Azərbaycana gələn xarici vətəndaşlar üçün
Vergi Təlimatı 2014

Deloitte Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan şəxsi gəlir vergisi və qanunvericiliyə əməletmə
prosedurları barədə hazırkı qısaca məlumatı sizə təqdim etməkdən məmnunluq hissi keçirir. Sizin
rahatlığınız üçün bu təlimat Tez-tez Verilən Sualların (FAQ) siyahısı şəklində təqdim olunur.
Azərbaycana xoş gəlmişsiniz!
Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi daim sürətlə dəyişir və bununla əlaqədar olaraq, bu broşürdən
ümumi məqsədlər üçün istifadə etməyi sizə tövsiyə edirik. Hazırda Azərbaycanda üç vergi rejimi tətbiq
olunur: yerli qanunvericiliyə əsaslanan rejim, HPBS rejimi və BXKHS rejimi. Azərbaycandakı bir çox HPBSlər oxşar olduğu üçün biz bu broşürdə Azəri-Çıraq-Günəşli yatağına dair HPBS-ə istinad edəcəyik. Sizə bu
üç vergi rejimi barədə məlumat verəcəyik (hər bir sual üçün cavab 1 yerli qanunvericiliyə əsaslanan rejimi,
cavab 2 HPBS rejimini, cavab 3 isə BXKHS rejimini əks etdirəcək). Xüsusi halla bağlı müzakirə üçün
bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz.
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Ölkəyə daxil olma, Qeydiyyat və Fərdi İcazə
Sual
Ölkəyə gəlmə /ölkədən çıxma barədə vergi orqanlarına məlumat verilməlidirmi?
Cavab
1. Xeyr, belə bir tələb yoxdur. Lakin Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olursunuzsa və ölkədən
çıxmağı planlaşdırırsınızsa, fəaliyyətinizi dayandırdıqdan sonra 30 gün ərzində yekun vergi bəyannaməsi
təqdim etməlisiniz.
2. Xeyr, HPBS ilə bağlı belə bir tələb yoxdur.
3. Xeyr, BXKHS ilə bağlı belə bir tələb yoxdur.
Sual
Azərbaycan Respublikasına gəldikdən sonra burada dövlət orqanlarında qeydiyyatdan keçmək lazımdırmı?
Cavab
1. Bəli. Azərbaycan Respublikasına gəldikdən sonra üç iş günü ərzində bu ölkənin (müvəqqəti yaşayış yeri)
Dövlət Miqrasiya Xidmətində qeydiyyatdan keçməlisiniz. Bu tələb yalnız Azərbaycan Respublikası
ərazisində üç gündən artıq qalacağınız halda tətbiq edilir. Siz və ya gəldiyiniz ölkə poçt, elektron poçt
vasitəsilə və ya şəxsən Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ərizə (sizə məxsus pasportla birlikdə) təqdim edə bilər.
2. Bəli, qeyd edilən qaydalar HPBS-lərə də şamil olunur.
3. Bəli, qeyd edilən qaydalar BXKHS-lərə də şamil olunur.
Sual
Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olmaq üçün viza olmalıdırmı? Olmalıdırsa, haradan əldə edə
bilərəm?
Cavab
1. Azərbaycana səfər etmək niyyətində olduğunuz halda, Azərbaycan Respublikası ilə rezidenti olduğunuz
ölkə arasında viza rejimi tətbiq edilirsə, siz viza əldə etməlisiniz.
Viza Azərbaycan Respublikasının rezidenti olduğunuz və ya digər təyin edilmiş ölkələrdəki səfirliklərindən
və konsulluqlarından əldə edilə bilər.
2. Eyni qaydalar HPBS-lərə də şamil olunur.
3. Eyni qaydalar BXKHS-lərə də şamil olunur.
Sual
Azərbaycanda işləmək üçün iş icazəsi əldə etməliyəm? İş icazəsi lazımdırsa, necə əldə edə bilərəm? Nə
qədər müddətə etibarlıdır və belə icazənin əldə edilməsi üçün tələb olunan müddət və xərc nə qədərdir?
Cavab
1. Bəli, Azərbaycanda işləmək istəyən xarici fiziki şəxslər onları işə götürən tərəfin vasitəsilə Azərbaycan
Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətindən iş icazəsi əldə etməlidirlər. İş icazəsi bir illik müddətə verilir və
müddəti bir il olmaq şərtilə bir neçə dəfə uzadıla bilər. Bununla belə, aşağıdakı hallarda iş icazəsi tələb
edilmir:







Azərbaycan Respublikasının daimi rezidenti olduqda;
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə ailəli olduqda, bir şərtlə ki, həmin vətəndaşın həyat
yoldaşı öz yaşayış yerində qeydiyyatda olsun;
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda;
Beynəlxalq müqavilə əsasında təsis olunmuş təşkilatda rəhbər vəzifədə çalışdıqda;
Diplomatik nümayəndəlikdə və ya beynəlxalq təşkilatda çalışdıqda;
Xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filialının və ya nümayəndəliyinin rəhbəri və ya
rəhbər müavini olduqda;



İl ərzində 90 günə qədər ezamiyyətə göndərildikdə;

İş icazəsi sizi işə götürən tərəfin Dövlət Miqrasiya Xidmətinə ərizəsi əsasında verilir. İcazə müraciət üçün
tam sənədlər toplusunu təqdim etdikdən sonra 20 iş günü ərzində verilir. İş icazəsi və icazənin müddətinin
uzadılması üçün dövlət rüsumu 1,000 AZN-dir (təxminən 1,275 ABŞ dollarıdır).
2. Eyni şərtlər HPBS ilə bağlı hallarda da tətbiq olunur.
3. Eyni şərtlər BXKHS ilə bağlı hallarda da tətbiq olunur.
Sual
Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə tələb olunurmu? Tələb olunursa, necə əldə edə bilərəm və etibarlılıq
müddəti nə qədər olur?
Cavab
1. İş icazəsi əsasında müvəqqəti yaşamaq üçün icazə əldə edə bilərsiniz. Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə
ərizə təqdim etməklə əvvəlcə bir il müddətinə verilir və daha sonra isə müddəti bir dəfəyə iki ildən artıq
olmamaq şərtilə uzadıla bilər. Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə tam müraciət sənədləri toplusunu təqdim
etdikdən sonra 20 iş günü ərzində verilir.
Müvəqqəti yaşamaq üçün icazə əldə edə bilmək məqsədilə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan xarici
hüquqi şəxslərin hüquqi cəhətdən məcburi xarakter daşıyan əmək müqavilələri əsasında işə götürülmüş ən
azı 5 tam və ya 10 yarım ştatlı işçisi olmalıdır. Bu işçilərin ən azı 80%-i Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı olmalıdır.
2. Eyni qaydalar HPBS-lərə də şamil olunur.
3. Eyni qaydalar BXKHS-lərə də şamil olunur.
Sual
Yerli müqavilə lazımdırmı?
Cavab
1. Bəli. Əgər ölkə daxilində Azərbaycana məxsus şirkətdə, yaxud hər hansı xarici hüquqi şəxsin
Azərbaycan Respublikasındakı filialında və ya nümayəndəliyində çalışırsınızsa və həmin xarici hüquqi
şəxsin baş ofisi ilə əmək müqaviləsi bağlamamısınızsa.
2. Eyni qaydalar HPBS-lərə də şamil olunur.
3. Eyni qaydalar BXKHS-lərə də şamil olunur.

Vergi Rezidentliyi statusu, Vergilər və Vergi dərəcələri
Sual
Azərbaycanda vergi rezidentliyi qaydaları necədir?
Cavab
1. Ümumilikdə Azərbaycan Respublikası ərazisində fiziki olaraq 182 təqvim günündən artıq müddətdə
qaldığınız halda Azərbaycanın vergi rezidenti hesab edilirsiniz (vətəndaşlıqdan asılı olmayaraq).
2. HPBS-ə əsasən, əcnəbi işçilər üçün üç vergi rezidentliyi qaydası tətbiq olunur.



Adi biznes məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikası ərazisində ardıcıl olaraq 30 təqvim günündən
artıq müddətə qalan əcnəbi işçi vergi rezidenti hesab edilir. Azərbaycan Respublikası ərazisində
30-cu gündən sonra əldə edilən gəlir vergiyə cəlb olunur.
Azərbaycan Respublikası ərazisində bir təqvim ili ərzində ardıcıl olaraq 30 gündən az, lakin
ümumilikdə 90 gündən artıq müddətdə qalan fiziki şəxslər də vergi rezidenti hesab edilir. 90-cı
gündən sonra əldə edilən gəlir vergiyə cəlb olunur.



Əvəzlənmə metodu ilə işləyən olan fiziki şəxslər və əsas iş yeri Azərbaycan Respublikası olan
əcnəbilər də bir təqvim ili ərzində Azərbaycan Respublikası ərazisində ümumilikdə 90 gündən artıq
müddətdə qaldıqda artıq vergi rezidentləri hesab edilir.

