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upsiyaya şərait ya
sən kiçik sahibka
məsi, nəticədə isə

dan başqa, sahibk
karlara qanunun tə
kdə əlavə əngəl 
əlləsinə 200-dən 
ikliklərin əksəriyy
dır. Bu yazının mə
karlara asan dild
dən maarifləndirm
aları, nağd əməliyy
n “güzəştlər”, na
lər, elektron qaimə
olunması ilə bağlı 
ediləcək. 
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dövriyyəsindən və ödədiyi vergi növündən asılı olaraq nağd hesablaşmalara (ödənişlərə) 
məhdudiyyətlər (15 və ya 30 min AZN həddi) qoyulur. 

Məhdudlaşdırılmayan nağd hesablaşmalar 
Müəyyən sahələr var ki, həmin sahələr üzrə əməliyyatlar nağd ödənişlərə məhdudiyyət olmadan 
qəbul edilə və ya ödənilə bilər. 

 
YALNIZ NAĞDSIZ QAYDADA HƏYATA KEÇIRILMƏLI OLAN 
HESABLAŞMALAR HANSILARDIR?    

Yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməli olan hesablaşmalar həm dövlət qurumlarına, həm 
publik hüquqi şəxslərə, həm qeyri-hökumət təşkilatlarına, həm də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 
olan hüquqi və fiziki şəxslərə münasibətdə tətbiq edilir. Kiçik və orta sahibkarlar isə aşağıdakı 
ödənişləri nağdsız qaydada etməlidir: 

İşçilərə ödənilən ödənişlər: 
• əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

digər ödənişlər), 
• maddi yardım, 
• kompensasiya, 
• təzminatlar. 

Büdcəyə icbari daxilolmalar: 
 vergilər, 
 gömrük rüsumları və yığımları, 
 inzibati cərimələr, 
 maliyyə sanksiyaları və faizlər. 

Misal 1:  “A” MMC ofis ləvazimatlarını “B” MMC-yə sifariş verir. Sifarişi icra edən “B” MMC
ofis ləvazimatlarını “A” MMC-yə təhvil verir. Bu zaman “A” MMC banka ödəniş tapşırığı
göndərərək öz şirkətinə məxsus hesabından digər şəxsin bank hesabına ödənişi edə bilər. Əgər “A”
MMC ödəniş terminalı vasitəsilə və ya birbaşa banka gedərək ödəniş etsə, qanun pozuntusu etmiş
olur. Çünki, əməliyyat edən iki tərəf də vergi ödəyicisidirsə (VÖEN-i olan fiziki və hüquqi şəxs)
onda nağdsız hesablaşmanın 1-ci forması, yəni bank hesabından bank hesabına edilən
hesablaşmalar tətbiq edilməlidir. Ancaq qanunun bu tələbi pozulduqda hər hansı maliyyə
sanksiyası hələ ki tətbiq edilmir. 

Misal 2: “Kabel TV” MMC əhaliyə kabel televiziyası xidməti göstərir. Əhali bir aylıq xidmət
qarşılığında ödənişi ödəniş terminalı vasitəsilə edir. Bu zaman hər hansı qanun pozuntusu yoxdur.
Çünki, tərəflərdən biri əhali, digər tərəf  isə vergi ödəyicisi (VÖEN-i olan şəxs) olduğundan
hesablaşma zamanı nağdsız hesablaşmanın 3 formasından da istifadə edilə bilər. 
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Xidmət haqları və digər yığımlar: 
• dövlət orqanlarına, 
• dövlət mülkiyyətində olan və paylarının 

(səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus 
olan hüquqi şəxslərə, 

• büdcə təşkilatlarına, 
• publik hüquqi şəxslərə. 

Kommunal ödənişlər: 
• stasionar telefon xidmətləri, 
• su ödənişləri, 
• qaz ödənişləri, 
• işıq ödənişləri, 
• istilik ödənişləri.  

Dövlət satınalması üzrə əldə olunan vəsaitin   
xərclənməsi: 
• açıq tender üzrə dövlətdən əldə edilən 

vəsaitin xərclənməsi, 
• qapalı tender üzrə dövlətdən əldə edilən 

vəsaitin xərclənməsi, 
• iki mərhələli tender üzrə əldə edilən 

vəsaitin xərclənməsi,  
• bir mənbədən əldə edilən vəsaitin 

xərclənməsi, 
• təkliflər sorğusu üzrə əldə edilən vəsaitin 

xərclənməsi,  
• kotirovka sorğusu üzrə əldə edilən vəsaitin 

xərclənməsi. 

