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ORGANIZAČNO-PRÁVNE FORMY ZAHRANIČNÉHO PODNIKANIA V
AZERBAJDŽANSKEJ REPUBLIKE
Právne predpisy Azerbajdžanskej republiky stanovujú rôzne organizačno-právne formy
podnikania:
 samostatne zárobkovo činná osoba - Fərdi sahibkar (FS) alebo individuálny podnik Fərdi müəssisə (FM);
 verejná obchodná spoločnosť - Tam ortaqlıq (TO);
 komanditná spoločnosť - Kommandit ortaqlığı (KO);
 spoločnosť s ručením obmedzeným - Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (MMC);
 spoločnosť s rozšíreným ručením - Əlavə məsuliyyətli cəmiyyət (ƏMC);
 akciová spoločnosť - Səhmdar cəmiyyəti (SC);
 zastúpenia a pobočky - Nümayəndəliklər və filiallar;
Na účely podnikania v AZ sú všetci cudzinci povinní získať povolenie na pobyt od
cudzineckej polície; vybavenie trvá 3 dni.
SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (FS)
Samostatne zárobkovo činná osoba je fyzická osoba registrovaná v súlade so zákonom a
vykonávajúca ekonomicko-hospodársku činnosť bez povinnosti zriadenia právnickej osoby.
Pozoruhodné je, že v AZ môže mať status FS súčasne niekoľko fyzických osôb – členov
jednej rodiny – (rodinný) individuálny podnik – spoločnosť vo vlastníctve občana alebo
v spoločnom podielovom vlastníctve členov jeho rodiny. V takejto situácii ručí vlastník
rodinného alebo individuálneho obchodu za záväzky podniku vlastným majetkom alebo
majetkom členov rodiny.
Miesto registrácie FS: Ministerstvo daní AZ.
Štátny poplatok: nevyberá sa.
Lehota registrácie: 2 dni.
Zoznam potrebných dokumentov, ich formuláre a vzory vyplnenia sú uvedené na oficiálnej
internetovej stránke Ministerstva daní AZ v ruskom, azerbajdžanskom a anglickom jazyku.
V žiadosti o štátnu registráciu predloženú daňovému úradu je potrebné uviesť vybraný
systém zdaňovania, podľa ktorého sa určí daňová povinnosť platiteľa.
Po registrácii je FS povinný samostatne sa zaregistrovať na štatistických úradoch
a v Štátnom fonde sociálnej ochrany na účely platenia poistných odvodov za seba
a zamestnancov (ak ich má).
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Pri zdaňovaní FS je na výber všeobecný a zjednodušený režim.
V rámci všeobecného režimu zdaňovania sa platia nasledujúce dane.
1. Daň z príjmov (v prípade fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť) z ročných
príjmov z podnikateľskej činnosti po odpočítaní oprávnených nákladov.
Sadzba je 20 %.
Pravidelnosť platieb: štvrťročne.
2. Daň z pridanej hodnoty, ak príjmy FS za posledných 12 mesiacov prekročili 200 tis.
manatov (AZN), a tiež pri dovoze tovaru a pri výrobe tovaru podliehajúceho nepriamej
spotrebnej dani.
Sadzba je 18 %
Pravidelnosť platieb: mesačne
FS môže mať aj iné daňové záväzky, ak existuje zodpovedajúci zdaniteľný objekt
3. Daň z nehnuteľnosti z hodnoty objektu nehnuteľnosti vo vlastníctve IP, jeho plochy a
polohy.
Sadzba je 1 %
Pravidelnosť platieb: dvakrát za rok.
4. Pozemková daň za parcely, ktoré FS vlastní alebo používa:
Sadzba 0,06 manatu (AZN) za 1 m2 v prípade poľnohospodárskej pôdy používanej na
stanovený účel.
Sadzba 2 manaty (AZN) za každých 100 m2 v prípade inej poľnohospodárskej pôdy.
Sadzba 0,1 až 20 manatov (AZN) za každých 100 m2 v prípade iných kategórií pozemkov.
Pravidelnosť platieb: dvakrát za rok
5. Živnostenská daň z veľkoobchodnej ceny alebo objemu nerastných surovín
vyťažených z hlbín zeme.
Sadzby sa líšia v závislosti od typu nerastnej suroviny – od 3 % do 26 % z veľkoobchodnej
ceny na nerastné suroviny alebo od 0,04 do 10 manatov (AZN) za každý meter kubický
vyťažených nerastných surovín.
Pravidelnosť platieb: mesačne.
6. Cestná daň z automobilových transportných vozidiel zahraničných štátov, ktoré sa
používajú na území AZ na prepravu osôb a nákladov, a tiež z ropných produktov miestnej
výroby a dovážaných do krajiny.
Sadzba je od 15 dolárov na automobilové transportné vozidlá v závislosti od výkonu motora
a dĺžky pobytu na území AZ.
Pravidelnosť platieb: jednorazovo, pri vstupe na územie AZ.
Sadzba je 0,02 manatu (AZN) za 1 liter na ropné produkty miestnej výroby (pripočítava sa
k veľkoobchodnej cene, vrátane ƏDV a spotrebnej dane).
Pravidelnosť platieb: mesačne
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Sadzba je 0,02 manatu (AZN) za 1 liter na dovážané ropné produkty (pripočítava sa k colnej
hodnote dovážaných ropných produktov, vrátane ƏDV a spotrebnej dane, a strhávajú ju colné
orgány).
Pravidelnosť platieb: pri dovoze ropných produktov.
7. Spotrebná daň je nepriama daň zahrnutá v predajnej cene tovaru za dovoz tovaru
podliehajúceho nepriamej spotrebnej dani na územie krajiny
Sadzby sa líšia v závislosti od druhu tovaru a charakteru operácie:
Pravidelnosť platieb: mesačne.
8. Daň z príjmov (pre fyzické osoby pracujúce na základe pracovno-právnej zmluvy) podlieha
zrážke z mesačných príjmov pracovníkov (ak takých FS má) a odvedeniu do rozpočtu
zamestnávateľom, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou.
