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Tax and Legal Services 
 
1. Amendments to the Tax Code were approved by the 
President of the Republic of Azerbaijan 
 
Document: Law of the Republic of Azerbaijan “On making amendments to the Tax Code of 
the Republic of Azerbaijan” (“Law”) 
 
Effective date: January  01, 2020 
 
Commentary: The Law introduced a number of important additions and amendments to 
the Tax Code.  

 
I. Value Added Tax (VAT) 
 
 Electronic VAT invoice  

 
Electronic VAT invoice will be replaced by Electronic Delivery Note. The main purpose of this 
amendment is to minimize taxpayer’s administrative burden by replacing duplicate 
documents with single one.  
 
Depending on type of the taxpayer’s operations 9 different types of E-delivery Note will be 
introduced.  
 
In addition, from 1 January 2020 issuer of the E-Delivery Note will not be able to unilaterally 
terminate it without the consent of recipient of services/goods.  
 
 Date of VATable transaction 

 
Irrespective of the date of supply, the date of VATable transaction will be the date of receipt 
of payment from the customer, i.e.: 
 
 The date when cash is received or funds are settled into the bank account; or 
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 During offset of liabilities - the date of settlement and/or termination of the liability;  
 For barter operations - the date of disposal of assets. 
 
Introduction of this amendment will eliminate for taxpayers the VAT cash flow burden of 
paying calculated output VAT to the state budget without the receipt of payment from the 
customer. 
 
II. Venturous (Risky) Taxpayer and  Non-substantiated Transaction  
 
In order to enhance control and prevent tax evasion, the following definitions were included 
into the Tax Code: 
 
 “Venturous Taxpayer” – person meeting criteria established by respective executive 

authority, as well as performing unsubstantiated and/or risky transactions.  
 

Decision that the taxpayer is Venturous Taxpayer, as well as to exclude the taxpayer 
from the list of venturous taxpayers is made by the government body (authority) 
established by the respective executive authority.  
 
Certain procedures, including unscheduled tax audits, advance tax calculation, etc. are 
to be enforced against Venturous Taxpayers.  
 

 “Non-substantiated Transaction” – transactions formalized in order to cover-up other 
transaction and gain profit without actual supply of goods, works and services identified 
during the tax control procedures. 
 
Costs relating to Non-substantiated Transactions will not be accepted for tax deduction 
purposes. Input VAT on these transactions will not be allowed for recovery. In addition, 
tax liabilities will be imposed to actual beneficiary of these transactions.   

 
III. Transnational Corporations  
 
The following definition of “Transnational Corporation Group” will be added into the Tax Code: 
 
 “ Transnational Corporation Group” – corporation group comprising from two or more 

enterprises that are residents in various countries or group including an enterprise that 
is resident in one country but operating in other country through permanent 
establishment. 

 
Transnational Corporation Group includes an enterprise, its affiliates, controlled enterprises, 
as well as branches and representative offices.  
 
Special reporting form will need to be filed to the tax authorities by enterprises that are part of 
the Transnational Corporation Group.  
 
Failure to file such a report as per established format or by the established deadline may lead 
to financial sanction in amount of AZN 500.  
 
IV. Quarterly Tax Reporting 
 
According to the law, from now on, all taxpayers irrespective of their status, will need to 
report taxes to be withheld at source of payment from the employment income on quarterly 
basis.  
 
As a result, annual tax reporting obligation for VAT and simplified taxpayers in relation to 
taxes withheld at source of payment from the employment income will be abolished.  
 
V. Construction of Buildings 
  
Starting 2020, simplified tax for persons engaged in construction of buildings will be replaced 
by Income (Profit) Tax and VAT. 
 



 

However, simplified taxpayers that started construction-assembly of the objects before 
introduction of the new rules will continue to pay simplified tax.  
 
Taxpayers that started construction-assembly activities after 1 December 2019 but did not 
submit notification on selection of the simplified taxation by 1 January 2020 will be subject to 
Income (Profit) Tax and VAT.  
 
