
Vergi Məcəlləsinə Dəyişikliklər

22 noyabr və 3 dekabr 2013-cü ildə 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Vergi Məcəlləsinə 
dəyişikliklər edilməsi haqqında 
qanunlar imzalayıb. Dəyişikliklər 
31 dekabr 2013-cü ildə qüvvəyə 
minib və aşağıdakıları əhatə edir:

• Vergi azadolmaları və 
güzəştlər
Vergi Məcəlləsi vergi 
azadolmalarını və güzəştlərini 
müəyyənləşdirən yeganə normativ 
hüquqi akt olub. Əvvəllər digər 
normativ hüquqi aktlar da belə 
azadolmaları və güzəştləri nəzərdə 
tuta bilərdi (məs. faizlərin gəlir 
vergisindən azad olunması 
haqqında xüsusi qanunlar, kənd 
təsərrüfatı üçün vergi güzəştləri) . 

Hal-hazırda vergi azadolmaları 
haqqında qüvvədə olan qanunlara 
gəldikdə isə (məs. HPBS), 
Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiyasına əsasən yalnız 

fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi 
vəziyyətini yaxşılaşdıran normativ 
hüquqi aktlar geriyə şamil edilə 
bilər. 

Əlavə olaraq, Vergi Məcəlləsinin 
2.7-ci maddəsi HPBS və TƏMÖHS 
müddəalarının digər qanunlar 
üzərində üstünlüyünü aydın şəkildə 
müəyyən edir.  

Gələcəkdə olacaq vergi 
azadolmaları və güzəştlərinə 
gəldikdə isə, Vergi Məcəlləsinə 
olan son dəyişikliklərin mətninə 
əsasən belə azadolma və güzəştlər 
etibarlı sayılmaları üçün Vergi 
Məcəlləsində əks olunmalıdırlar. 

Vergi Məcəlləsinə olan 
dəyişiklikliyin mətnində (və 
məqsədində) bəzi ikimənalılıq 
mövcuddur, buna görə də, 
Hökümət və ya Konstitusiya 
Məhkəməsi tərəfindən izahedici 
məlumat və ya təfsir verilənə qədər 
keçmiş və gələcək vergi 
güzəştlərində bir müddətlik qeyri-
müəyyənlik gözləmək olar. 
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• Xarici dildə olan sənədlərin tərcüməsi
Vergi orqanları artıq vergi ödəyicilərindən onların 
xarici dildə olan bütün sənədlərinin Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməsini və lazımi qaydada 
təsdiq edilməsini tələb etmək öhdəliyi daşıyırlar.  

Buna görə də, vergi ödəyicilərinin vergi 
yoxlamaları və başqa hallarda vergi orqanlarının 
tələbi zamanı yerli və ya xarici mənşəli sənədlərin 
Azərbaycan dilinə tərcüməsini təmin etməyə 
hazır olması vacibdir. 

• ƏDV-dən azadolma
Ümümtəhsil müəssisələri üçün dərslik 
komplektləri və uşaq ədəbiyyatının istehsalı ilə 
bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya 
fəaliyyəti ƏDV-dən azaddır. 

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin və Rabitə 
və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 
yeni səlahiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 20 saylı 
15 noyabr 2013-cü il tarixli Fərmanı verərək, 
sənaye parklarında fəaliyyət göstərmək üçün 
vergi güzəştlərinin verilməsində tələb olunan 
minimum investisiya məbləğinin müəyyən 
edilməsini İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin, və 
texnologiyalar parklarına münasibətdə eyni 
funksiyanı yerinə yetirməyi isə Rabitə və 
İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 
səlahiyyətlərinə verir.

Gömrük xəbərləri

Nazirlər Kabinetinin 323 saylı 8 noyabr 2013-cü 
il tarixli Qərarına əsasən artıq kreditlər və borclar, 
həmçinin bu kreditlər və borclar hesabına həyata 
keçirilən layihələrdə Azərbaycan tərəfinin payı 
hesabına idxal olunan mallar gömrük idxal 
rüsumundan artıq azad deyillər. Qərar dərc 
olunduğu gündən, yəni 19 noyabr 2013-dən 30 
gün sonra qüvvəyə minir.

ƏDV-dən azad olunan mallar haqqında 
xəbərlər

1. Nazirlər Kabinetinin 324 saylı Qərarına 
əsasən aşağıdakı mallar artıq ƏDV-dən azad 
deyillər:

• Dövlət müəssisələrini idarə etmək hüququna 
dair təsdiq edilmiş müqavilələrin icrası ilə bağlı 
investisiya proqramında istehsalın təşkili üçün 
nəzərdə tutulmuş mallar;

• Gücü 750 meqavatdan artıq olan buxar-qaz 
elektrik stansiyalarının tikintisi üçün məcmu 
dəyəri 500 milyon manatadək olan, 84-cü, 85-ci 
və digər mal qrupları üzrə gətirilən mal və 
avadanlıqlar.

2. Nazirlər Kabineti 325 saylı Qərarında qeyri-
neft sektorunun təşviqi məqsədi ilə xarici iqtisadi 
fəaliyyətlərdə istifadə olunan müəyyən malların 
ƏDV və gömrük rüsumlarından azad olmalarını 3 
ildən 6 ilə qədər artırılması barədə qərar qəbul 
edib. Malların siyahısına toxum, gübrə, kənd 
təsərrüfatı texnikası və maşınları, qida emalı 
avadanlığı və malların qablaşdırılması, və s. 
daxildir.
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