Od 1. januára 2019 sa pre pracovníkov pracujúcich na základe najímania v neštátnom sektore,
s výnimkou odvetvia ropného a plynárenského priemyslu(!) stanovuje daňová úľava na 7
rokov:
Sadzba je 0 % ak mesačný príjem pracovníka neprekročí 8 000 manatov (AZN).
Sadzba je 14 % zo sumy mesačných príjmov prekračujúcej 8 000 manatov (AZN).
Pre všetky ostatné kategórie pracovníkov:
Sadzba je 14 %, ak mesačné príjmy pracovníka neprekračujú 2 500 manatov (AZN).
Sadzba je 350 manatov (AZN) + 25 % zo sumy vyššej než 2 500 manatov (AZN).
Pravidelnosť platieb: mesačne.
Odvody na sociálne poistenie podliehajú povinnej úhrade do Štátnemu fondu sociálnej
ochrany.
Sadzby odvodov na sociálne poistenie pre FS sa viažu na veľkosť minimálnej mzdy a líšia sa
v závislosti od oblasti podnikateľskej činnosti FS a jeho lokality. Od 1. januára 2019 boli
zavedené nové sadzby na sociálne poistenie:
1. Za seba odvádza FS poistné vo výške:
50 % z minimálnej mzdy pre FS vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti obchodu alebo
stavebníctva.
25 % z minimálnej mzdy pre FS vykonávajúcich svoju činnosť v ostatných oblastiach.
2. Za najímaných pracovníkov (ak takých FS má) sa odvádza poistné vo výške:
25 % zo mzdy nie vyššej ako 200 manatov (AZN), pričom 3 % sa zrážajú zo mzdy
pracovníka, t. j. platí ich sám pracovník, a 22 % zo mzdového fondu, t. j. platí ich
zamestnávateľ.
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50 manatov (AZN) + 25 % zo mzdy nie vyššej ako 200 manatov (AZN), pričom 6 manatov
(AZN) + 10 % sa zráža zo mzdy pracovníka, t. j. platí ich sám pracovník, a 44manatov (AZN)
+ 15 % zo mzdového fondu, t. j. platí ich zamestnávateľ.
25 % z vyplatených príjmov podľa občianskoprávnej zmluvy.
25 % z 10-násobnej minimálnej mzdy špeciálnych notárov.
20 % z príjmov nezávislých korešpondentov (právnikov, audítorov, účtovníkov atď.).
15 % zo zaplatených honorárov.
Špeciálny režim zdaňovania predpokladá uplatnenie zjednodušenej dane, ktorá
oslobodzuje FS od platby dane z príjmov fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú
činnosť, ako aj od dane z pridanej hodnoty (ƏDV), avšak iba v prípade, že príjmy FS za
posledných 12 mesiacov neprekročili 200 tis. manatov (AZN). Okrem toho zjednodušená daň
nevylučuje povinnosť FS uhrádzať platby vyplývajúce z iných daňových povinnosti, vrátane
ƏDV pri dovoze tovaru a výrobe tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.
Špeciálny režim zdaňovania zaväzuje FS k nasledujúcim platbám:
1. Zjednodušená daň z objemu hrubej tržby z predaja tovaru/prác/služieb v rámci
podnikateľskej činnosti, ako aj z vedľajších príjmov FS.
Sadzba je 4 % v Baku.
Sadzba je 2 % v iných regiónoch AZ.
Pravidelnosť platieb: mesačne.
IP ako platca zjednodušenej dane môže mať aj iné daňové záväzky, ak existuje
zodpovedajúci zdaniteľný objekt
2. Daň z pridanej hodnoty, ak príjmy FS za posledných 12 mesiacov prekročili 200 tis.
manatov (AZN), a tiež pri dovoze tovaru a pri výrobe tovaru podliehajúceho nepriamej
spotrebnej dani.
Sadzba je 18 %.
Pravidelnosť platieb: mesačne.
3. Daň z nehnuteľnosti z hodnoty objektu nehnuteľnosti vo vlastníctve FS, jeho plochy a
polohy.
Sadzba je 1 %
Pravidelnosť platieb: dvakrát za rok.
4. Pozemková daň za parcely, ktoré FS vlastní alebo používa:
Sadzba 0,06 manatu (AZN) za 1 m2v prípade poľnohospodárskej pôdy používanej na
stanovený účel.
Sadzba 2 manaty (AZN) za každých 100 m2 v prípade inej poľnohospodárskej pôdy.
Sadzba 0,1 až 20 manatov (AZN) za každých 100 m2 v prípade iných kategórií pozemkov.
Pravidelnosť platieb: dvakrát za rok.
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5. Živnostenská daň z veľkoobchodnej ceny alebo objemu nerastných surovín
vyťažených z hlbín zeme.
Sadzby sa líšia v závislosti od typu nerastnej suroviny – od 3 % do 26 % z veľkoobchodnej
ceny na nerastné suroviny alebo od 0,04 do 10 manatov (AZN) za každý meter kubický
vyťažených nerastných surovín.
Pravidelnosť platieb: mesačne.
6. Cestná daň z automobilových transportných vozidiel zahraničných štátov, ktoré sa
používajú na území AZ na prepravu osôb a nákladov, ropných produktov miestnej výroby a
dovážaných do krajiny.
Sadzba je od 15 dolárov na automobilové transportné vozidlá v závislosti od výkonu motora
a dĺžky pobytu na území AZ.
Pravidelnosť platieb: jednorazovo, pri vstupe na územie AZ.
Sadzba je 0,02 manatu (AZN) za 1 liter na ropné produkty miestnej výroby (pripočítava sa
k veľkoobchodnej cene, vrátane ƏDV a spotrebnej dane).
Pravidelnosť platieb: mesačne
Sadzba je 0,02 manatu (AZN) za 1 liter na dovážané ropné produkty (pripočítava sa k colnej
hodnote dovážaných ropných produktov, vrátane ƏDV a spotrebnej dane, a strhávajú ju colné
orgány).
Pravidelnosť platieb: pri dovoze ropných produktov.
