Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin
22.01. 2015-ci il tarixli 1517040100091700№-li
Əmri ilə təsdiq edilmişdir.

“Yol vergisinin bəyannaməsi”nin tərtib edilməsi
QAYDASI
Bu bəyannamə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 209–cu maddəsinə
əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının
və maye qazın istehsalı ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən aşağıdakı kimi tərtib və
təqdim edilir.
Bəyannamə verməli olan şəxslər yol vergisini aylıq olaraq hesablayır və
bəyannaməni ay başa çatdıqdan sonra növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq təqdim
edirlər.
Bəyannamə tərtib edilərkən qaralamalara və düzəlişlərə yol verilmir.
Vergi ödəyicisi bu bəyannamə formasının tərtib edilməsi qaydaları ilə tanış olmalı,
eyni zamanda bəyannamənin tərtibatı zamanı “!” (nida) durğu işarəsindən və “+”
(üstəgəl), “/” (bölmə), “%” (faiz) və “Z” (zet) simvollarından istifadə etməmək şərti ilə
bütün yazı xanalarını yalnız Əlifbanın baş çap hərfləri ilə doldurulması barədə
tövsiyəyə ciddi əməl etməlidir. Kağız formalı bəyannamənin qara və ya göy rəngli
diyircəkli qələmlə tərtib edilməsi mütləqdir.
Bəyannamə tərtib və ya təqdim edildikdən sonra hesablamalarda müəyyən edilmiş
riyazi səhvlər proqram təminatı tərəfindən və ya vergi orqanı tərəfindən düzəldilir və
kompüter proqram təminatı vasitəsi ilə düzgün hesablanmış vergi məbləğləri birbaşa
baza göstəricilərinə daxil edilir.
-

“Qeyd”dən sonrakı

“Bəyannamə təqdim edildiyi vergi orqanın adı” sətrin

xanalarında böyük çap hərfləri ilə hər xanada bir hərf və ya rəqəm yazılmaqla
bəyannamənin təqdim edildiyi vergi orqanının adı göstərilməlidir.

Misal:
Bəyannamənin təqdim edildiyi vergi orqanının adı
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BÖLMƏ I. Vergi ödəyicisi barədə ümumi məlumat .
- 1-ci “VÖEN” sətrində (hər xanada bir rəqəm yazılmaqla) vergi ödəyicisinin 10
rəqəmli VÖEN-i yazılmaldır;
Misal:
- 2-ci “Vergi ödəyicisinin tam adı” sətrində böyük çap hərfləri ilə (hər xanada
bir hərf yazılmaqla) vergi ödəyicisinin tam adı yazılır;
2 Vergi ödəyicisinin tam adı
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2-ci “Vergi ödəyicisinin tam adı” sətrinin alt hissəsində yerləşən “Telefon

-

nömrəsi” xanlarında hər xanada bir rəqəm olmaqla vergi ödəyicisinin əlaqə telefonları
yazılır;
Telefon nömrəsi (rayon, şəhər, şəhər rayonu)
Telefon nömrəsi (mobil)
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- 3-cü yeddi rəqəmli “Əsas fəaliyyət növünün kodu” xanasında, hər xanada bir
rəqəmlə vergi ödəyicisinin əsas fəaliyyət növünün statistik kodu, ondan sonra gələn
fəaliyyət növünün adı göstərilən xanalarda isə böyük çap hərfləri ilə (hər xanada bir hərf
yazılmaqla) əsas fəaliyyət növünün “adı” yazılır;
3 Əsas fəaliyyət növünün kodu
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“Əsas fəaliyyət növünün kodu” göstərilən xananın vergi ödəyicisi tərəfindən
doldurulmaması bəyannamənin vergi orqanı tərəfindən qəbul edilməməsinə əsas vermir.
-

4-cü “Təqdim olunmuş əlavələrin sayı” sətrində vergi ödəyicisi tərəfindən

yaranmış zərurətlə əlaqədar bəyannaməyə əlavə olunan sənəd və əlavələrin səhifələrinin
sayı yazılır (hər xanada bir rəqəm yazılmaqla);

