
Mikro, kiçik, orta və iri sahibkarlıq
subyektlərinin bölgüsü meyarlarının
təsdiq olunması

Nəzərinizə çatdirmaq, istərdik ki , 2018-ci
il 30 noyabr tarixli 1356-VQD nömrəli
qanunu ilə Vergi Məcəlləsinə edilmiş
dəyişikliklərə əsasən mikro və kiçik
sahibkar subyektləri bir sıra
azadolmalardan və güzəştlərdən
yararlana biləcəklər.

Beləliklə 21 dekabr 2018-ci il tarixində

Nazirlər Kabineti "Mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinin bölgüsü
meyarları”nı 556 nömrəli qərarı ilə təsdiq
edib.

Bu qərar sahibkarlıq subyektləri işçilərin
sayına və illik gəlirinə görə 4 kateqoriyaya
bölür. Bölgünün meyarları və göstəriciləri
1 №-li cədvəldə öz əksini tapır.

Sahibkarlıq subyekti işçilərin sayına görə

bir kateqoriyaya, illik gəlirinə görə isə

digər kateqoriyaya düşürsə, onun mikro, 
kiçik, orta və ya iri sahibkar kimi
müəyyənləşdirilməsi üçün meyar
göstəricilərindən daha yüksək olanı əsas
götürülür.

Vergi Məcəlləsinin 1 yanvar 2019-cu
ildən qüvvəyə minmiş müddəalarına
əsasən, mikro sahibkarlıq
subyektlərinə aşağıdaki vergi
güzəştləri tətbiq olunacaq:

• fərdi sahibkarların sahibkarlıq
fəaliyyətindən gəlirinin 75 faizi fiziki
şəxslərin gəlir vergisindən azadolma.
fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin
75 faizi;

• hüquqi şəxslərin sahibkarlıq
sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə

etdikləri əsas vəsaitlərə münasibətdə

amortizasiya ayırmalarını Vergi

• Məcəlləsinin müəyyən edilən
amortizasiya normalarına 2 əmsal
tətbiq etməklə gəlirdən çıxmaq
hüququna malikdirlər

• əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar

Misal :

Mikro sahibkarlıq subyekti olan fərdi
sahibkarın gəliri 13.000 manat, gəlirdən
çıxılan xərci 9000 manatdır. Gəlirdən
xərclər çıxıldıqdan sonra qalan gəlir 4000
manat olduqda gəlir vergisinin
hesablanması aşağıdaki qaydada həyata
keçirilir :
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yalnız ümumi məlumat xarakteri daşıyır və hərtərəfli

hüquqi analiz təşkil etmir. Məlumatların dəqiqliyinə və

tamlığına dair heç bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir

nəticəyə gəlib onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən)

əvvəl oxucular öz spesifik məsələləri üzrə

mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. Oxucuların bu

xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb hər hansı bir nəticəyə

gəlib onu tətbiq etmələrinə və ya hər hansı vacib

məqamı nəzərdən qaçırmalarına görə biz heç bir

məsuliyyət daşımırıq.

Buraxılışın əsas xəbərləri:

• Mikro, kiçik, orta və iri
sahibkarlıq subyektlərinin
bölgüsü meyarlarının təsdiq 
olunması 
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4000 manat – 4000 manat *75%(vergidən azad olunan
hissə)=1000 manat
1000 manat * 20% = 200 manat (gəlir vergisi)

Həmçinin, kiçik sahibkarlıq subyektləri sahibkarlıq
fəaliyyətində istifadə etdikləri əsas vəsaitlərə

münasibətdə amortizasiya ayırmalarını Vergi
Məcəlləsinin müəyyən edilən amortizasiya normalarına
1,5 əmsal tətbiq etməklə gəlirdən çıxmaq hüququna
malikdirlər.

22 saylı Buraxılış, Son Dəqiqə Xəbərləri
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Sahibkarlıq
subyektlərinin
ölçüsünə görə

kateqoriyaları

İşçilərinin
sayı

(nəfər)

İllik gəliri (İG)
(malların, görülmüş
işlərin, göstərilmiş

xidmətlərin dəyəri və

satışdankənar gəlirlərin
məbləğləri)

Mikro
sahibkarlıq

1 - 10 İG ≤ 200 000 (iki yüz
min manatadək)

Kiçik sahibkarlıq 11 - 50 200 000 (iki yüz min
manatdan) < İG ≤ 3 
000 000 ( üç milyon

manatadək )

Orta sahibkarlıq 51 - 250 3 000 000 (üç milyon
manatdan) < İG ≤ 30 
000 000 (30 milyon

manatadək)

İri sahibkarlıq 251 və ondan 
yuxarı

30 000 000 (otuz
milyon manatdan

yuxarı) < İG

Cədvəl № 1


