Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qü vvəyə minmiş dəyişikliklər barədə
Aksiz vergisinə edilmiş dəyişikliklər
Dəyişiklik: Aksizli malların siyahısı və
dərəcələri ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə
190.1-ci, 190.4.1-ci, 190.4.2-ci, 190.4.3cü, 190.4.4-cü, 194.2.3-cü və 194.2.8-ci
maddələri üzrə dəyişikliklər edilmiş,
190.4.5-ci maddə əlavə edilmişdir.
2017-ci ildə bu vergi növü ilə bağlı
edilən əlavə və dəyişiklikləri aşağıdakı
istiqamət üzrə ayırmaq olar:
Aksizli malların siyahısı üzrə
Aksiz - aksizli malların satış qiymətinə
daxil edilən vergidir. Vergi Məcəlləsinin
190.1-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə
əsasən, aksizli malların siyahısına idxal olunan xəz-dəri məmulatları da daxil edilmişdir.
Aksizin dərəcələri üzrə
Vergi Məcəlləsinin 190.4.1-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən Azərbaycana idxal
olunan mühərrikinin həcmi 2000 sm3-dək olan minik avtomobilləri üçün aksiz dərəcəsi
dəyişdirilməmiş, lakin digər minik avtomobillərinə, istirahət və ya idman üçün yaxtalara və bu
məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrin mühərrikinin həcminə mütənasib
olaraq tətbiq edilən aksiz dərəcəsi aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:
Minik avtomobillərinin
Aksizin dərəcəsi (manatla)
mühərrikinin həcmi:
2000 sm3-dək olduqda

hər 1 sm3 - 0,20 manat
400 manat + 2001-3000 sm3 hissəsi üçün hər 1 sm3 görə - 3 manat

3000 sm3-dək olduqda
4000 sm3-dək olduqda
5000 sm3-dək olduqda
5000 sm3-dən çox olduqda

3400 manat + 3001-4000 sm3 hissəsi üçün hər 1 sm3 görə - 8 manat
11400 manat + 4001-5000 sm3 hissəsi üçün hər 1 sm3 görə - 20
manat
31400 manat + 5000 sm3 -dən çox hissəsi üçün hər sm3 görə - 40
manat

İstirahət və ya idman üçün
yaxtalar və bu məqsədlər Mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə görə – 6 manat
üçün nəzərdə tutulan digər
üzən vasitələr

Misal: Mühərrikin həcmi 2400 sm3 olan minik avtomobili üçün idxalda ödəniləcək
aksizin məbləği aşağıdakı kimi hesablanır:
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400+(2400-2000)*3=1600
Vergi Məcəlləsinin 190.4.2-ci maddəsinə edilmiş dəyişiklik idxal olunan platinin hər
qramına görə 4 manat aksiz tətbiq edilməsi müəyyənləşdirilmişdir.
İdxal olunan qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının min çəki
vahidindəki miqdarına görə Vergi Məcəlləsinin 190.4.3-cü maddəsində aşağıdakı dəyişikliklər
olmuşdur:
- qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 375 (üç yüz yetmiş beş) olduqda, hər qramına görə 1,5 manat;
- qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 500 (beş yüz) olduqda, hər qramına görə - 2,0 manat;
- qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 585 (beş yüz səksən beş) olduqda, hər qramına görə 2.4 manat;
- qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 750 (yeddi yüz əlli) olduqda, hər qramına görə - 3.0
manat;
- qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 958 (doqquz yüz əlli səkkiz) olduqda, hər qramına
görə - 5.0 manat;
- qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 999 (doqquz yüz doxsan doqquz) olduqda, hər
qramına görə -6,0 manat.
Vergi Məcəlləsinin 190.4.4-cü maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən idxal olunan emal
olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almazın 1 karatı üçün 400 manat
(aksiz dərəcəsi) olmaqla, aşağıdakı qaydada hesablanır:
Almazın bir ədədinin miqdarı 1 karatdan aşağı olduqda, aksiz dərəcəsi almazın faktiki
miqdarına mütənasib olaraq azaldılır;
Almazın bir ədədinin miqdarı 1 karatdan yuxarı olduqda, aksizin məbləği aksiz dərəcəsi ilə
almazın faktiki miqdarının hasilinə aşağıdakı əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır:
Çəki (karat)
Aksizin dərəcəsinin əmsalı
< 1 karat
400 manat * faktiki çəki
1-2 karat
2*400 manat * faktiki çəki
2-3 karat
3*400 manat * faktiki çəki
3-4 karat
4*400 manat * faktiki çəki
4-5 karat
5*400 manat * faktiki çəki
> 5 karat
10*400manat
Misal:

1) 0,5 karatlıq (< 1 karat) almaza görə ödəniləcək aksiz:
0,5 karat * 400 manat = 200 manat.
2) 4 karatlıq almaza görə ödəniləcək aksiz:
5 (əmsal) * 400 * 4 = 8000 manat.
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Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmiş 190.4.5-ci maddəyə əsasən idxal olunan xəz-dəri
məmulatlarının topdansatış bazar qiymətindən aşağı olmayan gömrük dəyərinə 10 faizi aksiz
dərəcəsi müəyyən edilmişdir.
Eyni zamanda Vergi Məcəlləsinin 194.2.3-cü və 194.2.8-ci maddələrinə edilən
dəyişikliklərə əsasən aksizli mallar üzrə vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirilərkən nəzarət
postlarının işçiləri hazır məhsul satılarkən malların ilkin təsdiqedici sənədlər siyahısına
elektron qaimə-fakturası daxil edilmişdir. Bununla da nəzarət postlarına vergi nəzarətini
həyata keçirən vergi işçiləri satışa buraxılan hazır məhsulların ilkin təsdiqedici sənədlərindən
biri olan elektron qaimə-fakturalarının üzərində «buraxılışa icazə verilir» qeydiyyatı da
aparmalıdırlar.
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