
Əlavə dəyər vergisindən  azad 

olunan malların siyahısına 

əlavələr  

19 iyul 2012-ci il tarixində Nazirlər 

Kabineti sement zavodların tikintisi 

üçün idxal olunan bir sıra mallar, 

materiallar və avadanlıqların ƏDV-

dən azad olunan mallar siyahısına 

daxil etdi. Qərar 1 yanvar 2014-cü 

il tarixinə qədər  qüvvədədir.   

İdxal ƏDV-nin hesablanmasına 

dair qaydalar  

Nazirlər Kabineti  8 may 2012-ci il 

tarixində qüvvəyə minmiş ƏDV 

üzrə gömrük borcunun (yəni idxal 

ƏDV-in) hesablanması Qaydalarını 

təsdiq etmişdir.   

Qaydalara istinadən, idxal ƏDV 

hesablandıqda, “Gömrük Tarifi 

haqqında” Qanuna müvafiq 

müəyyən edilmiş gömrük 

dəyərinin, aksiz vergisinin və 

gömrük rüsumlarının məbləğinin 

cəmi əsas götürülür və aşağıdakı 

düstur tətbiq olunur:   

ƏDV = (gömrük dəyəri + aksiz 

vergisi + gömrük rüsümu) x ƏDV 

dərəcəsi/100 

ƏDV üzrə gömrük borcu mallar 

müvafiq gömrük orqanına təqdim 

edildiyi tarixdən 15 (on beş) 

gündən gec olmayaraq 

ödənilməlidir.  
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Yeni Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi   

2012-ci ilin iyul ayında Şəhərsalma və Tikinti 

Məcəlləsinin ilkin versiyası Milli Məclisin 

(Parlamentin) iqtisadi siyasət, hüquqi siyasət və 

dövlət idarəetmə komitələrinin birgə iclasında 

üçüncü oxunuşda nəzərdən keçirilmişdir. 

Məcəllənin ilkin versiyası xüsusi icazə 

(lisenziya) tələb etməyəcək tikinti obyektlərinin 

siyahısını özündə əks  edir.   

Gömrük məlumatın mübadiləsi  

 Nazirlər Kabineti  „Gömrük sərhədindən 

keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin 

gömrük ərazisinə daxil olması, çıxması və 

tranziti ilə bağlı əldə edilən məlumatların başqa 

ölkələrin gömrük və digər səlahiyyətli dövlət 

orqanları ilə mübadiləsi Qaydaları"nı  təsdiq 

etmişdir. Qaydalar 8 may 2012-ci il tarixindən 

qüvvəyə mindi.   

Gömrük Komitəsinin Əsasnaməsində və 

Strukturunda dəyişikliklər   

4 iyun 2012-ci il tarixində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinin Fərmanı ilə Dövlət 

Gömrük Komitəsinin yeni Əsasnaməsi, həmçinin 

Komitənin təşkilati strukturuna dəyişikliklər 

təsdiq olunmuşdur.   

Bəzi qanunvericilik aktlarının layihələri 

elektron portalda nəşr ediləcək   

25 iyun 2012-ci il tarixli Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə 

Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti 

orqanlarının hazırladıqları normativ hüquqi 

aktların layihələrinin "Elektron hökumət" 

portalında yerləşdirilməsi  Qaydaları təsdiq 

olunmuşdur.  Bu cür onlayn nəşrlərin məqsədi 

geniş ictimaiyyətin bu aktların müzakirəsində 

iştirakını və  Nazirlər Kabineti və mərkəzi icra 

hakimiyyəti orqanları tərəfindən onlara 

ünvanlanmış aidiyyatı sualların 

cavablandırılmasını təmin etməkdir.   

  

 

Miqrasiya Xidmətinin yeni strukturu  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyun 

2012-ci il tarixli Fərmanı ilə Dövlət Miqrasiya 

Xidmətinin təşkilati strukturunda dəyişikliklər 

edilmişdir. Xidmətin tərkibində yeni bölümlər 

təsis olundu:   

1.Təşkilat-Nəzarət Baş İdarəsi; 

2. Vətəndaşlıq Məsələləri İdarəsi və  

3. İctimai Əlaqələr İdarəsi.  