Misal: Vergi ödəyicisinin təqdim etdiyi cari “Yol vergisinin bəyannaməsi”nə iki
səhifədən ibarət əlavə sənəd qoşma edir. Bu halda “təqdim olunmuş əlavələrin sayı”
xanaları aşağıdakı kimi doldurulur:

- 5-ci “Bəyannamənin növü” adlı sətirdə təqdim olunan bəyannamənin – cari,
dəqiqləşdirilmiş və ya ləğv olma bəyannaməsi olması barədə məlumat verilir. Bu
məqsədlə sətrin adının qarşısındakı 3 xanadan yalnız birində “X” işarəsi qoyulur.
Misal: Vergi ödəyicisi 2015-ci ilin yanvar ayı üçün “Yol vergisinin
bəyannaməsi”ni təqdim edir. Bu halda 2015-ci ilin fevral ayının 20-dək təqdim olunan
bəyannamənin 5-ci - Bəyannamənin növü sətrində “Cari” xanasına X işarəsi yazılır:
Bəyannamənin növü
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X

(müvafiq xanadan birində X göstərin)
Hesabat ayı üçün növbəti ayın 20dən gec olmayaraq təqdim edilir

Vergi ödəyicisi ləğv olunduqda isə “Ləğv olunma” xanasında “Х” işarəsi yazılır
və “Ləğv olunma” sözündən sonrakı xanalarda (hər xanada bir rəqəm yazılmaqla) vergi
ödəyicisinin ləğv olunduğu tarix göstərilməlidir:
Misal: Vergi ödəyicisi 25 yanvar 2015-ci il tarixə ləğv olunmuşdur. Bu halda
vergi ödəyicisinin ləğv olunması barədə son bəyannamənin 5-ci sətrinin “Ləğv
olunma” xanaları soldan sağa doğru ilk iki xanada “gün”, sonrakı iki xanada “ay”,
sonuncu dörd xanada isə “il” aşağıdakı qaydada yazılmalıdır:
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Bəyannamənin növü

Dəqiqləşdirilmiş

Cari

X

Ləğv olma
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gün

(müvafiq xanadan birində X göstərin)
Hesabat ayı üçün növbəti ayın 20dən gec olmayaraq təqdim edilir

ay

il

Əvvəlki hesabat dövrləri üzrə dəqiqləşmənin
aparılması zəruri olduğu hallarda səyyar vergi
yoxlamasının başladığı günədək təqdim edilir

- 6-cı «Vergi dövrü» sətrində altı simvollu xanalarda bəyanammənin hansı
hesabat ayına aid olmasından asılı olaraq (hər xanada bir rəqəm yazılmaqla) müvafiq ay
və il yazılır.
Misal: Əgər bəyannamə 2015-ci ilin yanvar ayı üzrə tərtib edilirsə, bu halda soldan
sağa doğru ilk xanalarda ay, sonarakı dörd xanada isə il aşağıdakı qaydada yazılır:
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Bölmə 2. Verginin hesablanması
- 100.1 – 100..-cü “Məhsulun adı” adlı sətirləri “Respublika daxilində təqdim
edilmiş həcm, litrlə” sütununa aid xanalarında (hər xanada 1 rəqəmlə) vergi
ödəyicisininin hesabat ayı ərzində respublika daxilində təqdim etdiyi avtomobil
benzinin, dizel yanacağının və maye qazın həcmi və

A1

xanalarında isə respublika

daxilində təqdim edilmiş avtomobil benzinin, dizel yanacağının və maye qazın həcminə
görə hesabat ayı üzrə hesablanmış verginin məbləği yazılır.
Misal: Vergi ödəyicisi tərəfindən hesabat dövrü ərzində Aİ-92 markalı 6 000 litr
həcmində respublika ərazsində avtomobil benzini topdan satılmışdır.
Bu zaman rəqəmlər və verginin hesablanması aşağıdakı qaydada bəyannamədə
əks etdirilir:
Sətrin
kodu

