
Praktiki Vergi 

Qanunvericiliyi

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi nədir?

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi təlimimiz əsasən Vergi Məcəlləsi olmaqla bu istiqamətdə 
maddələrin praktiki izahını əhatə edir.



Bildiyimiz kimi, Vergi Məcəlləsinin mürəkkəbliyi maddələri aydın başa düşməyi və təcrübədə 
tətbiq etməyi çətinləşdirir. Məhz bu təlimimiz Vergi Məcəlləsinin ümumi və xüsusi 
hissələrinin maddə-maddə şərhini əhatə edərək praktikada qarşıya çıxan nümunələr 
vasitəsilə tədris olunur. Bu təlimdə nəinki Vergi Məcəlləsi maddələrinə, eyni zamanda bu 
maddələrin əsaslandığı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarlarına da baxılır.



Praktiki Vergi Qanunvericiliyi təlimində 9 növ verginin əsaslı mahiyyəti və bu vergi növləri 
üzrə bəyannamə tərtibi qaydaları gözdən keçirilir. 
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Nə Öyrənəcəksiniz?

 Vergi haqqında fundamental anlayışla
 Vergi növlərinin mahiyyət
 Hər vergi növünün ödəyiciləri və vergitutma obyektlər
 Vergi növləri üzrə güzəştlər və azadolmalar
 Vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydalar
 Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydalar
 Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydalar
 ƏDV, əvəzləşdirilməsi və onun tətbiqi qaydalar
 Vergi məcəlləsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarla
 Sosial Sığorta haqqında Qanun 

Fərqlərimiz

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

Mentor dəstəyi
Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və 
tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək

Sertifikasiya
İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın 
verilməsi



Kurs Proqramı
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 Vergi qanunvericiliyinə giri
 Yol vergisi, mədən vergis
 Torpaq vergis
 Əmlak vergis
 Aksiz vergis
 Sadələşdirilmiş verg
 Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəli
 Fiziki şəxslərin gəlir vergis
 Hüquqi şəxslərin mənfəət vergis
 Fiziki şəxslərin gəlir, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid digər müddəala
 Əlavə dəyər vergis
 Vergi məcəlləsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərarla
 Sosial sığorta haqqında qanu
 Yekun imtahan

Praktiki Vergi Qanunvericiliyi

İATM - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 
ehtiyaclarına uyğun mühasibat uçotu sahəsində 
Mütəxəssislər yetişdirən 10 ildən çox təcrübəyə malik 
ixtisaslaşmış araşdırma və tədris mərkəzidir. 
Mərkəzimizin əsas Fərqi mühasib və maliyyəçi kimi 
çalışan, eyni zamanda biliklərini paylaşmaq həvəsi olan 
yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik Müəllim Komandası 
yetişdirən, həmçinin tələbələr üçün asan anlaşılan Tədris 
Vəsaitləri hazırlayaraq tədrisi praktiki şəkildə təşkil edən 
bir qurum olmasıdır.
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