Özəl notariat idarələrinin vergiyə cəlb olunacaq 

1 may 2012 –ci il tarixində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti özəl notariat 

idarələrindən və notariat fəaliyyətindən vergi 

tutulmasına dair qanun imzalamışdır. Qanun 8 

iyun 2012-ci il tarixində qüvvəyə mindi.  
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Sosial sığorta haqlarının nisbətində dəyişikliklər 

edilə bilər 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Sədri Səlim 

Müslümov yerli mətbuat nümayəndələri ilə 

müsahibəsi zamanı Dövlət Müdafiə Fondu 

tərəfindən dövlət sosia sığortasına dəyişikliklərin 

təklif etdiyini bəyan etmişdir. Hal-hazırda sosial 

sığorta haqqının məbləği əmək haqqından ümumi 

gəlirin 25 % təşkil edir (3 % əməkdaş tərəfindən 

və 22 % işəgötürən tərəfindən ödənilir).  Dövlət 

Sosial Müdafiə Fondu  sosial sığorta haqlarının 

nisbətində aşağıdakı dəyişikliklərin daxil edilməsi 

təklif edir: 

• İşçinin məvacibi minimal əmək haqqının üç 

mislindən artıq olmadıqda, işəgötürən ümumi 

məbləğə tətbiq olunan 25 %-i bütövlüklə özü 

ödəyir;  

• İşçinin məvacibi minimum əmək haqqının 

3-20 mislindən artıq olmadıqda, işəgötürən 

ümumi sığorta haqqının 18 %-ni, işçi isə 7 %-ni 

ödəyir; 

• İşçinin məvacibi minimal əmək haqqının 20 

mislini aşılayırsa, işəgötürən sığorta haqqının 15 

%-ni, işçi isə 10 %-ni ödəyir.   

Qeyd olunmalıdır ki, yuxarıda göstərilən 

dəyişikliklər təklif xarakterlidir və onların qanuna 

daxil olunub-olmayacağı sual altındadır.   

Vergi müqavilələri üzrə yeniliklər   

May, 2012 

22 may tarixində Azərbaycan Parlamenti 

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti və 

Xorvatiyanın Hökuməti arasında 12 mart 2012-ci 

il tarixində imzalanmış ikiqat vergitutmanın 

aradan qaldırılmasına dair sazişi ratifikasiya 

etmişdir.   

  

 

 

İyun, 2012 

Sloveniya və Azərbaycan arasında ikiqat 

vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair 

Konvensiya 9 iyun 2012-ci il tarixində 

Lüblyanada imzalanmışdır. Saziş hər iki ölkənin 

hökuməti tərəfindən  ratifikasiya olunduqda 

qüvvəyə minəcək. 

30 mart 2012-ci il tarixində Azərbaycan və 

Qırğızstan arasında vergi qanunvericiliyinə riayət 

edilməsi  məsələlərində əməkdaşlıq və qarşılıqlı 

yardım haqqında Saziş   imzalanmışdır. 29 iyun 

2012-ci il tarixində Azərbaycan iki ölkə arasında 

vergi sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsini 

ratifikasiya etmişdir.   

 16 aprel 2012-ci il tarixində Azərbaycan və 

Hindistan arasında imzalanmış Hava ilə daşınma 

xidmətlərinə vergi haqqında Saziş  Azərbaycan 

Parlamenti tərəfindən  29 iyun 2012-ci il tarixində 

ratifikasiya olunmuşdur. Saziş beynəlxalq hava 

nəqliyyat vasitəsindən, həmin aviaşirkətin 

kapitalından və vəsaitlərindən istifadəsi və 

onların satışı zamanı Hindistan və Azərbaycan 

aviaşirkətlərin əldə etdiyi gəlirin ikiqat 

vergitutmadan azad olunmasını nəzərdə tutur.      
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Digər müqavilələr, protokollar və 
memorandumlar  

May, 2012 

 22 may 2012-ci il tarixində Azərbaycan 

Respublikasının Parlamenti  Azərbaycan 

Respublikasının Hökuməti və Albaniya 

Respublikasının Nazirlər Şurası arasında 

imzalanmış sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı 

qorunmasına dair Müqaviləni ratifikasiya 

etmişdir.    

İyun, 2012 

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə 

Respublikası arasında TransAnadolu qaz boru 

xəttinin (TANAP) inşası ilə bağlı 26 iyun 2012-ci 

il tarixində hökumətlərarası saziş 

imzalamışnmışdır.      

İyul, 2012 

12 iyul 2012-ci il tarixində Azərbaycan və 

Türkiyə arasında əmək və sosial müdafiə 

sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafına dair 

Protokol imzalanmışdır.  
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