
“Qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən
“Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında”
Qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul
edilmişdir, lakin Azərbaycan
Respublikasının prezidenti tərəfindən
imzalanmamışdır.

Qanun layihəsində nəzərdə tutulmuş əsas
dəyişiklikləri diqqətinizə çatdırmaq istərdik.

Fiziki şəxslərlə bağlı dəyişikliklər

Muzdlu işlə əlaqədar əldə
edilən gəlir vergisi

2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən neft-qaz
sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət
sektorunda muzdla işləyən fiziki şəxslərin
aylıq gəlirlərinə 7 il müddətində aşağıdakı
cədvələ uyğun vergi güzəştlərinin tətbiq
edilməsi nəzərdə tutulur:

Vergi ödəyicisinin neft-qaz və ya dövlət
sektoruna aid edilməsi meyarları müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının tərəfindən
müəyyən olunması nəzərdə tutulmuşdur.
Hal-hazırda meyarları müəyyən edən

qaydalar qəbul olunmamışdır.

Əlavə olaraq, muzdla işləyən fiziki şəxslərin
aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, 200
manat hissəsi gəlir vergisindən azad
olunması nəzərdə tutulur. Neft-qaz
sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət
sektorunda muzdla işləyən fiziki şəxslərin
aylıq 8000 manatadək gəlirləri vergidən
azad olunduğu üçün, bu dəyişiklik yalnız
neft-qaz və dövlət sektorunda muzdla
işləyən fiziki şəxslərə şamil olunur.

Məcburi sosial sığorta

Sosial sığorta haqqında qanuna edilən
dəyişikliklərə əsasən neft-qaz sahəsində

fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət
sektorunda muzdlu işdən olan aylıq
gəlirlərdən məcburi dövlət sosial sığorta
haqqının 2019-cu il yanvarın 1-dən 7 il
müddətində aşağıdakı qaydada tətbiq
edilməsi nəzərdə tutulur:
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Sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə sosial sığorta haqqı

Sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə sosial sığorta haqqı tikinti və

ticarət sahələrində fəaliyyət göstərənlər üçün minimum
aylıq əmək haqqının 50%-i, digər sahələrdə 25%i
miqdarında müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur.

Həyat yığım sığortası

Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən 3 ildən az
olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım
sığortası üzrə işəgötürən tərəfindən sığortaçıya ödədiyi
sığorta haqlarının sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan
gəlirlərinin yalnız 50% çox olmayan hissəsi gəlir
vergisindən azad edilməsi nəzərdə tutulur.

Sosial sığorta haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə

əsasən isə 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan
müqavilə ilə həyatın yığım sığortası üzrə ödənilən
sığorta haqlarının sığortaolunanın vergiyə cəlb olunan
gəlirlərinin 50% çox olmayan hissəsi həm işəgötürən,
həm də işçi tərəfindən ödənilməli olan sosial sığorta
haqqından azad olunması nəzərdə tutulur.

Gəlir vergisi üzrə nəzərdə tutulmuş yeni
azadolmalar və güzəştlər

• Gəlirlərin və xərclərinin uçotunu aparan, ƏDV
ödəyicisi olmayan və əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12
aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000
manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı)
və yaxud səhmdarları olan fiziki şəxslərin dividend
gəlirləri;

• Qanuna uyğun olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi
borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir;

• Müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan
keçmiş lotereyalardan pul şəklində əldə edilən
uduşların 10 manatadək olan hissəsi;

• Vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində mülkiyyətində

olan iştirak payının və ya səhmin təqdim edilməsindən
əldə olunan gəlirin 50% hissəsi;

• Müvafiq icra hakimiyyəti orqan tərəfindən
zəmanət verilmiş kredit üzrə ödəniş edilməsi hallarında
borcalanların borclarının ödənilməsinin nəticəsi kimi
əldə edilən gəlirlər;

• Pərakəndə ticarət və ictimai iaşə üzrə fəaliyyət
göstərən fərdi sahibkarlar tərəfindən büdcəyə

ödəniləcək gəlir vergisinin məbləği 1 yanvar 2019-cu il
tarixindən 3 il müddətinə POS-terminal vasitəsilə
nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki
xüsusi çəkisinə uyğun olaraq müəyyən edilən verginin
25%-i qədəri.

Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə gəlirlər

Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdə qeyri
sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirlərdən 14% dərəcəsi
ilə vergi tutulması nəzərdə tutulur.

