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Vergi və Hüquq xəbərləri 

 

 

Azərbaycan Respublikasına idxal edilən energetik 

içkilər, elektron siqaret üçün maye və tütün 

məhsullarının idxalı üzrə aksiz dərəcələri və idxal 

rüsumları müəyyən edildi! 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 2018-ci il 30 noyabr 

tarixli Qanunda yer alan yenilikliklərdən  biri də aksiz vergisi tətbiq olunan malların siyahısına 

energetik içkilərin və elektron siqaretlər üçün mayenin əlavə olunmasıdır.  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı 5 saylı qərarı ilə 

İdxal olunan bu cür məhsullara münasibətdə aşağıdakı dərəcələrlə aksiz vergisi müəyyən 

edilmişdir: 

Məhsulun adı Aksiz dərəcəsi 

alkoqolsuz energetik içkilər  1 litr üçün 3,0 manat  

alkoqollu energetik içkilər  1 litr üçün 2,0 manat  

elektron siqaretlər üçün maye  

 

1 litr üçün 20,0 manat  

tərkibində tütün olan siqarlar, ucları kəsilmiş 

siqarlar, o cümlədən tərkibində tütün 

əvəzləyicisi olan siqarlar 

1 ədəd üçün 1,0 manat  



tərkibində tütün olan siqarillalar  1000 ədəd üçün 20,0 manat  

tərkibində tütün olan siqaretlər  1000 ədəd üçün 28,0 manat  

tərkibində tütün əvəzləyicisi olan siqarillalar  1000 ədəd üçün 28,0 manat 

Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı 4 

saylı qərarına əsasən yuxarıda sadalanan məhsullar üzrə gömrük idxal rüsumları da müəyyən 

edilmişdir. Qərara əsasən alkoqolsuz və alkoqollu energetik içkilərin hər litri üçün müvafiq olaraq 

0.3 və 2.0 ABŞ dolları, elektron siqaretlər üçün mayenin 1 kq-ı üzrə isə 1 ABŞ dolları gömrük 

rüsumu tətbiq ediləcəkdir. 

Diqqətinizə çatdırırıq ki, energetik içkilərin tərifi və xarakteristikası Azərbaycan Respublikasının 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 1 sentyabr 2015-ci 

il tarixli 150111500005 saylı qərarında öz əksini tapmışdır.  

Qeyd edək ki, hər iki Qərar 2019-cu il fevral ayının 11-dən etibarən qüvvəyə minəcəkdir. 

Qərarlarla daha ətraflı tanış olmaq üçün aşağıdakı linklərə daxil ola bilərsiniz. 

1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan 

malların aksiz dərəcələri”ndə dəyişikliklər edilməsi barədə 

2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, 

idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə 

dəyişikliklər edilməsi barədə 

3. Dövlət standartlarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının 

Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent Üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 1 sentyabr 

2015-ci il tarixli 150111500005 saylı qərarı 
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