VI. Excise Taxes  
 
Excise tax rates for alcohol and tobacco products will be changed as follows: 
 

Excisable Goods Excise Rate 
Old New 

Drinking spirit  2 manats/liter 3.2 manats/liter 
Vodka,  (vodka), dark drinks 
and dark drink materials, 
liqueur and liqueur products  

2 manats/liter 3.2 manats/liter 

Cognac and cognac 
materials 

6 manats/liter 3.2 manats/liter 

Champaign vines 2.5 manats/liter 2.6 manats/liter 
Vines and vine materials  0.1 manats/liter 0.2 manats/liter 
Alcoholic beer 0.2 manats/liter 0.4 manats/liter 
Cigarillos  20 manats/1000 pieces 31 manats/1000 pieces 
Cigarettes  20 manats/1000 pieces 31 manats/1000 pieces 
Alcoholic energy drinks  2 manats/liter 3.1 manats/liter 
Non-alcoholic energy drinks 3 manats/liter 
Other alcoholic beverages - 0.4 manats/liter 

 
VII. Electronic Purchase Act 
 
Electronic Purchase Act will need to be composed within 5 days upon purchase of goods 
from physical persons who are not registered for tax purposes. Electronic Purchase Act will 
be considered as document acceptable for tax deduction purposes only if it is signed by the 
person supplying the goods.   
 
Taxpayers failing to compose the Electronic Purchase Act may be subject to financial 
sanction up to 40% of the value of undocumented goods.  
 
VIII. Exemptions and Incentives 
 
The following exemptions and incentives are introduced: 
 
 Sale of animal and poultry meat, including sale of fodder and feed additives used in 

livestock and poultry farms, are exempt from VAT until 2024; 
 
 Disposal of compulsory government’s share in residential and non-residential 

premises by persons engaged in construction of buildings to the government is VAT 
and withholding tax free; 

 
 Lease or rent of civil aircraft or civil aircraft engines to resident legal entities by non-

resident persons having no permanent establishment in Azerbaijan is VAT and 
Withholding Tax free; 

 
 Provision of medical services funded from compulsory medical insurance fund as per 

“Medical Insurance” law of the Azerbaijan Republic is VAT free up until 2021; 
 
 Duration of exemptions and incentives for residents of industrial and technology parks 

will be extended to 10 years; 
 
 30% of the VAT will be refunded to physical person consumers purchasing residential 

and non-residential premises from persons engaged in construction of buildings.*   



 

 
* Rules of such refund will be separately established by the law.  

 
IX. Financial Sanctions   
 
Financial sanction up to AZN 6,000 will be imposed for the following violations: 
 
 Not installing POS-terminals at premises whereas installation of POS-terminals was 

mandatory, as well as for refusal to accept cashless payment; 
 

 Engaging physical persons to supply of goods and services without “Receipt on payment 
of fixed amount of simplified tax and state social insurance” 

 
 
2. Law “On Medical Insurance” was amended in relation to the 

implementation of the mandatory medical insurance system 
 
Newly adopted amendments to the law "On Medical Insurance" aimed at introducing the 
mandatory medical insurance system in the country, starting from January 1, 2020.  
 
Upon implementation of the mandatory medical insurance system, all citizens, including 
vulnerable population, who are unable to make payments, should have access to healthcare 
systems. Healthcare facilities located in the territories where mandatory health insurance 
applied will be funded through the paid insurance premiums in accordance with volume of 
delivered medical services.  
 
Under the new medical insurance system, insurance premiums in the amount of 90 manat 
will be paid at the expense of state budget funds.  
 
Additionally, employers and employees, as well as individuals who re-engaged in 
entrepreneurial activity and operating under a civil law contract, will be charged the following 
medical insurance fees: 
 

Nature of the activity 
Monthly income 

Up to  AZN 8,000  More than  AZN 8,000  

1. Employment relations By the 
employer 

By the 
employee 

By the 
employer 

By the 
employee 

1.1. State and oil sector 2% 2% 

AZN 160 + 
0.5% of the 
amount over  
AZN 8,000  

AZN 160 + 
0.5% of the 
amount over  
AZN 8,000  

1.2. Other 

2020 1% 1% 

AZN 80 + 
0.5% of the 
amount over  
AZN 8,000 

AZN 80 + 
0.5% of the 
amount over  
AZN 8,000 

From 
2021 2% 2% 

AZN 160 + 
0.5% of the 
amount over  
AZN 8,000 

AZN 160 + 
0.5% of the 
amount over  
AZN 8,000 

2. Individuals performing 
on the basis of civil law 
agreement 

 
2% of the income 

AZN 160 + 1 % of the income 
amount over  AZN 8,000 

3. Individual entrepreneurs 4% of the minimum monthly wage 
 
 



 

The payment of the above-mentioned insurance fees will be effective from April, 01, 2020.  
 
