
Vergi sazişləri

• 27 fevral 2013-cü il tarixində
Qırğız parlamenti Azərbaycan
Respublikası ilə bağlanmış vergi 
sahəsində əməkdaşlıq müqaviləsini
ratifikasiya edən qanun qəbul edib.
Həmin müqavilə 30 mart 2012-ci il
tarixində Bakı şəhərində imzalanıb 
və tərəflər arasında vergi 
qanunvericiliyinə riayət olunması 
məsələlərinə dair qarşılıqlı 
əməkdaşlığı və məlumat
mübadiləsini nəzərdə tutur. 8 may
2013-cü il tarixində Qırğızıstan 
Xarici İşlər Nazirliyi müqavilənin 2
aprel 2013-cü il tarixində qüvvəyə
minməsini bəyan etmişdir.

• 18 aprel 2013-cü il tarixində
Bosniya Nümayəndələr Palatası 
Azərbaycan ilə İkiqat vergitutmanın
aradan qaldırılmasına dair sazişi 
təsdiq edən qanun qəbul edib. Saziş 
18 oktyabr 2012-ci ildə Bakı 
şəhərində imzalanıb. Sazişə uyğun 
olaraq, dividendlər, faiz və royalti
məbləğlərindən ödəmə mənbəyində
10% dərəcə ilə vergi tutulmalıdır. 
Saziş hər iki ölkə arasında 
ratifikasiya fərmanlarının 

mübadiləsindən sonra qüvvəyə
minəcək.

• 19 aprel 2013-cü il tarixində
Azərbaycan və Makedoniya
nümayəndələri Bakı şəhərində
İkiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılmasına dair saziş 
imzalayıblar. Saziş hər iki ölkə
arasında ratifikasiya fərmanlarının 
mübadiləsindən sonra qüvvəyə
minəcək.

• 12 mart 2013-cü il tarixində
Monteneqro və Azərbaycan
nümayəndələri İkiqat vergitutmanın
aradan qaldırılmasına dair saziş 
imzalayıblar. Saziş Monteneqronun
Maliyyə Naziri və Azərbaycanın 
Vergi Naziri tərəfindən imzalanıb və
hər iki ölkə arasında ratifikasiya 
fərmanlarının mübadiləsindən
sonra qüvvəyə minəcək.
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Vergi Məcəlləsində Son
Dəyişikliklər

• 19 aprel 2013-cü il tarixli qanun Vergi
Məcəlləsində Sənaye və Texnoloji parkları ilə
əlaqədar bir neçə əlavələrin edilməsini nəzərdə
tutur.

• Vergi Məcəlləsinə edilən yeni dəyişikliklərə
uyğun olaraq, Sənaye və Texnoloji parkların 
qeydiyyat şəhadətnaməsini əldə edən və bu
parklarda fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər və
sahibkarlar həmin Sənaye və Texnoloji parkların 
rezidentləri hesab olunurlar.

• Vergi Məcəlləsinə əsasən, Sənaye və Texnoloji
parklarda rezidentlər, idarəçilik təşkilatları və
operatorlar bir sıra vergi imtiyazlarından
yararlana bilərlər. Vergi Məcəlləsinə edilən yeni
dəyişikliklər obyektlərin Sənaye və Texnoloji
parklardan yeni rezidentlərə ötürülməsinə görə
vergi imtiyazlarının tətbiq olunmasını, həmçinin
Sənaye və Texnoloji parklardakı fəaliyyətlər üzrə
mənfəət və zərərin vergi uçotunu əhatə edir.
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