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Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanunu
2019-cu il 25 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunmuşdur. Qanun 2020-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Qanunda nəzərdə tutulan əlavə və dəyişikliklərdən mühüm hesab etdiklərimizi ümumiləşdirilərək diqqətinizə
çatdırırıq.
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İcbari tibbi sığortanın Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənməsi
Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlərə icbari tibbi haqqı əlavə edilmişdir.
İcbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına tibbi sığorta xidmətlərinin göstərilməsi - 2020-ci il yanvarın 1-dən
1 il müddətinə ƏDV-dən azad edilmişdir.

Xərclərin bölüşdürülməsi qaydası
Vergi ödəyicisi tərəfindən vergiyə cəlb olunan və vergidən azad olunan əməliyyatlar üzrə gəlirlərin və xərclərin
uçotu ayrıca aparmalıdır. Bölüşdürülməsi mümkün olmayan xərclərin vergiyə cəlb olunan gəlirlərdən çıxılan
məbləği həmin gəlirlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə əsasən müəyyən edilir.

Malların təqdim edilməsi anlayışına dəyişiklik

Vergi Məcəlləsində malların təqdim edilməsi anlayışına bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin özgəninkiləşdirilməsi əlavə edilmişdir.

ƏDV ilə bağlı dəyişikliklər
Qanuna əsasən, ƏDV üzrə vergi tutulan əməliyyatın vaxtının tanınmasında əsasən kassa metoduna keçilmişdir.
Bir qayda olaraq, pul əməliyyatları zamanı, yəni nağd və nağdsız hesablaşmalarda, vergi tutulan əməliyyatın
vaxtı ödənişin alındığı vaxt hesab olunur. Qeyri-pul əməliyyatları məhz, barter, natura şəklində aparılan
əməliyyatlar və əvəzsiz təqdimetmə vaxtı ƏDV məqsədləri üçün həmin əməliyyatların başa çatma zamanı hesab
olunacaq.
ƏDV ilə bağlı digər dəyişiklik də heyvan və quş ətinin satışının, həmçinin heyvandarlıq və quşçuluq
təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem əlavələrinin satışı üzrə dövriyyələrin 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il
müddətinə ƏDV-dən azad edilməsidir.

Vergi Hesab Fakturaların ləğv edilməsi
Elektron vergi hesab fakturalar ləğv edilir.
Vergi ödəyiciləri tərəfindən aparılan əməliyyatın xarakterindən asılı olaraq müxtəlif növdə elektron qaimə
faktura verilməsi nəzərdə tutulur.

Banklara əlavə öhdəlik
Banklar tərəfindən ƏDV qeydiyyatında olan vergi ödəyicilərinin hesabları üzrə aparılmış əməliyyatlar barədə
məlumatlar hər ayın 10-dək müvafiq quruma təqdim edilməlidir.

Riskli vergi ödəyicisi və əmtəəsiz əməliyyat anlayışları və müvafiq müddəalar
VM-nə riskli vergi ödəyicisi və əmtəəsiz əməliyyat anlayışlarının daxil edilməsi nəzərdə tutulur.

Əmtəəsiz əməliyyat dedikdə, vergi nəzarəti tədbiri zamanı aşkarlanan, başqa əməliyyatı pərdələmək məqsədilə
aparılan və faktiki olaraq mallar, işlər və xidmətlər təqdim edilmədən mənfəət əldə etmək məqsədilə
rəsmiləşdirilən əməliyyat nəzərdə tutulur.
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Riskli Vergi ödəyicilərini müəyyən edəcək meyarların ayrıca qaydalar şəklində dərc olunacağı gözlənilir.
VM-nə edilən dəyişikliklər layihəsində riskli vergi ödəyicilərinin vergiyə cəlb olunması ilə bağlı aşağıdakılar
nəzərdə tutulur:
•

Riskli vergi ödəyiciləri haqqında məlumatın kommersiya sirri hesab edilməməsi;

•

Növbədənkənar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarətinin aparıla bilməsi;

•

Artıq ödəmələrin büdcədən qaytarılması vaxtının vergi nəzarəti tədbirləri tam başa çatması vaxtı nəzərə
April 2019
alınmadan
müəyyən edilməsi.

Əmtəəsiz əməliyyatlar çərçivəsində aparılan əməliyyatlar üzrə rəsmiləşdirilən sənədlər, habelə riskli vergi
ödəyicisindən əldə edilmiş elektron qaimə-faktura ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verilməyəcəkdir.
Mənfəət vergisi məqsədləri üçün isə, riskli vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim edilən malların dəyəri bazar
qiyməti və əlaqəli məlumatlardan istifadə etməklə hesablanacaqdır.

