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Azərbaycan Respublikası ərazisində və ya hüdudlarından
kənarda (həmin yerdə özünüz və ya podratçı vasitəsilə vergi
ödəyicisi kimi uçotda olmadıqda) aşağıda qeyd olunan
malları istehsal və ya respublikaya idxal edirsinizsə, Siz
aksizləri tətbiq etməli və bilməlisiniz ki...

Aksizli mallar aşağıdakılardır:
İçməli spirt, pivə və
spirtli içkilərin bütün
növləri;

Neft məhsulları;

Tütün məmulatları;

Minik avtomobilləri (xüsusi
nişan və avadanlıqlarla
təchiz edilmiş xüsusi
təyinatlı avtonəqliyyat
vasitələri istisna olmaqla);

İstirahət və ya idman
üçün yaxtalar və bu
məqsədlər üçün
nəzərdə tutulan
digər üzən vasitələr;

İdxal olunan platin, qızıl,
ondan hazırlanmış zərgərlik
və digər məişət
məmulatları, emal
olunmuş, çeşidlənmiş,
çərçivəyə salınmış və
bərkidilmiş almaz;

İdxal olunan xəz-dəri
məmulatları;

Energetik (alkoqolsuz
və ya alkoqollu) içkilər;

Avtobuslar (sıxılmış
qazla işləyən
avtobuslar istisna
olmaqla);

Elektron siqaretlər
üçün maye.
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Aksizli malların istehsalçıları tərəfindən "Aksiz bəyannaməsi" hər
hesabat ayı üçün növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına
təqdim edilməli və həmin müddət ərzində aksizlər dövlət büdcəsinə
ödənilməlidir.
Aksizli malların istehsalçıları eyni zamanda əlavə dəyər vergisinin
ödəyiciləridir.
İdxal edilən aksizli mallar gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq
gömrük orqanlarında bəyan edilir və aksiz gömrük orqanları
tərəfindən gömrük rüsumlarının tutulduğu qaydada tutulur.

Vergi dərəcələri barədə
İstehsal olunan mallar üzrə:

İçməli spirtə, pivəyə, spirtli içkilərə və tütün məmulatlarına,
energetik (alkoqollu və alkoqolsuz) içkilərə və elektron siqaretlər
üçün mayeyə tətbiq edilən aksiz dərəcələri:
İçməli spirt (o cümlədən tərkibində 80 faizdən az spirt
olmayan denaturlaşdırılmamış etil spirti; tərkibində 80
faizdən az spirt olan denaturlaşdırılmamış etil spirti)
Araq (vodka), tündləşdirilmiş içkilər və tündləşdirilmiş
içki materialları, likör və likör məmulatları

hər litrinə 2 manat

Konyak və konyak materialları

hər litrinə 6 manat

hər litrinə 2 manat

Şampan şərabı

hər litrinə 2,5 manat

Şərablar və şərab materialları

hər litrinə 0,1 manat

Pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla) və pivə
tərkibli digər içkilər

hər litrinə
0,2 manat
1.000 ədədinə
20 manat
hər bir ədədinə
1 manat

Siqarilla (nazik siqarlar)
Siqarlar, o cümlədən ucları kəsilən siqarlar
Tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri
Alkoqollu energetik içkilər
Alkoqolsuz energetik içkilər
Elektron siqaretlər üçün maye

1.000 ədədinə
20 manat
hər litrinə
2 manat
hər litrinə
3 manat
hər litrinə
20 manat
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Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan neft məhsulları
üçün vergi tutulan əməliyyatın məbləği vergi ödəyicisinin müştəridən
və ya hər hansı digər şəxsdən (o cümlədən barter əsasında) aldığı və
ya almalı olduğu haqqın topdansatış bazar qiymətindən (aksiz, yol
vergisi və ƏDV çıxılmaqla) aşağı olmayan məbləğidir.

İdxal olunan mallar üzrə:
Minik avtomobillərinin mühərrikinin həcminə mütənasib olaraq tətbiq
edilən aksiz dərəcələri:
Mühərrikin həcmi

Aksizin dərəcəsi

2.000 sm3-dək olduqda

hər 1 sm3 - 0,3 manat

3.000 sm3-dək olduqda

600 manat + 2.001-3.000 sm3 hissəsi
üçün hər 1 sm3 görə - 5 manat

4.000 sm3-dək olduqda

5.600 manat + 3.001-4.000 sm3
hissəsi üçün hər 1 sm3 görə - 13 manat

5.000 sm3-dək olduqda

18.600 manat + 4.001-5.000 sm3
hissəsi üçün hər 1 sm3 görə - 35 manat

5.000 sm3-dən çox olduqda

53.600 manat + 5.000 sm3-dən çox
hissəsi üçün hər sm3 görə - 70 manat

Avtobusların mühərrikinin həcminə mütənasib olaraq tətbiq edilən
aksiz dərəcələri:
Mühərrikin həcmi
4.000 sm3-dək olduqda

