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Azərbaycan Vergi Xəbərləri
Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 17 may 2017-ci il tarixində “Azərbaycan
Respublikasının

Vergi

Məcəlləsində

dəyişikliklər

edilməsi

haqqında”

Azərbaycan

Respublikasının Qanununu təsdiq edib. Qanun özündə bir neçə ciddi dəyişikliyi ehtiva
edir.
“Publik hüquqi şəxs” anlayışı Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmişdir
Son dəyişiklikliyə əsasən “publik hüquqi şəxs” anlayışı Vergi Məcəlləsinə əlavə
edilmişdir. Bundan əlavə publik hüquqi şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq
hüququ Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə məhdudlaşdırılmışdır.
“Nağdsız

hesablaşmalar

haqqında”

Azərbaycan

Respublikası

Qanununun

tələblərinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyaları
Yeni qanun “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tətbiqi ilə bağlı bir sıra və xüsusi olaraq da məsuliyyətə cəlb olunan tərəflərlə bağlı
məsələlərə aydınlıq gətirmişdir. Beləliklə nağdsız hesablaşmalara dair normativ

tələblərinin pozulmasına görə aşağıdakı vergi ödəyicilərinə aparılan əməliyyatın ümumi
məbləğinin 40 faizə qədəri həcmində maliyyə sanksiyası tətbiq edilməsi planlaşdırılır:


ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan
əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz
min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan
vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min
manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi
məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə - ödənişləri nağd
qaydada həyata keçirən şəxsə;



Əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz
min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət
göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları
(o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən,
birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatların ödənişlərini həyata
keçirən şəxsə;



Dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadə edən (xərcləyənə)
şəxsə;



Nağd qaydada pul vəsaitini qəbul edən lizinq/kredit verən şəxsə;



Nağd qaydada sığorta ödənişlərini edən və sığorta haqlarını nağd qaydada qəbul
edən sığortaçıya və ya təkrarsığortaçıya;



Dövlət orqanlarına, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə, büdcə təşkilatlarına və publik hüquqi
şəxslərə ödənilən xidmət haqları və digər yığımları nağd qaydada qəbul edən
şəxsə;



Stasionar telefon xidmətlərinin və kommunal haqları nağd qaydada qəbul edən
şəxsə;



Faizsiz

pul

vəsaitlərinin

(vergi

ödəyicisi

olmayan

şəxslər

tərəfindən

pul

vəsaitlərinin verilməsi halları istisna olmaqla), digər ayırmaları ödəyən və qəbul
edən şəxslərə;


Təhsil haqlarının və turagent haqlarını nağd qaydada qəbul edən şəxsə.

Aksiz vergisinə cəlb olunacaq yeni məhsullar
Xəz-dəri məmulatları da artıq aksiz vergisinə cəlb olunan mallar siyahısını daxil
edilmişdir.
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