
“Azərbaycan Respublikasının
rezident və qeyri-
rezidentlərinin xarici valyuta
əməliyyatlarının aparılması
Qaydaları”nda dəyişikliklər

Dəyişikliklərlə Qaydalara aşağıdakı
diqqətçəkən dəyişik və əlavələr
olunub:

• Qabaqcadan ödəniş aparıldığı
hallarda, malların ölkəyə idxalını
təsdiqləyən gömrük bəyannaməsi və

ya xidmətlərin idxalını təsdiqləyən
sənədin banka təqdim edilmə

müddəti 180 gündən 270 günə

artırılması;

• Xarici hüquqi şəxs tərəfindən
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən filialına və ya
nümayəndəliyinə səhvən edilmiş
köçürmələrin və ya məqsədli
köçürülmüş vəsaitdən artıq qalan
vəsaitin geri köçürülməsi;

• Malların respublikanın gömrük
ərazisinə gətirilmədən üçüncü ölkəyə

göndərilməsi üzrə rezidentlərin və

qeyri-rezidentlərin vasitəçilik

fəaliyyəti ilə bağlı köçürmələri;

• Rezidentlər tərəfindən
beynəlxalq tenderlərin nəticələrinə

müvafiq olaraq həyata keçirdikləri
layihələrlə bağlı malların layihə

həyata keçirilən xarici ölkəyə tədarük
edilməsi məqsədilə köçürmələrin
həyata keçirilməsi;

• Turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxslər tərəfindən turistlərin səyahət
xərclərinin ödənilməsi;

• Fiziki şəxslər tərəfindən xaricə

səfərlə bağlı özlərinin nəqliyyat və otel
(gecələmə) xərclərinin ödənilməsi;

• Rezidentlər və qeyri-rezidentlər
tərəfindən əmək müqaviləsi ilə
xaricdən işə cəlb edilmiş qeyri-
rezidentlərə əmək haqqının
ödənilməsi;

• İdman yarışlarının nəticələrinə

görə qeyri-rezidentlərə ödənilən
mükafat və digər haqlarla bağlı
köçürmələrin həyata keçirilməsi.
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