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Aşağıda dəyişikliklərdən əvvəl və sonra tətbiq olunan aksiz vergi dərəcələrinin müqayisəli cədvəli verilmişdir: 

No.  Neft Məhsulları  Aksiz Vergisinin 

Dərəcəsi (faizlə) 

(1 yanvar 2014‐cü ildən) 

Aksiz Vergisinin Dərəcəsi 

(faizlə) (1 yanvar 2014‐cü ilə 

qədər) 

1  Avtomobil benzini Aİ‐95  64.00  159.00 

2  Avtomobil benzini Aİ‐92  65.00  134.00 

3  Avtomobil benzini Aİ‐80  66.00  134.00 

4  Dizel yanacağı  18.00  57.00 

5  Reaktiv mühərrik yanacağı  9.00  68.00 

6  Nafta (ilkin emal benzini)  13.00  70 

7  Maye qaz  22.00  69.00 

8  Mühərrik yanacağı (DT‐36)  24.00  170.00 

9  Mühərrik yanacağı (DT‐20)  31.00  160.00 

10  Soba mazutu  3.00  147.00 

11  Bitum ( BN‐60/90, BNB‐60/70)  11.00  180.00 

12  Bitum (MQO)  34.00  34.00 

13  Bitum (BNV, BNB‐ 70/30, BNB‐85/25)  31.00  31.00 

14  Ağ neft (KO‐20)  32.00  32.00 

15  Qaz benzini  37.00  37.00 

16  Mühərrik yağı (M‐12VB, M‐14V2)  52.00  52.00 

17  Sənaye yağları (İ‐12A, İ‐20V, İ‐40A, İ‐

8B1, İ‐30V) 

72.00  72.00 

18  Turbin yağları (T‐22, T‐30, T‐46)  39.00  39.00 

19  Transformator yağı (T‐1500)  54.00  54.00 

20  Digər yağlar (AK‐15, S‐11, XM‐6, K‐12, 

K‐19, VM‐4) 

56.00  56.00 

21  Koks (KT‐A)  19.00  19.00 

22  Koks (KT‐T)  19.00  19.00 

23  Koks (KT‐Q)  18.00  18.00 

Vergi Pozuntuları ilə bağlı Məsuliyyət Məsələləri 

Vergi pozuntuları davamlı olaraq baş verdiyi üçün vergi cinayətləri və pozuntuları üçün Azərbaycan 

qanunvericiliyində, o cümlədən, Vergi və Cinayət Məcəllələrində nəzərdə tutulmuş məsuliyyət məsələləri 

hüquqşünasların nəzərini cəlb etməkdə davam edir.  

Vergi cinayəti qəsdən törədilmiş ictimai təhlükəli əməldir və dövlətin maliyyə maraqlarına ziyan vurur və 

cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.   

Digər tərəfdən Vergi Məcəlləsinə əsasən vergi cinayəti vergi ödəyicisinin, vergi agentinin və digər şəxslərin 

müvafiq qanunlara əsasən məsuliyyətinə səbəb olan qəsdən törədilmiş əməldir (hərəkət və ya hərəkətsizlik). 

Yuxarıdakı anlayışlara əsasən, güman etmək olar ki, vergi cinayətinin və vergi pozuntusunun ilkin əlaməti 

eynidir.  Lakin vergi cinayətinin əsas fərqi onun ictimai təhlükəliliyidir.   

Həmçinin, cinayət məsuliyyətinin tətbiqində fərq mövcuddur.  Vergi cinayətləri üçün cinayət məsuliyyəti 

mövcuddur, vergi pozuntuları üçün isə maliyyə sanksiyaları və cərimələr.  

