
НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛЮ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  МУНИЦИПАЛИТЕТАМ (МЕСТНЫЙ НАЛОГ)  

 

I.   НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Данные изменения  касаются имущества, находящегося в личной  собственности 
граждан, включая предпринимателей, имеющих индивидуальный  номер 
налогоплательщика, и  не распространяются на  собственность,  находящуюся на 
балансе юридических лиц, в отношении которой действуют  иные  статьи Налогового 
Кодекса и другие законодательные акты.  
 

1. Что  означает налог на имущество физических лиц?  
Налогом на имущество физических лиц облагается имущество, находящееся в   
личной  собственности физических лиц и находящееся на территории 
Азербайджанской Республики.  Оно включает строения, их части, а также водные и 
воздушные транспортные средства в личной  собственности граждан. Здесь не 
рассматриваются налоги на водные и воздушные транспортные средства.   
 

2. Какие именно изменения были приняты недавно в отношении налога на 
имущество?    

С первого января 2015 года налог на имущество физических лиц в Азербайджане 
будет выплачиваться в зависимости от площади, находящeйся в их собственности1.  
 

3. Как рассчитывается налог на имущество согласно последним изменениям? 
Согласно поправкам в Налоговый кодекс от 20 июня 2014   (Статья 198.1, cм. 
Приложение 1),  с 1 января 2015 г. имущественный налог будет рассчитываться за 
каждый квадратный метр общей  площади. Также он будет зависеть от  того, где 
находится имущество.  
 

Населенные пункты Ставка налога на  жилье и нежилые 
помещения, находящиеся в частной 
собственности физических лиц  

Баку  0,4 ман  

Ганджа, Сумгайыт и Абшеронский 
район  

0,3 ман 

Другие города (за исключением 
городов, находящихся в подчинении 
районов)  и районные центры  

0,2 ман 

Города, поселки и села районного 
подчинения (за исключением  Баку,  
Сумгайыта и Абшеронского района) 

0,1 ман 

 
Примечание 1. В случаях, когда здание и постройки собственника расположены в 
Баку, то будут применяться ставки на основе коэффициента в пределах от 0.7 до 1.5 
утвержденные 6 апреля 2015 г. 2 (cм.  Приложение 2).     

                                                           
1
 До сих пор этот налог взимался из расчёта инвентарной стоимости здания. По  старому 

законодательству, если стоимость имущества составляла менее 5000 AZN, то владельцы такого 
имущества не облагались этим налогом. При превышении этой суммы налог составлял 0.1% от 
стоимости жилья.  



Примечание 2. Согласно новым поправкам, жилье площадью до 30 квадратных 
метров освобождено от уплаты налога на имущество. Это означает, что нужно 
вычесть 30 кв.м. из общей площади жилья, принадлежащего физическому лицу.   
 
Примечание 3. 
Эта льгота не распространяется на   нежилые помещения, включая складские 
помещения, коммерческие объекты и др.  
 
Примечание 4. Гаражи налогом на недвижимость не облагаются.    
 
Пример расчета налога на имущество для жилья 
Общая площадь 60 кв. м, из коих 30 кв. м налогообложению не подлежат  
Адрес – г. Баку,  ул. С. Вургуна дом 100 (зона 6, коэффициент 1)  
Налог за 1 кв. м  в Баку – 0,40 ман  
(60 -30) х 0,40 х1 = 12 ман   
 
Пример расчета налога для жилья  
Общая площадь 80 кв. м, из коих 30 кв. м налогообложению не подлежат  
Адрес – Губинский р-н, Салахлы   
Налог за 1 кв м  – 0,1 ман  
(80 -30) х 0,1 =5 ман   
 
Пример расчета налога на имущество для нежилого фонда  
Общая площадь магазина 70 кв. м 
Адрес – г. Баку,  ул. С. Вургуна дом 1 (зона 1, коэффициент 1,5)  
Налог за 1 кв. м  в Баку – 0,40 ман  
70 х 0,40 х1,5 =42 ман   
 

4. Существуют ли льготы в отношении налога на имущество для различных 
групп граждан?  

