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Yeni HPBS və TƏMÖHS  İdxal-İxrac Protokolları 

14 fevral 2011-ci il tarixində BP və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən aşağıda göstərilən Hasilatın 

Pay Bölgüsü Sazişlərinin (“HPBS”) və Tranzit Ərazisinə Malik Ölkənin Höküməti ilə Sazişlərin 

(“TƏMÖHS”) İdxal-İxrac Rüsumlarına və Vergilərə dair yeni Protokollarını imzalanıb: 

 Azəri və Çıraq HPBS 

 Şahdəniz HBPS 

 BTC TƏMÖHS 

 Cənubi Qafqaz Boru Kəməri TƏMÖHS 

Protokollar imzalanması və müzakirəsi məqsədilə artıq imzalanma ve müzakirə üzrə Komisiyanın 

digər üzvlərinə ötürülüblər. İdxal və İxrac rüsumlarına və Vergilərə dair yeni Protokollar imzalanan 

kimi köhnə protokolları əvəz edəcəklər. 

Protokollar qüvvəyə mindikdə “PwC Azərbaycan” öz oxuyucularını bu barədə məlumatlandıracaq. 

ƏDV və idxal gömrük rüsumlarından yeni azadolmalar  

ƏDV və idxal gömrük rüsumundan azad edilən idxal mallarının siyahısı 25 yanvar 2011-ci il tarixində 

qəbul olunan Nazirlər Kabinetinin 17 saylı qərarına müvafiq olaraq genişləndirilib. 1 mart 2011-ci 

ildən qüvvəyə minən Qərar növbəti 3 il müddətində qüvvədə olacaq.  

Qərar qeyri-neft sektorunun inkişafının daha da gücləndirilməsi və müasir texnologiyaların tətbiqinin 

genişləndirilməsi məqsədini daşıyır. 

Bu səbəblərdən, aşağıdakı mallar idxal rüsumundan və ƏDV-dən azad ediliblər: 

 Iribuynuzlular, toyuqlar, qoyunlar daxil olmaqla bir sıra heyvan növləri; 

 Kənd təsərrüfatında istifadə olunan bitkilərin, toxumların müəyyən növləri; 

 Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda, qida sənayesində və digər sahələrdə istifadə olunan qurğular 

və avadanlıqlar. 

Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən Vergi Məcəlləsinin maddələrinin şərh edilməsi 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumu Vergi Məcəlləsinin 78.3, 85.4, 90.3 

və 93.1.1 maddələrinin şərhinə dair qərar qəbul edib. 
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Qərarın mühüm hissəsi ödənilməmiş vergilərə ayrılıb. 

Qısaca olaraq, Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq ödənilməmiş vergilərə görə tətbiq olunan maliyyə 

sanksiyaları və faizlər vergi ödəyicilərindən cinayət prosesində deyil, mülki prosess çərçivəsində alına 

bilər. Vergidən yayınmaya görə cinayət işi açılıbsa, o zaman Cinayət Məcəlləsinin 213-cü Maddəsinə  

müvafiq olaraq vergi ödəyicisinin təqsiri sübuta yetirildiyi halda faiz və maliyyə sanksiyaları alınmalı 

deyil, təqsirkar vergi ödəyicisi yalnız ödəməli olan vergiləri ödəməklə cərimələnməlidir. 

Bundan əlavə, qaydalara əsasən hesabat dövrü bitdikdən sonra hesablanmış vergilər, faizlər və 

maliyyə sanksiyaları vergi ödəyicisindən beş il ərzində tələb oluna bilər. Əgər vergi öhdəliyi 5 il 

müddətində ödənilməyibsə, o zaman Vergilər Nazirliyi borcu silməlidir. Lakın, cinayət işi qaldırmaq 

üçün hüquqi səbəblər varsa, o zaman Cinayət Məcəlləsi çərçivəsində fəqli iddia müddəti tətbiq oluna 

bilər. 