Əmək haqları, maddi yardım, kompensasiya, 
təzminatların nağdsız qaydada ödənilməsi ilə 
bağlı qayda, əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 
aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200 
min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və 
xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərə aid 
edilmir və onlar əmək haqları və digər ödənişləri 
nağd qaydada həyata keçirə bilər. ƏDV 
ödəyicisinin dövriyyəsi 200 min manatdan aşağı 
olsa belə, əmək haqqını və digər ödənişləri 
nağdsız qaydada həyata keçirməlidir. 

MİSAL 

Tutaq ki, dövriyyəsi 200 min manatdan aşağı və
sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olaraq pərakəndə
ticarətlə məşğul olan “A” MMC yanvar ayında 
bu ödənişləri etməlidir: 
• 15 min manat qaimə faktura əsasında 

alınmış malın dəyərini, 
• 1200 manat məbləğində kommunal ödənişi, 
• 2500 manat dövlət büdcəsinə vergi 

ödənişini, 
• 4000 manat məcburi dövlət sığorta haqqı 

üzrə ödənişini, 
• 1000 manat dəyərin icarə haqqını, 
• 400 manat işçilərin icbari sığortası üzrə

ödəniş. 

Qeyd olunan misala əsasən, “A” MMC-ni 
yanvar ayı ərzində 15 min manat nağd ödəniş 
etmək limiti olmasına baxmayaraq, kommunal, 
işçilərin icbari sığortası və dövlət büdcəsinə olan 
ödənişləri mütləq şəkildə nağdsız qaydada 
ödəməlidir. Amma qalan ödənişlər (malın 
dəyəri, icarə haqqı və məcburi dövlət sosial 
sığorta haqqı) üzrə isə 15 min manat nağd 
qaydada və 15 min manatdan artıq olan hissəsini 
isə mütləq şəkildə nağdsız qaydada ödəməlidir. 
Əks halda qanun tələbləri pozularsa vergi 
ödəyicisi Vergi Məcəlləsinə əsasən maliyyə
itkilərinə məruz qala bilər. 

 

ƏDV ödəyicisi olmadan mənfəət vergi 
ödəyicisi olmaq mümkündürmü? 

Bazarda formalaşmış yanlış qənaətlərdən biri 
də – mənfəət vergi ödəyicilərinin yalnız ƏDV 
ödəyiciləri olması ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, 
qanunvericiliyə görə ƏDV-yə cəlb olunan 
dövriyyəsi 200 min manatdan aşağı olan
sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin də mənfəət 
vergi ödəyicisi olmaq hüququ vardır. 
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KİMLƏR TƏQVİM AYI ƏRZİNDƏ 30 MİN VƏ YA 15 MİN AZN HƏDDINDƏ NAĞD 
QAYDADA ÖDƏNİŞ EDƏ BİLƏR? 

Qanun fiziki və hüquqi şəxslər üçün təqvim ayı ərzində məxaric əməliyyatlar üzrə (mədaxil 
əməliyyatlar üzrə deyil) nağd xərcləmələrin hədlərini 30 min və 15 min manat məbləğində 
müəyyən etmişdir. Bu hədlər müəyyən edilərkən əsasən vergi ödəyicisinin dövriyyəsi, habelə 
vergi ödəyicisinin ödədiyi vergi növü nəzərə alınmışdır. 

30 min manat həddi 

Dövriyyəsi 200 mindən artıq olan vergi ödəyiciləri, eləcə də dövriyyəsindən asılı olmayaraq bütün 
ƏDV ödəyiciləri təqvim ayı ərzindən nağd qaydada 30 min manat xərcləmək hüququna 

malikdirlər. 

Belə ki, təqvim ayı ərzində nağd qaydada 
ödənişlərə 30 min manat hədd məxaric 
əməliyyatlar üzrə aşağıdakı vergi ödəyiciləri üçün 
tətbiq edilir: 

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi 
ödəyiciləri: Yəni, dövriyyəsindən asılı olmayaraq 
ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş bütün 
şəxslər bu kateqoriyaya daxildir; ƏDV 
ödəyicisinin illik dövriyyəsi 200 min manatdan 
aşağı və ya yuxarı olması fərq etmir. 

