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• Goods exempted from VAT
• Goods subject to zero (0) VAT
• Goods exempted from customs duty

 Goods exempted from VAT 

The following amendments are discussed in Milli Majlis: 

▪ VAT exemption of import and sale of pedigree animals, import and sale of seeds and
seedlings, import of fertilizers, pesticides, seed breeding, laboratory equipment, import
and sale of machines for cleaning, sorting or for calibrating seed, grain and dry legumes,
import of veterinary chemicals for preventive care, diagnostics and treatment of farm
livestock, import and sale of agricultural irrigation and other equipment, machines,
devices and facilities.

▪ VAT exemption of import of all goods for the purposes of relevant activity on the basis
of the confirmation of relevant executive power by resident of industrial park engaged
in the activity defined by relevant executive power in the industrial park established with
the decision of relevant executive power for 5 years from 1 May 2016

 Source: http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1156 

http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1156
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 Goods subject to zero (0) VAT

The draft amendement introduces zero% VAT for 5 years from 1 May 2016 for the provision of 
goods, work and services for the purposes of relevant activity to resident of industrial park 
engaged in the activity defined by relevant executive power in the industrial park established 
with the decision of relevant executive power by contractor, and to contractor by subcontractor 
who has signed a direct contract with them. 

Source: http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1155/1 

  Goods exempted from customs duty 

The draft amendement introduces the customs duty exemption of import of all goods for 5 years 
from 1 May 2016 for the purposes of relevant activity on the basis of the confirmation of relevant 
executive power by resident of industrial park engaged in the activity defined by relevant 
executive power in the industrial park established with the decision of relevant executive power. 

Source: http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1154/1 
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         Verqi və hüquq məsləhətləri 
  
                                                                                                                                                    Xüsusi buraxılış 
 
QANUNVERİCİLİKDƏ MÜHÜM DƏYİŞİKLİKLƏR LAYİHƏLƏRİ 
  

 

Cari buraxılışda:  
• ƏDV-dən azad olunan məhsullar  
• ƏDV-si sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulan məhsullar  
• Gömrük rüsumundan azad olunan məhsullar  

      

   ƏDV-dən azad olunan məhsullar 
 
Aşağıdakı dəyişikliklər Milli Məclisdə müzakirə olunur: 
 
• Damazlıq heyvan idxalı və satışı, toxum və tinglərin idxal və satışı, mineral gübrələr, 

pestisidlərin idxalı, toxumların yetişdirilməsi, laboratoriya avadanlıqları, toxum, taxıl və 
quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınların 
idxalı və satışı, kənd təsərrüfatı heyvanları və quşlarının profilkatikası, diaqnostikası və 
müalicəsi üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı, bilavasitə kənd təsərrüfatı 
təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikanın idxalı və 
satışının ƏDV-dən azad olunması. 
 

• 2016-cı il mayın 1-dən 5 il müddətinə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən 
yaradılan sənaye parkında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi fəaliyyətlə 
məşğul olan sənaye parkının rezidenti tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
təsdiqedici sənədi əsasında həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün bütün növ malların idxalının 
ƏDV-dən azad olunması. 

 
Mənbə: http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1156 

http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1156
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  ƏDV-si s sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulan məhsullar 

 
Qanun layihəsində 2016-cı il mayın 1-dən 5 il müddətinə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
qərarına əsasən yaradılan sənaye parkında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidentinə podratçı tərəfindən, podratçıya isə onunla 
birbaşa müqavilə bağlamış subpodratçı tərəfindən həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün malların 
təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinin ƏDV-sinin sıfır dərəcəsi ilə 
tutulması nəzərdə tutulmuşdur. 

 
Mənbə: http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1155/1 
 

   Gömrük rüsumundan azad olunan məhsullar 
 
Qanun layihəsində 2016-cı il mayın 1-dən 5 il müddətinə, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
qərarına əsasən yaradılan sənaye parkında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidenti tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
təsdiqedici sənədi əsasında həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün bütün növ malların idxalının 
gömrük rüsumundan azad olunması nəzərdə tutulmuşdur. 
 
Mənbə: http://www.meclis.gov.az/?/az/law/1154/1 
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Hazırkı məlumat ümumi səciyyə daşıyır və xüsusi 
bir fiziki və ya hüquqi şəxsin xüsusiyyətini 
xarakterizə etmir. Baxmayaraq ki, biz düzgün və 
zamanlı məlumat verməyə çalışırıq, biz təminat verə 
bilmərik ki, bu məlumat tərəfimizdən əldə edildiyi 
zaman düzgündür və gələcəkdə də düzgün olmağa 
davam edəcəkdir. Heç bir şəxs bu məlumatdan 
peşəkar təhlil olunmadan istifadə edə bilməz. 
 
KPMG-nin adı və loqosu qeydə alınmış ticarət 
nişanları və ya KPMG International ticarət 
nişanlarıdır. 
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