 
Налоговые льготы  по налогу на имущество, используемое как жилье, составляют 30 
манат для следующих групп граждан: (Приложение  3, Cм. НК, Ст.  199.3) 

1. Инвалиды войны;  
2. Пенсионеры;  
3. Военнослужащие, проходящие  временную военную службу, на время 

прохождения службы и члены  их семей; 
4. Национальные герои Азербайджанской Республики;   
5. Герои Советского Союза и Социалистического Труда; 
6. Вдовы (вдовцы солдат, погибших  на фронте или впоследствии);  
7. Лица, награжденные орденами и медалями за труд в тылу в 1941-1945 гг.;    
8. Лица, получившие звание ветеран войны в прядке, установленном 

законодательством; 
9. Лица, получившие облучение и лучевую болезнь в результате ликвидации 

                                                                                                                                                                                           
2 Зональные коэффициенты утверждены Указом Кабинета Министров No 101 от 6 апреля 2015 г., 

применяются для расчета налога на имущество, предусмотренного Ст. 198.1 НК и  
расположенного  в г. Баку 
 



последствий аварии на Чернобыльской АЭС,  иных  гражданских или военных 
атомных объектах или в результате иных аварий, связанных с выбросом 
радиации, включая различные типы ядерных установок, испытания учения и 
другие работы, связанные с ядерным оружием и космической техникой. 
 

II.  НАЛОГ НА  ЗЕМЛЮ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ   
 
1. Кто должен платить налог на землю?  

Объектом налогообложения являются также земельные участки, находящиеся в 
собственности (пользовании) физических лиц и предприятий на территории 
республики.  
 

2. Нужно ли становиться на учет?  
Физические лица, как резиденты, так и нерезиденты, в течение 1 месяца после 
получения документов, подтверждающих право владения или пользования землей, 
должны встать на учет  в муниципалитете.  
 

3. Как рассчитывается налог на землю?  
Налог на землю рассчитывается в зависимости от целевого использования, размеров 
участка, месторасположения.  Например, в Баку за 1 сотку земли под жилье, 
приусадебные или дачные участки установлена ставка в 0,60 ман. Эта цена 
применяется для площади до 10 тысяч кв.  или до 100 соток. На площади свыше 10  
тысяч кв.м. ставка увеличивается до 1,2 маната.  
 
Земля облагается налогом по следующим ставкам (c; ст. 206.3):      
     

Населенные пункты  Земельные участки 
промышленного, 
строительного, 
транспортного, торгово-
бытового обслуживания и 
прочего назначения (в 
АЗН) 

Земельные участки 
жилых фондов, дач, 
приусадебных участков (в 
АЗН)  

Баку ( в том числе села и 
поселки) 

10 20 0.6 1.2 

Гянджа,Сумгаит,Хырдалан 
и Абшеронский 
район(села и поселки) 

8 16 0.5 1.0 

Другие города и 
районные центры 

4 8 0.3 0.6 

 Города, поселки и села 
районного подчинения 

2 4 0.1 0.2 

 
Пример расчета налога на землю под жилье и приусадебные участки   
Общая площадь земли 12 тыс 3В. м (1,2 га или 120 соток)  
Адрес – поселок Бузовна Азизбековского  района г. Баку   
Налог за 100  кв. м  до 10,000 кв м. 0,6 манат  
Налог за 100  кв. м  свыше 10,000 кв м. 1,2  манат  



(100 х0,6) + (20х1,2)=60+24=84 маната    
 
Пример расчета налога на землю под коммерческие объекты  
Общая площадь земли 15, 5 тыс. 4В. м (1,55 га или 155 соток)  
Адрес – г. Губа    
Налог за 100  кв. м  до 10,000 кв м. 4 маната  
Налог за 100  кв. м  свыше 10,000 кв м. 8  манат  
(100 х4) + (55х8)=400 +440=840 манат    
 

4. Как рассчитывается налог на землю, используемую под сельское хозяйство?  
 