Respublika daxilində təqdim edilmiş
həcm, litrlə

Məhsulun adı

Vergi məbləği, manatla
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0 0

Bəyannamənin 100.2 -100..-cü sətirləri üzrə yazılışlar bu qaydada aparılaraq
bəyannamədə əks etdirilir.
- Bəyannamənin 101 “Cəmi hesablanmış vergi məbləği” xanalarında isə
100.1 - 100..-cü sətrlər üzrə vergi məbləğləri toplanaraq yekun vergi məbləği əks
etdirilir.
- Bəyannamənin vergi ödəyicisinə aid məsuliyyəti hissəsində sol tərəfdə yerləşən
“fərdi sahibkarın və ya hüquqi şəxsin rəhbərinin”, ikinci “baş mühasibin”, üçüncü
“bəyannaməni tərtib edən məsul şəxsin” çərçivələrdə vergi ödəyicisinin rəhbərinin,
baş mühasibinin və bəyannaməni tərtib edən məsul şəxsin soyadı, adı və atasının adı
(çərçivələrdən kənara çıxmadan) yazılmaqla onlar tərəfindən imzalanır. Bəyannamə
rəhbər

şəxs

tərəfindən

imzalandıqdan

və

möhürlə

təsdiqləndikdən

sonra

“bəyannamənin tərtib edilmə tarixi”nə dair xanalarda bəyannamənin tərtib edilmə
tarixi qeyd olunmalıdır.
Misal: “A” müəssisəsinin 2015-ci ilin yanvar ayı üçün “Yol vergisinin
bəyannaməsi” rəhbər şəxs tərəfindən 15.02.2015-ci il tarixdə imzalanmış və möhürlə

təsdiq edilmişdir. Bu halda, “Bəyannamənin tərtib edilmə tarixi”nə dair xanalar
aşağıdakı kimi yazılır:
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- Bəyannamə auditor tərəfindən (agent) tərtib edildiyi halda sağ tərəfdə yerləşən
“bəyannaməni auditor (agent) tərtib edildiyi halda onun S.A.A” çərçivədə auditorun
(agentin) soyadı, adı və atasının adı (çərçivələrdən kənara çıxmadan) yazılmaqla
bəyannamə imzalanaraq “auditorun (agentin) VÖEN” xanalarında VÖEN-i göstərilir.
- Vergi orqanı tərərfindən kağız formasında qəbul edilmiş bəyannamələrdə
“bəyannamənin qəbul edilməsi №-si və tarixi” çərçivəsində bəyannamənin daxil
olma tarixi və qeydiyyat nömrəsi göstərilir .
- Bəyannamənin qəbul edilmə №-si və tarixi çərçivəsində bəyannaməni qəbul
edən şəxsin soyadı, adı və atasının adı (çərçivədən kənara çıxmadan) yazılmaqla
imzalanır.
- Bəyannamənin aşağı sağ küncündə göstərilmiş “poçt ştempelinin vurulma
tarixi” xanalarında bəyannamə poçt vasitəsi ilə göndərildiyi halda zərfin üzərinə
vurulmuş poçt ştempelinin tarixi yazılır.
Misal: “A” müəssisəsi 2015-cü ilin yanvar ayı üzrə “Yol vergisinin
bəyannaməsi”ni poçt vasitəsilə təqdim etmiş və bəyannamə qoyulmuş zərfin üzərinə
poçt ştempelinin tarixi “17.02.2015” vurulmuşdur. Bu halda, vergi orqanı tərəfindən
bəyannamənin “poçt ştempelinin vurulma tarixi” xanasında tarix aşağıdakı kimi yazılır:
1 7 0 2 2 0 1 5

- “Poçt ştempelinin vurulma tarixi” çərçivəsindən aşağı sağ küncə isə “xüsusi
otağın ştampı” vurulur.
Bəyannamə vergi orqanlarına birbaşa təqdim edildikdə poçt ştempelinin vurulma
tarixi üzrə xanalar doldurulmur. Bəyannamə internet vasitəsi ilə təqdim edildikdə vergi
orqanlarına aid olan xanalar doldurulmur.
___________________