7. Spotrebná daň je nepriama daň zahrnutá v predajnej cene tovaru za dovoz tovaru
podliehajúceho nepriamej spotrebnej dani na územie krajiny
Sadzby sa líšia v závislosti od druhu tovaru a charakteru operácie:
Pravidelnosť platieb: mesačne.
8. Daň z príjmov (pre fyzické osoby pracujúce na základe najímania) podlieha zrážke z
mesačných príjmov najatých pracovníkov (ak takých FS má) a odvedeniu do rozpočtu
zamestnávateľom, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou.
Od 1. januára 2019 sa pre pracovníkov pracujúcich na základe najímania v neštátnom sektore,
s výnimkou odvetvia ropného a plynárenského priemyslu(!) stanovuje daňová úľava na 7
rokov:
Sadzba je 0 %, ak mesačné príjmy pracovníka neprekračujú 8 000 manatov (AZN).
Sadzba je 14 % zo sumy mesačných príjmov prekračujúcej 8 000 manatov (AZN).
Pre všetky ostatné kategórie pracovníkov:
Sadzba je 14 %, ak mesačné príjmy pracovníka neprekračujú 2 500 manatov (AZN).
Sadzba je 350 manatov (AZN) + 25 % zo sumy viac než 2 500 manatov (AZN).
Pravidelnosť platieb: mesačne.
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PRÁVNICKÉ OSOBY (HŞ)
Verejná obchodná spoločnosť - Tam ortaqlıq (TO) je obchodná spoločnosť, ktorej účastníci
(obchodní spoločníci) sa v súlade so stanovami zaoberajú podnikateľskou činnosťou v mene
spoločnosti a ručia za jej záväzky celým majetkom, ktorý im patrí.
Komanditná spoločnosť - Kommandit ortaqlığı (KO)je obchodná spoločnosť, v ktorej je
spolu s obchodnými spoločníkmi (partnermi) jeden alebo niekoľko účastníkov – vkladateľov
(komanditistov, podielnikov), ktorí znášajú riziko strát spojených s činnosťou spoločnosti v
rozsahu hodnoty svojich vkladov a nezúčastňujú sa podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Spoločnosť s ručením obmedzeným (MMC) je založená jednou alebo viacerými fyzickými
osobami a/alebo právnickými osobami obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie je
rozdelené na podiely. Jej účastníci (zakladatelia) sú zodpovední za záväzky spoločnosti MMC
v rozsahu hodnoty ich vkladov.
Počet ustanovujúcich osôb MMC nesmie prekročiť 50 subjektov. V opačnom prípade
podlieha transformácii na akciovú spoločnosť v období do jedného roka, a po uplynutí tejto
lehoty likvidácii súdnou cestou.
Minimálna výška základného imania MMC nie je stanovená. Avšak oznámené
základné imanie musí byť zaplatené pred ukončením procesu registrácie.
Ide o najobľúbenejšiu formu obchodnej organizácie v AZ.
Spoločnosť s rozšíreným ručením - Əlavə məsuliyyətli cəmiyyət (ƏMC) vykonáva
obchodnú činnosť obdobne ako MMC. Rozdielom je len subsidiárne ručenie jej účastníkov,
ktorí ručia za záväzky solidárne, pre všetkých rovnakým násobkom hodnoty svojho majetku
vo vzťahu k hodnote svojich vkladov. V prípade bankrotu jedného z účastníkov sa jeho
zodpovednosť za záväzky spoločnosti rozdelí medzi ostatných účastníkov úmerne k vkladom,
pokiaľ nie je stanovami spoločnosti predpísaný iný spôsob prerozdelenia záväzkov.
Akciová spoločnosť - Səhmdar cəmiyyəti (SC) je obchodná spoločnosť, ktorej základné
imanie je rozdelené na určitý počet akcií.
Otvorená SC má právo otvorene upisovať akcie, ktoré emituje, a má právo slobodne ich
predávať.
Minimálne základné imanie SC: 4000 manatov (AZN).
Uzavretá SC rozkladá svoje akcie výlučne medzi svojich ustanovujúcich členov alebo medzi
osoby z vopred stanoveného okruhu osôb.
Minimálne základné imanie SC: 2000 manatov (AZN).
Miesto registrácie HŞ: Ministerstvo daní AZ.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rusku: www.mzv.sk/moskva, emb.moscow@mzv.sk

Štátny poplatok sa rozlišuje:
 právnické osoby vykonávajúce činnosť v poľnohospodárskej oblasti – 3 manaty (AZN);
 MMC a ostatné právnické osoby – 11 manatov (AZN);
 banky, burzy, poistníci, poisťovne a makléri – 220 manatov (AZN);
Lehota registrácie: 3 dni.
Zoznam potrebných dokumentov, ich formuláre a vzory vyplnenia sú uvedené na oficiálnej
internetovej stránke Ministerstva daní AZ v ruskom, azerbajdžanskom a anglickom jazyku.
V žiadosti o štátnu registráciu HŞ predloženú daňovému úradu je potrebné uviesť
vybraný systém zdaňovania, podľa ktorého sa určí daňová povinnosť platiteľa.
Informácie o zaregistrovaných právnických osobách sa štatistickým úradom, regionálnym
úradom pre zdaňovanie, do katastrálnej a inej evidencie, do Štátneho fondu sociálnej ochrany
automaticky podávajú raz mesačne.
Stať sa vlastníkom biznisu je v AZ možné tiež kúpou hotového biznisu alebo privatizáciou
štátnych zariadení. Oba spôsoby sú dostupné pre zahraničné fyzické a právnické osoby.
Ponuky na predaj hotových obchodných štruktúr – od neveľkej prevádzky až po podniky
regionálneho významu – sú sústredené na stránkach: cenotavr-az.com, lalafo.az, az.all.biz,
partner.az, biznesinfo.az a business-asset.com.
Privatizáciou štátnych zariadení v AZ sa zaoberá Štátny výbor pre majetkové záležitosti
prostredníctvom pravidelných aukcií. Program aukcií a zoznamy ponúkaných zariadení sú k
nahliadnutiu dostupné na oficiálnej stránke Štátneho výboru pre majetkové záležitosti AZ.