Налоги на землю, используемую под сельское хозяйство (за исключением 
приусадебных участков) облагаются налогом по другой ставке (См. Налоговый 
Кодекс, Статья 206.1 и 206.2 в Приложение 4). Установлен тариф в 0,06 маната за 
гектар, который необходимо умножить на условный балл, установленный  в 
зависимости от качества земли и ее месторасположения. (Смотри  Указ Кабинета 
Министров  No 230 от 29 декабря 2000г.  в Приложение 5).  
 
Пример расчета налога на сельскохозяйственные земли  
Общая площадь земли 20 тыс. 4В. м (2 га)   
Адрес – Хачмасский р-н     
Налог за 1 га 0,06 ман   
Качество земли – группа 1, т.е. шкала бонитета 100-81, для этой земли условный балл  
121  
0,06 ман х121 х 2 га=14.52 ман  
 
Пример расчета налога на сельскохозяйственные земли  
Общая площадь земли 33  тыс. 4В. м (3,3 га)   
Адрес – Абшеронский р-н     
Налог за 1 га 0,06 ман   
Качество земли – группа 2, т.е. шкала бонитета 80-61, для этой земли условный балл  
70 
0,06 ман х 70 х 3,3 га=13,86 ман  
 

5. Существуют ли льготы в отношении налога на землю  для различных групп 
граждан?  

 
Налоговые льготы  по налогу на землю составляют 10 манат для следующих групп 
граждан ( Приложение 6 ) :   

1. Национальные герои Азербайджанской Республики;   
2. Герои Советского Союза и Социалистического Труда; 
3. Инвалиды войны; 
4. Вдовы (вдовцы солдат, погибших  на фронте или впоследствии);  
5. Лица, награжденные орденами и медалями за труд в тылу в 1941-1945 гг.;    
6. Лица, получившие звание ветеран войны в прядке, установленном 

законодательством; 
7. Лица, получившие облучение и лучевую болезнь в результате ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС,  иных  гражданских или военных 
атомных объектах или в результате иных аварий, связанных с выбросом 



радиации, включая различные типы ядерных установок, испытания учения и 
другие работы, связанные с ядерным оружием и космической техникой. 

 
6. Кто и когда рассылает уведомления о необходимости выплачивать налог?  

Уведомления о необходимости выплачивать оба вида налогов (на землю и 
имущество) рассчитываются муниципалитетами для  физических лиц до 1 июля и 
рассылаются до 1 августа.  
 

7. Как оплачивается налог?  
Выплата физическими лицами местных налогов теперь будет осуществляться только 
через банки, оператора почтовой связи, а также действующие средства для 
безналичной оплаты (cм Приложение 7).  
 

8. Какой крайний срок  оплаты налогов?  
Налоги должны быть оплачены физическими лицами  до 15 ноября  через банк. 
(Приложение 8, Налоговый Кодекс, Статья  200.4, 200.5, 200.6)  
 

9. В какой бюджет  оплачивается налог?  
Налоги должны быть оплачены физическими лицами муниципалитетам.    
 
10.   Есть ли санкции за неуплату текущих налоговых выплат в срок?  

При неуплате текущих налоговых выплат в срок, установленный законодательством, 
за каждый просроченный день после даты уплаты с налогоплательщика взимаются 
штрафные проценты в размере 0,1% невыплаченной суммы3.  Согласно 
методическим указаниям Министерства налогов к правилам расчёта и выплаты 
налога на имущество физических лиц в местный (муниципальный) бюджет, налог на 
имущество должен выплачиваться как резидентами, так и нерезидентами, которые 
являются частными собственниками построек и зданий (квартиры, дачные дома, 
гаражи и другие объекты.) (Приложение 9, см. Административно-процессуальный 
Кодекс, Статья 246 )     
 
