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Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata 

keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə məlumatların bu dövlətlərin səlahiyyətli 

orqanlarına verilməsi Hədləri və Qaydasına (bundan sonra “Qaydalar”) dəyişikliklər edilib 

15 sentyabr 2021-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qaydalara dəyişikliklər 

edilməsi barəsində Qərar (“Qərar”) qəbul etmişdir. 

İlk növbədə qeyd edək ki, Qərara əsasən şəxslərin hər hansı razılaşması və ya aparılmış əməliyyatı 

nəzərə alınmadan maliyyə institutları tərəfindən məlumatların verilməsi tələbi və bununla əlaqədar 

Vergi Məcəlləsində müəyyən olunmuş sanksiyaların tətbiq olunması şərti Qaydalara daxil edilmişdir. 

Əsas anlayışlara dəyişikliklər 

Hesabatverən maliyyə institutu qismində çıxış edən “investisiya təşkilatı”nın anlayışına və onun 

tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyət və ya əməliyyatların siyahısına bir sıra dəyişikliklər edilmişdir.  

İnvestisiya təşkilatı müştəri üçün və ya müştərinin adından birbaşa fəaliyyətin idarə edilməsi 

məqsədilə aşağıdakıları həyata keçirən şəxs hesab olunacaqdır: 



 pul bazarı alətləri ilə ticarət (çeklər, istiqrazlar, depozit sertifikatları, törəmə maliyyə alətləri 

və s.), xarici valyuta mübadiləsi, maliyyə alətlərinin və ya aktivlərinin mübadiləsi, faiz 

dərəcələri, indeks alətləri və əmtəə fyuçerslərinin ticarəti; 

 fərdi və kollektiv portfelin idarə edilməsi fəaliyyəti; 

 digər şəxslərin adından pul və ya maliyyə aktivlərinin inzibatçılığı, idarə edilməsi və ya digər 

investisiyası. 

Yeni dəyişikliklərə əsasən (i) ümumi gəliri əsasən maliyyə alətlərinin ticarətinə, investisiyaya və ya 

təkrar investisiyaya aid olan depozitar və ya bank fəaliyyətini həyata keçirən təşkilat və ya müəyyən 

olunmuş sığorta şirkəti və ya (ii) yuxarıda qeyd olunan investisiya təşkilatı tərəfindən idarə olunan 

müvafiq hüquqi şəxslər də investisiya təşkilatı hesab olunacaqdır.  Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 

Qərara görə aşağıdakı aktiv NFE meyarlarına cavab verən hüquqi şəxslər “investisiya təşkilatı” hesab 

edilməyəcəkdir: 

 fəaliyyətinin əhəmiyyətli hissəsi bir və ya bir neçə törəmə müəssisənin dövriyyəyə buraxılmış 

səhmlərinin saxlanılmasından və ya onlara maliyyə xidmətinin göstərilməsindən ibarətdir; 

 təşkil edildiyi tarixdən 24 ay keçməmək şərtilə, maliyyə institutunun fəaliyyətindən fərqli 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün səhmlərə kapital qoyuluşu edir; 

 son 5 (beş) ildə maliyyə institutu olmamışdır və maliyyə institutunun əməliyyatlarından fərqli 

olan digər sahibkarlıq fəaliyyətini davam etdirmək və ya bərpa etmək niyyəti ilə öz 

aktivlərinin satılması və ya yenidən təşkil olunması prosesindədir; 

 maliyyə institutu olmayan əlaqəli hüquqi şəxslərə əsasən maliyyə və hedc əməliyyatları üzrə 

xidmət göstərir və əlaqəli hüquqi şəxs olmayan hər hansı hüquqi şəxsə maliyyə və ya hedc 

xidmətləri göstərmir, bu şərtlə ki, həmin əlaqəli hüquqi şəxslər maliyyə institutunun 

əməliyyatlarından fərqli olan digər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar. 