Informácie sú dostupné v azerbajdžanskom a anglickom jazyku.
Štátny poplatok v prípade novej registrácie (preregistrácie) právnických osôb predstavuje 50
% zo stanovenej výšky.
Zastúpenia a pobočky zahraničných právnických osôb na území Azerbajdžanskej republiky
nie sú právnickými osobami, hoci sa k nim na základe statusu prirovnávajú, a považujú sa za
nerezidentov, hoci majú právo vykonávať obchodnú činnosť, ktorá nie je zakázaná
medzinárodnou a národnou legislatívou AZ v akejkoľvek ekonomickej sfére.
Zastúpenie je samostatné členenie zahraničnej právnickej osoby nachádzajúce sa mimo
svojho sídla, ktoré zastupuje záujmy právnickej osoby a chráni ich.
Pobočka je samostatné členenie zahraničnej právnickej osoby nachádzajúca sa mimo svojho
sídla a vykonávajúca všetky funkcie právnickej osoby alebo ich časť, vrátane funkcie
zastúpenia.
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Zástupcami vedúcich pobočiek alebo zastúpení nevládnych zahraničných organizácií musia
byť občania Azerbajdžanskej republiky.
Miesto registrácie pobočiek a zastúpení: Ministerstvo daní AZ.
Štátny poplatok: 220 manatov (AZN).
Lehota registrácie: 5 dní.
Zoznam potrebných dokumentov, ich formuláre a vzory vyplnenia sú uvedené na oficiálnej
internetovej stránke Ministerstva daní AZ v ruskom, azerbajdžanskom a anglickom jazyku.
Informácie štatistickým úradom, regionálnym úradom pre zdaňovanie, do katastrálnej a inej
evidencie, do Štátneho fondu sociálnej ochrany sa automaticky podávajú raz mesačne.
Zdaňovanie právnických osôb tiež predpokladá uplatňovanie všeobecného daňového režimu
alebo zjednodušenej dane.
V rámci všeobecného režimu zdaňovania podliehajú platbe nasledujúce dane.
1. Daň zo zisku z rozdielu medzi prijatými príjmami a výdavkami právnickej osoby, ktoré je
povolené odpočítať.
Sadzba je 20 %
Pravidelnosť platieb: štvrťročne.
2. Daň z majetku z priemernej zostatkovej hodnoty aktív, ktoré sú v bilancii JUL – rezidenta,
a v prípade HŞ – nerezidentov, vykonávajúcich podnikateľskú činnosť formou stáleho
zastúpenia v AR z priemernej hodnoty aktív, spojených len so stálym zastupovaním.
Sadzba je 1 %.
Pravidelnosť platieb: štvrťročne.
3. Daň z pridanej hodnoty (ƏDV) sa uhrádza, ak obrat právnickej osoby za posledných 12
mesiacov prekročili 200 tis. manatov (AZN), a tiež pri dovoze tovaru a pri výrobe tovaru
podliehajúceho nepriamej spotrebnej dani.
Sadzba je 18 %.
Pravidelnosť platieb: mesačne.
HŞ môže mať aj iné daňové záväzky, ak existuje zodpovedajúci zdaniteľný objekt
4. Cestná daň z automobilových transportných vozidiel zahraničných štátov, ktoré sa
používajú na území AZ na prepravu osôb a nákladov, ropných produktov miestnej výroby a
ropných produktov dovážaných do krajiny.
Sadzba je od 15 dolárov na automobilové transportné vozidlá v závislosti od výkonu motora
a dĺžky pobytu na území AZ.
Pravidelnosť platieb: ročne.
Sadzba je 0,02 manatu (AZN) za 1 liter na ropné produkty miestnej výroby (pripočítava sa k
veľkoobchodnej cene, vrátane ƏDV a spotrebnej dane a platí sa daňovým úradom).
Pravidelnosť platieb: mesačne.
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Sadzba je 0,02 manatu (AZN) za 1 liter na dovážané ropné produkty (pripočítava sa k colnej
hodnote dovážaných ropných produktov, vrátane ƏDV a spotrebnej dane, a strhávajú ju colné
orgány).
Pravidelnosť platieb: pri dovoze ropných produktov.
5. Daň z pôdy za parcely, ktoré HŞ vlastní alebo používa:
Sadzba 0,06 manatu (AZN) za 1 merný bod v prípade poľnohospodárskej pôdy používanej na
stanovený účel.
Sadzba 2 manaty (AZN) za každých 100 m2 v prípade inej poľnohospodárskej pôdy.
Sadzba od 0,1 do 20 manatov (AZN) za každých 100 m2 v prípade ostatných kategórií pôdy.
Pravidelnosť platieb: dvakrát za rok.
6. Živnostenská daň z veľkoobchodnej ceny alebo objemu nerastných surovín
vyťažených z hlbín zeme.
Sadzby sa líšia v závislosti od typu nerastnej suroviny – od 3 % do 26 % z veľkoobchodnej
ceny na nerastné suroviny alebo od 0,04 do 10 manatov (AZN) za každý meter kubický
vyťažených nerastných surovín.
Pravidelnosť platieb: mesačne.
7. Spotrebná daň je nepriama spotrebná daň zahrnutá v predajnej cene tovaru za dovoz
tovaru podliehajúcemu nepriamej spotrebnej dani na územie krajiny.
Sadzby sa líšia v závislosti od druhu tovaru a charakteru operácie.
Pravidelnosť platieb: mesačne.
8. Daň z príjmov (pre fyzické osoby pracujúce na základe najímania) podlieha zrážke z
mesačných príjmov najatých pracovníkov a prevedeniu do rozpočtu zamestnávateľom.
Od 1. januára 2019 sa pre pracovníkov pracujúcich na základe najímania v neštátnom sektore,
s výnimkou odvetvia ropného a plynárenského priemyslu(!) stanovuje daňová úľava na 7
rokov:
Sadzba je 0 % ak mesačný príjem pracovníka neprekročí 8 000 manatov (AZN).
Sadzba je 14 % zo sumy mesačných príjmov prekračujúcej 8 000 manatov (AZN).
