“Sadələşdirilmiş vergi üzrə
sabit məbləğin və məcburi
dövlət sosial sığorta haqqının
ödənilməsi haqqında qəbz”
almalı olan fiziki şəxslərin
nəzərinə!
Vergi Məcəlləsində edilmiş
dəyişikliyə əsasən
Fərdi qaydada toylarda, şənliklərdə və
digər tədbirlərdə aparıcılıq, çalğıçılıq,
rəqqaslıq, aşıqlıq, məzhəkəçilik və digər
oxşar fəaliyyət ilə məşğul olan fiziki
şəxslər üzrə müəyyən edilmiş
sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğ 30
manatdan 20 manata;
Fərdi foto, audio-video xidmətləri
(fotostudiyalar istisna olmaqla)
sahəsində fəaliyyətlə məşğul olan fiziki
şəxslər üzrə müəyyən edilmiş
sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğ 30
manatdan 15 manata endirilmişdir.
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Xatırladırıq ki...
Yuxarıda qeyd edilən fəaliyyət növləri üzrə
müəyyənləşdirilmiş sabit vergi məbləğlərinə fəaliyyət
göstərdiyiniz ərazi üzrə əmsal tətbiq etməklə
ödəməli olduğunuz aylıq vergi məbləğini müəyyən
etməlisiniz:
Bakı şəhərində (kənd və qəsəbələr daxil olmaqla)
2 əmsal;
Gəncə, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində
1,5 əmsal;
Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri (Xırdalan
şəhəri istisna olmaqla), Şirvan, Mingəçevir,
Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalan
şəhərlərində 1 əmsal;
digər rayon (şəhər) və qəsəbələrdə (kəndlərdə)
0,5 əmsal.
Misal: Sumqayıt şəhərində fərdi qaydada (muzdlu işçi
cəlb etmədən) fərdi foto fəaliyyəti ilə məğul olan şəxsin
ödəməli olduğu sadələşdirilmiş vergi üzrə aylıq sabit
məbləğ 30 manat (20 manat x 1,5 əmsal) təşkil edir.
Nəzərə alın ki...
Sadələşdirilmiş vergini sabit məbləğ şəklində
ödəmək hüququ yuxarıda qeyd edilən fəaliyyət
növləri ilə fərdi qaydada (muzdlu işçi cəlb
etmədən) məşğul olan şəxslərə şamil edilir.
Qeyd: “Sosial sığorta haqqında” Qanunda
“Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin və məcburi
dövlət sosial sığorta haqqının ödənilməsi haqqında
qəbz”lə bağlı ediləcək dəyişikliklərdən sonra həmin
qəbz alınarkən hesablanmış vergi ilə yanaşı, eyni
zamanda məcburi dövlət sosial sığorta haqqının da
ödənilməsi nəzərdə tutulur.
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.

