Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 2021-ci il 23 fevral tarixli 266-VIQD
nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bir sıra dəyişikliklər edilmişdir.
Yeni dəyişikliklərə əsasən, ƏDV ödəməkdən azad olunmuş bəzi fəaliyyət sahələri
üçün nəzərdə tutulan vergidən azad olunma müddətləri artırılmış və bundan başqa yeni
fəaliyyət sahələri də əlavə olunmuşdur. Belə ki, buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun
və çörəyin istehsalı və satışı 2017-ci il yanvarın 1-dən 7 il müddətinə, ödəmə qabiliyyətini
itirmiş bankların rezolyusiyası və sağlamlaşdırma tədbirləri çərçivəsində müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada qeyri-işlək (toksik) aktivlərin təqdim
edilməsi, habelə bankın iflas proseduru çərçivəsində aktivlərinin təqdim edilməsi 2017-ci
il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə, kəpəyin istehsalı və satışı 2019-cu il martın 1-dən 5 il
müddətinə və siyahısı 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 müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə bağlanılmış müqavilə əsasında işlərin və
xidmətlərin göstərilməsi 2020-ci il yanvarın 1-dən 2 il müddətinə vergi ödəməkdən azad
olunmuş, qızıldan və gümüşdən hazırlanan zərgərlik məmulatlarının istehsalı və emalı
işlərinin görülməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın
(qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında dəzgahların, avadanlıqların və qurğuların idxalı
2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə və külçə, sikkə və ya qranul şəklində qızılın və
gümüşün satışı fəaliyyət sahələri isə vergi ödəməkdən azad olunmuş fəaliyyət sahələrinin
siyahısına əlavə edilmişdir.
Bununla yanaşı, dəyişikliklərə əsasən idxal olunan platin, qızıl və onlardan
hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatlar, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə
salınmış və bərkidilmiş almaz 2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə aksizdən azad
edilmişdir (fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 20 qram qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik
və digər məişət məmulatlarının, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və
bərkidilmiş 0,5 karat almazın idxalının aksizdən azad olunması nəzərə alınmaqla).
Digər bir dəyişikliklə isə istehsal məqsədli tütünlər istisna olmaqla digər çəkməli
tütünlər, "homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa edilmiş" tütünlər, çeynənilən və ya buruna
çəkilən tütünlər, habelə qəlyan üçün tütünlər və qızdırılma nəticəsində istehlak edilən
(buxar) tütün və tütün məhsulları aksizli malların siyahısına əlavə edilmiş və bu mallar

üçün qeyd olunan vergi dərəcələri müəyyən edilmişdir. Əvvəlcədən mövcud olan bəzi
aksizli malların isə vergi dərəcələrində dəyişikliklər edilmiş və beləliklə siqarilla (nazik
siqarlar) üçün 1000 ədədinə 43,0 manat, tütündən hazırlanan siqaretlər və onun
əvəzediciləri üçün 1000 ədədinə 35,0 manat, elektron siqaretlər üçün maye üçün isə hər
litrinə 100,0 manat miqdarında aksiz dərəcəsi müəyyən edilmişdir.
Ətraflı məlumat üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz:
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