Nə dəyişdi?
Lotereya təşkilatçısı tərəfindən keçirilən
lotereyalardan və idman mərc oyunları operatoru
tərəfindən keçirilən idman mərc oyunlarından pul
şəklində əldə edilən uduşlara görə gəlir
vergisindən güzəştlər 10 manatdan 500 manata
artırılmış, lotereya biletlərinin satıcısı ilə
bağlanmış müqavilə əsasında və ya onun
tapşırığı əsasında lotereya biletlərinin bütün
mərhələlərdə agent qaydasında satışının həyata
keçirilməsi üzrə göstərilən xidmətlərdən əldə
olunan gəlirlər tam qaydada gəlir vergisindən
azad edilmişdir.
Bundan əlavə Vergi Məcəlləsinə edilmiş
dəyişikliyə əsasən
Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən
fiziki şəxsin muzdlu işdən əldə etdiyi gəlirlər üzrə
vergi güzəştlərini əldə etməyə əsas verən statusu
olduğu, lakin güzəşt hüququnu təsdiq edən
müvafiq sənədləri əmək müqaviləsi hüquqi
qüvvəyə mindikdən sonra təqdim etdiyi halda
vergi güzəşti həmin fiziki şəxsin əmək müqaviləsi
hüquqi qüvvəyə mindiyi tarixdən hesablanması
nəzərdə tutulur.

Gəlir vergisi üzrə tətbiq
ediləcək yeni güzəştlər
Vergi Məcəlləsinə edilmiş
dəyişikliyə əsasən
Müalicə haqlarına görə
Ölkə daxilində müalicə haqlarını, o
cümlədən cərrahiyyə əməliyyatının
haqqını ödəmək üçün maddi yardımın,
birdəfəlik müavinətin dəyərinin 10.000
manatadək olan hissəsi,
Xaricdə müalicə haqlarını, o cümlədən
cərrahiyyə əməliyyatının haqqını
ödəmək üçün maddi yardımın,
birdəfəlik müavinətin dəyərinin 50.000
manatadək olan hissəsi gəlir
vergisindən azad edilmişdir.

Nə dəyişdi?
Qeyd olunan dəyişiklik nəticəsində müvafiq
güzəşt hüququ olan şəxsin bu hüququndan
sənədlərin işəgötürənə təqdim edilmə tarixindən
asılı olmayaraq əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə
mindiyi tarixdən hesablanacaqdır.

Gəlir vergisi ilə bağlı
ətraflı məlumatla “Sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə əlaqədar fiziki şəxslərin gəlir vergisi”
adlı bukletdən tanış ola bilərsiniz.
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QEYD: Müalicə (o cümlədən cərrahiyyə əməliyyatı
üçün) haqlarını ödəmək üçün maddi yardım,
birdəfəlik müavinət almış şəxslərə bu güzəşt o
halda verilir ki, həmin məbləğlərin təyinatı üzrə
ödənildiyini təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim
edilmiş olsun.

Nə dəyişdi?
Tibb sahəsində qiymət artımları, habelə
cərrahiyyə əməliyyatlarının mövcud qiymətləri
nəzərə alınaraq ölkə daxilində həmin məbləğ
1.000 manatdan 10.000 manata, xüsusilə xarici
ölkələrdə müalicə haqlarının, o cümlədən
cərrahiyyə əməliyyatlarının məbləği yüksək
olduğundan 2.000 manatdan 50.000 manata
artırılmışdır.
Şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə və
müharibə əlillərinə verilən maddi yardımlara
görə
Şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinin əldə
etdiyi maddi yardımın 20.000 manatadək
olan hissəsi;
Azərbaycan Respublikasının azadlığı,
suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda
aparılan hərbi əməliyyatlar nəticəsində
əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçuların
və mülki şəxslərin əldə etdiyi maddi
yardımın 20.000 manatadək olan hissəsi
gəlir vergisindən azad edilmişdir.
QEYD: Maddi yardım almış mülki şəxslərə bu
güzəşt o halda verilir ki, Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən şəxsin hərbi
əməliyyatlar nəticəsində əlilliyinin müəyyən
edildiyini təsdiq edən arayış təqdim edilmiş olsun.

Nə dəyişdi?
Şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə və hərbi
əməliyyatlar nəticəsində əlil olmuş hərbi
qulluqçulara və mülki şəxslərə dövlət tərəfindən
göstərilən diqqət və qayğının davamı olaraq bu
kateqoriya fiziki şəxslərə verilən və məqsədli
təyinatından asılı olmayaraq maddi yardımların
20.000 manatadək olan hissəsi gəlir vergisindən
azad olunacaqdır.

Aşağıda qeyd edilən gəlirlər də gəlir
vergisindən azad edilmişdir:
Müəssisənin və fərdi sahibkarın fəaliyyətinin
ləğvi ilə əlaqədar işdən çıxarılmaya görə,
habelə işçinin vəfatı ilə əlaqədar əmək
müqaviləsinə xitam verildikdə isə vəfat
edənin vərəsələrinə Əmək Məcəlləsinə
müvafiq ödənilən təminatlar;
Vətən müharibəsi iştirakçılarının və Vətən
müharibəsində, habelə Vətən
müharibəsindən sonra Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
döyüş əməliyyatları və hərbi təxribatlar
nəticəsində şəhid ailəsi statusu almış və
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin banklara
və digər kredit təşkilatlarına olan borclarının
silinməsindən əldə olunan gəlir
Nə dəyişdi?
Vergi ödəyicisinin ləğvi və işçinin vəfatı ilə
əlaqədar əmək müqaviləsinə xitam verildikdə
vəfat edənin vərəsələrinə Əmək Məcəlləsinə
uyğun olaraq ödənilən təminatların fiziki şəxslərin
gəlir vergisindən azad olunması nəticəsində
həmin məbləğlər vətəndaşlar tərəfindən vergi
tutulmadan əldə ediləcəkdir.
Lotereya təşkilatçısı tərəfindən keçirilən
lotereyalardan və idman mərc oyunları
operatoru tərəfindən keçirilən idman mərc
oyunlarından pul şəklində əldə edilən 500
manatadək uduşlar
Lotereya biletlərinin satıcısı ilə bağlanmış
müqavilə əsasında və ya onun tapşırığı
əsasında lotereya biletlərinin bütün
mərhələlərdə agent qaydasında satışının
həyata keçirilməsi üzrə göstərilən xidmətlərdən
əldə olunan gəlirlər

