
Vergilər Nazirliyinə 
verilən əlavə 
səlahiyyətlər

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti 23 iyul 2013-cü il
tarixində Vergilər Nazirliyinin 
Əsasnaməsinə dəyişiklikləri təsdiq 
edib. Dəyişikliklərin edilməsində 
məqsəd Vergilər Nazirliyinin 
Əsasnaməsinin Vergilər 
Məcəlləsinə 1 yanvar 2013-cü il 
tarixindən qüvvədə olan 
dəyişikliklərə uyğunlaşdırılmasıdır.

Vergilər Nazirliyinin vəzifələri 
sırasına əsasən aşağıda göstərilənlər 
əlavə edilmişdir:

• Vergilər Nazirliyi hər hansı bir 
şəxsin vergidən yayınma və ya vergi 
qanunvericiliyinin pozulması 
faktları barədə müraciət daxil 
olduqda,  bu faktları növbəti audit 
zamanı araşdırmalıdır. Vergilər 
Nazirliyi bu faktla bağlı vergilər 
idarəsinə məlumat vermiş şəxsi 
vergi auditi başa çatdıqdan sonra 

onun nəticələri barədə 
məlumatlandırmalıdır. 

Vergilər Nazirliyinin hüquqları 
sırasına aşağıda göstərilənlər əlavə 
edilmişdir:

• Vergi ödəyicilərinin elektron 
mühasibatlığına daxil olmağı tələb 
etmək; 

• Məhkəmə qarşısında maliyyə 
sanksiyalarının, faizlərin və vergi 
borclarının dövlət büdcəsinə 
ödənilməsi ilə bağlı iddia qaldırmaq;

• Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi 
Qaydalara əsasən vergi ödəyiciləri 
ilə vergi ödəyicilərinin vergi 
risklərinin azaldılması məqsədilə 
Vergi Partnyorluğu sazişlərini 
bağlamaq. 
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İdxal gömrük rüsumu və aksiz 
vergisi xəbərləri

Neft koksunun (susuzlaşdırlmış və 
susuzlaşdırılmamış), neft bitumunun, bitum 
minerallarından əldə edilən digər qalıqların 
idxalına 5 iyul 2013-cü il tarixindən 1 yanvar 
2014-cü il tarixinədək aşağıdakı idxal gömrük 
rüsumu və aksiz vergiləri tətbiq olunacaq:

- Aksiz vergisi – hər ton üçün 1 ABŞ dolları 
(əvvəlki 30 ABŞ dolları aşağı salınmışdır); və

- İdxal gömrük rüsumu - 0% (əvvəlki 15% 
aşağı salınmışdır). 

ASAN İmza (elektron xidmət)

2013-cü ilin sentyabr ayından etibarən ƏDV 
hesab depoziti, elektron vergi fakturası və vergi 
elektron kargüzarlığı kimi elektron xidmətlərlə iş 
ASAN İmza xidməti vasitəsi ilə həyata 
keçiriləcək. Azərbaycanda bütün vergi 
ödəyicilərindən ASAN İmza əldə etməyin tələb 
olunması gözlənilir. Sim kart operatoru vasitəsilə 
ASAN İmzadan istifadə üçün vergi 
ödəyicilərindən Vergilər Nazirliyindən və ya 
digər müvafiq mərkəzlərdən elektron 
sertifikatların əldə edilməsi tələb olunacaq. Vergi 
ödəyiciləri ASAN İmza xidmətini öz Sim 
kartlarında aktivləşdirməli olacaqlar.

Vergi Məcəlləsinin müddəalarını 
həyata keçirən dövlət orqanlarının 
siyahısına dəyişikliklər

Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 393 saylı 
Fərmanına bir sıra dəyişikliklər edilmişdir.

Dəyişikliklər Vergi Məcəlləsinin müddəalarını 
həyata keçirmək məqsədilə bir sıra dövlət 
orqanlarının adlarını müəyyən edir:

• Texnoloji avadanlıqların və qurğuların 
sənaye və texnologiya parklarının idarəedici 
təşkilatı, operatoru və ya rezidentləri tərəfindən 

qeyd olunan parklarda istifadəsi məqsədi ilə 
idxalı həmin idxal İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 
tərəfindən verilən sənədlə təsdiq olunduqda 
ƏDV-dən azad edilə bilər.

• Xarici və ya vətəndaşlığı olmayan 
sahibkarlar Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən 
onlara verilən müvvəqəti yaşama icazəsi əsasında 
fərdi şəkildə vergi orqanlarında qeydiyyatdan 
keçə bilərlər.

• Vergi Partnyorluğu Sazişinin forması 
Nazirlər Kabineti, həmin sazişin imzalanması 
üçün nəzərdə tutulan ərizə forma isə Vergilər 
Nazirliyi tərəfindən müəyyən olunmalıdır.

• Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən 
olunan təbii inhisar obyektləri sadələşdirilmiş 
vergi ödəyiciləri kimi qeydiyyata alına bilməzlər.

• Mənzil tikintisi ilə məşğul olan şəxslərin 
sadələşdirilmiş vergiləri Nazirlər Kabineti 
tərəfindən müəyyən edilən əmsallara uyğun 
şəkildə hesablanır.

• Kommersiya və ya digər vergi tutulan 
əməliyyatları müvəqqəti dayandıran vergi 
ödəyiciləri həmin əməliyyatların müvəqqəti 
dayandırıldığı gündən gec olmayaraq Vergilər 
Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş ərizəni 
doldurmaqla bu barədə vergi qurumlarını 
məlumatlandırmalıdırlar.   

İkiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması barədə sazişlərə dair 
yeniliklər

• Azərbaycan Danimarka və İsrail ilə ikiqat 
vergitutmanın aradan qaldırılması barədə 
sazişlərin bağlanılması üçün, habelə Qazaxstanla 
yeni sazişin bağlanılması məqsədilə danışıqları 
həyata keçirir.

• Azərbaycan Respublikası və Vyetnamdan 
olan nümayəndə heyətləri arasında 25 iyul 2013-
cü il tarixində Hanoidə keçirilən danışıqların 
ikinci mərhələsində ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması barədə saziş imzalanmışdır.  
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