Kiçik və orta sahibkarlar üçün vergi güzəştləri

Kiçik Orta Biznes (KOB) klaster şirkəti, KOB klaster
iştirakçısı və Startap kimi yeni sahibkarlıq fəaliyyəti
subyektləri üçün aşağıda göstərilən güzəştlərin tətbiqi
nəzərdə tutulur:

• B şirkətləri”nin KOB kimi qeydiyyata alındıqları
andan etibarən 7 il müddətinə mənfəət, torpaq, əmlak
vergisindən azad edilməsi;

• KOB klasterinə daxil olan şirkətlər tərəfindən
istehsal və emal məqsədilə texnika, texnoloji avadanlıq
və qurğuların idxalı 7 il müddətinə ƏDV-dən azad
edilməsi;

• “KOB klasterinin iştirakçısı” tərəfindən “KOB
klaster şirkəti” ilə bağlanmış müqavilə əsasında təqdim
etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi gəlirin kapital
xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsinin 7
il müddətinə gəlir və mənfəət vergisindən azad
edilməsi;

• Mikro və kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
olan “startapların” startap fəaliyyəti üçün şəhadətnamə

aldıqları andan etibarən 3 il müddətinə gəlir və mənfəət 
vergisindən azad edilməsi 

Sadələşdirilmiş vergi

Vergi ödəyiciləri

2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən aşağıdakı şəxslərin
sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnun
olmaması nəzərdə tutulur:

• Topdansatış ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxslər;

• Vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12
aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000
manatdan artıq olan pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslər;

• İşçi sayı 5 nəfərdən çox olan istehsal fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslər;

• Sığorta bazarının peşəkar iştirakçıları (icbari
sığorta müqaviləsi üzrə xidmət göstərən sığorta
agentləri istisna olmaqla);

• Vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olan
şəxslərə xidmət göstərən şəxslər;

• Lisenziya tələb olunan fəaliyyət növü ilə məşğul
olan şəxslər (bina tikintisi fəaliyyəti istisna olmaqla).
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“Vergi dərəcəsi “

Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi (müəyyən
fəaliyyətlər istisna olmaqla) bütün ölkə üzrə 2 %
olaraq nəzərdə tutulur.

Əlavə olaraq, muzdlu işçi cəlb etmədən fərdi
qaydada dərzi, bərbər və sair xidmətləri göstərən
fiziki şəxsləri üzrə sabit aylıq vergi məbləği müəyyən
edilmişdir.

Mənfəət Vergisi

Yeni dəyişikliklərlə Vergi Məcəlləsinə əlavə
olunan mənfəət vergisindən azadolmalar və
güzəştlər

• Təhsil müəssisələri və sağlamlıq imkanları
məhdud şəxslərin təhsil almaları üçün yaradılmış
xüsusi təhsil müəssisələrinin mənfəəti
(dividendlərin ödənilməsinə yönəldilən hissəsi
istisna olmaqla);
• Müəyyən meyarlara cavab verən təhsil, səhiyyə,
idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən
təşkilatlara hüquqi şəxslərin nağdsız qaydada
köçürmələri (mənfəətinin 10% çox olmayan
həddində) - 10 il müddətinə;
• Azı 3 il ərzində mülkiyyətində olan iştirak
payının və ya səhmlərinin təqdim edilməsindən əldə

olunan gəlirinin 50%-i;
• Mikro sahibkarlıq subyektlərinin sahibkarlıq
fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75%-i;
• ƏDV ödəyicisi olmayan və əməliyyatlarının
həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında
(aylarında) 200.000 manatadək olan rezident
müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları
olan hüquqi şəxslərin dividend gəlirləri.

Dividend

Dividend anlayışına aşağıdakıların daxil edilməsi
nəzərdə tutulur:

• Hüquqi şəxs ləğv edilərkən xalis mənfəəti
hesabına formalaşan əmlakın (aktivin)
bölüşdürülməsi;

• Səhmlərin (payların) xalis mənfəət hesabına
artırılan nominal dəyəri hüdudunda geri alınması
ilə bağlı ödəmələr.

Aktivlərin təsərrüfat fəaliyyətinin məqsədlərindən
kənar digər məqsədlər üçün təsisçiyə verilməsi,
habelə təsisçinin borclarının əvəzinin ödənilməsi
dividend ödəmələrinə bərabər hesab edilərək 10%
vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.

İştirak paylarının təqdim edilməsi

İştirak paylarının və ya səhmlərin təqdim
edilməsindən gəlirin aşağıdakı kimi müəyyən
edilməsi nəzərdə tutulur:

• Faktiki təqdimetmə qiyməti xalis aktivlərin
mütənasib dəyərindən yuxarı olduqda – faktiki
təqdimetmə qiyməti ilə nominal dəyəri (səhmlər və

ya iştirak payı yuxarı qiymətə alınmışdırsa – faktiki
satınalma qiyməti) arasındakı fərq;

• Faktiki təqdimetmə qiyməti xalis aktivlərin
mütənasib dəyərindən aşağı olduqda – alqı-satqı
müqaviləsinin bağlandığı tarixə xalis aktivlərin
mütənasib dəyəri ilə nominal dəyəri (səhmlər və ya
iştirak payı yuxarı qiymətə alınmışdırsa – faktiki
satınalma qiyməti) arasındakı fərq.

