron qaiməfaktura əsasında malların (işlərin, xidmətlərin)
alışı zamanı ödənilmiş ƏDV məbləği
aşağıdakı şərtlər nəzərə alınmaqla
əvəzləşdirilir:
əməliyyatın dəyəri bank hesabından həmin
malları (işləri, xidmətləri) təqdim edən
şəxsin bank hesabına köçürülməli;
ƏDV məbləği ƏDV-nin depozit hesabına
ödənilməlidir.

Nəzərə almalısınız ki...
Malların (işlərin, xidmətlərin) barter
olunması həmin əməliyyatın ƏDV-siz
dəyərinin malları (işləri, xidmətləri) təqdim
edən şəxsin bank hesabına ödənilməsinə
bərabər tutulur.
01.01.2020-ci il tarixdən ƏDV-nin
əvəzləşdirilməsi vaxtı hesabat dövrü
ərzində həyata keçirilmiş sayılan mal
göndərilməsini, iş görülməsini, yaxud
xidmət göstərilməsini nəzərdə tutan
əməliyyatlar üzrə - alınmış elektron qaiməfaktura üzrə malların (işlərin, xidmətlərin)
dəyərinin və ona mütənasib ƏDV
məbləğinin tam ödənildiyi vaxt sayılır.
Bir hissəsi vergi ödəyicisinin sahibkarlıq
fəaliyyəti, digər hissəsi isə başqa
məqsədlər, o cümlədən ƏDV tutulmayan
əməliyyatlar üçün nəzərdə tutulan vergiyə
cəlb edilən əməliyyatlara görə nağdsız
qaydada ƏDV-nin depozit hesabı
vasitəsilə ödənilmiş (mal, iş və xidmət
təqdim edənin bank hesabına birbaşa
nağd qaydada ödənişlər istisna
olunmaqla) və malların idxalı üçün vergi
ödəyicisinə verilmiş elektron qaiməfakturaları üzrə onun tərəfindən ödənilmiş
ƏDV-nin məbləği sahibkarlıq fəaliyyəti
üçün istifadə edilən malların (işlərin,
xidmətlərin) xüsusi çəkisinə görə
müəyyənləşdirilmiş ƏDV-nin məbləği
qədər əvəzləşdirilir.

Bilməlisiniz ki...
Aşağıdakı sənədlər ƏDV-nin
əvəzləşdirilməsinə əsas verir:
gömrük orqanları tərəfindən verilmiş
idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən idxal
sənədləri, ödənişin formasından asılı
olmayaraq;
agent ƏDV-nin məqsədləri üçün
qeydiyyatda olmadıqda, alıcı tərəfindən
alınmış malların (işlərin, xidmətlərin) dəyəri
digər şəxsin (vəkalət verənin) hesabına
nağdsız qaydada, ƏDV məbləği isə ƏDVnin depozit hesabına ödənildiyi halda
agent tərəfindən həmin malların (işlərin,
xidmətlərin) alıcısına verilmiş “Agent
(komisyonçu) tərəfindən malların
alıcısına təqdim edilən” elektron qaiməfaktura;
agent ƏDV-nin məqsədləri üçün
qeydiyyatda olduqda, digər şəxsə
(vəkalət verənə) göstərdiyi xidmətlərə görə
verdiyi elektron qaimə-faktura və buna
əsasən ƏDV ödəyicisi olan digər şəxs
(vəkalət verən) tərəfindən agentə
ödənilmiş ƏDV məbləği;
agent ƏDV-nin məqsədləri üçün
qeydiyyatda olduqda, digər şəxsdən
(vəkalət verəndən) qəbul etdiyi mallar
(işlər, xidmətlər) üçün həmin malların
(işlərin, xidmətlərin) alıcılarına verdiyi
“Agent (komisyonçu) tərəfindən
malların alıcısına təqdim edilən”
elektron qaimə-faktura və buna əsasən
ödənilmiş ƏDV məbləği.

