2014-cü il dekabrın 30-da Azərbaycan Prezidenti “Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 dekabr
tarixli 1167-IVQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin
təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası
Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30
avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında Fərman imzalayıb.

Əmlak vergisi
Müəssisələrin balansında olan sərnişin və yük daşımalarında istifadə edilən su nəqliyyatı vasitələrinə
görə ödənilməli olan əmlak vergisinin məbləği 2015-ci ildən etibarən 25% azaldılır.

Aksiz vergisi
Aksizli malların siyahısına aşağıdakı mallar da əlavə edilmişdir:
İdxal olunan platin;
Qızıl və ondan hazırlanmş məmulatlar;
Emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz.
Aksiz vergisi məqsədləri üçün yol vergisi vergitutma bazasından çıxarılmşdır.
Yuxarıda sadalanan mallar üçün vergi tutulan əməliyyat idxal olunan platinin hər qramı, qızıl və ondan
hazırlanmış məmulatlara görə qızılın min çəki vahidindəki miqdarı və emal olunmuş, çeşidlənmiş,
çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza görə isə almazın karatı hesab olunur.
Ümumilikdə isə yeni dəyişikliklərə əsasən bir çox aksizli malların vergi dərəcələri artırılmışdır.

Aksiz vergisi
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının aktivlərində yerləşdirilmək üçün idxal olunan platin, qızıl və
emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz, Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Fondunun aktivlərində yerləşdirilmək üçün idxal olunan qızıl aksiz vergisindən azaddırlar.
Əlavə olaraq 20 qram qızılın, qızıldan hazırlanmış zərgərlik və məişət məmulatlarının, emal olunmuş,
çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş 0,5 karat almazın idxalı aksizdən azad olunur.
Əmlak vergisi
Müəssisələrin balansında olan sərnişin və yük daşımalarında istifadə edilən su nəqliyyatı vasitələrinə
görə ödənilməli olan əmlak vergisinin məbləği 2015-ci ildən etibarən 25% azaldılır.
ƏDV və Yol Vergisi
Yol vergisi ƏDV-nin hesablanma bazasından çıxarılmışdır.
Yeni dəyişikliyə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində
avtomobil nəqliyyatı vasitələri olan şəxslər daha yol vergisinin ödəyiciləri sayılmır.

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən sərnişin və yük daşınmasında istifadə edən qeyri-rezident
şəxslər və Azərbaycan Respublikası ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın
istehsalı və ya idxalı ilə məşğul olan şəxslər yol vergisinin ödəyiciləri sayılırlar.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən
zaman yol vergisinə cəlb olunmalı xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri, habelə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) və Azərbaycan
Respublikasının ərazisinə idxal edilən avtomobil benzini, dizel yanacağı və maye qaz yol vergisinin
vergitutma obyektidir.
ƏDV və Yol Vergisi
Yol vergisi məqsədləri üçün istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən avtomobil benzininə, dizel
yanacağına və maye qaza görə dövlət vergi orqanları, idxal edilmiş avtomobil benzininə, dizel yanacağına
və maye qaza görə isə yol vergisini hesablanması gömrük orqanları tərəfindən həyata keçiriləcək.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı
ilə məşğul olan şəxslər yol vergisini aylıq olaraq hesablayır və hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec
olmayaraq, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə yol vergisinin bəyannaməsini
vergi orqanına təqdim etməklə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.
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