
Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində
dəyişikliklər edilməsi 
haqqında Qanun təsdiqləndi

Azərbaycan qəzetinin 271 saylı, 9
dekabr 2015-ci il tarixli
buraxılışında Vergi Məcəlləsində

dəyişikliklər edilməsi haqqında
Qanunun təsdiqlənməsi xəbəri dərc
olunub.

Bizim 21 Oktyabr 2015-ci il tarixli
vergi xəbərlərimizdə qeyd olunan
dəyişikliklərlə yanaşı qanun daha
bir mühüm dəyişikliyi nəzərdə

tutur.

Belə ki, qanuna əsasən, Əlavə Dəyər
Vergisinin məcburi qeydiyyatı üçün
tələb olunan vergi tutulan
əməliyyatların həcmi 120,000
manatdan 200,000 manatadək
artırıldı. Müvafiq olaraq,
əməliyyatların həcmi 120,000
manat əvəzinə 200,000 manat və

ondan az olan şəxslər
sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi
olmaq hüququna malikdirlər.

Ardıcıl 12 ayda dövriyyəsinin həcmi
200,000 manatdan çox olan,
ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslərə

sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi
olmaq hüququ verilir və bu halda
müvafiq olaraq 6 faiz və 8 faiz
vergi dərəcəsi təyin edilmişdir.

ƏDV-nin qeydiyyatının ləğv
olunmasına dair ərizə, vergiyə cəlb
olunan əməliyyatlarının ümumi
məbləği ardıcıl 12 ay ərzində

60.000 manat əvəzinə 100.000
manatdan çox olmadığı halda verə

bilər.

Qanun 1 yanvar 2016-cı il
tarixindən qüvvəyə minir.
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