Vergilər Nazirliyi Xarici şirkətlərin dövlət qeydiyyatı üçün vahid qurum təyin edib  

Vergilər Nazirliyinin 25 yanvar 2011-ci il tarixli əmri ilə Bakı şəhəri Vergilər Departamentinin 

Kommersiya Hüquqi Şəxslərinin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi 

istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər ərazilərində aşağıda qeyd olunan qurum və 

təşkilatların qeydiyyatını aparmaq üçün səlahiyyətləndirilib. 

 Xarici İnvestisiyalı Kommersiya Hüquqi Şəxslər 

 Xarici Hüquqi Şəxslərin filial və Nümayyəndəlikləri 

 Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələri 

 Maliyyə-sənaye qurumları 

 Banklar

 İnvestisiya Fondları 

 Sığorta və Audit təşkilatları 

Məcburi auditdən yayınanlar cərimələnəcək 

Milli Məclis 11 fevral 2011-ci il tarixli iclasda “Auditor Xidməti” haqqında qanuna, eləcə də İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinə uyğun əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyib. Dəyişikliklər məcburi auditdən yayınan 

şəxslərin aqibətini müəyyən edir. Belə ki, Qanun bütün təsdiq edilmə (ratifikasiya) proseduralarını 

keçdikdən sonra, məcburi auditdən yayınan vəzifəli şəxslər 300 manatdan 600 manatadək, hüququ 

şəxslər isə 500 manatdan 2500 manatadək cərimə olunacaqlar.  

Lakın, əlavə və dəyişiklikər məcburi dövlət auditinə məruz qalan şəxslərin əhatə dairəsinin 

müəyyənləşməsinə aydınlıq gətirmir. 

Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestri 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti  cənab İlham Əliyev “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 

yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında” Əsasnaməni 

təsdiqləyib. Reyestr Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılacaq və idarə olunacaqdır. Bəzi hallar istisna 

olmaqla, sahibkarlıq sahəsində aparılan hər bir yoxlama Reyestrdə qeydiyyata alındıqdan sonra həyata 
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keçirilə bilər. Planlaşdırılan audit haqqında müvafiq məlumat səlahiyyətli orqan tərəfindən (məsələn 

Vergilər Nazirliyi) audit başlanandan ən azı bir gün əvvəl Ədliyyə Nazirliyinə ötürülməlidir. 

Vergilər Nazirliyi vergi ödəyicilərinin passportlaşmasına başlayıb 

Vergilər Nazirliyi vergi ödəyicilərin uçota alınmasının düzgünlüyünün yoxlamaq üçün 1 fevral 2011-

ci il tarixindən başlayaraq vergi ödəyicilərinin pasportlaşmasına başlayıb. Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən şirkətlər Nazirliyin elektron məlumat bazasını yeniləmək üçün vergi məmurlarının onlara baş 

çəkəcəyinə və onlardan məlumat toplayacaqlarına hazır olmalıdırlar. 

Vergi məmurlarının pasportlaşma prosesi zamanı vergilərə dair heç bir cərimə tətbiqi üçün 

səlahiyyətləri yoxdur. 

Hüquqi aktların və məhkəmə qərarlarının internet vasitəsilə ictimaiyyətə 
açıqlanması 

16 fevral 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev dövlət və 

yerli özünüidarə orqanlarının aktlarını internet vasitəsi ilə açıqlanması qaydalarını təsdiqləyib. Belə ki, 

qaydalara əsasən sənədlərin siyahısına açıqlanması qanunvericilik tərəfindən məhdudlaşdırılmayan 

qanunvericilik aktları (normativ hüquqi aktlar və hüquqi aktların layihələri daxil olmaqla), habelə 

məhkəmə qərarları əlavə edilir. 

Qaydaya əsasən, Konstitusiya Məhkəməsinin, kassasiya və apelyasiya instansiyası, məhkəmələrinin 

bütün qərarları qəbul olunduğu gündən bir ay gec olmayaraq açıqlanmalıdır. Bundan əlavə, aşağı 

instansiya məhkəmələrinin ləğv edilmiş və ya dəyişdirilmiş qərarları da ictimaiyyətə çatdırılmalıdır. 

