Nə dəyişdi?
Beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə
alınmaqla dövlət tərəfindən həyata keçirilən
sosial-iqtisadi siyasət çərçivəsində mərhələli
şəkildə aksiz dərəcələrinin artırılması və
optimallaşdırılması nəzərdə tutulur.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tütün
məhsullarına tətbiq edilən aksiz dərəcələri
barədə dərc edilmiş məlumatlarına əsasən
ümumilikdə dünya miqyasında siqaretə tətbiq
edilən vergilər ortalama pərakəndə satış
qiymətinin təxminən 50%-ni təşkil edir.
Bununla yanaşı, aksiz dərəcələri beynəlxalq
təşkilatların tövsiyələri, istehlakçıların alıcılıq
qabiliyyətinə təsir imkanları nəzərə alınmaqla
və sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinə
mənfi təsir etməməsi diqqətdə saxlanılmaqla
müəyyən edilmişdir.

Bir sıra aksizli malların aksiz
dərəcələri dəyişdirilmişdir
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə
əsasən 01.01.2022-ci il tarixdən etibarən
Respublikada istehsal olunan aşağıdakı
aksizli malların hər litrinə tətbiq edilən aksizin
dərəcəsi 3,2 manatdan 4,0 manata
qaldırılmışdır:
İçməli spirt (o cümlədən tərkibində 80
faizdən az spirt olmayan
denaturlaşdırılmamış etil spirti, tərkibində
80 faizdən az spirt olan
denaturlaşdırılmamış etil spirti);
Araq (vodka), tündləşdirilmiş içki və
tündləşdirilmiş içki materialları, likyor və
likyor məmulatları;
Konyak və konyak materialları.

Aksiz vergiləri ilə bağlı ətraflı məlumatla
“Aksizlər” adlı bukletdən tanış ola bilərsiniz.
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Respublikada istehsal olunan aşağıdakı tütün
məmulatlarının 1000 ədədinə tətbiq edilən
aksizin dərəcəsi
Tütündən hazırlanan siqaretlər və onun
əvəzediciləri üzrə 35 manatdan 38,5
manata;
Qızdırılma nəticəsində istehlak edilən
(buxar) tütün və tütün məhsulları üzrə 12,9
manatdan 14,0 manata qaldırılmışdır.

Respublikada istehsal olunan aksizli malların
siyahısına aşağıdakı aksizli mallar əlavə
edilmiş və müvafiq aksiz dərəcələri
müəyyənləşdirilmişdir:
Qəlyan üçün tütünlər və tütün
əvəzləyiciləri, istehsal məqsədli tütünlər
istisna olmaqla digər çəkməli tütünlər,
“homogenləşdirilmiş” və ya “bərpa
edilmiş” tütünlər, çeynənilən və ya buruna
çəkilən tütünlər - hər kiloqramına 30,0
manat
Birdəfəlik istifadə üçün elektron siqaret,
qəlyan və onların əvəzediciləri - hər bir
ədədinə 0,25 manat aksiz dərəcələri
müəyyən olunmuşdur.

Aksiz hesablanan dövriyyənin
dəqiqləşməsi
Aksizli malların istehsalçısı tərəfindən malların
istehsal binasının hüdudlarından kənara
buraxılmasına görə vergi hesablanmışdırsa,
həmin malların xarab olması, yaxud istifadə
müddətinin bitməsi və ya digər səbəblərdən
geri qaytarılması zamanı hesablanmış aksiz
malların qaytarıldığı hesabat dövründə
azaldılır.

Yeni qaimə-fakturanın tətbiqi
Aksizli malların istehsalçısı tərəfindən aksizli
malların istehsal binasının hüdudlarından ona
məxsus digər təsərrüfat subyektlərinə
(obyektlərinə), yaxud əvvəlcədən sifariş
edilməyən əməliyyatlar üzrə nəqliyyat
vasitələrinə buraxılışı “aksizli malların (neft
məhsulları istisna olmaqla) təsərrüfatdaxili
yerdəyişməsi barədə” elektron qaimə-faktura
ilə rəsmiləşdirilir.

