
Vergi Məcəlləsinə təklif edilmiş
dəyişikliklərin təsdiqlənməsi

2018-ci il 30 noyabr tarixli 1356-VQD
nömrəli Qanununun (“Qanun”) tətbiqi ilə
bağlı Vergi Məcəlləsinə təklif edilmiş
dəyişikliklər 20 Dekabr 2018-ci il tarixli
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı ilə təsdiqlənmişdir.

Milli Məclis tərəfindən təsdiq edilmiş yazılış
(PwC Azerbaijan Times-ın 20 saylı
Buraxılışında dərc edilmişdir) ilə qüvvəyə

minən dəyişikliklər arasındakı mühüm
hesab etdiyimiz fərqləri aşağıda diqqətinizə

çatdırırıq.

• İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi tətbiq
etmək hüququna malik olmaq üçün nəzərdə

tutan göstərici olaraq maksimum işçi sayı 5
nəfər əvəzinə 10 nəfər müəyyən edilmişdir;

• Büdcədən geri qaytarılması tələb
olunan artıq əvəzləşdirilmiş ƏDV
məbləğinin növbəti 3 aya keçirilməsi tələbi
ləğv edilmiş və vergi ödəyicisinin vergi və

gömrük orqanlarına elektron formada
ərizəsini verdiyi vaxtdan 4 aydan gec
olmayaraq qaytarılması nəzərdə

tutulmuşdur;

• Vergi ödəyicisinin neft-qaz sahəsində

fəaliyyətlə yanaşı digər sahələrdə fəaliyyət
göstərdiyi halda müxtəlif vergi dərəcəsi
tətbiq edilən fəaliyyət sahələrinə cəlb edilən
işçilərin uçotunu ayrılıqda aparılması tələbi

yeni yazılışdan çıxarılmışdır.

Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-
dövlət sektorunun meyarları Nazirlər
Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcəkdir;

• Maliyyə lizinqini həyata keçirən vergi
ödəyiciləri 2019-cu il yanvarın 1-dək fiziki
şəxslər ilə bağlanmış maliyyə lizinqi
müqavilələri barədə məlumatı qeydiyyatda
olduqları vergi orqanına təqdim etdikdə,
həmin müqavilələr üzrə əməliyyatlara
münasibətdə Vergi Məcəlləsinin 140.1-ci
maddəsinin 2019-cu il yanvarın 1-dək
qüvvədə olan redaksiyası tətbiq edilir;

• 2019-cu il yanvarın 1-dək ticarət
fəaliyyəti ilə məşğul olan və 6 faiz dərəcə ilə
sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq
hüququndan istifadə edən vergi ödəyiciləri
həmin tarixdən 15 (on beş) gün müddətində

sahibliklərində qalan mallar barədə

məlumatı qeydiyyatda olduqları vergi
orqanına təqdim etməlidirlər. Məlumat
təqdim etmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən
sahibliklərində qalan malların təqdim
edilməsi zamanı ƏDV 2019-cu il aprelin 1-
dək həmin malların alış qiyməti ilə satış
qiyməti arasındakı fərqdən hesablanacaq;

• Qanun ilə yeni əlavə edilmiş maliyyə

sanksiyaları kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalçılarına münasibətdə 2020-ci il
yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Qanunun digər müddəaları 2019-cu il
yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
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