İncə kapitallaşdırma

Bank və kredit təşkilatları olmayan şəxslər
tərəfindən xaricdən alınan borcların xalis
aktivlərdən 2 dəfə çox olan hissəsi üzrə hesablanmış
faizlərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir. Bu
məhdudiyyət xarici banklar və kredit təşkilatları
tərəfindən verilmiş, habelə xarici birjalarda ticarət
olunan istiqrazlar üzrə borclara şamil edilmir.

Maliyyə sanksiyaları

Dəyişikliklərə əsasən, vergi qanunvericiliyinə əməl
etmə səviyyəsinin gücləndirilməsi məqsədilə tətbiq
edilən cərimələrin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə

artırılmışdır. Onlardan mühüm hissəsini
diqqətinizə çatdırırıq:

• Pul vəsaitinin 1 000 manatdan çox olan
məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota
alınmamasına görə – 1 000 manatdan çox olan
hissəsinin 10%-i (öncə 5%-i), il ərzində belə hala
təkrar yol verdikdə 1 000 manatdan çox olan
hissəsinin 20%-i (öncə 10%-i) miqdarında;

• “FATCA”, “CRS” tipli analoji hesabatların
müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə təqdim
edilməməsinə görə maliyyə institutlarına –
10000 (öncə 1000) manat məbləğində;

• Nağd pul hesablaşmalarının aparılması
qaydalarının pozulmasına görə - təqvim ili
ərzində belə hala 1-ci dəfə yol verdikdə 1000
manat, 2-ci dəfə 3000 manat, 3 və daha artıq
hallarda isə 6000 manat məbləğində;
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• Əmək müqaviləsi olmadan işəgötürən
tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin yerinə

yetirilməsinə cəlb edilməsi aşkar edildikdə belə hala
birinci dəfə yol verdikdə 2000 manat, ikinci dəfə yol
verdikdə 4000 manat, üç və daha çox dəfə yol
verdikdə 6000 manat məbləğində;

• Mühasibat uçotunu məcburi qaydada elektron
formada aparmalı olan şəxslər tərəfindən verginin
(o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin)
azaldılması və ya yayındırılması, həmin vergi
ödəyicilərinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi
məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində

hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla)
25%-i (öncə 50% müəyyən edilmişdir) miqdarında;

Əlavə olaraq Vergi Məcəlləsinə aşağıdakı yeni
maliyyə sanksiyaları əlavə olunması nəzərdə

tutulmuşdur:

• Malların elektron qaimə-faktura və ya elektron
vergi hesab-fakturası verilmədən təqdim edilməsinə

görə – malları təqdim edən şəxsə təqvim ili ərzində

belə hala birinci dəfə yol verdikdə təqdim edilmiş
malların satış qiymətinin 10%, ikinci dəfə yol
verdikdə 20%, üç və daha çox dəfə yol verdikdə

40%-i miqdarında;

• Nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərin və

xərclərin uçotu aparılmadıqda – alıcıya təqvim ili
ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə sənədlərlə
rəsmiləşdirilməyən xərclərin 10%, ikinci dəfə yol
verdikdə 20%, üç və daha çox dəfə yol verdikdə

40%-i miqdarında;

• Vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan
edilməməsinə və ya azaldılmasına görə bəyan
edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər
çıxılmadan) 6%-i miqdarında.

Digər mühüm dəyişikliklər

• Maliyyə lizinqi müqaviləsi üzrə lizinq alan
qismində yalnız hüquqi şəxslər və fərdi
sahibkarların çıxış etməsi nəzərdə tutulur;

• Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən ticarət
və ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən aldıqları
mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması,
nağdsız ödənişlər üzrə 15%, nağd ödənişlər üzrə isə

10% nəzərdə tutulur;

• Azərbaycanda istehsal olunan siqaretlər və

siqarlar üzrə aksiz vergisi artırılmış, alkoqollu və

alkoqolsuz energetik içkilər, habelə elektron
siqaretlər üçün maye üzrə aksiz vergisi dərəcəsi
müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur;

• Azərbaycana idxal olunan minik
avtomobillərinə aksiz vergisi 1.5 dəfədən artıq
qaldırılması, sıxılmış qazla işləyənlərdən başqa idxal
olunan digər avtobuslara mühərrikin hər
kubsantimetrinə görə 2 manatdan 10 manatadək
aksiz vergisinin tətbiqi nəzərdə tutulur.
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