 

ПРИЛОЖЕНИИ:  
 
Приложение  1: 
AR Vergi Məcəlləsi 
Maddə 198. Vergi dərəcələri 
  

198.1. Fiziki şəxslər əmlak vergisini aşağıdakı qaydada və dərəcələrlə ödəyirlər: 
198.1.1. onların xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsinin (yaşayış 
sahələrinə münasibətdə - onların 30 kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin) hər 
kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələr tətbiq olunur(bina Bakı 
şəhərində yerləşdikdə, həmin dərəcələrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 
etdiyi 0,7-dən aşağı və 1,5-dən yuxarı olmayan əmsallar tətbiq edilməklə):  

  

Yaşayış məntəqələri 
Fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan 

yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri 
(manatla) 

                                                           
3 НК, Ст. 59.1.  



Bakı 0,4 

Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu 0,3 

Digər şəhərlər (rayon tabeliyində olan şəhərlər 
istisna olmaqla), rayon mərkəzləri 

0,2 

Rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və 
kəndlərdə (Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə 
Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri istisna 
olmaqla) 

0,1 

  
198.1.2. su və hava nəqliyyatı vasitələrinə görə: 
198.1.2.1. su nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün 0,02 manat; 
198.1.2.2. hava nəqliyyatı vasitəsinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün 0,02 manat.  
198.1.2.3. mühərriki olmayan su və hava nəqliyyatı vasitələri üçün - onların bazar qiymətinin 1 
faizi. 
198.2. Müəssisələr əsas vəsaitlərin bu Məcəllənin 202-ci maddəsinə uyğun olaraq 
müəyyənləşdirilən dəyərindən 1 faiz dərəcəsi ilə əmlak vergisi ödəyirlər. 
198.3. Çıxarılmışdır  
198.4. Çıxarılmışdır.  

 
Приложение  2: 
AR NK –nin 101 nömrəli, 06 aprel 2015-ci il tarixli qərarı  
http://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2015/nk/06042015elave.pdf 
 
Приложение 3: 
AR Vergi Məcəlləsi 
http://e-qanun.az/code/12 

Maddə 199. Vergi güzəştləri və azadolmalar 
  

199.1. Dövlət hakimiyyəti orqanları, büdcə təşkilatları və yerli özünü idarəetmə orqanları, 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və onun qurumları, dövlət fondları və əlillərin, 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ictimai təşkilatları əmlak vergisini ödəməkdən azaddır. 

199.2. Misgərlik, qalayçılıq, dulusçuluq və saxsı məmulatlarının, təsərrüfat müxəlləfatının, 

bağçılıq-bostançılıq alətlərinin, xalq musiqi alətlərinin, oyuncaqların, suvenirlərin, qamışdan və 

qarğıdan məişət əşyalarının düzəldilməsi, keramika məmulatlarının bədii işlənməsi, bədii 

tikmə, ağac materiallardan məişət alətlərinin hazırlanması sahəsində hüquqi şəxs yaratmadan 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin sənətkarlıq emalatxanalarının binaları və 

ya binaların bu emalatxanalar yerləşən hissələri əmlak vergisinə cəlb edilmir. 

199.3. Binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə 

məşğul olmaq üçün istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla, bu Məcəllənin 102.2-ci maddəsində 

göstərilən şəxslərin, habelə pensiyaçıların və müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının və 

onların ailə üzvlərinin müddətli hərbi xidmət dövründə binalara görə ödəməli olduqları əmlak 

vergisininin məbləği 30 manat azaldılır. 