In addition to the above, special mandatory insurance premiums are determined with the 
following amounts and rates: 
 
- motor petrol, diesel fuel and liquid gas produced on the territory of the Republic of 

Azerbaijan and directed to domestic consumption (whole-sold) and imported into the 
territory of the Republic of Azerbaijan – AZN 0,02 per litre; (applicable since 01 April 
2020)  
 

- vodka, strong drinks and strong beverage materials – AZN 0,2 of excise rate imposed 
by the tax payers per litre; 
 

- beer (with exception of non-alcoholic beer) and other beverages containing beer 
shall be – AZN 0,2 of excise rate imposed per litre; 
 

- cigarillos (slim cigars) and cigarettes made of tobacco and their substitutes – AZN 
1,5 of the excise rate imposed per 1000 pieces; and 
 

- energy drinks shall be – AZN 0,1 of the excise rate imposed per litre; 
 

 
These excise tax based insurance fees will be effective since January 01, 2020.  
 
It is noted that the funds formed through insurance premiums will be used for healthcare 
delivery services included in the benefit package, the investments necessary for the 
preparation of healthcare facilities, strengthening of information technology infrastructure. 
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Qanunvericiliyə dair dəyişikliklərin 
İcmalı 

28 dekabr 2019-cu il 
 

 

English version  Bütün dəyişikliklər  Xidmətlərimiz  Media  Əlaqə 

Biznes fəaliyyətinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək Azərbaycan qanunvericiliyinə 
edilən son dəyişikliklərin icmalını Sizin diqqətinizə çatdırırıq. 

 

 

Vergi və Hüquq Xidmətləri 
 
1. Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən imzalandı. 
 
Sənəd: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
 
Qüvvəyə minmə tarixi: 1 yanvar 2020-ci il 
 
Şərh: 2020-ci ildən qüvvədə olacaq Vergi Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərin əsas 
istiqamətləri aşağıdakılardır: 
 
 
I. Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV): 
 

a) Elektron vergi hesab-faktura 
 

Elektron vergi hesab-fakturasının (E-VHF) elektron qaimə-fakturası (E-qaimə) ilə əvəz 
edilir. Bu dəyişikliyin başlıca məqsədi bir-birini təkrarlayan sənədlərin vahid bir sənədlə 
əvəz edilməsi nəticəsində vergi ödəyiciləri üzərinə düşən əlavə vergi inzibatçılığı yükünün 
azalmasıdır. 
 
Vergi ödəyiciləri aparılan əməliyyatların xarakterinə görə doqquz növ e-qaimə verilməsi 
planlaşdırılır.  
 
Həmçinin, 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən e-qaimə göndərən şəxs, qarşı tərəfin 
razılığı olmadan sənədi ləğv etmək imkanına malik olmayacaqdır. 
 

b) ƏDV üzrə əməliyyatın vaxtı 
 

ƏDV üzrə əməliyyatların aparılması vaxtı hesablama metodundan kassa metoduna 
dəyişdirilir.  
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Beləliklə, ƏDV əməliyyatının vaxtı, əməliyyatın vaxtından asılı olmayaraq, ödəmənin 
aparıldığı vaxt (pul vəsaitinin alındığı) hesab ediləcək, yəni: 
 
 Nağd pul vəsaitinin alındığı və ya bank hesabına köçürüldüyü vaxt; və ya 
 Qarşılıqlı hesablamalar aparıldıqda öhdəliyin ləğv edildiyi və ya ödənildiyi vaxt; və ya 
 Barter zamanı - aktivlərin təqdim edildiyi vaxt və s. 
 
II. Riskli Vergi Ödəyicisi və Əmtəəsiz Əməliyyat 
 
Vergidən yayınmaya qarşı nəzarətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Vergi Məcəlləsinə 
aşağıdakı anlayışları əlavə edilir: 
 
 “Riskli Vergi Ödəyicisi” - müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 

orqanın (qurumun) təsdiq etdiyi meyarlara cavab verən, o cümlədən əmtəəsiz və (və 
ya) riskli əməliyyatlar aparan şəxsdir. Vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi olması, 
habelə riskli vergi ödəyicilər siyahısından çıxarılması barədə qərar müvafiq icra 
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən qəbul edilir; 
 
Riskli Vergi Ödəyicisi hesab edilən şəxslərə qarşı bir necə tədbirlərin keçirilməsi 
nəzərdə tutulur, o cümlədən növbədənkənar yoxlamalar, əvvəlcədən vergilərin 
hesablanması və sair. 
 