 
6% və ya 8% dərəcəsində vergi ödəyən 
sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri: Yəni, 
dövriyyəsi 200 min manatdan artıq olmasına 
baxmayaraq sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi 
olma hüququndan istifadə etmiş ticarət və 
(və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan 
vergi ödəyiciləri, yəni 6% və ya 8% dərəcəsi 
ilə vergi ödəyən şəxslər bu kateqoriyaya 
daxildir. 

 
 

 

 

MİSAL 1: ƏDV ödəyicisi olan “A” MMC
yanvar ayında bu ödənişləri etməlidir: 
• 20 min manat məbləğində qəbul etdiyi 

malın ödənişini, 
• 15 manat məbləğində isə qəbul etdiyi 

xidmətin ödənişini. 

Qeyd edilən misala əsasən, “A” MMC-nin 
yanvar ayı ərzində 30 min manat məbləğində
nağd ödəniş etmək limiti olduğundan 30
mindən artıq olan məbləği, yəni 5 min manatı 
nağdsız qaydada ödəməlidir.  

MİSAL 2: Dövriyyəsi 150 min manat olan “Fidan”
market fevral ayı üzrə aşağıdakı ödənişləri
etməlidir: 
• 10 min manat qəbul etdiyi malın ödənişi, 
• 500 manat kommunal ödəniş, 
• 5 min manat qəbul etdiyi informasiya

texnologiyaları xidməti üzrə ödəniş. 
Fidan market fevral ayı üzrə 15 min manat
məbləğində nağd ödəniş etmək limiti olduğundan 15
min manatdan artıq olan məbləği, yəni 500 manatı
nağdsız qaydada ödəməlidir. 
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15 min manat həddi 

Dövriyyəsi 200 mindən aşağı ola bütün vergi ödəyiciləri, o cümlədən, ƏDV ödəyicisi kimi 
qeydiyyatdan keçməyən bütün vergi ödəyiciləri təqvim ayı ərzindən nağd qaydada 15 min manat 

xərcləmək hüququna malikdirlər. 

Belə ki, təqvim ayı ərzində nağd qaydada 
ödənişlərə 15 min manat hədd məxaric 
əməliyyatlar üzrə aşağıdakı vergi ödəyiciləri 
üçün tətbiq edilir: 

• ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan 
keçməyən şəxslər; 

• Sadələşdirilmiş, mənfəət və ya gəlir 
vergisi ödəyiciləri olan şəxslər:  Bu 
kateqoriya üzrə sadələşdirilmiş vergi 
ödəyiciləri dedikdə dövriyyəsi 200 min 
manatdan aşağı olub 2 və ya 4% vergi 
ödəyicisi olan vergi ödəyiciləri nəzərdə 
tutulur.  

NAĞD QAYDADA ÖDƏNILMƏSI MƏHDUDLAŞDIRILMAYAN HESABLAŞMALAR 
HANSILARDIR?  
Aşağıdakı əməliyyatlar üzrə ödəniş həyata keçirərkən nağd ödəniş məbləğinə limit yoxdur: 
• kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulu;  
• əlvan və qara metal qırıntılarının qəbulu; 
• utilizasiya məqsədləri üçün kağız, şüşə və plastik məmulatların və işlənmiş şinlərin qəbulu. 
Bu qayda yalnız vergi ödəyicisi olmayan şəxslərdən mallar qəbul edilərkən tətbiq olunur.  

MİSAL  
Sual: ƏDV ödəyicisi olaraq Türkiyə Respublikasına ixrac əməliyyatları ilə məşğul olan hüquqi
şəxs Zaqatala sakinlərindən və hüquqi şəxslərindən məhsulları alarkən aşağıdakı ödənişləri hansı
formada həyata keçirməlidir? 
1. Meşədən yığılmış fındıq məhsuluna görə fiziki şəxslərə 45 min manat; 
2. Meşədən yığılmış fındıq məsuluna görə hüquqi şəxslərə 25 min manat; 
3. Fındığın təmizlənməsi nəticəsində hazırlanmış ləpəyə görə isə 35 min manat. 

Cavab: Fındıq kənd təsərrüfatı məhsulu olduğundan vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan fiziki
şəxslərə nağd qaydada ödəniş edilərkən ödənişin limitinə məhdudiyyət yoxdur. Ancaq fındıq kənd
təsərrüffatı olmasına baxmayaraq, ləpə formasında və digər bəndə əsasən hüquqi şəxslərdən
alındığından, ödənişi edən şəxs ƏDV ödəyicisi olduğu üçün ödənişin 30 min manatını nağd
qaydada, qalan hissəsini isə nağdsız qaydada ödəməlidir.  