199.4. Vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının dəyəri aşağıdakı əmlakların 

dəyərində azaldılır: 

199.4.1. ekologiya, yanğından mühafizə və ya mülki müdafiə üçün istifadə edilən obyektlərin; 

199.4.2. məhsul ötürən kəmərlərin, dəmir və avtomobil yollarının, rabitə və enerji ötürücü 

xətlərinin, meliorasiya və suvarma sistemi obyektlərinin; 

199.4.3. mexaniki nəqliyyat vasitələrinin 

199.4.4. təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman müəssisələrinin yalnız bu sahələrin təyinatı üzrə 

istifadə etdiyi obyektlərinin; 

http://www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2015/nk/06042015elave.pdf
http://e-qanun.az/code/12


199.5. Şəhərlərdə sərnişin daşımaları üçün istifadə olunan trolleybuslar və tramvaylar əmlak 

vergisindən azaddır. 

199.7. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud 

texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 

fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq, sənaye və texnologiyalar 

parkında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq, 7 il müddətinə sənaye və 

texnologiyalar parkındakı əmlaklarına görə əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar. 

199.8. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud 

texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatı və ya operatoru sənaye, yaxud texnologiyalar 

parklarının ərazisində yerləşən əmlaklarına görə əmlak vergisini ödəməkdən azaddır. 
 
 
Приложение 4: 
AR Vergi Məcəlləsi 
http://e-qanun.az/code/12 
Maddə 206. Vergi dərəcələri 
  
206.1. Torpaq vergisinin dərəcəsi kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə 1 şərti bal üçün 0,06 manat 
müəyyən edilir. 
 206.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan 
inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti 
nəzərə alınmaqla, şərti balları müəyyənləşdirilir. 
206.3. Bu Məcəllənin 206.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş torpaqlar istisna olmaqla, torpaq sahəsinin 
hər 100 kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələr tətbiq olunur:  

  

Yaşayış 
məntəqələri 

Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, 
ticarət-məişət xidməti və digər 

xüsusi təyinatlı torpaqlar (manatla) 

Yaşayış fondlarının, həyətyanı 
sahələrin torpaqları və 

vətəndaşların bağ sahələrinin 
tutduğu torpaqlar (manatla) 

10000 m²- dək 
olduqda 

10000 m²- dən 
yuxarı olan hissə 

üçün 

10000 m²- dək 
olduqda 

10000 m²-dən 
yuxarı olan hissə 

üçün 

Bakı şəhəri, habelə 
onun qəsəbə və 
kəndləri 

10 20 0,6 1,2 

Gəncə, Sumqayıt, 
Xırdalan şəhərləri 
və Abşeron 
rayonunun qəsəbə 
və kəndləri 

8 16 0,5 1,0 

Digər şəhərlər və 
rayon mərkəzləri 

4 8 0,3 0,6 

Rayon tabeliyində 
olan şəhərlər, 
qəsəbələr və 
kəndlər 

2 4 0,1 0,2 

 
Приложение 5: 
NK-nın 230 nömrəli qərarı Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar 
http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=506 
 
Приложение 6:  

http://e-qanun.az/code/12
http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=506


Maddə 207. Vergi güzəştləri 
  

207.1. Aşağıdakı torpaqlar torpaq vergisinə cəlb edilmir: 

207.1.1. yaşayış məntəqələrinin ümumi istifadədə olan torpaqları; 

207.1.2. Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünü idarəetmə 

orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və onun qurumlarının, habelə 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun mülkiyyətində və ya istifadəsində olan 
torpaqlar; 

207.1.3. istehsal fəaliyyətinə cəlb edilməmiş dövlət, meşə və su fondu torpaqları, Xəzər 

dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına məxsus olan sektorunun altında yerləşən 
torpaqlar; 

207.1.4. dövlət sərhəd zolaqları və müdafiə təyinatlı torpaqlar. 

207.2. Bu Məcəllənin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlara 

görə torpaq vergisinin məbləği 10 manat azaldılır.  

207.3. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud 

texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 

fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq, sənaye və texnologiyalar 

parkında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq, sənaye və texnologiyalar parkında 

istifadə etdikləri torpaqlara görə 7 il müddətinə torpaq vergisini ödəməkdən azaddırlar. 