 “Əmtəəsiz Əməliyyat” - vergi nəzarəti tədbiri zamanı aşkarlanan, başqa 
əməliyyatı pərdələmək məqsədilə aparılan və faktiki olaraq mallar, işlər və 
xidmətlər təqdim edilmədən mənfəət əldə etmək məqsədilə rəsmiləşdirilən 
əməliyyat. 
 
Əmtəəsiz Əməliyyat cərcivəsində əldə edilən xərclər gəlirdən çıxılan xərclərə aid 
edilməyəcək, bu əməlyyat üzrə ödənilən ƏDV əvəzləşdirilməyəcək, həmcinin vergi 
öhdəlikləri bu əməliyyatdan faktiki yararlanan şəxslərin üzərinə qoyulacaq. 

 
III. Transmilli Şirkətlər ilə bağlı əlavə və dəyişikliklər 
 
Vergi Məcəlləsinə “Transmilli Şirkətlər Qrupu” anlayışı əlavə edilir: 
 
 “Transmilli Şirkətlər Qrupu” - müxtəlif ölkələrdə rezident olan iki və ya daha çox 

müəssisənin daxil olduğu və ya bir ölkədə rezident olan və başqa ölkədə daimi 
nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən müəssisənin daxil olduğu şirkətlər qrupu. 
Transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan müəssisə dedikdə həmin müəssisə, həmin 
müəssisənin törəmə və asılı müəssisələri, habelə filial və nümayəndəlikləri nəzərdə 
tutulur.”  
 

Bu qrupa daxil olan və müəyyən şərtlərə cavab verən yerli müəssisələrin vergi orqanlarına 
xüsusi hesabat forması təqdim edilməsi müəyyən edilir.   
 
Hesabatı müəyyən edilmiş  müddətdə, formada və qaydada təqdim edilməməsinə görə 
vergi ödəyicisinə 500 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək. 
 
 
IV. Vergilərin Rüblük Bəyan edilməsi 
 
Qanuna əsasən, artıq muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində vergi bəyannaməsinin 
təqdim edilmə müddətləri vergitutma statusundan asılı olmayaraq bütün vergi ödəyiciləri 
üçün rüblük olacaq. Bununla da, ƏDV və Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün müəyyən 
olunmuş illik muzdlu işlə bağlı ödəmə mənbəyində vergi bəyannaməsi öhdəliyi ləğv edilir.     
 
V. Bina Tikintisi  
  
Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklərə əsasən, gələn ildən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan 
şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi, Gəlir (Mənfəət) və ƏDV öhdəliyi ilə əvəzlənir.  
 



 

Lakin, qanun qüvvəyə minənədək tikinti obyektinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış və 
sadələşdirilmiş vergitutma metodunu tətbiq edən vergi ödəyicisi həmin tikinti-quraşdırma 
işləri üzrə vergiləri mövcud olan qaydada ödəyir. 
 
Həmcinin, tikinti-quraşdırma işlərinə 2019-cu il 1 dekabr tarixindən başlamış vergi ödəyicisi 
həmin tikinti-quraşdırma işləri üzrə seçdiyi vergitutma metodu barədə məlumat formasını 
2020-ci il 1 yanvar tarixinədək təqdim etmədikdə tikilən binalar üzrə yaranan vergi 
öhdəlikləri Qanunla müəyyən olunmuş qaydada yerinə yetirilir. 
 
