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Azərbaycan qanunvericiliyinə edilən və sizin biznes fəaliyyətinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

edə bilən, dövlət və tənzimləyici orqanlar tərəfindən qəbul edilən, eləcə də Azərbaycan 

qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qanunvericilik layihələrini əks etdirən son dəyişikliklərin 

həftəlik icmalı. 

 

 

Vergi və Hüquq Xidmətləri 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər  

Sənəd: “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

İmzalandığı tarix: 14 aprel 2017 

Şərh: Qəbul edilmiş yeni Qanunla Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə bir sıra 

dəyişikliklər və əlavələr olunmuşdur. Bu dəyişiklik və əlavələrin bəziləri aşağıdakılardır: 

 

 Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə “publik hüquqi şəxslər” anlayışı daxil 

edilmişdir və bununla əlaqədar Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə düzəlişlər 

edilmişdir; 
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 “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun 

tələblərinin pozulmasına görə aşağıdakı vergi ödəyicilərinə maliyyə sanksiyası 

tətbiq ediləcək: 

  

- Təqvim ayı ərzində ümumi məbləği 30,000 AZN-dən artıq ola hesablaşmalar üzrə 

ödənişlər edən ƏDV ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 

aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200,000 AZN-dən artıq olan ticarət və (və 

ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri, təqvim ayı ərzində ümumi 

məbləği 15,000 AZN-dən artıq olan hesablaşmalar üzrə ödənişlər edən digər vergi 

ödəyiciləri; 

 

- Əmək haqları, pensiya, təqaüd, maddi yardım, və sair təzminatlar ödəyən şəxslər 

(əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200,000 

AZN-dək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən 

şəxslər istisna olmaqla); 

 

- Dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadəsi (xərclənməsi) ilə 

bağlı ödənişləri həyata keçirən şəxslər; 

 

- Lizinq əməliyyatları üzrə borcların ödənilməsi zamanı pul vəsaitlərini nağd qaydada 

qəbul edən lizinq verən və kreditlərin verilməsi zamanı kreditləri nağd qaydada 

verən kredit verən; 

 

- “Sığorta fəaliyyəti haqqında” və “İcbari sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarının tələblərini pozmaqla sığorta ödənişlərini edən və 

sığorta haqlarını nağd qaydada qəbul edən sığortaçı və ya təkrarsığortaçı; 

 

- Faizsiz pul vəsaitlərini (vergi ödəyicisi olmayan şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin 

verilməsi halları istisna olmaqla), digər ayırmaları nağd qaydada ödəyən və qəbul 

edən şəxs. 

 

Qanun 21 may 2017-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir. 
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Weekly review of recent changes in the Azerbaijani legislation, adopted by governmental 

and regulatory bodies, as well as draft amendments to Azerbaijani legislation that could 

significantly impact on your business. 

 

 

Tax and Legal Services 

Amendments to the Tax Code of the Republic of Azerbaijan 

Document: The Law of the Republic of Azerbaijan on “Amendments to the Tax Code of the 

Republic of Azerbaijan”   

Date of signing 14 April 2017 

Commentary: New Law introduces a number of amendments and additions to the Tax 

Code of the Republic of Azerbaijan. Some of the major amendments and additions are the 

following: 
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 Definition of “public legal entities” has been added to the Tax Code, and in this 

regard, relevant articles of the Tax Code were amended; 

 

 Due to violation of the law on “Non-cash transactions”  the following taxpayers will 

be subject to financial sanctions: 

  

- Registered VAT taxpayers and taxpayers engaged in trade or public catering, 

whose taxable transactions exceed AZN 200,000 in any month(s) of the 12 

consecutive month period, making payments in excess of AZN 30,000 in total in 

any calendar month, and any other taxpayers whose payments exceed AZN 15,000 

in total in any calendar month;   

 

- Persons who pay salaries, pensions, scholarships, financial aid, and other 

compensation and benefits (except those engaging in retail trade, public catering 

and the service industry, whose taxable transactions during any month(s) of 

consecutive 12 month period do not exceed AZN 200,000); 

 

- Persons who make payments on utilization (expenditure) of funds received under 

public procurement contracts; 

 

- Leasing providers who receive cash payments during the debt payment on leasing 

operations and loan providers who grant loans in cash; 

 

- Insurers and reinsurers who receive and pay insurance premiums in cash by 

violating the Laws of the Republic of Azerbaijan “On insurance activity” and “On 

Compulsory insurance”; 

 

- Persons paying and receiving interest-free cash funds (except where such funds 

are provided by non-taxpayers) and other monetary allocations in cash. 

 

The law is effective from 21 May 2017. 
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