Nə dəyişdi?
01.01.2022-ci il tarixədək qüvvədə olan
qanunvericiliyə əsasən, kənd təsərrüfatı
texnikalarının kənd təsərrüfatı
istehsalçılarına lizinqə (icarəyə) verilməsi,
bu istehsalçılara aqrotexniki xidmətlərin
göstərilməsi, kütləvi informasiya vasitələri
məhsullarının idxalı, kitabların idxalı və
satışı, qəzetlərin, jurnalların və bu kimi
digər məhsulların istehsalı ilə bağlı rulon və
ya vərəqə şəklində kağızın idxalı və satışı,
elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin
satışı, həmin avtomobillər üçün elektrik
enerji doldurucularının idxalı və satışı və
hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan
xüsusi proqram təminatlarının idxalı ƏDVyə ümumi qaydada cəlb edilirdi.
Qeyd edilən hallar üzrə idxal və satışın ƏDVdən azad edilməsi ilə həmin məhsulların
maya dəyərinin azaldılması və qiymətlərin
enməsi üçün iqtisadi zəmin yaradılacaq,
ölkənin avtomobil sektorunda ekoloji
baxımdan təhlükəsiz nəqliyyat vasitələrinin
xüsusi çəkisi artacaq, ƏDV-dən azad olunan
bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı malların
konkret siyahısının Nazirlər Kabineti
tərəfindən müəyyən edilməsi sui-istifadə
hallarını aradan qaldıracaqdır.

Dövlət büdcəsinə ödənilməli olan ƏDV ilə bağlı
ətraflı məlumatla “Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)”
adlı bukletdən tanış ola bilərsiniz.
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Bir sıra mallar
(iş və xidmətlər) üzrə
dövriyyələr ƏDV-dən
azad edilmişdir
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə
əsasən 01.01.2022-ci il tarixdən etibarən
Kənd təsərrüfatı texnikalarının mülkiyyət
hüququnun keçməməsi şərtilə kənd
təsərrüfatı istehsalçılarına lizinqə (icarəyə)
verilməsi;
Kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlərin
göstərilməsi;
Qeyd: İstehsalı, idxalı və satışı üzrə ƏDV-dən
azadolma tətbiq edilən bilavasitə kənd təsərrüfatı
təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların,
avadanlıqların və texnikaların, habelə satışı ƏDVdən azad edilən heyvandarlıq və quşçuluq
təsərrüfatlarında istifadə edilən yem və yem
əlavələrinin siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən
müəyyən ediləcəkdir.

Siyahısı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq
edilən kütləvi informasiya vasitələri
məhsullarının, kitabların (elektron kitablar
istisna olmaqla), dərslik komplektlərinin,
həmin malların (məhsulların) istehsalı
(nəşri) ilə bağlı rulon və ya vərəqə şəklində
kağızın idxalı və satışı, habelə bu
məhsulların istehsalı ilə bağlı redaksiya,
nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti (reklam
xidmətləri istisna olmaqla);
2022-ci il yanvarın 1-dən etibarən yalnız
elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin
idxalı ilə yanaşı satışı;
habelə həmin avtomobillər üçün 2-ci və 3cü səviyyə elektrik enerji doldurucularının
və istehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin
həcmi 2500 kubsantimetrdən çox olmayan
hibrid avtomobillərin idxalı və satışı 2022-ci
il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə;
Siyahısı Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən təsdiq edilən dövlət
adından yaradılan publik hüquqi şəxslər
tərəfindən nizamnamələrində nəzərdə
tutulan və onlara həvalə edilən vəzifələrin
yerinə yetirilməsi üçün dövlət büdcəsindən
ayrılmış vəsait hesabına icra hakimiyyəti
orqanlarının, dövlət mülkiyyətində olan və
ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi
dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin və
publik hüquqi şəxslərin tabeliyində
yaradılan publik hüquqi şəxslərə
münasibətdə – həmin publik hüquqi şəxsin
tabe olduğu orqan (qurum) və digər publik
hüquqi şəxslərə münasibətdə –

Maliyyə Nazirliyi ilə bağlanılmış müqavilə
əsasında işlərin və xidmətlərin
göstərilməsinin ƏDV-dən azadolma
müddəti daha 2 il müddətinə
artırılmaqla 01.01.2024-cü ilədək;
“Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti
hesabına tibbi xidmətlərin göstərilməsi –
2020-ci il yanvarın 1-dən etibarən əlavə 1 il
olmaqla 3 il müddətinə;
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları*
tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadə
olunan xüsusi proqram təminatlarının
idxalı ƏDV-dən azad edilmişdir.

Qeyd: *Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
səlahiyyətlərini
hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan bütün növ
texnika və texniki vasitələr, onların ehtiyat
hissələri, silah-sursat idxalına münasibətdə
Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Daxili
İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Xarici
Kəşfiyyat Xidməti, Dövlət Sərhəd Xidməti,
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət
Xidməti, Respublika Prezidentinin Təhlükəsizlik
Xidməti, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi
Dövlət Xidməti və Strateji Obyektlərin Mühafizəsi
Dövlət Agentliyi,
müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və
istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyalara,
avadanlıqlara və dəstləşdirici hissələrə
münasibətdə isə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
həyata keçirir.