Həmçinin, birinci instansiya məhkəmələrinin hökmləri qanuni qüvvəyə mindiyi gündən, digər 

qərarları isə qəbul olunduğu gündən on gün müddətində dərc olunacaqdır. 

İctimaiyyətə açıqlanan hüquqi aktların və məhkəmə qərarlarının mətni bu sənədlərin əsli ilə eyni 

olacaqdır. 1 yanvar 2012-ci il tarixinədək bələdiyyələrə aid sənədlərin, 1 yanvar 2014-cü ilədək isə 

digər dövlət orqanlarına aid yuxarıda sadalanan sənədlərin internet vasitəsilə əldə edilməsinin 

mümkünlüyü planlaşdırılır. 

Normativ hüquqi aktlar haqqında yeni Qanun 

Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiya Qanunu 26 noyabr 

1999-cu il tarixli qanunu əvəz edərək 17 fevral 2011-cu ildən etibarən qüvvəyə minib. 

Yeni Konstitusiya Qanunu normativ hüquqi aktların hazırlanması, qəbul olunması, rəsmiləşdirilməsi, 

dərc edilməsi, qüvvədə olması, şərh edilməsi və sistemləşdirilməsi proseslərini tənzimləyir.  

Beynəlxalq Müqavilələr 

15 fevral 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən aşağıdakı müqavilələr 

təsdiqlənib:  

 10 yanvar  2011-ci ildə Azərbaycan və Küveyt arasında iqtisadi və texniki əməkdaşlıq 

haqqında imzalanmış Saziş; 



PwC Azerbaijan Times pg 4 of 4

 17 yanvar  2011-ci ildə Azərbaycan və Latviya Respublikası arasında vergi qanunvericilinə 

əməl edilməsi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım və məlumat mübadiləsi haqqında 

imzalanmış Saziş. 

Milli Məclis 19 fevral 2011-ci il tarixli qərarı ilə 7 dekabr 2010-cu ildə imzalanmış Azərbaycan ilə 

İtaliya arasında diplomatik və xidməti pasportlara malik şəxslərin viza tələbindən azad edilməsi 

haqqında Sazişi təsdiq edib. 

Yeni PwC nəşrləri: 

Azərbaycanda Bizness və İnvestisya mühiti haqqında PwC Bələdçisi

Bələdçinin əsas məqsədi bizim hal-hazırdakı müştərilər üçün, habelə Azərbaycanda sürətlə inkişaf 

edən bazara daxil olmaq niyyətində olan beynəlxalq şirkətlər üçün ölkədə biznes mühiti ilə bağlı 

mütəmadi olaraq məlumat verməkdir.  Azərbaycanda biznes mühiti haqqında daha ətraflı məlumat 

əldə etmək üçün birbaşa olaraq PwC Azərbaycanla əlaqə saxlayıb  və ya buradan bələdçini yükləyə 

bilərsiz http://www.pwc.com/az/en/publications/dbg.jhtml

PwC Azerbaijan Tədbirləri:  

“Daxili Audit” mövzusunda seminar, 31 mart 2011-ci il.
PwC Azərbaycan Sizi 30 mart 2011-ci il tarixdə saat 9.30-dan 12.30-dək Park İnn Hotelin Dan Ulduzu 
zalında keçiriləcək yarım günlük „Risklərin İdarə Edilməsi: Daxili Audit Üzrə Qabaqcil Praktika” 
Seminarına dəvət edir.  

Seminarına yazılmaq üçün:  

Seminarda iştirak edən şirkətin hər bir nümayəndəsinin adını / soyadını/ vəzifəsini/ şirkətini/ əlaqə 
məlumatlarını konul.azimzade@az.pwc.com  ünvanına göndərin , VƏ YA PwC Azərbaycanda 
Əzimzadə Könülə (+99412) 497 25 15 nömrəsi ilə zəng edərək əlaqə məlumatlarınızı bildirin.  

Əlaqə: 

Landmark, Ofis Plaza III, 12-ci mərtəbə, 90A Nizami küçəsi 
Bakı AZ1010, Azərbaycan 
Tel: +99412 497 2515, Fax: +99412 497 7411, www.pwc.com/az
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