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Azerbaycan'a ithal edilen alkollü ve enerji 

içeceklerine uygulanan Aksiz (özel tüketim) ve 

gümrük vergileri  

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 17 Şubat 2020 tarih ve 43 ve 44 sayılı 
Kararları ile "Azerbaycan Cumhuriyetine getirilen aksiz vergisi uygulanan malların 
aksiz oranlarının onaylanması hakkında" Kararında ve "Azerbaycan Cumhuriyetinin 
gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP), ithalat gümrük vergi oranları ve ihracat 
gümrük vergi oranları"nda yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır: 

• "2202 10 00 09" ve "2202 99 19 02" (enerji içecekleri) tarife pozisyonunda yer alan 
ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında her litresi için uygulanan 3 manat aksiz (özel 
tüketim) vergisi 3,1 manat;  

• "2203 00" (bira) tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında her 
litresi için uygulanan 1,7 manat aksiz (özel tüketim) vergisi 1,9 manat; 

• "2204" (2204 10 11 00 ve 2204 30 10 00 hariç) ve "2205", "2206 00" tarife 
pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında her litresi için uygulanan 3,5 
manat aksiz (özel tüketim) vergisi 3,6 manat; 

• "2204 10 11 00" tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında her 
litresi için uygulanan 5,0 manat aksiz (özel tüketim) vergisi 5,1 manat; 

• "2207 10 00 00", "2208 90 91 00" ve "2208 90 99 00" tarife pozisyonunda yer alan 
ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında her litresi için uygulanan 4,0 manat aksiz (özel 
tüketim) vergisi 5,2 manat; 

• "2208 20" tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında her litresi için 
uygulanan 10,0 manat aksiz (özel tüketim) vergisi 7,2 manat; 

• "2208 30", "2208 40", "2208 50", "2208 60", "2208 70" ve "2208 90 11 00 - 2208 90 78 
09 (2208 90 69 01 ve 2208 90 78 01 hariç)" tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin 
Azerbaycan'a ithalatında her litresi için uygulanan 10,0 manat aksiz (özel tüketim) 
vergisi 11,2 manat; 

• "2208 90 69 01" ve "2208 90 78 01" tarife pozisyonunda yer alan ürünlerin 
Azerbaycan'a ithalatında her litresi için 1,9 manat aksiz (özel tüketim) vergisi; 
• "2208 90 69 01", "2208 90 69 09", "2208 90 78 01" ve "2208 90 78 09" tarife 

pozisyonunda yer alan ürünlerin Azerbaycan'a ithalatında her litresi için 2 ABD Doları 
gümrük vergisi;belirlenmiştir. 

  
Söz konusu Karar yayımı tarihinden (17.02.2020) itibaren 30 gün sonra yürürlüğe 

girer. 
 
 

http://haber.evrim.com/files/azerbaycan.pdf 
•  

mailto:info@evrim.com
http://haber.evrim.com/files/azerbaycan.pdf

