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Azərbaycan vergi xəbərləri 

 Yeni nəsil kassa-aparatlarının tətbiqi 

 
 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 fevral 2019-cu il tarixli 

“Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin elektron informasiya sisteminə 
real vaxt rejimində qoşulmalı olan “Nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqi 

Qrafiki”nin təsdiq edilməsi haqqında Qərarına uyğun olaraq, e-kassaların 
istifadəsi və istismarı ilə bağlı dörd mərhələdən ibarət olan keçid başlanılıb. 



Həmçinin bildirmək istərdik ki, 1 avqust 2019-cu il tarixində yeni “Nəzarət-
kassa aparatlarının istismarı Qaydaları” təsdiq olunmuşdur. 

E-kassa vasitəsi ilə keçirilən əməliyyatlar barədə məlumatlar, onların emalı, 

saxlanılması və real vaxt rejimində Vergilər Nazirliyinin informasiya sistemləri 
bazasına ötürülməsi təmin ediləcəkdir. 

E-kassaya keçidin məlumatların real vaxt rejimində ötürülməsi, yeni çek 
formalarının tətbiqi və təhlil imkanları kimi üstünlükləri olacaqdır. Bundan 
əlavə, yeni çek formasının üzərində QR kod (unikal identifikator) qeyd 

ediləcəkdir. QR kod istehlakçılara qanunvericilikdə müəyyən edilmiş ƏDV 
məbləğinin qaytarılması imkanını da yaradacaqdır. 

Yeni nəsil nəzarət kassa-aparatını əldə etmək üçün vergi ödəyicisi 
qeydiyyatdan keçmiş e-kassa operatoruna müraciət edib şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənədi, VÖEN-i və ticarət obyektinin kodunu təqdim etməlidir.  

Daha ətraflı məlumat üçün https://e-kassa.gov.az saytından istifadə edə 
bilərsiniz. 
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