207.4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud 

texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatı və ya operatoru sənaye, yaxud texnologiyalar 

parklarının ərazisində istifadə etdiyi torpaqlara görə torpaq vergisini ödəməkdən azaddır.  
 
Приложение 7: 
 
''Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda 

dəyişiklik edilməsi barədə  Azərbaycan Respublikasinin Qanunu 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 13-cü bəndini rəhbər 
tutaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 

Maddə 1. “Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2002, №– 4, I kitab, maddə 
155; 2008, №– 6, maddə 462) aşağıdakı məzmunda 11.4-cü maddə əlavə edilsin: 

“11.4. Yerli vergi və ödənişlərin ödənilməsi banklar, poçt rabitəsinin milli operatoru, habelə 
mövcud nağdsız ödəmə vasitələri ilə həyata keçirilir. Bələdiyyələr tərəfindən yerli vergi və 
ödənişlərin nağd şəkildə qəbul olunması qadağandır.”. 

Maddə 2. Bu Qanun 2015-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. 
http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=103 
 
Приложение 8: 
AR Vergi Məcəlləsi 
Maddə 200. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydası 
  
200.1. Binalar üzrə əmlak vergisi əmlak sahəsinin hər kvadratmetrinə əsasən hesablanır.  
Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalara görə əmlak vergisi onların yerləşdiyi 
ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən hesablanır.  

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=qanun&news=103


200.2. Bir neçə sahibi olan bina üzrə əmlak vergisi həmin binanın hər sahibi üçün onun 
binanın sahəsindəki payına uyğun olaraq, bu Məcəllənin 200.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş 
qaydaya uyğun olaraq hesablanır. 
200.3. Su və hava nəqliyyatı vasitələrinə görə vergi onların qeydiyyatını həyata keçirən 
təşkilatlar tərəfindən verilən məlumatlar əsasında hər il yanvarın 1-i vəziyyətinə hesablanılır. 
Belə qeydiyyatın olmadığı hallarda, həmin əmlakın sahibi mülkiyyətində olan su və hava 
nəqliyyatı vasitələri barədə lazımi məlumatları (buraxılış ili, alış qiyməti və texniki 
xarakteristikası) əks etdirən sənədləri hər il yanvar ayının 1-dək müvafiq orqana təqdim edir. 
Bir neçə fiziki şəxsə məxsus olan su və hava nəqliyyatı vasitəsinə görə vergi həmin nəqliyyat 
vasitəsini öz adına qeydiyyatdan keçirmiş şəxsdən tutulur. 
200.4. Bələdiyyələr verginin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişini vergi ödəyicilərinə avqustun 1-
dən gec olmayaraq verməlidirlər.  
200.5. Cari il üçün verginin məbləği bərabər hissələrlə - həmin il avqustun 15-dək və noyabrın 
15-dək ödənilir. Əmlak vergisi əmlakın əvvəlki sahibi tərəfindən ödənilmədiyi hallarda, vergi bu 
maddə ilə müəyyən edilmiş ödəmə vaxtında həmin əmlakın sahibi tərəfindən ödənilir. 
200.6. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi yerli (bələdiyyə) büdcəyə ödənilir. Vergi vaxtında 
ödənilmədikdə, bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada faiz hesablanır.  
200.7. Çıxarılmışdır.  
 
Приложение 9: 
İnzibati Xətalar Məcəlləsi  

M a d d ə  2 4 6 .  Vergilərin və digər icbari ödənişlərin vaxtında ödənilməməsi 

Az miqdarda vergilərin və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının qanunvericiliklə müəyyən 
edilmiş müddətdə ödənilməməsinə görə - 
inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş vergilərin və ödənişlərin məbləğinin otuz faizindən 
yetmiş faizinədək miqdarda cərimə edilir. 
 Qeyd: bu maddədə "az miqdar" dedikdə, iki min manatadək olan məbləğ başa düşülür.  
 

 