Aksizin dərəcəsi
hər 1 sm3 - 2 manat

6.000 sm3-dək olduqda

8.000 manat + 4.001-6.000 sm3 hissəsi
üçün hər 1 sm3 görə - 4 manat

8.000 sm3-dək olduqda

16.000 manat + 6.001-8.000 sm3
hissəsi üçün hər 1 sm3 görə - 6 manat

10.000 sm3-dək olduqda

28.000 manat + 8.001-10.000 sm3
hissəsi üçün hər 1 sm3 görə - 8 manat

10.000 sm3-dək çox olduqda

44.000 manat + 10.000 sm3-dən çox
hissəsi üçün hər sm3 görə - 10 manat
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Azərbaycan Respublikasına idxal olunan avtobusların istehsal tarixi 1
ildən artıq və ya qət etdiyi məsafə 100.000 kilometrdən artıq olduqda,
aksiz yuxarıda qeyd olunan qaydada hesablanmış məbləğə 1,5 əmsal
tətbiq edilməklə hesablanır.
İstirahət və ya idman üçün yaxtaların və bu məqsədlər üçün
nəzərdə tutulmuş digər üzən vasitələrin mühərrikinin həcminin
hər sm3 görə 6 manat.
Platinin hər qramına görə 4 manat.
Qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının
min çəki vahidindəki miqdarına görə:
1000 çəki vahidində
qızılın miqdarı

Aksizin dərəcəsi

375

1,5 manat

500

2 manat

585

2,4 manat

750

3 manat

958

5 manat

999

6 manat

Emal edilmiş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almazın
1 karatı üçün 400 manat olmaqla, aksiz aşağıdakı qaydada hesablanır:
Çəki (karat)

Aksiz dərəcəsinin əmsalı

<1 karat

400 manat * faktiki çəki

1-2 karat

2*400 manat * faktiki çəki

2-3 karat

3*400 manat * faktiki çəki

3-4 karat

4*400 manat * faktiki çəki

4-5 karat

5*400 manat * faktiki çəki

>5 karat

10*400 manat * faktiki çəki

İdxal edilən xəz-dəri məmulatlarının topdansatış bazar qiymətindən
aşağı olmayan gömrük dəyərinin 10 faizi;
Digər aksizli mallara tətbiq olunan aksiz dərəcələri Nazirlər Kabinetinin
müvafiq qərarları ilə tənzimlənir.
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Aksizlərdən azaddır
Fiziki şəxsin fərdi
istehlakı üçün 1,5 litr
alkoqollu içkinin və 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;

Respublikaya
avtomobillərlə gələn
şəxslər üçün
avtomobilin texniki
pasportu ilə nəzərdə
tutulmuş bakındakı
yanacaq;

Respublika ərazisindən
tranzitlə daşınan mallar;

Malların respublika
ərazisinə
müvəqqəti idxalı.

Aksizli malların ixracı sıfır (0) dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur.
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Unutmayın ki...
Aksizli malların istehsalçısının aksizin ödənişi üzrə borcu
olduqda, həmin borc yaranandan ödənilənədək həyata keçirilən
vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər sözügedən əməliyyatların
aparıldığı vaxt ödənilməlidir. Əks təqdirdə, vergi ödəyicisinin
malları istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxartmaq
hüququ yoxdur.
Aksizli malları (xammal və materialları) aldıqda və bu malları
vergi tutulan digər aksizli malların istehsalı üçün istifadə etdikdə,
vergi ödəyicisi ödənilmiş aksizin məbləğini elektron vergi
hesab-fakturası və ya müvafiq idxal sənədləri əsasında
əvəzləşdirmək, artıq ödənilmiş verginin məbləğini isə təsdiqedici
sənədləri vergi orqanına təqdim etdikdən sonra 45 gün ərzində
geri almaq hüququna malikdir.
Sonradan təkrar ixrac məqsədi ilə idxal olunan mallar üçün aksiz
malların idxalı zamanı ödənilir və sonradan təkrar ixracın faktiki
həcminə müvafiq məbləğdə aksizi almış gömrük orqanları
tərəfindən 15 gün ərzində geri qaytarılır.

Maliyyə sanksiyaları, faizlər və digər
məsuliyyət tədbirləri barədə
Vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına görə tətbiq olunan
maliyyə sanksiyaları və digər məsuliyyət tədbirləri barədə
məlumatı "Maliyyə sanksiyaları, faizlər və digər məsuliyyət
tədbirləri barədə Yaddaş" adlı bukletdən əldə edə bilərsiniz.
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