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Vergi və Hüquq xəbərləri
Sahibkarlıq subyektlərinin müəyyən edilməsi üzrə
meyarlar

Məlum olduğu kimi Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa edilmiş
son dəyişikliklərə əsasən sahibkarlıq subyektləri mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinə
bölünür. Adı çəkilən qanuna əsasən, sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü meyarları Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilir. Qeyd edək ki, konkret sahibkarlıq
subyektinin hansı kateqoriyaya aid edilməsi onlar tərəfindən mühasibat uçotunun hansı qaydada
aparılması, vergi güzəştlərinin əldə edilməsi və s. hallarda əhəmiyyət kəsb edir.
Qanunun tətbiqini təmin etmək məqsədilə 21 dekabr 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabineti tərəfindən “Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü
meyarları”nın təsdiq edilməsi haqqında 556 saylı qərar qəbul edilmişdir. Qərara əsasən mikro,
kiçik, orta və iri sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsünün meyarları aşağıdakı kimi müəyyən
olunmuşdur:
Sahibkarlıq subyektlərinin
ölçülərinə görə
Mikro sahibkarlar

İşçilərin orta siyahı sayı (nəfər)

İllik gəliri (min manat)

1-10

≤ 200

Kiçik sahibkarlar

11-50

200 < illik gəlir ≤ 3,000

Orta sahibkarlar

51-250

3,000 < illik gəlir ≤ 30 000

İri sahibkarlar

251-dən yuxarı

30,000 < illik gəlir

Konkret sahibkarlıq subyektinin hansı kateqoriyaya aid edilməsi aşağıdakı prinsiplər əsasında
həyata keçirilir:


İllik gəlir müəyyən edilərkən həm sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir, həm də satışdankənar
gəlirlər nəzərə alınır.

İşçilərin orta siyahı sayı və ya illik gəlir meyar göstəricilərindən daha yüksək olanı nəzərə
alınır.

Yeni yaradılan sahibkarlıq subyektlərinin konkret kateqoriyaya aid edilməsi üçün onların
dövlət qeydiyyatına və ya vergi uçotuna alındığı tarixdən 1 il müddətində işçilərin say
göstəricisi əsas götürülür.
Mühasibat uçotu sahəsində mövcud tələblər, habelə ayrı-ayrı sahibkarlıq subyektlərinə
münasibətdə 2019-cu ildən tətbiq edilməsi gözlənilən yeniliklərlə bağlı həmçinin aşağıdakı
bülletenlərimizlə tanış olmağı tövsiyə edirik:
1. Vergi Məcəlləsinə Dəyişikliklər
2. Mühasibat uçotu və hesabatlılıq barədə yeni tələblər
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