
May 2016 

Tax and Legal sevices 

Special issue 

 SIGNIFICANT DRAFT AMENDMENT TO TAX LEGISLATION 

In this issue:  
Transit trucks are exempted from road tax 

The following cases foreign trucks are exempted from road tax starting June 01, 2016 for 3 (three) 
years:

• The cargos carried by railway will be exemted from road tax when they are carried to another
country through the neareast customs checkpoint by transferring to the trucks, trailer and semi
trailer trucks of foreign countries in the last railway station provided by Azerbaijani relevant
executive power.

• The cargos will be exempted from road tax when they are carried by the trucks,trailer and semi
trailer trucks of foreign countries to the first railway station in Azerbaijan provided Azerbaijani
by relevant executive power, through the neareast customs checkpoint.

Source: http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1178/1 
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Vergi və hüquq  məsləhətləri 

Xüsusi buraxılış 

VERGİ QANUNVERİCİLİYİNDƏ MÜHÜM DƏYİŞİKLİKLƏR LAYİHƏSİ 

Cari buraxılışda:  
Tranzit yük nəqliyyat vasitələri yol vergisindən azad olunacaq 

Aşağıdakı hallarda xarici dövlətlərin yük avtonəqliyyat vasitələri 2016-cı ilin iyun ayının 1-dən 
etibarən 3 (üç) il müddətinə yol vergisindən azaddır:  

• Dəmir yolu ilə nəql edilən yüklər Azərbaycan Respublikası ərazisindəki müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi son dəmiryolu stansiyasında xarici dövlətlərin yük
avtomobillərinə, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələrinə aşırılaraq ən yaxın
gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsindən  keçirilməklə digər dövlətə daşındıqda yol
vergisindən azad olunur.

• Xarici dövlətlərin yük avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri ilə
yüklər digər dövlətin ərazisindən Azərbaycan Respublikası ərazisindəki müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi ilk dəmir yolu stansiyasına ən yaxın gömrük sərhəd
buraxılış məntəqəsindən  keçirilməklə daşındıqda yol vergisindən azad olunur.

Mənbə:  http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1178/1 
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Hazırkı məlumat ümumi səciyyə daşıyır və xüsusi 
bir fiziki və ya hüquqi şəxsin xüsusiyyətini 
xarakterizə etmir. Baxmayaraq ki, biz düzgün və 
zamanlı məlumat verməyə çalışırıq, biz təminat verə 
bilmərik ki, bu məlumat tərəfimizdən əldə edildiyi 
zaman düzgündür və gələcəkdə də düzgün olmağa 
davam edəcəkdir. Heç bir şəxs bu məlumatdan 
peşəkar təhlil olunmadan istifadə edə bilməz. 
 
KPMG-nin adı və loqosu qeydə alınmış ticarət 
nişanları və ya KPMG International ticarət 
nişanlarıdır. 
 
© 2016 KPMG Azerbaijan Limited şirkəti, Guernsey 
qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış, Azərbaycan 
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fəaliyyət göstərən və KPMG International 
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