Pre všetky ostatné kategórie pracovníkov:
Sadzba je 14 %, ak mesačné príjmy pracovníka neprekračujú 2 500 manatov (AZN).
Sadzba je 350 manatov (AZN) + 25 % zo sumy vyššej než 2 500 manatov (AZN).
Sadzba je 10 % z vyplatených dividend.
Sadzba je 14 % z ostatných platieb (nájom, licenčné poplatky, provízie atď.).
Pravidelnosť platieb: mesačne.
Odvody na sociálne poistenie najatých pracovníkov podliehajú povinnej úhrade Štátnemu
fondu sociálnej ochrany. Od 1. januára 2019 boli zavedené nové sadzby na sociálne poistenie:
25 % zo mzdy nie vyššej ako 200 manatov (AZN), pričom 3 % sa zrážajú zo mzdy
pracovníka, t. j. platí ich sám pracovník, a 22 % zo mzdového fondu, t. j. platí ich
zamestnávateľ.
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50 manatov (AZN) + 25 % zo mzdy nie vyššej ako 200 manatov (AZN), pričom 6 manatov
(AZN) + 10 % sa zráža zo mzdy pracovníka, t. j. platí ich sám pracovník, a 44manatov (AZN)
+ 15 % zo mzdového fondu, t. j. platí ich zamestnávateľ.
25 % z vyplatených príjmov podľa občianskoprávnej zmluvy.
25 % z 10-násobnej minimálnej mzdy špeciálnych notárov.
20 % z príjmov nezávislých korešpondentov (právnikov, audítorov, účtovníkov atď.).
15 % zo zaplatených honorárov.
Špeciálny režim zdaňovania predpokladá uplatnenie zjednodušenej dane, ktorá
oslobodzuje HŞ od platby dane zo zisku, dane z majetku, ako aj od dane z pridanej hodnoty
(ƏDV), avšak iba v prípade, ak príjmy HŞ za posledných 12 mesiacov nepresiahli 200 tis.
manatov (AZN). Okrem toho zjednodušená daň nevylučuje povinnosť HŞ uhrádzať platby
vyplývajúce z iných daňových povinnosti, vrátane ƏDV pri dovoze tovaru a pri výrobe tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani.
Uplatnenie zjednodušenej dane je pre právnické osoby dostupné iba vtedy, ak:
 obrat za posledných 12 mesiacov neprekročil 200 tis. manatov (AZN);
 zostatková hodnota aktív nie je vyššia ako 1 mil. manatov (AZN);
 počet pracovníkov nie je vyšší ako 10 osôb;
 typ obchodnej činnosti dovoľuje uplatnenie zjednodušenej dane.
Niektoré oblasti obchodnej činnosti (bankovníctvo, poisťovníctvo, veľkoobchod, predaj
drahokamov, kovov a šperkov, predaj kožušín a kožených výrobkov, licencované činnosti,
ako aj výroba tovaru podliehajúceho nepriamej spotrebnej dani a tovaru podliehajúcemu
povinnému označovaniu) nepripúšťa uplatnenie zjednodušenej dane.
Špeciálny režim zdaňovania zaväzuje HŞ k nasledujúcim platbám.
1. Zjednodušená daň z objemu hrubej tržby z predaja tovaru/prác/služieb, ako aj z
automobilových transportných vozidiel a vedľajších príjmov HŞ.
Sadzba sú 4 % v Baku.
Sadzba sú 2 % v iných regiónoch AZ.
Pravidelnosť platieb: mesačne
Organizácia ako platca zjednodušenej dane môže mať aj iné daňové záväzky, ak
existuje zodpovedajúci zdaniteľný predmet.
2. Daň z pridanej hodnoty, ak príjmy FS za posledných 12 mesiacov prekročili 200 tis.
manatov (AZN), a tiež pri dovoze tovaru a pri výrobe tovaru podliehajúceho nepriamej
spotrebnej dani.
Sadzba je 18 %
Pravidelnosť platieb: mesačne.
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3. Daň z pôdy za parcely, ktoré HŞ vlastní alebo používa:
Sadzba 0,06 manatu (AZN) za 1 merný bod v prípade poľnohospodárskej pôdy používanej na
stanovený účel.
Sadzba 2 manaty (AZN) za každých 100 m2 v prípade inej poľnohospodárskej pôdy.
Sadzba 0,1 až 20 manatov (AZN) za každých 100 m2 v prípade iných kategórií pozemkov.
Pravidelnosť platieb: dvakrát za rok.
4. Živnostenská daň z veľkoobchodnej ceny alebo objemu nerastných surovín
vyťažených z hlbín zeme.
Sadzby sa líšia v závislosti od typu nerastnej suroviny – od 3 % do 26 % z veľkoobchodnej
ceny na nerastné suroviny alebo od 0,04 do 10 manatov (AZN) za každý meter kubický
vyťažených nerastných surovín.
Pravidelnosť platieb: mesačne.
5. Cestná daň z automobilových transportných vozidiel zahraničných štátov, ktoré sa
používajú na území AZ na prepravu osôb a nákladov, z ropných produktov miestnej výroby a
dovážaných do krajiny.
Sadzba je od 15 dolárov na automobilové transportné vozidlá v závislosti od výkonu motora
a dĺžky pobytu na území AZ.
Pravidelnosť platieb: jednorazovo, pri vstupe na územie AZ.
Sadzba je 0,02 manatu (AZN) za 1 liter na ropné produkty miestnej výroby (pripočítava sa k
veľkoobchodnej cene, vrátane ƏDV a spotrebnej dane).
Pravidelnosť platieb: mesačne
Sadzba je 0,02 manatu (AZN) za 1 liter na dovážané ropné produkty (pripočítava sa k colnej
hodnote dovážaných ropných produktov, vrátane ƏDV a spotrebnej dane, a strhávajú ju colné
orgány).
Pravidelnosť platieb: pri dovoze ropných produktov.
6. Spotrebná daň je nepriama daň zahrnutá v predajnej cene tovaru za dovoz tovaru
podliehajúceho nepriamej spotrebnej dani na územie krajiny
Sadzby sa líšia v závislosti od druhu tovaru a charakteru operácie:
Pravidelnosť platieb: mesačne.