MİSAL 3: Dövriyyəsi 200 min manatdan artıq
olan “Sübhan” market ticarət fəaliyyəti üzrə 6%-
lik sadələşdirilmiş vergi ödəyicisidir. Sübhan mart
ayı üzrə aşağıdakı ödənişləri etməlidir: 
• 10 min manat qəbul etdiyi malın ödənişi, 
• 500 manat kommunal ödəniş, 
• 5 min manat qəbul etdiyi xidmət üzrə ödəniş. 
Sübhan marketin ticarət fəaliyyəti üzrə 6%-lik
sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğu üçün
təqvim ayı ərzində 30 min manatlıq nağd
xərcləmə limiti vardır. Buna görə də, 15 min 500
manat məbləğində xərcləri nağd qaydada xərcləyə
bilər. 
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1% NAĞDLAŞDIRMA VERGISI NECƏ 
TƏTBIQ OLUNUR?  

Qanuna edilən son əlavələrdən sonra, 
sahibkarlar bank hesabındakı pul vəsaitini 
nağdlaşdırırsa, bank tərəfindən həmin şəxsdən 
ödəmə mənbəyində 1% dərəcəsi ilə 
sadələşdirilmiş vergi hesablanacaqdır və bu 
məbləğ vergi ödəyicisinin bank hesabından 
tutulacaqdır. Sahibkar mənfəət və ya gəlir 
vergisi ödəyicisidirsə ödəmə mənbəyində 
tutulmuş vergi məbləğini xərcinə salaraq 
gəlirdən çıxa biləcək.  
 
ELEKTRON QAIMƏ FAKTURA NƏ VAXT TƏTBIQ OLUNACAQ?  

Vergi Məcəlləsinə edilmiş son əlavədən sonra vergi ödəyicisi olan şəxslər mal, iş və xidmətinin 
satışı zamanı əməliyyatlarını elektron qaimə faktura ilə rəsmiləşdirəcəklər. Elektron qaimə 
fakturanın tətbiqi vergi ödəyicisinin iş yükünün və xərclərinin, o cümlədən kağız sənəd 
dövriyyəsinə çəkilən xərclərin azalmasına səbəb ola bilər. Bu dəyişiklik ƏDV ödəyiciləri və vergi 
tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200.000 
manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün 2017-ci il 
aprel ayının 1-dən, digər vergi ödəyicilərinə münasibətdə isə 2018-ci il yanvar ayının 1-dən 
qüvvəyə minəcəkdir. 

KIMLƏR NƏZARƏT KASSA APARATINDAN ISTIFADƏ ETMƏLIDIR? 

Vergi ödəyicisi əhalidən nağd pul vəsaiti qəbul edərkən borcludur: 
• ödənişlərin uçotunu aparmağa;  
• ödənişlərlə bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun sənədlər təqdim etməyə.  

Bundan başqa, vergi ödəyicisi əhalidən nağd qaydada ödəniş qəbul edərkən bir sıra halları nəzərə 
almalıdır və aşağıdakı sənədləri audit zamanı vergi orqanına təqdim etməlidir:  

• fəaliyyət növü üzrə nəzarət kassa aparatı tələb edilirsə, nəzarət kassa aparatının çeki; 
• fəaliyyət növü üzrə nəzarət kassa aparatı tələb edilmirsə, mədaxil qəbzi və ya valyuta 

mübadilə şöbələri tərəfindən bank çıxarışı.  

Aşağıdakı vergi ödəyiciləri ödənişləri nəzarət kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirməlidir2: 
                                                            
2 Qanuna edilmiş son dəyişiklikdən sonra Vergi Məcəlləsinin 16.1.8-ci maddəsinə qeyd olunmuş vergi ödəyiciləri istisna olmaqla. 

MİSAL  

Mənfət vergisi ödəyicisi olan “A” MMC-nin 
bank hesabında olan 20 min manatı
nağdlaşdıran zaman bank həmin vəsaitdən 1% 
dərəcəsi ilə ödəmə mənbəyində sadələşdirilimiş 
vergi məbləği –200 manat hesablayacaq və
sahibkara 20 min manat pul verməsinə
baxmayaraq, həmin şəxsin bank hesabından 200 
manat vergini də tutacaqdır. Mənfəət vergi 
ödəyicisi olan şəxs 200 manat məbləği mənfəət 
vergisi hesablandığı zaman gəlirdən çıxılan 
xərcə aid edəcəkdir.  
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• pərakəndə ticarət fəaliyyəti ilə 
məşğul olub ödənişləri nağd qaydada 
qəbul edən vergi ödəyiciləri; 
• ictimai iaşə fəaliyyəti ilə 
məşğul olub ödənişləri nağd qaydada 
qəbul edən vergi ödəyiciləri. 

