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Vergi Məcəlləsinə Yeniliklər 

10 iyun 2011-ci ildə Parlament (Milli Məclis) tərəfindən Vergi Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər 
olunub və bu dəyişikliklər 7 iyul 2011-ci ildə qüvvəyə minib:  

A. Dəyişikliklərlə Vergi Məcəlləsinin Azadolmalar və Güzəştlər haqda 106-cı maddəsinə 
mənfəət vergisindən azadolma nəzərdə tutan aşağıdakı bəndlər əlavə olunub:  

1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxsin qərarı ilə 
onun özünün və onun tam mülkiyyətində olan rezident törəmə müəssisələrinin birinin 
balansından digərinin balansına əvəzsiz olaraq verilən aktivlərin dəyəri (Maddə 106.1.9).  

2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı olduğu halda bir hüquqi şəxsin balansından əvəzsiz 
olaraq digər şəxsin balansına verilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri (Maddə 106.1.10). 

3. Neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü (HPB), ixrac boru 
kəmərləri (İBK) haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlərə uyğun olaraq əsas fondların, 
daşınar əmlakın həmin sazişlərdə Azərbaycanı təmsil edən tərəfə təqdim edilməsi üzrə 
əməliyyatlar (Maddə 106.1.11).   

B. Bundan savayı, Vergi Məcəlləsinin 164.1.14-cü maddəsinə əsasən Vergi Məcəlləsinin 
106.1.9-106.1.11-ci maddələri ilə müəyyən olunan aktivlərin dəyəri və onların hər hansı 
şəkildə təqdim olunması üzrə əməliyyatlar Əlavə Dəyər Vergisindən azaddır. 

Yuxarıdakılara misal olaraq, HPB sazişləri üzrə fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər (Əməliyyat 
Şirkətləri, Podratçı Tərəflər, və s.) Dövlət Neft Şirkətinə (və ya ARDNŞ-ın ortaq şirkətlərinə) 
bu Sazişlər üzrə mal, avadanlıq təqdim etdikdə və ARDNŞ (və ya ARDNŞ-ın ortaq şirkətləri) 
digər ortaq şirkətlərə mal və ya avadanlıq təqdim etdikdə vergi öhdəlikləri yaranırdı. Vergi 
Məcəlləsinə yuxarıdakı yeniliklər təsvir olunmuş bu əməliyyat üzrə mənfəət vergisi və Əlavə 
Dəyər Vergisi öhdəliklərinin yaranmasını aradan qaldırır.  

C. Ödəmə mənbəyində dividenddən vergi tutulması barədə 122-ci maddəyə edilən dəyişikliklərlə 
neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri 
haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlər üzrə mənfəətin bölüşdürülməsi, habelə müvafiq 
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxsin tam 
mülkiyyətində olan törəmə müəssisələrin xalis mənfəətinin həmin hüquqi şəxsin 
mərkəzləşdirilmiş fondunda cəmləşdirilməsi üzrə köçürmələr və bu şəxsin həmin gəliri 
vergiyə cəlb olunmur. 

D. Vergi Məcəlləsinin 183.3-cü maddəsi də yenidir və həmin maddəyə əsasən aksizli malların 
istehsalçısı və sifarişçisi qarşılıqlı surətdə asılı olan rezident şəxslər olduqda, malın sahibi 
(sifarişçi) aksizin ödəyicisidir.  

Vergi Apelyasiya Şurasına internet vasitəsi ilə müraciət 

Artıq Vergilər Nazirliyinin Vergi Apelyasiya Şurasına internet vasitəsilə müraciət etmək mümkündür. 
Vergi Apelyasiya Şurası Vergilər Nazirliyinin nəzdində vergi ödəyicilərinin müraciətlərinə, habelə 
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vergi orqanlarının qəbul etdiyi qərarlar və vergi yoxlamasının nəticələri ilə bağlı olan müraciətlərə 
baxan kollegial orqandır. 

Vergi ödəyiciləri Apelyasiya Şurasına, Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytında yerləşən elektron 
ərizə formasını dolduraraq müraciət edə bilərlər:  
http://taxes.caspel.com/2009/modul.php?name=apellyasiya&forma=elektron.