7. Daň z príjmov (pre fyzické osoby pracujúce na základe najímania) podlieha zrážke z
mesačných príjmov najatých pracovníkov a prevedeniu do rozpočtu zamestnávateľom.
Od 1. januára 2019 sa pre pracovníkov pracujúcich na základe najímania v neštátnom sektore,
s výnimkou odvetvia ropného a plynárenského priemyslu(!) stanovuje daňová úľava na 7
rokov:
Sadzba je 0 % ak mesačný príjem pracovníka neprekročí 8 000 manatov (AZN).
Sadzba je 14 % zo sumy mesačných príjmov prekračujúcej 8 000 manatov (AZN).
Pre všetky ostatné kategórie pracovníkov:
Sadzba je 14 %, ak mesačné príjmy pracovníka neprekračujú 2 500 manatov (AZN).
Sadzba je 350 manatov (AZN) + 25 % zo sumy vyššej než 2 500 manatov (AZN).
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Sadzba je 10 % z vyplatených dividend.
Sadzba je 14 % z ostatných platieb (nájom, licenčné poplatky, provízie atď.).
Pravidelnosť platieb: mesačne.
Odvody na sociálne poistenie najatých pracovníkov podliehajú povinnej úhrade Štátnemu
fondu sociálnej ochrany. Od 1. januára 2019 boli zavedené nové sadzby na sociálne poistenie:
25 % zo mzdy nie vyššej ako 200 manatov (AZN), pričom 3 % sa zrážajú zo mzdy
pracovníka, t. j. platí ich sám pracovník, a 22 % zo mzdového fondu, t. j. platí ich
zamestnávateľ.
50 manatov (AZN) + 25 % zo mzdy nie vyššej ako 200 manatov (AZN), pričom 6 manatov
(AZN) + 10 % sa zráža zo mzdy pracovníka, t. j. platí ich sám pracovník, a 44manatov (AZN)
+ 15 % zo mzdového fondu, t. j. platí ich zamestnávateľ.
25 % z vyplatených príjmov podľa občianskoprávnej zmluvy.
25 % z 10-násobnej minimálnej mzdy špeciálnych notárov.
20 % z príjmov nezávislých korešpondentov (právnikov, audítorov, účtovníkov atď.).
15 % zo zaplatených honorárov.
Do miestnych rozpočtov plynú rovnaké dane ako aj do štátneho rozpočtu v závislosti od
statusu platiteľa a predmetu zdaňovania, čím sa zabráni nadmernému daňovému zaťaženiu.
Licencovanie. Počet druhov činností podliehajúcich licencii je obmedzený na minimum (do
37 druhov). Pravidlá vydávania licencií a povolení sú zjednodušené.
Ak zahraničné fyzické a právnické osoby plánujú vykonávanie licencovaných druhov
obchodnej činnosti, musia:
1) sa zaregistrovať na Ministerstve spravodlivosti AZ;
2) získať licenciu a potrebné povolenia na špeciálnom internetovom portáli lisenziya.gov.az.
Licencie sa tu tiež predlžujú a obnovujú;
3) alebo môžete licenciu získať na pracovisku agentúry „ASAN“, ktorá poskytuje služby
spojené s vydávaním licencií Ministerstva hospodárstva AZ.
Trvanie procesu na získanie licencie: 15 dní.
Lehota platnosti licencie: od 5 rokov.
COLNÉ PRAVIDLÁ, ÚĽAVY A ZVÝHODNENIA
V Azerbajdžane sa optimalizovali a zjednodušili colné postupy, zaviedol sa princíp „jednej
priehradky“, ktorý znižuje trvanie úkonov colnice na 15 – 20 minút.
Spracovávajú všetky druhy colných úkonov:
 export;
 reexport;
 dočasný export;
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vydanie do voľného obehu;
reimport;
slobodná zóna;
tranzit (medzinárodný a vnútroštátny);
osobitné colné procesy dočasného dovozu;
osobitné colné procesy konečnej spotreby;
osobitné colné procesy interného spracovania;
osobitné colné procesy externého spracovania;
osobitné colné procesy skladovania (dočasné skladovanie a colný sklad).

Z tovaru a vozidiel prekračujúcich colnú hranicu AZ sa za colné spracovanie vyberajú colné
poplatky vo výške od 10 do 275 manatov v závislosti od colnej hodnoty tovaru.
Zahraniční investori majú colné úľavy, ktoré oslobodzujú od dovozných colných poplatkov.
Daň z pridanej hodnoty („dovozná“ ƏDV) na niektoré kategórie a druhy dovážaného tovaru sa
tiež neplatí, alebo je 0 %.
Takto sa majetok dovážaný do AZ vo forme vkladu zahraničného investora do kmeňového
fondu spoločného podniku, alebo na účely založenia podniku, ktorý je vo výlučnom
vlastníctve zahraničného investora, oslobodzuje od úhrady cla.
Majetok dovážaný do AZ zahraničnými zamestnancami podniku so zahraničnými
investíciami na vlastnú potrebu je od cla oslobodený.
Zahraniční investori môžu na základe dohôd o rozdelení výroby dovážať a vyvážať tovar
ropného a plynárenského odvetvia bez úhrady cla a bez obmedzení. Z dovozu tovaru sa v
tomto prípade vyberá ƏDV so sadzbou 0 %.
Dovoz vybavenia, zariadenia, prostriedkov používaných pri výrobe alternatívnej
a obnoviteľnej energie je na 10 rokov (od júna 2014) oslobodený od ƏDV a dovozných ciel:
 sklo na výrobu solárnych panelov a LED svietidiel;
 rúry a plavebné komory na výrobu malých vodných elektrární;
 rôzne laná;
 zariadenia na výrobu biomasy;
 iné zariadenia pre solárne moduly;
 iné zariadenia používané na výrobu elektrickej energie s použitím veternej energie;
 rôzne rozdeľovače, meracie zariadenia, káble na výrobu malých vodných a veterných
elektrární;
 polyetylénové sondy pre tepelné čerpadlá atď.
