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Anticipated Significant Amendments  

In this issue 

- Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on “Confirmation 
of the directions of reforms to be made related to taxes in 2016 and 
Development of Administration”. 

Directions of the reforms to be made in the tax area in 2016 

President of the Republic of Azerbaijan signed a decree on 4 August 2016 regarding 
the “Confirmation of the directions of reforms to be made related to taxes in 2016 and 
development of the administration”. 

 
According to the Decree, the followings are the major directions of the reforms to be 
made related to taxes in 2016: 

 
- Reduction of the tax burden and alleviation of administration;  
- Calculation of VAT payable by the entrepreneurs engaged in the retail trade 

activity over the mark-up of goods; 
- Application of the tax free system on border check points other than airports; 
- Application of differentiated VAT rates for various goods and services; 
- Application of Advance Tax Ruling Agreements; 
- Limitation of mail (off-site) audits to 30 days after submission of tax reports; 
- Public awareness mechanism (“Whistleblow”) to prevent tax avoidance; 
- Application and promotion of “Voluntary Tax Disclosure”; 
- Stimulation of non-cash transactions for widening taxation base; 
- Establishment of legislative base to prevent artificial cost increasing (transfer 

pricing); 
- Application of Common Reporting standards system; 
- Ease of the administrative rules on double taxation agreements; 
- Taxation of digital economy; 
- Application of the electron way-bills; 
- Conclusion of inter-government agreements between bilateral countries to 

provide the exchange of financial information; 
- Adaptation of tax rules to international “Anti-avoidance rules”; 
- Development of the legislation for obtaining high level of international rating 

in the framework of Global Forum of the Organization for Economic 
Cooperation and Development. 

  



 
According to the Decree, the Ministry of Taxes, the Cabinet of Ministers and the 
Ministry of Justice of the Republic of Azerbaijan have to present their proposals for the 
development of legislation related to the above to the President of the Republic of 
Azerbaijan within 3 months. 
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English version 

Vergi və Hüquq Xidmətləri          Avqust 2016-
cı il 

Qanunvericilikdə Gözlənilən 
Mühüm Dəyişikliklər 
Cari buraxılışda: 

- “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərinin təsdiqi 
və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi” haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 
 
2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2016-cı ilin 4 avqust tarixində, “2016-cı ildə 
vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətlərinin təsdiqi və vergi inzibatçılığının 
təkmilləşdirilməsi” haqqında  sərəncam imzalamışdır.  
 
Sərəncama əsasən, 2016-cı il üzrə vergi sahəsində aparılacaq islahatların əsas 
istiqamətləri aşağıdakılardır: 
 

- Vergi yükünün azaldılması və inzibatçılığın yüngülləşdirilməsi; 
- Pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarların ödəyəcəyi əlavə 

dəyər vergisinin malların üzərinə qoyulan ticarət əlavəsi üzərindən 
hesablanması; 
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- “Tax Free” sisteminin hava limanından başqa digər sərhəd buraxılış 
məntəqələrində də tətbiqi; 

- Müxtəlif mallar və xidmətlər üzrə diferensiallaşdırılmış əlavə dəyər vergisi 
dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi; 

- “Vergi öhdəliklərinin hüquqi nəticələr doğurmazdan əvvəl vergi orqanları ilə 
razılaşdırılması” (“Advance tax ruling”) sisteminin tətbiqi; 

- Kameral vergi yoxlamalarının həyata keçirilməsinin vergi bəyannamələri 
təqdim edildikdən sonrakı 30 gün ilə məhdudlaşdırılması; 

- Vergidən yayınma hallarının qarşısını almaq məqsədilə ictimai 
məlumatlandırma (“Whistleblow”) mexanizminin hazırlanması; 

- “Könüllü vergi açıqlaması” (“Voluntary tax disclosure”) sisteminin tətbiqi və 
təşviqi; 

- Vergitutma bazasını genişləndirmək məqsədilə nağdsız əməliyyatların 
stimullaşdırılması; 

- Xərclərin süni şəkildə artırılmasının (transfer qiymətləri) qarşısını almaq 
məqsədilə qanunvericilik bazasının yaradılması; 

- Nəzarət-kassa aparatları tətbiq etmədən fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin 
vergi öhdəliklərinin aylıq sabit vergi formasında müəyyən edilməsi; 

- “Vahid hesabat standartı” (Common Reporting Standard) sisteminin tətbiqi; 
- İkiqat vergitutma ilə bağlı sazişlərin inzibatçılıq qaydalarının 

sadələşdirilməsi; 
- “Rəqəmsal İqtisadiyyat”-ın vergiyə cəlb edilməsi; 
- Elektron qaimə-faktura sistemini  tətbiq olunması; 
- Dövlətlər arasında maliyyə məlumatlarının mübadiləsini təmin etmək 

məqsədilə hökumətlərarası müqavilələrin bağlanması; 
- Vergi qanunvericiliyində hüquqlardan sui-istifadə əleyhinə müddəaların 

(“Anti-avoidance rules”) beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması; 
- İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Qlobal Forumu çərçivəsində vergi 

sahəsində yüksək beynəlxalq reytinq əldə etmək məqsədilə qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi. 

 
Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Nazirlər Kabineti 
və Ədliyyə Nazirliyi aparılacaq islahatlar üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 
haqqında təkliflərini 3 ay müddətində Azərbaycan Respublikası Prezidentinə  təqdim 
etməlidirlər. 
 
Hər hansı mövzu ilə bağlı əlavə sualınız olduğu təqdirdə, aşağıdakı şəxslərlə əlaqə 
saxlamağınız xahiş olunur. 
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