Beynəlxalq müqavilələr, protokollar və digər sənədlər, 14 iyun 2011-ci il 

 Azərbaycanın və Rumıniyanın Xarici İşlər Nazirlikləri arasında əməkdaşlıq haqqında 
Protokol;

 Rumıniyanın və Azərbaycanın Səhiyyə Nazirlikləri arasında səhiyyə və tibb elmi sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Saziş; 

 Rumıniyanın Kənd Təsərrüfatı və Kəndlərin İnkişafı Nazirliyi və Azərbaycanın Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi arasında əməkdaşlığa dair Saziş;   

 Azərbaycan və Yunanıstan arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair 
Saziş;   

 Azərbaycan və Yunanıstan arasında 2011, 2012 və 2013-cü illər üçün elm, təhsil və 
mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığa dair Proqram;    

 Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İordaniya Haşimilər Krallığının Mədəniyyət 
Nazirliyi arasında mədəniyyət sahəsində 2011-2013-cü illər üzrə əməkdaşlıq barədə Tədbirlər 
Planı; 

 Azərbaycanın və Bolqarıstanın arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığa dair Saziş; 
 Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İraqın Mədəniyyət Nazirliyi arasında 

Anlaşma Memorandumu.  

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı Sazişlərdə yeniliklər 

Sloveniya - Azərbaycan  

10 iyun 2011-ci ildə Lyublyana şəhərində Sloveniya və Azərbaycan hökümətləri arasında ikiqat 
vergitutmanın aradan qaldırılması və gəlirlərə və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat 
vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında Konvensiya imzalanmışdır. 

İspaniya- Azərbaycan 

İspaniya və Azərbaycan arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına və investisiyaların 
qarşılıqlı mühafizəsinə dair sazişlər hazırlanılıb. İspaniyanın səlahiyyətli nümayəndələri sazişlərin 
bağlanılması məqsədilə Bakıya gələcəklər. 

Şəfəq-Asiman HPB ratifikasiya olunub 

“PwC Azerbaijan Times” aprel 2011-ci il nəşrində biz Sizə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetini Şəfəq Asiman dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında BP 

və ARDNŞ-in arasında imzalanan sazişin təminat və öhdəliklərini təsdiqlədiyini bildirmişdik. 

Nəzərinizə çatdıraq ki, 10 iyun 2011-ci ildə Azərbaycan qəzetində çap olunan Qanun bu HPB-ni 

ratifikasiya edib.

http://taxes.caspel.com/2009/modul.php?name=apellyasiya&forma=elektron
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ACG HPB-nün Əlavəsi təsdiqlənib

24 iyun 2011-ci il tarixində Milli Məclis Xəzər Dənizinin Azərbaycan Sektorunda Azəri və Çıraq 

Yataqlarının və Günəşli Yatağının Dərinlikdə Yerləşən Hissəsinin Birgə İşlənməsi və Hasilatın Pay 

Bölgüsü Haqqında Sazişinə (ACG HPB) birinci Əlavənin təsdiqlənməsi barədə Qanun qəbul edib.  

Əlavəyə əsasən, ARDNŞ BP-nin ACG HPB-də olan iştirak payını müəyyən miqdarını əldə edərək 

(öncədən 2010-cu ildə Devondan əldə edilmiş pay) öz iştirak payını artıracaq.  

Azərbaycanda Korporativ İdarəetmə Standartları 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin və Bəynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (BMK) birgə əməkdaşlığı 

nəticəsində korporativ idarəetməyə dair tövsiyəedici standardlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

sahibkarların nəzərinə çatdırılıb. Standardlar haqqında məlumatı bu link vasitəsilə əldə edə bilərsiniz: 

http://www.ifc.org/ifcext/acgp.nsf/Content/Conference

Düzəliş: Biz PwC Azerbaijan Times -ın May 2011-ci il nəşrinə dəyişiklik edərək nəzərinizə çardırmaq 

istərdik ki, baxmayaraq ki, 18 may 2011-ci ildə Azərbaycan dövləti tərəfindən nəşr edilən Vergilər 

qəzetində  BMK və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin birgə olaraq Korporativ İdarəetmə Məcəlləsinin 

layihəsinin hazırlanması ilə bağlı məlumat dərc olunmuşdu, reallıqda isə həmin layihənin məqsədi 

korporativ idarəetmə ilə bağlı yuxarıda qeyd olunmuş standardların nəşr olunması idi. 

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

Burada olan məlumatlarla bağlı hər hansı bir sual yaranarsa, Marketinq və Məlumat üzrə Menecer, 

Fəridə Axundova ilə əlaqə saxlaya bilərsiz, farida.akhundova@az.pwc.com
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