Vergi ödəyicisi olmayan şəxslərlə 
hesablaşmalar aparıldıqda qalan digər 
vergi ödəyiciləri isə, nəzarət kassa 
aparatından istifadə etmək hüququnun 
olması ilə yanaşı, nağd qaydada 
ödənişləri mədaxil qəbzi və ya bank 
çıxarışından istifadə etməklə 
rəsmiləşdirməlidir. Pərakəndə və (və ya) 
ictimai iaşə fəaliyyət növləri ilə məşğul 
olan vergi ödəyiciləri istisna olmaqla, 
vergi ödəyiciləri arasında hesablaşmalar 
aparıldıqda isə hesablaşmalar çiddi 
hesabat blankı olan kassa mədaxil orderi 
ilə rəsmiləşdirilməlidir. 

 

KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULU 
ANLAYIŞININ IZAHI  

Kənd təsərrüfatı məhsulları iki yerə bölünür: heyvan 
mənşəli və bitki mənşəli məhsullar. Kənd təsərrüfatı 
məhsullarını sənaye üsulu və ya emal üsulu ilə istehsal 
olunan məhsullardan fərqləndirmək üçün bitki və 
heyvan mənşəli məhsullar: 

i. diri və ilkin təbii formasında olmalı,  
ii. kimyəvi təsirə qalmamalı,  
iii. konservləşdirilməməlidir 

 
Heyvan mənşəli məhsullar: istehsal olunan, o 
cümlədən sənaye üsulu ilə, yəni xüsusi broyler 
təsərrüfatlarında, avtomatlaşdırılmış tövlə 
sistemlərində və digər yerlərdə canlılar diri şəkildə, 
habelə onlardan diri şəkildə olarkən əldə edilmiş 

MİSAL 

Sual: Aşağıdakı misala əsasən hansı vergi ödəyicisi
hesablaşmaları nəzarət kassa aparatı vasitəsi ilə
aparmalıdır? 

1. Əhaliyə qida məhsullarının satışı ilə məşğul olan
vergi ödəyicisi; 

2. Topdan ticarətlə məşğul olan və ödənişləri nağd
qaydada qəbul edən vergi ödəyicisi; 

3. Xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən və ödənişləri
nağd qaydada qəbul edən vergi ödəyicisi; 

4. Qiymətli kağızların və lotereya biletlərinin satışı
ilə məşğul olan vergi ödəyicisi; 

5. Təmir işləri ilə məşğul olan vergi ödəyicisi; 
6. Restoranlar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi

üzrə fəaliyyət göstərən vergi ödəyicisi. 

Cavab: Hesablaşmalarını nəzarət kassa aparatı vasitəsi
ilə həyata keçirmək qida məhsullarının satışı və ictimai
iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinin
vəzifə borcudur. Misalda qeyd olunmuş digər vergi
ödəyiciləri hesablaşmaları istəsələr nəzarət kassa
aparatları ilə həyata keçirə bilərlər.  

MİSAL

Sual: Aşağıdakılardan hansı kənd
təsərrüfatı məhsulları hesab olunur? 

• Süd 
• Başı kəsilərək hissələrə ayrılmış

heyvan əti 
• Pendir 
• Konservləşdirmiş pomidor 
• Bal 

Cavab: Süd və bal istisna olmaqla,
heyvan kəsilərək hissələrə ayrıldığından
(yəni diri olmadığına görə), kimyəvi qatqı
nəticəsindən pendir hazırlandığından və
pomidor konservləşdirildiyəndən  kənd
təsərrüfatı məhsulları hesab olunmur. 
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məhsullar ilkin formada, heç bir kimyəvi təsirə məruz qalmamalıdır; 
 
Bitki mənşəli məhsullar: bitkiçilik məhsulları və digər kənd təsərrüfatı məhsulları təqdim 
edilərkən, təbiətdə olduğu ilkin formasını saxlamalı, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməməli, 
konservləşdirilməməlidir. 