Vergi cinayəti ilə vergi pozuntusu arasında əsas fərqlərdən biri odur ki, vergi cinayəti üçün cinayət 

məsuliyyəti fiziki şəxslərlə məhdudlaşır, lakin vergi pozuntusu üçün məsuliyyət həm fiziki, həm hüquqi 
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şəxslərə tətbiq olunur.  Vergi Məcəlləsinə əsasən, vergi pozuntusu üçün şirkətə cinayət məsuliyyətinin tətbiqi 

onun vəzifəli şəxslərinin üzərinə də məsuliyyət qoyulmasını məhdudlaşdırmır.  Burada şirkətin məsuliyyəti 

onun vəzifəli şəxslərinin məsuliyyətinə əsaslanaraq müəyyən olunur. 

Vergi cinayətləri üçün cinayət məsuliyyəti Cinayət Məcəlləsinin 213‐cü maddəsində müəyyən olunur.  Bu 

maddəyə əsasən, xeyli və külli miqdarda vergidən yayınma cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.   

Vergi cinayətinin predmeti vergilərdir.  Vergi dövlətin və bələdiyyələrin maliyyə əməliyyatlarının təmin etmək 

üçün vergi ödəyiciləri tərəfindən maliyyə vəsaitlərinin dövlət və yerli büdcəyə ödənilməsi yolu ilə yaranan 

məcburi, fərdi ödənişdir.       

Cinayət Məcəlləsinin müddəalarına əsasən cinayətin obyekti vicdanlılıq prinsipinə söykənən ictimai iqtisadi 

münasibətlər və hər kəsin dövlət tərəfindən tələb olunan vergilərin ödənilməsi öhdəliyidir.   

Bu cinayətin obyektiv tərəfi vergilərin xeyli və ya külli miqdarda ödənilməsindən yayınmaqdır.   

Vergidən yayınma şəxs tərəfindən məcburi ödənilməli olan vergilərə münasibətdə hərəkət və ya 

hərəkətsizlikdir.  Yayınmaya aşağıda qeyd olunanlar daxildir: 

(1)  Azərbaycan qanunları ilə tələb olunan vergi bəyannamələrini və digər sənədləri Azərbaycan 

qanunvericiliyi ilə tələb olunan qaydada təqdim etməmək; və 

(2)  Vergi bəyannaməsinə səhv məlumat daxil etmək. 

213‐cü maddədə qeyd olunan cinayətin subyektiv tərəfi birbaşa niyyətdir.  Hərəkət və ya hərəkətsizlik şəxs 

tərəfindən xeyli və ya külli miqdarda vergilərdən yayınmaq məqsədilə edilmişdir.  

Öz növbəsində Vergi Məcəlləsində şəxsi sanksiyalardan azad edən müddəalar da mövcuddur.  Belə 

müddəalara misal olaraq, vergini hesablayarkən şəxsin səhv etməsini və belə səhvi müstəqil şəkildə vergi 

auditindən əvvəl aradan qaldırmasını göstərmək olar.   

Həmçinin yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunmaqdan azaddırlar.  Vergi Məcəlləsində 

xüsusi bir yaş həddi müəyyən olunmadığından şəxsin vergi pozuntusunu törətməsi zamanı hüquq 

qabiliyyətinin həddi nəzərə alınır.   

Vergi cinayətinin subyekti 16 yaşına çatmış şəxsdir (Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, xarici vətəndaş və 

ya vətəndaşlığı olmayan şəxs).  Belə şəxs vergiləri hesablamağa və ödəməyə və vergi bəyannamələrini və 

digər sənədləri vergi orqanlarına təqdim etməyə borcludur.   

213‐cü maddədə nəzərdə tutulmuş cinayət üçün xüsusi məqam onun xeyli miqdarda törədilməsidir.  Xeyli 

miqdar dedikdə, 2,000‐50,000AZN məbləği, külli miqdar dedikdə, 50,000AZN‐dən çox olan məbləğ başa 

düşülür.   

Həmçinin qeyd etmək istərdik ki, Cinayət Məcəlləsinə əsasən, 213‐cü maddədə nəzərdə tutulmuş vergi 

cinayətini ilk dəfə törətmiş şəxs vergini tam ödədikdə, cinayət məsuliyyətindən azad olunur.  
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