Do Azerbajdžanu je bez úhrady cla povolený dovoz:
 do 1 000 cigariet alebo 1 kg tabakových výrobkov (osobám starším ako 16 rokov);
 do 1,5 litra silných alkoholických nápojov a 2 litrov vína;
 parfumov na osobné použitie;
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 iného tovaru v celkovej hodnote do 10 000 dolárov;
Pri dovoze peňažných prostriedkov v ľubovoľnej mene neexistujú obmedzenia sumy.
Avšak je potrebné deklarovať prostriedky vo výške nad 10 000 dolárov a do výšky 50 000
dolárov, aby ste sa vyhli problémom pri odchode. Je dôležité uschovať colnú deklaráciu až
do okamihu odchodu z Azerbajdžanu!
Úľavy sa nevzťahujú na dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani:
 potravinársky alkohol, pivo a všetky druhy alkoholických nápojov;
 tabakové výrobky;
 ropné produkty;
 osobné automobily (s výnimkou automobilových dopravných prostriedkov na osobitné
účely, vybavených špeciálnymi značkami a zariadením);
 jachty na rekreáciu alebo šport, ako aj iné plavebné prostriedky na tieto účely;
 platina a zlato, ako aj z nich vyrobené šperky a iné spotrebné výrobky;
 opracované, triedené diamanty, diamanty vložené do rámu a uchytené diamanty;
 výrobky z kože a kožušiny;
 alkoholické alebo nealkoholické energetické nápoje;
 autobusy (s výnimkou autobusov na skvapalnený plyn);
 kvapalné látky pre elektronické cigarety.
Na územie Azerbajdžanu je zakázaný dovoz:
 čerstvej zeleniny a ovocia;
 zvierat a vtákov;
 zbraní a streliva;
 narkotík, psychotropných látok a ich prekurzorov;
 pornografických materiálov a predmetov.
Na územie Azerbajdžanu je zakázaný vjazd automobilov s volantom na pravej strane.
Vjazd na územie Azerbajdžanu so súkromným automobilom je povolený, ak vlastníte
medzinárodný vodičský preukaz a na colnici si zakúpite poistku v hodnote od 15 dolárov
a s minimálnou platnosťou 15 dní. Ak však doba pobytu na území krajiny neprekračuje 30
dní, potom nie je potrebné odbaviť automobil na colnici.
Vývoz nepodlieha clu, s výnimkou strategicky dôležitého tovaru:
 bavlny,
 farebných a čiernych kovov vrátane šrotu a surovín;
 ropných produktov;
 energetických médií.
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Daniam a vývozným poplatkom nepodliehajú peňažné sumy do 10 000 dolárov alebo
v hodnote, ktorá neprekračuje sumu zadeklarovanú pri vstupe do krajiny (preto je dôležité
uschovať colnú deklaráciu!), no nie v prípade hodnoty vyššej ako 50 000 dolárov.
Vývoz meny z Azerbajdžanu v hodnote viac ako 50 000 dolárov právnickými a fyzickými
osobami, ktoré sú rezidentmi a nerezidentmi, je možný len bankovými prevodmi alebo
prevodmi poštového operátora.
Je zakázaný vývoz:
 starožitností (mince, rukopisy, kamene) bez povolenia Ministerstva kultúry AZ;
 kobercov a iných národných remeselných výrobkov vyrobených do roku 1960. Pri vývoze
podliehajú osobitnej dani,
Výnimku predstavujú osobné veci, ručné výrobky a tovary oficiálne nadobudnuté
v Azerbajdžane. Ak vlastníte certifikát vydaný na nákup v obchode, daň sa neplatí.
Ostatné záruky pre zahraničných investorov v prípade investičných vkladov do
hospodárstva:
 zachovanie predchádzajúcich podmienok na obdobie 10 rokov v prípade zmeny
legislatívy, ktorá zhoršuje investičnú klímu v prípade, že sa takéto zmeny netýkajú
zaistenia obrany, národnej bezpečnosti a verejného poriadku, pôžičiek a financií, ochrany
životného prostredia, morálky a zdravia obyvateľstva;
 slobodna repatriácia zisku;
 nemožnosť nacionalizácie a rekvizície;
 náhrada veľkých strát.
Veľkí investori sa môžu zúčastňovať verejných tendrov, a to aj v rámci vytvárania
špeciálnych ekonomických zón (XIZ). S otvorenými tendrami sa môžete oboznámiť na
stránkach tender.gov.az, ved.gov.az, trend.az, tendery-stran-mira.tenderguru.ru.
ŠPECIÁLNE EKONOMICKÉ ZÓNY (XIZ)
V súčasnosti sa všetka pozornosť vlády AZ a zainteresovaného národného podnikateľského
spoločenstva sústredí na rozvoj prístavno-logistickej špeciálnej ekonomickej zóny (SEZ) v
okolí nového Bakinského medzinárodného morského obchodného prístavu v obci Aľat
(Garadagský obvod mesta Baku). Taktiež sa pripravuje vytvorenie turisticko-rekreačných XIZ
na území nových kúpeľných oblastí Gubinskaja, Gusarskaja a Chyzy-Xačmazskaja.
Ak sa chcete zaregistrovať ako rezident XIZ, musíte podať žiadosť Kabinetu ministrov AZ.
Po schválení žiadosti musíte predložiť návrh a podrobný obchodný plán.
Rezidenti, ktorí prešli registráciou a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území XIZ,
vypočítavajú mesačne zjednodušenú daň so sadzbou 0,5 % z hrubých príjmov z predaja
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tovaru, vykonávania prác, poskytovania služieb a vedľajších príjmov. Súčasne sú rezidenti
XIZ oslobodení od platenia všetkých ostatných daní, s výnimkou dane z príjmov fyzických
osôb, pracujúcich na základe najímania. Avšak zvýhodnený daňový režim sa vzťahuje iba
na podnikateľskú činnosť vykonávanú v konkrétnej XIZ. Mimo XIZ smú jej rezidenti otvárať
pobočky a zastúpenia disponujúce iba s nezávislou bilanciou, na ktoré sa režim XIZ
nevzťahuje.
