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Biznes fəaliyyətinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək Azərbaycan
qanunvericiliyinə edilən son dəyişikliklərin icmalını Sizin diqqətinizə çatdırırıq.

Vergi və Hüquq Xidmətləri

İctimai iaşə fəaliyyəti və pərakəndə ticarət sahəsində vergitutma məqsədləri
üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydaları təsdiqlənmişdir
Sənəd: “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin
uçotunun aparılması” və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri
üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydaları
İmzalandığı tarix: 19 aprel 2017-ci il
Şərh: Qaydalar, bir çox məsələləri, o cümlədən, ictimai iaşə və pərakəndə ticarət
sahələrində gəlir və xərclərin uçotunun aparılması, malların mədaxilinin sənədləşdirilməsi,
malların təqdim edilməsinin sənədləşdirilməsi, vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və xərclərinin
müəyyən edilməsi, vergi ödəyicisinin anbarlarında mal qalığının müəyyən edilməsi
məsələlərini tənzimləyir.
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Overview of recent changes in the Azerbaijani legislation that could materially impact your
business.

Tax and Legal Services

Rules on accounting of income and expenditures in the field of public
catering and retail trade for tax purposes have been approved
Document: Rules “On accounting of income and expenditures in the field of public
catering for tax purposes” and Rules “On accounting of income and expenditures in the
field of retail trade for tax purposes”.
Date of signing: 19 April 2017
Commentary: Rules regulate various issues, including accounting of income and
expenditures, documentation of the receipts of goods, documentation of the realization of
goods, determination of income and expenditures of taxpayers, determination of the
remaining amount of goods in the stocks of taxpayers in the field of public catering and
retail trade.
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