Qərara əsasən “passiv NFE” dedikdə, (aktiv NFE olmayan NFE ilə yanaşı) iştirakçı xarici dövlətin 

maliyyə institutu olmayan bank fəaliyyəti və ya poçt rabitəsinin milli operatorunun fəaliyyəti 

çərçivəsində depozitlər qəbul edən istənilən hüquqi şəxs başa düşüləcəkdir.   

Bununla yanaşı, Qaydaların ən vacib yeniliklərindən biri təcrübədə tez-tez mübahisələrə yol açan 

“əməliyyat” anlayışına aydınlıq gətirmək oldu – belə ki, anlayışa maliyyə institutları tərəfindən 

hesabat verilməli hesablar üzrə aparılan mədaxil və məxaric məbləğlərinin məcmusu daxil edildi. 

Nəticə etibarilə, Qaydaların pozulması ilə əlaqədar Vergi Məcəlləsinin 60.3.3-cü maddəsinə müvafiq 

olaraq aparılmış əməliyyatlar üzrə maliyyə institutlarına sanksiyalar tətbiq edilən zaman Qaydalarda 

müəyyən olunan yeni “əməliyyat” anlayışı əsas götürüləcəkdir.  Başqa sözlə, hesablar üzrə əməliyyat 

olduqda mədaxil və məxaric məbləğlərinin məcmusunun müvafiq faiz nisbətində sanksiya tətbiq 

olunacaqdır. 

Qaydalarda “nağd pul dəyəri” anlayışına bəzi dəqiqləşmələr və istisnalar müəyyən edilmişdir.  Yeni 

dəyişikliklərə əsasən bu anlayışa aşağıdakılar daxil edilmişdir: 

 həyatın yığım sığortası və (və ya) annuitet sığortası müqavilələri üzrə “Sığorta fəaliyyəti 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17.1-ci maddəsinə uyğun olaraq sığorta 

olunan tərəfindən alınan borc məbləği; 

 sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta ödənişi; 

 sözügedən sığorta müqavilələrinə vaxtından əvvəl xitam verildikdə qaytarılan məbləğ. 



Bununla birlikdə “nağd pul dəyəri” anlayışına Qaydaların 2.1-ci bəndində nəzərdə tutulan beynəlxalq 

sazişlərdə nağd pul dəyəri anlayışından istisna edilmiş ödənişlər daxil deyildir. 

Ümumi Hesabatlılıq Standartı əsasında hərtərəfli yoxlama prosedurlarına dəyişikliklər 

Qeyd etmək istərdik ki, Qaydalara daxil edilən yeni tələbə görə HVMİ özünü qiymətləndirmə sənədini 

və ya yazılı dəlilləri və ya rəsmi sənədləri qeyri-düzgün və ya əsassız hesab etdikdə və ya əsassız 

hesab etməyə əsası olduqda, HVMİ özünü qiymətləndirmə sənədinə və ya yazılı dəlillərə və ya rəsmi 

sənədlərə əsaslanmamalıdır.  Habelə, hesab açmaq üçün müraciət etmiş hüquqi şəxs tərəfindən 

özünüqiymətləndirmə sənədi təqdim edilmədikdə, hesabın açılmasından imtina olunmalıdır. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, hərtərəfli yoxlama prosedurları zamanı aşkar olunan “əlamət dəyişikliyi”nə 

aşağıdakı qaydada aydınlıq gətirilmişdir: 

 şəxsin statusuna təsir edən əlamət dəyişikliyi (məsələn, hesab sahibinin xarici dövlətin 

rezidenti kimi identifikasiyası, xarici dövlətdə cari poçt və ya yaşayış ünvanı daxil olmaqla, 

Qaydaların 4.5.12-ci yarımbəndində göstərilən digər əlamətlərin sonradan meydana 

çıxması); və 

 şəxsin statusuna təsir etdiyi halda ona məxsus hesabda, habelə şəxsin Qaydaların 1.6-cı və 

1.7-ci bəndlərinin müddəaları nəzərə alınmaqla əlaqəli olduğu digər hesabda məlumatların 

(o cümlədən hesab sahibinin) dəyişməsi və ya əlavə edilməsi. 

Həmçinin, fiziki şəxslərin aşağı və yüksək dəyərli hesabları üzrə hərtərəfli yoxlama prosedurları 

çərçivəsində elektron axtarış zamanı “poçtun saxlanması” göstərişi və ya “vasitəçi” ünvanı əlamətləri 

əsas götürülməyəcəkdir. Bununla yanaşı, fiziki şəxslərin yeni hesabları üzrə təqdim olunan 

özünüqiymətləndirmə sənədində hesab sahibinin həmin xarici dövlətə aid VÖEN-i və doğum tarixi o 

halda əks olunmayacaqdır ki, (i) aidiyyəti xarici dövlət tərəfindən VÖEN verilməsin və ya (ii) aidiyyəti 

xarici dövlətin qanunvericiliyinə görə həmin dövlət tərəfindən verilmiş VÖEN barədə məlumatın 

hesab sahibləri tərəfindən üçüncü şəxslərə məcburi verilməsi tələb edilməsin. 

Hüquqi şəxslərin yeni hesabları üzrə hərtərəfli yoxlama prosedurları zamanı passiv NFE olan hesab 

sahibinin nəzarət edən şəxslərinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə HVMİ AML/KYC prosedurlarına 

uyğun olaraq topladığı və saxladığı məlumatlara bu şərtlə əsaslana bilər ki, belə prosedurlar Maliyyə 

Tədbirləri üzrə İşçi Qrupunun (FATF) 2012-ci ilin fevral ayında qəbul edilmiş tövsiyələrinə uyğun 

gəlsin. 

Qərarın qəbul edilməsindən öncə, hüquqi şəxslərin yeni hesablarına münasibətdə əlamət dəyişikliyi 

halları baş verən zaman məhz yeni hesablar üzrə hərtərəfli yoxlama prosedurları ilə eyni qaydada, 

yəni yeni hesabların (i) barəsində hesabat verilməli olan bir və ya bir neçə şəxsə, və ya (ii) passiv 

NFE-yə məxsus olub-olmaması dəqiqləşdirilirdi.  Belə ki, Qaydalara yeni dəyişikliklərə əsasən belə 

əlamət dəyişikliyi aşkar olduğu zaman, HVMİ əvvəlcədən mövcud olan hesablar üzrə yoxlama 

prosedurlarını tətbiq edəcəkdir. 

Hesabat verməyən maliyyə institutlarının siyahısına dəyişikliklər 

Qərara uyğun olaraq bir əməliyyat çərçivəsində aparılması nəzərdə tutulan, minimum əməkhaqqı 

məbləğində dövlət büdcəsindən sosial xarakterli birdəfəlik ödənilən yardım vəsaitinin köçürülməsi 

məqsədilə açılmış hesablar hesabat verilməyən hesablara aid edilir.  Bu səbəblə hesab edirik ki, 

sosial xarakterli birdəfəlik ödənişlərin edilməsi məqsədilə açılmış hesablar, məsələn, işsiz kimi 

qeydiyyatda olan şəxslərə koronavirus (COVID-19) pandemiyası ilə əlaqədar birdəfəlik ödənişlərin 

edilməsi ilə əlaqədar açılmış hesablar hesabat verilməyən hesab kimi qəbul olunacaqdır. 

Həmçinin, hesabat verməyən beynəlxalq təşkilatlar ilə bağlı tələblərə də dəyişikliklər edilmişdir.  Belə 

ki, aşağıdakı şərtlərə cavab verən hər hansı beynəlxalq təşkilat hesabat verməyən maliyyə institutu 

hesab olunacaqdır: 



 üzvləri əsasən dövlət təşkilatı olan; 

 faktiki olaraq baş ofis ilə və ya Azərbaycan Respublikası ilə razılaşması olan qurum; 

 gəliri fərdi şəxsin xeyrinə işləməyən hər hansı hökumətlərarası təşkilat (o cümlədən alt 

qurum səviyyəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar). 
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