6 aprel
Gəlir vergisi (Xüsusi notariuslar üzrə): Xüsusi notariusların gəlir vergisi üzrə hesabat
dövrü rübüdür. Xüsusi notariuslar tərəfindən hər bir ay ərzində aparılan notariat
hərəkətlərinə, habelə notariat hərəkətləri ilə əlaqədar göstərilən xidmətlərə görə alınan
haqlardan (xərclər nəzərə alınmadan) 10 faiz dərəcə ilə gəlir vergisi hesablamalıdır.
2020-ci ilin fevral ayı üzrə hesablanmış vergi məbləği 06.04.2020-ci il tarixdən gec
olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.
Gəlir vergisi (İdman mərc oyunları, lotereyalar, habelə digər yarışlar və
müsabiqələr üzrə): İdman mərc oyunlarından, lotereyalardan, habelə digər yarışlar və
müsabiqələrdən uduşlar (mükafatlar) əldə edən şəxsdən ödəmə mənbəyində tutulan
gəlir vergisi üzrə hesabat dövrü aydır. İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan idman mərc
oyunlarından,

lotereyaların

keçirilməsindən,

habelə

digər

yarışlardan

və

müsabiqələrdən uduşlar (mükafatlar) əldə edən şəxsə ödəmələr verən şəxslər ödəmə
mənbəyində gəlir vergisini hesablayaraq tutmağa, 06.04.2020-ci il tarixdən gec
olmayaraq 2020-ci ilin fevral ayı üzrə hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə köçürməyə
və həmin müddətədək "Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən ödəmə
mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi"ni vergi orqanına verməyə borcludurlar.
Lotereyaların keçirilməsindən, digər yarışlardan və müsabiqələrdən gəlir (mükafat)
rezident şəxslər tərəfindən ödənildiyi halda ödəməni həyata keçirən şəxslər, həmin
gəlirlər Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olmayan qeyri-rezident
şəxslər tərəfindən ödənildikdə isə bu gəliri əldə edən şəxsin bank hesabının olduğu yerli
bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli
operatoru ödəmə mənbəyində gəlir vergisi hesablayaraq tutmağa, 06.04.2020-ci il
tarixdən gec olmayaraq 2020-ci ilin fevral ayı üzrə hesablanmış vergini dövlət büdcəsinə
köçürməyə və həmin müddətədək "Uduşlardan (mükafatlardan) əldə edilən gəlirdən
ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi"ni vergi orqanına təqdim etməyə
borcludurlar.
Əlavə dəyər vergisi: ƏDV üzrə hesabat dövrü təqvim ayı sayılır. ƏDV ödəyən vergi
ödəyicisi 2020-ci ilin fevral ayı üzrə ƏDV-nin bəyannaməsini 06.04.2020-ci il tarixdən
gec olmayaraq qeydiyyatda olduğu vergi orqanına verir və vergini dövlət büdcəsinə
ödəyir.

Aksizlər: Aksizlər üzrə hesabat dövrü təqvim ayıdır. 2020-ci ilin fevral ayı üzrə aksizlər
06.04.2020-ci il tarixdən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödənilməli və vergi orqanına
bəyannamə verilməlidir.
Yol vergisi üçün hesabat dövrü təqvim ayı sayılır. Azərbaycan Respublikasının
ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı ilə məşğul
olan fiziki və hüquqi şəxslər yol vergisini aylıq olaraq hesablayır və 2020-ci ilin fevral ayı
üzrə "Yol vergisinin bəyannaməsi"ni 06.04.2020-ci il tarixdən gec olmayaraq vergi
orqanına təqdim etməklə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.
Mədən vergisi: Mədən vergisi üzrə hesabat dövrü təqvim ayı sayılır. Mədən vergisinin
ödəyiciləri 2020-ci ilin fevral ayı üzrə 06.04.2020-ci il tarixdən gec olmayaraq vergini
ödəyir və bəyannamə verirlər. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi
yerli (bələdiyyə) büdcəyə ödənilir və bələdiyyələrə mədən vergisinin bəyannaməsi
verilir. Yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarına kərpic-kirəmit gilləri, tikinti qumları, çınqıl
xammalı aid edilir.
Sadələşdirilmiş vergi (Daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə): Bu fəaliyyət üzrə
sadələşdirilmiş vergi üçün hesabat dövrü aydır. Daşınmaz əmlakın təqdim edilməsi üzrə
müqavilələri təsdiq edən notaries sadələşdirilmiş vergini hesablayaraq 1 (bir) bank günü
ərzində dövlət büdcəsinə ödəməyə və 2020-ci ilin fevral ayı üzrə 06.04.2020-ci il
tarixdən gec olmayaraq "Daşınmaz əmlak təqdim edən şəxslərdən ödəmə mənbəyində
tutulan sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi"ni vergi orqanına verməyə borcludur.
Sadələşdirilmiş vergi (Pul vəsaitlərinin nağd qaydada çıxarılması üzrə): Bu
fəaliyyət üzrə sadələşdirilmiş vergi üçün hesabat dövrü aydır. Hüquqi şəxslərə və fərdi
sahibkarlara bank hesablarındakı pul vəsaitlərinin nağd qaydada verilməsini həyata
keçirən yerli banklar, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt
rabitəsinin milli operatorları tərəfindən 1 faiz hesablanan vergi vəsaiti alan şəxsin bank
hesabından tutulur, 2020-ci ilin fevral ayı üzrə hesablanmış vergi 06.04.2020-ci il
tarixdən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə köçürülür və həmin müddətədək "Pul
vəsaitlərinin nağd çıxarılmasına görə sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi" vergi
orqanına təqdim edilir.
Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi: Muzdla işləyən fiziki
şəxslərə ödəmələr verən hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar muzdla işləyən fiziki

şəxslərin hesablanmış aylıq gəlirinə gəlir vergisini hesablamalı və 2020-ci ilin fevral ayı
üzrə hesablanmış məbləği 06.04.2020-ci il tarixdən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə
ödəməlidirlər.
Sığorta müqaviləsi vaxtından əvvəl xitam verildikdə ödəmə mənbəyində tutulan
vergi: Həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə bağlanılmış sığorta
müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə, sığorta haqları ödəyən sığortaçılar fiziki
şəxslərin hesablanmış aylıq gəlirinə gəlir vergisi hesablamalı və 2020-ci ilin fevral ayı
üzrə hesablanmış vergini 06.04.2020-ci il tarixdən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə
ödəməlidirlər.
06 aprel
Hüquqi şəxslərin mənfəət və əmlak vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi
bəyannaməsinin təqdim edilməsinin və verginin ödənilməsinin son müddəti 06.04.2020ci ildir.
Qeyd: "Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi”, “Məcburi
dövlət sosial sığortası üzrə rüblük hesabat", "İşsizlik sığortası üzrə rüblük hesabat" və
"İcbari tibbi sığorta haqqı üzrə hesabat" formaları birləşdirilərək yeni vahid "Muzdlu işlə
əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən
sığorta və icbari tibbi sığorta haqları bəyannaməsi (hesabatı)" formasında təsdiq
edildiyindən muzdlu işlə əlaqədar ödənilmiş vergi və məcburi dövlət sosial sığortası,
həmçinin işsizlikdən sığorta üzrə ödənilmiş sığorta haqları barədə 2020-ci ilin I rübü
üzrə bəyannamə qeyd edilən vahid bəyannamə formasında cari ilin aprel ayının 20-dən
gec olmayaraq təqdim edilməlidir.

