Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və
rayonlarında, Mingəçevir şəhərində, Qusar, Xaçmaz,
Quba, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustan, İsmayıllı,
Ağsu, Şamaxı, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz,
Qəbələ, Göyçay, Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Yevlax və
Ağdaş rayonlarında – yanvar-mart aylarında;
Gəncə və Naftalan şəhərlərində, Qazax, Ağstafa,
Tovuz, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, Samux, Göygöl,
Goranboy, Xocalı, Beyləqan, Xocavənd, Ağcabədi,
Laçın, Bərdə, Füzuli, Ağdam, Tərtər və Kəlbəcər
rayonlarında – aprel-iyun aylarında;
Şirvan şəhərində, Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlı,
Masallı, Cəlilabad, Neftçala, Biləsuvar, Cəbrayıl,
Salyan, İmişli, Saatlı, Sabirabad və Hacıqabul
rayonlarında – iyul-sentyabr aylarında;
Bakı, Sumqayıt, Xankəndi şəhərlərində, Abşeron,
Qubadlı, Zəngilan və Şuşa rayonlarında – oktyabrdekabr aylarında.
İcbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri
üzrə mərhələli qaydada tətbiqi vətəndaşlara xidmətlər
zərfi çərçivəsində ilkin səhiyyə xidmətinin, təcili və
təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin, ambulator və
stasionar, o cümlədən dəyəri yüksək olan həyati vacib
tibbi xidmətlərin göstərilməsinin daha effektiv
tənzimlənməsini və ölkənin icbari tibbi sığortaya tam
hazırlıqlı olmasını təmin edəcəkdir.

Onu da bilməlisiniz ki....
“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq, icbari tibbi sığorta fondunun
vəsaiti hesabına tibbi sığorta xidmətlərinin
göstərilməsi 2020-ci il yanvarın 1-dən
1 il müddətinə ƏDV-dən azad edilmişdir.
Mükəlləfiyyət növündən asılı olmayaraq, borcu
olmayan bütün vergi ödəyiciləri tərəfindən rekvizitlərin
səhv göstərilməsi və (və ya) bank əməliyyatlarının
səhv icra olunması nəticəsində səhv ödənilmiş
icbari tibbi sığorta haqları 45 gün ərzində
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019cu il 16 iyul tarixli 313 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial
sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və
maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları” ilə
müəyyən edilmiş formada geri qaytarılacaqdır.

2020-ci ilin yanvar ayının
1-dən mərhələli şəkildə icbari
tibbi sığortanın tətbiqinə
başlanılmışdır!
Vergi Məcəlləsində edilmiş
dəyişikliyə əsasən
Vergitutmanın ümumi əsasları, vergilərin ödənilməsi
qaydaları (ödənilməsi mənbələri istisna olmaqla), vergi
ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi
münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma
məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələri, vergi
nəzarətinin forma və metodları, vergi qanunvericiliyinin
pozulmasına görə məsuliyyət, dövlət vergi orqanlarının
və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən
(hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydaları ilə bağlı
Vergi Məcəlləsinin müddəaları icbari tibbi sığorta
haqqına münasibətdə də tətbiq olunur.

Xatırladırıq ki...
Vergi Məcəlləsinin yalnız aşağıda qeyd edilənlər
barədə müddəaları icbari tibbi sığorta haqqına
münasibətdə tətbiq olunmur:
vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusuna
görə məsuliyyətə cəlb etmənin müddəti;

vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicisinin
vergilərini, faizləri və maliyyə sanksiyasını
hesablamaq və hesablanmış məbləği yenidən
hesablamaq, hesablanmış (yenidən hesablanmış)
məbləği tutmaq hüququ ilə əlaqədar müəyyən
edilmiş müddətlərlə bağlı məhdudiyyətlər;
vergi ödəyicisinin vergilərin, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının hesablanmasını və hesablanmış
məbləğin yenidən hesablanmasını, artıq ödənilmiş
vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının
məbləğinin qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini
tələb etmək hüququ ilə əlaqədar müəyyən edilmiş
müddətlərlə bağlı məhdudiyyətlər;
artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının məbləğlərinin qaytarılması (yalnız
aksiz vergisinin icbari tibbi sığorta fonduna
ödənilən hissəsinə münasibətdə);
qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı ilə təmin
edilmiş vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq
olunmuş maliyyə sanksiyalarının ümidsiz borc
hesab edilərək silinməsi müddəti.

Nəzərinizə çatdırırıq ki....
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə
uyğun olaraq bağlanmış və hüquqi qüvvəyə
minmiş əmək müqaviləsinə əsasən işləyən şəxslərə
(o cümlədən digər əsaslarla muzdlu işə cəlb olunan
şəxslər) münasibətdə sığortalı qismində çıxış edən
işəgötürənlər tərəfindən icbari tibbi sığorta haqları
əməkhaqqı ödənişləri ilə eyni vaxtda, lakin hər ay
üçün sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq tam
məbləğdə ödənilməli və hər rübdən sonrakı ayın
20-dən gec olmayaraq ödənilmiş icbari tibbi
sığorta haqları barədə vergi orqanlarına
bəyannamə təqdim edilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə
əsasən, sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi
tutulan əməliyyatlarının müvəqqəti dayandırıldığı hallar
istisna olmaqla, vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna
alınmış fiziki şəxslər (fərdi sahibkarlar, xüsusi
notariuslar, Vəkillər Kollegiyasının üzvləri) tərəfindən
icbari tibbi sığorta haqları hər ay üçün sonrakı ayın
15-dən gec olmayaraq tam məbləğdə ödənilməli və
hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
ödənilmiş icbari tibbi sığorta haqları barədə
bəyannamə təqdim edilməlidir.
Mülki-hüquqi müqavilələr əsasında işləri (xidmətləri)
yerinə yetirən fiziki şəxslərə münasibətdə sığortalı
qismində onları işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə
cəlb edən şəxslər tərəfindən icbari tibbi sığorta haqları
hər ay üçün sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq tam
məbləğdə ödənilməli və hər rübdən sonrakı ayın
20-dən gec olmayaraq ödənilmiş icbari tibbi sığorta
haqları barədə bəyannamə təqdim edilməlidir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində benzinin,
dizel yanacağının və maye qazın istehsalı və idxalı ilə
məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən icbari tibbi
sığorta haqqı hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən
gec olmayaraq ödənilməli və həmin müddətdən
gec olmayaraq ödənilmiş icbari tibbi sığorta haqları
barədə bəyannamə təqdim edilməlidir.
Araq (vodka), tündləşdirilmiş içkilər və tündləşdirilmiş
içki materialları, likör və likör məmulatları, pivə
(alkoqolsuz pivə istisna olmaqla) və pivə tərkibli digər
içkilər, siqarilla (nazik siqarlar) və tütündən
hazırlanmış siqaretlər və onun əvəzediciləri, energetik
içkilərə görə icbari tibbi sığorta haqları vergi ödəyicisi
tərəfindən aksiz vergisi ilə eyni vaxtda ödənilir.

Məlumatınız olsun ki....
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
27.12.2019-cu il tarixli 504 nömrəli “İcbari tibbi
sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqi
ardıcıllığı”nın təsdiq edilməsi haqqında Qərarına əsasən,
icbari tibbi sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə
4 mərhələdə tətbiq edilməsi və 2020-ci ildə
tamamlanması nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, icbari tibbi
sığortanın ölkənin inzibati ərazi vahidləri üzrə tətbiqinə
aşağıda qeyd edilən ardıcıllıqla başlanılacaqdır:

