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Əgər tələbi yerli xammal hesabına ödəmək mümkün deyildirsə, Nazirlər Kabineti məhdud zaman üçün 

istehsal məqsədilə xammalın və müasir texnoloji avadanlığın idxalına münasibətdə tarif güzəştləri tətbiq edə 

bilər. 

İKİQAT VERGİTUTMANIN ARADAN QALDIRILMASINA DAİR YENİ QAYDALAR QƏBUL OLUNDU 

Hal‐hazırda Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ilə bağlı 43 

sazişi (“Beynəlxalq Sazişlər”)1 mövcuddur.  Onlardan 41‐i qüvvədədir.  Beynəlxalq Sazişlərin Azərbaycan 

Respublikasında tətbiq edilməsini asanlaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi 29 

mart 2007‐ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikası ilə Digər Dövlətlər Arasında İkiqat Vergitutmanın Aradan 

Qaldırılmasına dair Beynəlxalq Sazişlərin İnzibatçılığı” qaydalarını qəbul etmişdir.  Həmin qaydalar Vergilər 

Nazirliyinin Kollegiyasının 1317050000002400 nömrəli 30 aprel 2013‐cü il tarixdə təsdiq etdiyi və Ədliyyə 

Nazirliyində 15 may 2013‐cü il tarixdə qeydiyyatdan keçmiş eyni adlı qaydalar (“Yeni Qaydalar”) ilə əvəz 

edilmişdir. 

Qaydalara riayət edilməməsinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan bənd Yeni Qaydalardan çıxarılmışdır.  Bunun 

xaricində Yeni Qaydalarda mühüm bir dəyişiklik nəzərə çarpmır. 

Yeni Qaydalar əsas etibarilə iki hissədən ibarətdir:  (i) Beynəlxalq Sazişlərin Azərbaycan rezidentlərinə 

münasibətdə tətbiq edilməsini müəyyən edən müddəalar və (ii) Beynəlxalq Sazişlərin qeyri‐rezidentlərə 

münasibətdə tətbiq edilməsini müəyyən edən müddəalar. 

(i) Beynəlxalq Sazişlərin Azərbaycan Rezidentlərinə Münasibətdə Tətbiq Edilməsi 

Beynəlxalq Sazişlərin Azərbaycan rezidentlərinə münasibətdə tətbiq edilməsini müəyyən edən müddəalar iki 

əsasa görə vergiqoymadan azad edilməni nəzərdə tutur:  (i) mənbəyə görə və (ii) rezidentliyə görə. 

Beynəlxalq Saziş verginin yalnız mənbə dövlətində ödənilməsini nəzərdə tutursa, xarici mənbədən gəlir əldə 

edən Azərbaycan rezidenti Azərbaycanda vergi ödəməkdən azaddır (Qaydaların 2.1‐ci bəndi).  Məsələn, bir 

çox Beynəlxalq Sazişlərin “Daşınmaz Əmlakdan Əldə Edilən Gəlir” maddəsinə əsasən Azərbaycan rezidenti 

tərəfindən xarici dövlətdə yerləşən daşınmaz əmlakdan əldə edilən gəlir xarici dövlətdə vergiyə cəlb olunur 

və Azərbaycan Respublikasında vergidən azaddır.  

Əgər Beynəlxalq Saziş verginin yalnız rezident dövlətində ödənilməsini nəzərdə tutursa, Azərbaycan 

rezidentinin xarici mənbələrdən əldə etdiyi gəlir gəlirin əldə edildiyi dövlətdə vergidən azad edilir (Qaydaların 

2.2‐ci bəndi).  Beynəlxalq Sazişlərin “Sahibkarlıq Fəaliyyətindən Mənfəət” maddəsinə əsasən Azərbaycan 

müəssisəsinin mənfəəti əgər həmin müəssisə sahibkarlıq fəaliyyətini xarici dövlətdə yerləşən daimi 

nümayəndəlik vasitəsilə həyata keçirmirsə, yalnız Azərbaycanda vergiyə cəlb edilir.  

Qaydaların 4‐cü maddəsi rezidentin gəlirinin həm mənbə, həm də rezidentlik dövlətində vergiyə cəlb 

olunduğu təqdirdə rezident tərəfindən [mənbə və ya rezidentlik dövlətində] ödənilmiş verginin digər 

dövlətdə nəzərə alınması və həmin dövlətdə ödəniləcək verginin məbləğindən çıxılma imkanını təsbit edir. 

(ii) Beynəlxalq Sazişlərin Qeyri‐Rezidentlərə Münasibətdə Tətbiq Edilməsi  

Qaydaların bu hissəsi Beynəlxalq Sazişlərin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətini daimi nümayəndəlik və 

ya daimi baza vasitəsilə və ya belə daimi nümayəndəlik və ya daimi baza olmadan həyata keçirən qeyri 

rezidentə münasibətdə tətbiq edilməsi, o cümlədən beynəlxalq daşımaların vergiyə cəlb edilməsi 

qaydalarından bəhs edir. 

                                                            
1
 Sazişlərin siyahısı – http://www.taxes.gov.az/?name=beynelxalq&cat=54 
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Beynəlxalq Sazişdə ayrı cür nəzərdə tutulmayıbsa, qeyri‐rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi 

nümayəndəliyinə aid olan mənfəət Azərbaycan Respublikasının daxili qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 

müəyyən edilməli və vergiyə cəlb edilməlidir. 

Daimi nümayəndəlik və ya daimi baza vasitəsilə fəaliyyət göstərməyən qeyri‐rezidentin Azərbaycan 

mənbəyindən əldə etdiyi gəlirdən (divident, faiz və royaltidən əldə edilən gəlir istisna olmaqla) ödəmə 

mənbəyində xərclər çıxılmadan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 125‐ci maddəsində göstərilən 

dərəcələrlə vergi tutulmalıdır.  Qeyri‐rezidentin ikiqat vergitutmaya məruz qalmasının qarşısını almaq üçün 

yuxarıda qeyd edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində tutulan vergilər əgər beynəlxalq müqavilələrdə belə gəlirə 

münasibətdə məhdud vergiqoyma və ya vergidən azadetmə nəzərdə tutularsa, qeyri‐rezidentə qaytarılır. 

Əgər Beynəlxalq Sazişlər divident, faiz və/və ya royaltidən əldə edilən gəliri vergidən azad edirsə və ya belə 

gəlirə münasibətdə məhdud vergiqoyma tətbiq edirsə, azadetmə və ya məhdud vergiqoyma əvvəlcədən 

tətbiq olunur. 

Qaydalara həmçinin vergidən azadetmə və ya məhdud vergiqoymanın tətbiq edilməsi üçün rezident və qeyri‐

rezidentlər tərəfindən doldurulan formalar (rezidentlər üçün DTA‐01 və DTA‐02/ qeyri‐rezidentlər üçün DTA‐

03, DTA‐04, DTA‐05 və DTA‐06) da əlavə olunur. 

VERGİ CİNAYƏTLƏRİ İLƏ BAĞLI İNTERPOL AXTARIŞI 

Vergidən yayınma Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 1999‐cu il tarixdə qüvvəyə minmiş Cinayət 

Məcəlləsinə əsasən cinayət hesab olunur.  Xeyli miqdarda vergini ödəməkdən yayınan şəxs müəyyən vəzifə 

tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə 1.000 

manatdan 2.000 manatadək cərimə və ya 2 ilədək müddətə islah işləri və  ya 3 ilədək müddətə azadlıqdan 

məhrumetmə ilə cəzalandırılır.  Küllü miqdarda2 vergini ödəməkdən yayınan şəxs müəyyən vəzifə tutma və 

ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə 3 ildən 7 ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.  Vergidən yayınma cinayətini ilk dəfə törətmiş şəxs belə 

cinayət nəticəsində dəymiş zərəri tamamilə ödəyirsə, cinayət məsuliyyətindən azad edilir.  Şəxsin cinayət 

məsuliyyətinə cəlb edilməsi onu vergi öhdəliklərinin icrasından azad etmir. 

Azərbaycanda vergidən yayınma cinayətinə görə təqiblərin sayı, xüsusilə də Beynəlxalq Cinayət Polisi 

Təşkilatı (“İnterpol”) vasitəsilə aparılan təqiblərin sayı ildən ilə artır. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Cinayət Polisi 

Təşkilatına Qoşulması haqqında 9 fevral 1993‐cü il tarixli 72 nömrəli Qərarı ilə İnterpolun üzvü olmuşdur.  

İnterpolun Milli Mərkəzi Bürosu (“MMB”) Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ilə xarici dövlətin hüquq 

mühafizə orqanları arasında cinayətkarlıqla mübarizə ilə bağlı informasiyanı mübadilə edən müstəqil 

agentlikdir.  Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi (Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması 

Departamenti) vergi cinayətkarlarının tutulması üçün MMB ilə əməkdaşlıq əsasında fəaliyyət göstərir. 

Şəxsin beynəlxalq səviyyədə axtarışı üçün əvvəlcə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı3 İnterpola axtarış məktubu 

göndərir.  İnterpol öz növbəsində şəxsi axtarılan şəxslərin siyahısına daxil edir.  Adı axtarış siyahısında olan 

şəxs xarici polis tərəfindən aşkar olunarsa, İnterpol Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına bu barədə xəbər verir və sonuncu ya şəxsin Azərbaycan Respublikasına verilməsini, ya da şərti 

məhkum edilməsini tələb edə bilər.  Cinayət Törətmiş Şəxslərin Verilməsi (Ekstradisiya) haqqında 15 may 

2001‐ci il tarixli 132‐IIQ saylı Azərbaycan Respublikası Qanununun 1.2‐ci maddəsinə əsasən, cinayət törətmiş 

şəxsin verilməsi onun verilməsinə dair Azərbaycan Respublikası ilə sorğu edən xarici dövlət arasında müvafiq 

müqavilə əsasında, belə müqavilə olmadıqda, qarşılıqlı yardım prinsipinə riayət olunmaqla tələb edilə bilər. 

                                                            
2
 Küllü miqdar dedikdə, 50.000 manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür. 

3
 Burada müvafiq icra hakimiyyəti orqanı dedikdə, Vergilər Nazirliyi başa düşülür. 
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