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–  xarici maliyyə institutları Vergilər Nazirliyinə bank hesabları, bank hesablarının sahibləri, onların vergi 

ödəyicilərinin eyniləşdirmə nömrələri, ünvanları və əqdləri barədə məlumatlar verməlidir; və 

–  səlahiyyətli dövlət orqanları bank hesabları, bank hesablarının sahibləri, onların vergi ödəyicilərinin 

eyniləşdirmə nömrəsi, ünvanları, əqdləri barədə Vergilər Nazirliyinə məlumat verməlidirlər.  

Azərbaycan dövləti artıq FATCA‐nın Azərbaycanda tətbiqi üçün müvafiq addımlar atmışdır.  22 aprel 2014‐ü 

ildə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti FATCA‐nın Azərbaycanda tətbiqi üçün 103s nömrəli sərəncam 

vermişdir.   

Baxmayaraq ki, Azərbaycan hələ ki, ABŞ ilə müqavilə imzalamamışdır, o, artıq 16 may 2014‐cü il tarixdən 

müqavilə şərtlərini razılaşdırmış dövlət hesab olunur.   

ABŞ Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Vergilər Nazirliyinin veb‐səhifələrində olan məlumata əsasən, müqavilə 

IGA 1 modelinə uyğun olacaq və qarşılıqlı olacaq.  Belə müqaviləyə əsasən, Azərbaycandakı maliyyə 

institutları müvafiq məlumatı müəyyən olunmuş dövlət orqanına təqdim etməlidirlər (Vergilər Nazirliyi) və o, 

öz növbəsində belə məlumatı ABŞ Vergilər Nazirliyi ilə bölüşməlidir.  ABŞ Vergilər Nazirliyinin FATCA 

Qeydiyyat Portalında qeydiyyatdan keçmə yerli maliyyə institutları üçün 2014‐cü ilin sonunadək mümkün 

olacaq.  Bu 1 iyul 2014‐cü ildə qüvvəyə minəcək FATCA üçün keçid dövrüdür.  Bir neçə Azərbaycan bankı artıq 

ABŞ Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdan keçiblər.  Qeydiyyatdan keçməyən maliyyə institutu ABŞ vergi 

agentləri tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan vergi ilə üzləşə bilərlər.  IGA 1 model müqaviləsini imzalamış 

xarici maliyyə institutlarının hesabat məqsədləri üçün ABŞ Vergilər Nazirliyi ilə ayrıca müqavilə bağlamalarına 

ehtiyac yoxdur.   

Azərbaycandakı bank hesabları sahiblərinin məlumatları Azərbaycan bank sirri qaydalarına əsasən qorunur.  

Bu baxımdan, Azərbaycan yerli banklarda bank hesabları barədə məlumatın açıqlanmasını legitimləşdirmək 

üçün qanunvericiliyə dəyişikliklər etməlidir.  Buna isə beynəlxalq müqaviləyə qoşulmaqla və müvafiq 

qanunlara dəyişikliklər etmək yolu ilə nail olmaq olar.  Bu qanunların arasında Azərbaycan Respublikasının 

590‐IIQ nömrəli Banklar haqqında 16 yanvar 2004‐cü il tarixli Qanununu (Banklar haqqında Qanun), 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Məcəlləsini (Vergilər Məcəlləsi), Azərbaycan Respublikasının 519‐IIIQ 

nömrəli Sığorta Fəaliyyəti haqqında 25 dekabr 2007‐ci il tarixli Qanununu və Azərbaycan Respublikasının 998‐

IIIQ nömrəli Fərdi Məlumatlar haqqında 11 may 2010‐cu il tarixli Qanununu göstərmək olar. 

Bank haqqında Qanuna əsasən, bank hesabı, hesab əməliyyatları, həmçinin, hesabın sahibi, onun adı, ünvanı 

və direktorları haqqında məlumat da daxil olmaqla bank sirri təşkil edir və belə məlumatların qanunsuz 

şəkildə açıqlanması mülki, inzibati və cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.  Belə məlumat müştərilərin özlərinə 

və ya onların nümayəndələrinə, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının müfəttişlərinə, kənar auditorlara, 

sığortaya nəzarət orqanına, maliyyə nəzarət orqanına və kredit reyestrinə ötürülə bilər.  Dövlət orqanları 

istintaq, bank hesabına həbsin qoyulması və məhkəmə qərarına əsasən müsadirə ilə bağlı belə məlumatı 

tələb edə bilər.  

Vergi Məcəlləsinə əsasən, xarici dövlətlərin müvafiq dövlət orqanları rezident və qeyri‐rezidentlərin bank 

hesabları haqqında məlumatları tələb etdikdə Azərbaycanın vergi orqanlarının Azərbaycan bank və kredit 

institutlarından Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hallarda belə məlumatları əldə etmək hüququ var.  

FATCA‐nın tətbiq olunması ilə əlaqədar olaraq Vergi Məcəlləsinə bir sıra dəyişikliklər təklif olunmuşdur.  

Misal üçün, təklif edilmişdir ki, xarici hüquqi və fiziki şəxslərin Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə əqdləri 

ilə bağlı məlumatların Azərbaycan Respublikasının tərəfdar olduğu beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına 

uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada və hədlər daxilində həmin icra 

hakimiyyəti orqanı tərəfindən birbaşa və ya onun vasitəsilə ötürülməsinə icazə verən bölmə əlavə edilsin.  

Digər təklif edilmiş dəyişiklik yuxarıda qeyd olunan öhdəliklərin icra edilməməsi nəticəsində maliyyə 

sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlıdır.  
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