 
KƏND TƏSƏRRÜFFATI MƏHSULU SATIŞININ VERGİYƏ CƏLB OLUNMASI 
QAYDASI 

Əhalinin satdığı kənd təsərrüfatı məhsulları vergidən azad olsa da, sahibkarlar tərəfindən 
pərakəndə qaydada satılan Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarına ƏDV vergisi hesablanır. 
Bu zaman, ƏDV ticarət əlavəsindən, yəni malın alış qiyməti ilə satış qiyməti arasındakı fərqdən 
hesablanır. ƏDV-nin ticarət əlavəsindən hesablanması üçün satılan kənd təsərrüfatı məhsulu 
mütləq Azərbaycanda istehsal olunmalı və əhalidən alındıqdan sonra mütləq pərakəndə qaydada 
satılmalıdır. 

 
Əhalinin satdığı kənd təsərrüfatı məhsulları vergidən azaddır. Başqa sözlə, Azərbaycan 
Respublikası ərazisində əhali tərəfindən istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından 
əldə edilən gəlir vergi qanunvericiliyinin müddəalarına əsasən tam məbləğ vergidən azaddır. 
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Sahibkarın pərakəndə qaydada satdığı kənd 
təsərrüfatı məhsulu vergiyə (ƏDV) cəlb edilir və 
bu zaman ƏDV vergisi ticarət əlavəsindən 
hesablanır. Belə ki, vergitutma məqsədləri üçün 
sahibkarlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası 
ərazisində istehsal olunan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının pərakəndə satışı zamanı əlavə dəyər 
vergisi ticarət əlavəsindən, yəni malın alış qiyməti 
ilə satış qiyməti arasındakı fərqdən 
hesablanacaqdır. Ticarət əlavəsi malın ƏDV tətbiq 
edilmədən pərakəndə satış qiyməti ilə 
malgöndərənə ödənilən alış qiyməti arasındakı 
fərqdir. Bu zaman, malların anbara daxil 
olunmasına kimi çəkilən və digər xərclər malların 
alış qiymətinə daxil edilmir. Qeyd edək ki, ƏDV 
ödəyicisi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları 
təqdim edilərkən (satılarkən) aşağıdakılar nəzərə 
alındıqdan sonra ticarət əlavəsi tətbiq edilə bilər: 
 
1. Satılan kənd təsərrüfatı məhsulu Azərbaycan 

Respublikası ərazisində istehsal olunmalıdır; 
2. Kənd təsərrüfatı məhsulu ƏDV ödəyicisi 

olmayan şəxsdən alındıqdan sonra pərakəndə 
satış qaydasında satılmalıdır.  

*************************************************************************** 
  

© 2017 Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya 
qarşı Mübarizə ictimai birliyi 

Cəfər Cabbarlı, 16, mən. 7. Bakı, Azərbaycan 
Tel: 012 596 20 38 

info@transparency.az 
www.transparency.az   

PULSUZ HÜQUQI YARDIM 
 

QAYNAR XƏTT 
Bakı 088 707 07 07 

Gəncə 088 202 02 02 
Quba 088 404 04 04 

 
Azərbaycanın bütün bölgələrindən zənglər pulsuzdur!  

Bu buklet Amerika xalqının Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) vasitəsilə 
göstərdiyi dəstək sayəsində hazırlanmışdır. Bukletin məzmunu USAID-in və ya ABŞ hökumətinin 

mövqeyini əks etdirməyə bilər. 

TİCARƏT ƏLAVƏSİ NECƏ
HESABLANIR? 

DÜSTUR: TƏ=SQ-AQ 

TƏ=Ticarət əlavəsi 

SQ=Malın ƏDV tətbiq edilmədən pərakəndə
satış qiyməti 

AQ=Malgöndərənə ödənilən alış qiyməti 

MİSAL 1: 150 manata alınan kənd
təsərrüfatı məhsulu 200 manata satılırsa bu
zaman ticarət əlavəsi 50 manatdır. 
200 AZN (SQ) - 150 AZN(AQ) = 50 AZN
(TƏ) 

MİSAL 2: 180 manata alınan kənd
təsərrüfatı məhsulunun anbara daşınması ilə
bağlı 30 manat xərc çəkilmişdir və sonradan
isə 270 manata satılmışdır. Bu zaman ticarət
əlavəsi belə hesablanır: 
270 AZN (SQ) - 180 AZN(AQ)= 90 AZN
(TƏ) 
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