VI. Aksiz Vergisi  
 
Alkoqollu içkilərə və tütün məmulatlarına aksiz vergisi dərəcələrinin dəyişdirilməsi 
nəzərdə tutulur. Yeni dəyişiklərə əsasən, aksiz vergilərinin dərəcələri aşağıdakı qaydada 
dəyişdiriləcək: 
 

Aksizli mallar Aksiz dərəcəsi 
Köhnə Yeni 

İçməli spirt 2 manat/litr 3.2 manat/litr 
araq (vodka), tündləşdirilmiş 
içkilər və tündləşdirilmiş içki 
materialları, likyor və likyor 
məmulatları 

2 manat/litr 3.2 manat/litr 

konyak və konyak 
materialları 

6 manat/litr 3.2 manat/litr 

şampan şərabı 2.5 manat/litr 2.6 manat/litr 
şərablar və şərab 
materialları 

0.1 manat/litr 0.2 manat/litr 

Alkoqollu pivə 0.2 manat/litr 0.4 manat/litr 
Siqarilla 20 manat/1000 ədəd 31 manat/1000 ədəd 
Siqaretlər 20 manat/1000 ədəd 31 manat/1000 ədəd 
Alkoqollu energetik 2 manat/litr 3.1 manat/litr 
Alkoqolsuz energetik 3 manat/litr 
Digər alkoqollu içkilər - 0.4 manat/litr 

 
VII. Elektron Alış Aktı 
 
Vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərdən mallar alındıqda malların alınma tarixindən 
5 gün müddətində elektron alış aktı tərtib edilməlidir. Elektron alış aktı çap edilərək vergi 
orqanında uçotda olmayan fiziki şəxs tərəfindən imzalandığı halda malın alışını təsdiq 
edən sənəd hesab ediləcək.  
 
Elektron alış aktı olmadan fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisinə sənədsiz alınan malların 
dəyərinin 10-40 faiz məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq ediləcək. 
 
VIII. Azadolmalar və Güzəştlər 
 
Dəyişikliklərə əsasən, aşağıdakı azadolmalar və güzəştlər nəzərdə tutulur: 
 
 Heyvan və quş ətinin satışı, o cümlədən heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında 

istifadə edilən yem və yem əlavələrinin satışı üzrə dövriyyələr 2024-cü ilədək ƏDV-dən 
azad edilir; 
 

 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən tikilən binanın yaşayış və qeyri-
yaşayış sahələrinin dövlətə ayrılan hissəsinin təqdim edilməsi üzrə dövriyyələr ƏDV-dən 
azad edilir; 
 

 Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident şəxslərin 
mülki aviasiya fəaliyyəti çərçivəsində hava gəmilərinin və hava gəmilərinin 
mühərriklərinin rezident hüquqi şəxslərə icarəyə və ya lizinqə verilməsi ƏDV-dən və 
ödəmə mənbəyində vergidən azad edilir; 
 



 

 “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq icbari tibbi 
sığorta fondunun vəsaiti hesabına tibbi sığorta xidmətlərinin göstərilməsi 2021-ci ilədək 
ƏDV-dən azad edilir; 
 

 Sənaye və texnologiya parklarının rezidentləri üçün nəzərdə tutulmuş güzəştlər və 
azadolmaların müddətləri 10 il təşkil edəcək; 
 

 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən tikilən binanın yaşayış və qeyri-
yaşayış sahələrinin dövlətə ayrılan hissəsinin təqdim edilməsi üzrə dövriyyələr ƏDV-dən 
azad edilir; 
 

 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və 
qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin 30 faizi istehlakçı fiziki şəxslərə geri 
qaytarılır*. 

 
* ƏDV-nin qaytarılması qaydaları ayrı qanunvericilik aktı ilə müəyyən ediləcək. 
 
IX. Maliyyə Sanksiyaları  
 
Aşağıda göstərilən hallar üzrə 6,000 manat məbləğinə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq 
ediləcək: 
 
 POS-terminalların quraşdırılması məcburi olan obyektlərdə onların quraşdırılmasından 

və nağdsız ödənişlərin qəbul olunmasından imtina; 
 

 “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin və məcburi dövlət sosial sığorta haqqının 
ödənilməsi haqqında qəbz” əldə edilmədən işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsinə 
görə   

 
 
2. İcbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar “Tibbi Sığorta 

haqqında” Qanuna dəyişikliklər edildi 
 

“Tibbi sığorta” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa edilmiş yeni dəyişikliklər 
2020-ci ilin yanvar ayının 1-dən etibarən ölkə üzrə icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi 
məqsədilə qəbul edilmişdir.  
 
İcbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqi nəticəsində, bütün əhali, o cümlədən tibbi xidmətlər 
üçün ödəniş etmək imkanına malik olmayan əhalinin həssas təbəqəsinin tibbi xidmətlərə 
əlçatanlığı tam təmin ediləcək. İcbari tibbi sığortanın tətbiq edildiyi ərazilərdə yerləşən 
səhiyyə müəssisələri göstərdikləri tibbi xidmətlərin həcminə görə ödənilən sığorta 
haqlarına hesabına maliyyələşdiriləcəkdir.  
 
Yeni icbari tibbi sığorta sistemi çərçivəsində 90 manat məbləğində sığorta haqqı dövlət 
büdcəsinin vəsaitləri hesabına ödəniləcək.  
 
Bununla yanaşı, işəgötürən və işçilərdən, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
olan və mülki-hüquqi xarakterli müqavilə üzrə fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərdən müvafiq 
olaraq aşağıdakı qaydada tibbi sığorta haqqı tutulacaq: 
 

Fəaliyyətin xarakteri 
Aylıq gəlir 

8000 AZN-dək 8000 AZN-dən artıq 

1. Muzdla işləyən şəxslərə görə İşəgötürən
tərəfindən  

İşçi 
tərəfin-

dən 

İşəgötürən 
tərəfindən 

İşçi 
tərəfindən  

1.1. Dövlət və neft sektoru 2% 2% 160 AZN 
+ 8000 

160 AZN 
+ 8000 



 

AZN-dən 
artıq 

hissənin 
0.5%-i 

AZN-dən 
artıq 

hissənin 
0.5%-i 

1.2. Digər 

2020-ci il 
üzrə 1% 1% 

80 AZN 
+8000 

AZN-dən 
artıq 

hissənin 
0.5%-i ; 

80 AZN 
+8000 

AZN-dən 
artıq 

hissənin 
0.5%-i ; 

2021-ci ildən 2% 2% 

160 AZN 
+8000 

AZN-dən 
artıq 

hissənin 
0.5%-i 

160 AZN 
+8000 

AZN-dən 
artıq 

hissənin 
0.5%-i 

2. Mülki-hüquqi xarakterli 
müqavilə əsasında işləri 
yerinə yetirən fiziki şəxslər  

Gəlirlərinin 2%-i 
160 AZN + 8000 
AZN-dən artıq 
hissənin 1%-i 

3. Sahibkarlıqla məşğul olan 
fiziki şəxslər tərəfindən Minimum aylıq əməkhaqqının 4%-i 

 

 

Yuxarıda qeyd olunan sığorta haqları 2020-ci ilin aprel ayının 1-dən etibarən 
ödənilməlidir.  
 

Bununla yanaşı aşağıda qeyd olunan mənbələrdən də icbari tibbi sığorta üzrə sığorta 
haqlarının tutulması müəyyən edilir: 
 
- Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən 
(topdan satılan) və Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan avtomobil 
benzininin, dizel yanacağının və maye qazın hər litrinə görə – 0,02 manat; (2020-ci ilin 
aprel ayının 1-dən tətbiq ediləcək) 
 
- Vergi ödəyiciləri tərəfindən araq (vodka), tündləşdirilmiş içkilər və tündləşdirilmiş içki 
materialları, likyor və likyor məmulatlarının hər litrinə görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsinin 
0,2 manatı; 

 
- Vergi ödəyiciləri tərəfindən pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla) və pivə tərkibli 
digər içkilərin hər litrinə görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsinin 0,05 manatı; 

 
- Vergi ödəyiciləri tərəfindən siqarilla (nazik siqarlar) və tütündən hazırlanan siqaretlər 
və onun əvəzedicilərinin 1000 ədədinə görə tətbiq edilən aksiz dərəcəsinin 1,5 manatı; 
və  

 
- Vergi ödəyiciləri tərəfindən energetik içkilərin hər litrinə görə tətbiq edilən aksiz 
dərəcəsinin 0,1 manatı. 

Aksiz vergisi ilə əlaqədar müəyyən edilmiş bu sığorta haqları 2020-ci ilin yanvar ayının 
1-dən etibarən qüvvəyə minir.  
 
Qeyd edilir ki, sığorta haqları hesabına formalaşan vəsaitlər tibbi xidmətlərin göstərilməsi, 
səhiyyə müəssisələrinin tikilməsi üçün zəruri olan investisiya məqsədləri, informasiya 
texnologiyaları infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunacaqdır.  
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