Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (Çıxarışlar)
(Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının 30 noyabr 2018-ci il tarixli, 1356-VQD №-li
Qanununda nəzərdə tutulmuş əlavə və dəyişikliklərlə)
(Azərbaycan Respublikasının 11 iyul 2000-ci il tarixli 905IQ nömrəli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir)
Maddə 89. Əmlakın siyahıya alınması
Maddə 89.13. Aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta
aksiz markası ilə markalanmış malların siyahıya alınması aşağıdakı qaydada həyata
keçirilir:
Maddə 89.13.2. aksiz markaları ilə markalanmalı olan malların həmin markalarla
markalanmadan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmaqla satışı və ya
saxlanılması aşkar edildikdə (içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin bütün
növlərinin və tütün məmulatlarının) ümumi miqdarı, aksiz markaları ilə
markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış
malların (içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin bütün növlərinin və tütün
məmulatlarının) miqdarı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş
formaya uyğun olan aktla, hüquqi şəxslərin və sahibkarlıq fəaliyyətini hüquqi şəxs
yaratmadan həyata keçirən fiziki şəxsin rekvizitləri və onların səlahiyyətli
nümayəndəsinin adı və soyadı göstərilməklə rəsmiləşdirilir, akt vergi orqanının
nümayəndələrinin, habelə obyektin məsul şəxsinin və müşahidəçilərin imzaları ilə
təsdiqlənir. Vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi aktda öz
qeydlərini edə bilər, aktı imzalamaqdan imtina edə bilər və bu barədə həmin aktda
müvafiq qeyd aparılır.
Maddə 89.13.3. aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta
aksiz markası ilə markalanmış malların (içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin
bütün növlərinin və tütün məmulatlarının) müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən təsdiq edilmiş formaya uyğun olan siyahısı tərtib edilir. Siyahıda həmin
malların adı, fərqləndirici əlamətləri, mənşə mənbəyi, alış və satış qiymətləri, vergi
orqanının adı, siyahıya almanı həyata keçirən vəzifəli şəxslərin adı, soyadı və
atasının adı, siyahıya almanın həyata keçirildiyi tarix və yer, vergi ödəyicisi və
onun nümayəndəsi haqqında məlumat, müşahidəçilər və dəvət olunmuş
mütəxəssislər haqqında məlumatlar əks etdirilir.
Maddə 89.13.4. aksiz markaları ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta
aksiz markaları ilə markalanmış malların (içməli spirtin, pivənin, spirtli içkilərin
bütün növlərinin və tütün məmulatlarının) mənşə mənbəyi, alış və satış qiymətləri
ilkin sənədlərlə və ya vəzifəli şəxsdən (vəzifəli şəxs olmadıqda satıcıdan) alınmış
izahatla müəyyənləşdirilir.

Maddə 188. Azadolmalar
Maddə 188.1. Aşağıdakılar aksizdən azad edilir:
Maddə 188.1.1. fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içkinin, 200 ədəd
siqaretin, 20 qram qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət
məmulatlarının, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş 0,5
karat almazın idxalı, həmçinin Azərbaycan Respublikasına avtomobillərlə gələn
şəxslər üçün həmin avtomobilin texniki pasportu ilə nəzərdə tutulmuş bakındakı
yanacaq.
Maddə 190. Aksizli malların siyahısı və vergi dərəcələri
Maddə 190.1. Aşağıdakı mallar aksizli mallara aid edilir:
- içməli spirt, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri;
- tütün məmulatları;
- neft məhsulları;
- minik avtomobilləri (xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş xüsusi
təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla);
- istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər
üzən vasitələr;
- idxal olunan platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət
məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz;
- idxal olunan xəz-dəri məmulatları;
- energetik (alkoqolsuz və ya alkoqollu) içkilər;
- avtobuslar (sıxılmış qazla işləyən avtobuslar istisna olmaqla);
- elektron siqaretlər üçün maye.
Maddə 190.2. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən aksizli mallara (avtobuslar,
minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün
nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr, habelə platin, qızıl, ondan hazırlanmış
zərgərlik və digər məişət məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə
salınmış və bərkidilmiş almaz, xəz-dəri məmulatları istisna olmaqla) aksizlərin
dərəcələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 190.3. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan içməli spirtə, pivəyə,
spirtli içkilərə, tütün məmulatlarına, energetik (alkoqollu və alkoqolsuz) içkilərə və
elektron siqaretlər üçün mayeyə aşağıdakı aksiz dərəcələri tətbiq edilir:
Maddə 190.3.7. siqarilla (nazik siqarlar) - 1000 ədədinə 20,0 manat;
Maddə 190.3.8. tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri - 1000
ədədinə 20 manat;

Maddə 190.3.11. siqarlar, o cümlədən ucları kəsilən siqarlar - hər bir ədədinə 1,0
manat;
Maddə 190.3.12. elektron siqaretlər üçün maye - hər litrinə 20,0 manat.