V prípade porušenia režimu XIZ sa registrácia jej rezidenta zruší a daňové záväzky sa
prepočítajú, a budú sa vymáhať v súlade so všeobecným poriadkom.
Na rezidentov XIZ sa vzťahuje zvýhodnený colný režim. Dovozné clo a „dovozná“ ƏDV sa
nevyberajú:
 z tovaru zahraničnej výroby dovážaného na územie XIZ;
 z dovážaného tovaru zahraničnej výroby určeného na vývoz za hranice Azerbajdžanu;
 z tovaru vyrobeného alebo prepracovaného v XIZ a určeného na vývoz za hranice
Azerbajdžanu;
 z tovaru vyrobeného alebo opracovaného v XIZ a dovezeného na územie AZ na účely
opravy, dokončovacích prác, výstavy exponátov alebo na podobné účely;
 pri dovoze a vývoze tovaru medzi XIZ.
Na dovoz a vývoz tovaru zo XIZ na územie AZ, ako aj pohyb tovaru v XIZ podliehajúceho
nepriamej spotrebnej dani sa zvýhodnený colný režim nevzťahuje.
Je zrejmé, že skúsenosti s vytváraním efektívnych XIZ v Azerbajdžane sú zatiaľ malé. Toto sa
však kompenzuje praxou vo vytváraní viac lokálnych zón, ktoré predstihuje rozvoj vo forme
priemyselno-technických parkov (STP) a vysoko technologických parkov (YTP).
Priemyselno-technické parky (STP)
Sumgaitský chemický priemyselný park
Balachanský priemyselný park;
Mingečaurský priemyselný park;
Karadagčskí priemyselný park;
Neftčalinský priemyselný obvod.

Vysoko technologické parky (YTP)
PVT na území okresu Pirallachi
PVT v Sumgaite
Mingečaurský PVT

FS a právnické osoby zaregistrované ako rezidenti STP a YTP sú oslobodené od platenia dane z
príjmov fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a z dane zo zisku, ako aj
z pozemkovej dane a dane z majetku na obdobie 7 rokov. Technika, technologické vybavenie
a zariadenia dovážané na účely budovania infraštruktúry a výrobných oblastí v STP sú
oslobodené od ƏDV.
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PRACOVNÉ VZŤAHY
Pracovná zmluva (čl. 3 Zákonníka práce AZ), ktorý zachytáva hlavné podmienky
pracovných vzťahov, práv a povinností zamestnanca a zamestnávateľa je ústrednou právnou
inštitúciou v oblasti pracovných vzťahov v AZ. Pracovná zmluva sa uzatvára dobrovoľne.
Pri uzatváraní pracovnej zmluvy zamestnávateľ nadobúda povinnosť zrážať a platiť daň
z príjmov fyzických osôb pracujúcich na základe najímania zo mzdy a z iných výplat
pracovníkovi, a tiež povinné odvody na sociálne poistenie za každého pracovníka (pozri časti
„Zdaňovanie FS“ a „Zdaňovanie HŞ“).
Na vykonávanie prác je možné pribrať pracovníkov na základe občianskoprávnych zmlúv:
 Zmluvy o dielo
 Zmluvy o obchodnom zastúpení
 Zmluvy o obchodnej koncesii
 Komisionárskej zmluvy
 Zmluva o preprave osôb a tovaru
 Zmluvy o poskytovaní turistických služieb
Uzavretie občiansko-právnej zmluvy ukladá objednávateľovi (zamestnávateľovi) podľa
občiansko-právnej zmluvy povinnosť zrážať a vyplácať daň z príjmu z odmeny vyplácanej
vykonávateľovi (pracovníkovi), ako aj povinné odvody na sociálne poistenie (pozri časti
„Zdaňovanie FS“ a „Zdaňovanie HŞ“).
Zahraničné osoby s legálnym pobytom na území AZ majú všetky pracovné práva rovnako
ako občania Azerbajdžanu a v súlade s tými právami majú pracovné povinnosti.
Avšak na účely ochrany vnútorného trhu vládou AZ sa na získavanie zahraničnej pracovnej
sily na vykonávanie pracovnej činnosti každoročne stanovuje kvóta. Preto je každý cudzinec
povinný získať pracovné povolenie prostredníctvom svojho zamestnávateľa – živnostníka,
právnickej osoby, pobočky alebo zastúpenia, ktoré ho zamestnávajú (čl. 511 Zákonníka práce
AZ).
Musí sa brať do úvahy, že toto pravidlo, ako aj účinnosť Zákonníka práce AZ ako celku sa
nevzťahuje na cudzincov, ktorí uzavreli pracovnú zmluvu s právnickou osobou zo zahraničia
v tejto krajine (mimo územia AZ), a ktorí vykonávajú svoje pracovné funkcie v podniku
(v pobočke, v zastúpení) pôsobiacom v Azerbajdžanskej republike.
Musí sa mať na pamäti, že zástupcovia vedúcich pobočiek alebo zastúpení nevládnych
zahraničných organizácií musia byť občania Azerbajdžanskej republiky.
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SKRATKY A POJMY V RF
 samostatne zárobkovo činná osoba – Fərdi sahibkar (FS)
 individuálny podnik - Fərdi müəssisə
 verejná obchodná spoločnosť - Tam ortaqlıq (TO)
 komanditná spoločnosť - Kommandit ortaqlığı (KO)
 spoločnosť s ručením obmedzeným - Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət (MMC)
 spoločnosť s rozšíreným ručením - Əlavə məsuliyyətli cəmiyyət (ƏMC)
 akciová spoločnosť - Səhmdar cəmiyyəti (SC)
 zastúpenia a pobočky - Nümayəndəliklər və filiallar
 daň z pridanej hodnoty - Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)





právnické osoby - HÜQUQ ŞƏXSLƏRİ (HŞ)
špeciálne ekonomické zóny - Xüsusi iqtisadi zonala (XIZ)
priemyselno-technické parky - Sənaye və texniki parklar (STP)
vysoko technologické parky - Yüksək texnologiyalar parkları (YTP)
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