Uçot və hesabatlılıqla bağlı dəyişikliklər
Dəyişikliklərə əsasən mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alına bilən şəxslərin siyahısı aşağıdakı kimi verilir :
•

təbii inhisar subyektləri;

•

xüsusi vergi rejimli müəssisələr;

•

işçilərin orta siyahı sayı 251 və ondan yuxarı olan vergi ödəyiciləri;

•

əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyəri 5.000.000 manatdan yuxarı olan vergi ödəyiciləri.

Qeyd edilən vergi ödəyicləri mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınmaq üçün müvafiq vergi orqanına müraciət
etməyə borcludurlar. Mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınma həmin vergi ödəyicisinin mərkəzləşdirilmiş
qaydada uçota alınması barədə qərar qəbul edildiyi vergi ilindən sonrakı ilin yanvar ayında həyata keçirilir.

Real vaxt rejimində qoşulmuş nəzarət-kassa aparatı
Vergi ödəyiciləri tərəfindən müəyyən şərtlər daxilində real vaxt rejimində qoyulmuş nəzarət-kassa aparatının
quraşdırılmasına çəkilən xərclər müəyyən hədd daxilində nəzarət-kassa aparatı quraşdırıldıqdan sonra yaranan
vergi öhdəlikləri ilə əvəzləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

Vergi yoxlamalarının əhatə etdiyi dövr
VM-də nəzərdə tutulmuş 3 illik yoxlama müddəti, səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi barədə vergi orqanının
qərar qəbul etdiyi tarixdən əvvəlki 3 illik dövrü əhatə edir.
Xaricdə əldə olunan gəlirlər üzrə xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarından müvafiq məlumatlar daxil olduğu
hallarda, vergi yoxlamaları yoxlamanın keçirilməsi haqqında vergi orqanının qərar qəbul etdiyi tarixdən əvvəlki
5 illik dövrü əhatə edə bilər.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri
1 yanvar 2020-ci il tarixinədək tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış, lakin tikintisi başa çatmayan şəxslər istisna
olmaqla, bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur.
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər bina üzrə müəyyən edilmiş formada məlumatı hər il yanvar
ayının 20-dək vergi orqanına təqdim etməlidir.

Transmilli şirkətlər qurupu və hesabat öhdəlikləri
VM-nə transmilli şirkətlər qrupu anlayışı daxil edilmiş və bu şirkətlər üzrə müvafiq hesabat öhdəliyi yaradılır.
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Transmilli şirkətlər qrupu dedikdə, iki və ya daha çox ölkədə rezident olan şirkətlər və ya onların daimi
nümayəndəliyi vasitəsilə fəaliyyət göstərən şirkətlər qrupu nəzərdə tutulur. Transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan
müəssələrə həmin müəssisənin törəmə və asılı müəssisələri, habelə filial və nümayəndəliklərinin daxil olduğu qeyd
edilmişdir.
Belə şirkətlər qrupunun maliyyə ilində ümumi gəliri 750 milyon avronun manat ekvivalentindən çox olduqda,
həmin qrupa daxil olan və Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan müəssisənin müvafiq formada hesabat
təqdim etmək öhdəliyi müəyyən edilir. Bu maliyyə həddi həmin qrupun maliyyə hesabatları əsasında müəyyən
edilir.
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Texnologiyalar parkının rezidentlərinə tətbiq edilən güzəştlər
Texnologiyalar parklarının rezidentləri üçün müəyyən olunmuş mənfəət, gəlir, torpaq və əmlak vergiləri üzrə
güzəştlərin, rezidentlərin sənaye və texnologiyalar parkında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq 7 il
müddətindən 10 il müddətinədək uzadılması nəzərdə tutulur.

Aksiz vergi dərəcələri artırılır

Konkak və konyak materialları istisna olmaqla bütün alkoqollu içkilər, tütün məhsulları, və alkoqolsuz energetik
(alkoqolsuz və ya alkoqollu) içkilər üzrə aksiz dərəcələrinin artılması nəzərdə tutulur.

Mülki aviasiya faəliyyəti ilə bağlı azadolmaları
Mülki aviasiya fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi şəxslərin bu fəaliyyət çərçivəsində Azərbaycan Respublikasında
daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezidentlərdən icarəyə və ya lizinqə götürülmüş hava gəmisinə və hava
gəmisinin mühərrikinə görə aparılan ödənişlər ÖMV və ƏDV-dən azad edilmişdir.