Əvəzlənmə metodu ilə bağlı nəzərinizə çatdıraq ki, Azəri-Çıraq-Günəşli, Şah Dəniz, Alov və İnam Hasilatın
Pay Bölgüsü Sazişləri üzrə Əməkdaşların və Fiziki Şəxslərin Vergiyə Cəlb Olunması haqqında Protokollara
dair İzahatlar (“İzahatlar”) 19 aprel 2006-cı il tarixində qəbul edilmişdir.
Bu İzahatlar, aşağıdakı şərtlərə əməl edildikdə, fiziki şəxsin növbəsinin əsaslandığı əvəzlənmə statusunu
müəyyən edən aydın meyarları nəzərdə tutur:




Fiziki şəxslər təyinat başlamazdan əvvəl hazırlanaraq təsdiqlənmiş əvəzlənmə dövrəsinə (yəni
növbə və istirahət günlərinin dövrəsi) əsaslanan və əvəzlənmə dövrü ərzində müntəzəm olaraq
riayət edilən (tələb olunan qaydada) qrafikə uyğun çalışır
İşəgötürən/ sifarişçi əvəzlənmə dövrəsini və müvafiq məqsədlə nəqliyyatın növünü təsdiqləyir
Fiziki şəxs yalnız növbədə olduğu günlər başa çatdıqdan sonra öz ölkəsinə qayıdır

3. BXKHS üzrə çalışdığınız halda, il ərzində Azərbaycan Respublikası ərazisində qaldığınız günlərin sayı
183 və ya daha artıq olarsa siz vergi rezidenti hesab edilirsiniz. İl ərzində qaldığınız günlərin sayı 183-dən
az olarsa sizin gəliriniz Azərbaycanda tətbiq edilən ŞGV-ə cəlb olunmayacaq.
Sual
Gəlir hansı vergilərə cəlb olunur? Vergilər hansı dərəcə ilə tətbiq edilir?
Cavab
1. Vergi rezidentləri adətən aşağıdakı cədvəldə göstərilmiş dərəcələrlə vergiyə cəlb olunurlar. Bu dərəcələr
onların nağd və /və ya pul olmayan formada ödənilən qlobal gəlirlərinə aiddir:
Aylıq Vergiyə cəlb olunan Gəlir

Vergi Dərəcələri

2,500 AZN-dək

14%

2,500 AZN-dən artıq

350 AZN + 2,500 AZN-dən artıq məbləğin
25%-i

Aylıq Vergiyə cəlb olunan Gəlir

Vergi Dərəcələri

30,000 AZN-dək

14%

30,000 AZN-dən artıq

4,200 + 30,000 AZN-dən artıq məbləğin 25%-i

Aylıq gəlir 250 AZN-dən az olduqda 136 AZN məbləğində gəlir və illik gəlir 3,000 AZN-dən az olduqda isə
1,632 AZN məbləğində gəlir vergidən azaddır.
Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər 20% sabit dərəcə ilə vergiyə olunacaqlar.
Azərbaycan Respublikası ərazisində biznes fəaliyyəti ilə məşğul olursunuzsa, ƏDV ödəyicisi deyilsinizsə və
vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarınızın həcmi ardıcıl olaraq 12 ay müddətində 120,000 AZN-dən (təxminən
153,000 AZN) artıq deyilsə, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmək hüququnuz var.
Gəliriniz əvvəldə göstərilən həddi keçirsə, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməlisiniz.
Fərdi sahibkarların sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmasına imkan yaradan vergiyə cəlb olunan
əməliyyatların minimum məbləği hər hansı ardıcıl 12 aylıq müddət üzrə 120,000 AZN (təxminən 153,000
AZN) müəyyən edilir. Sadələşdirilmiş vergi malların, xidmətlərin və işin təmin edilməsindən əldə olunan
gəlir üzrə Bakı üçün 4%, bölgələr üçün 2% dərəcə ilə hesablanır.
2. HPBS üzrə eyni ŞGV dərəcələri Azərbaycan Respublikasının vergi rezidentləri tərəfindən
Azərbaycandakı fəaliyyətin birbaşa nəticəsi kimi əldə edilən gəlirə də tətbiq olunur.
3. BXKHS üzrə eyni ŞGV dərəcələri vergi rezidenti olduqdan sonra tətbiq edilir.
Sual
Vergi məqsədləri üçün qeyri-rezident statusuna malik olsam Azərbaycanda vergi ödəməliyəm?
Cavab

1. Bəli. Azərbaycan Respublikasında təqvim ili ərzində fiziki olaraq 183 gündən az müddətdə qaldığınız
halda vergi məqsədləri üçün qeyri-rezident hesab edilirsiniz və Azərbaycan Respublikası mənbəyindən
əldə edilən işçi gəliriniz
yuxarıda göstərilmiş dərəcələrlə vergiyə cəlb olunur. Qeyri-rezidentlərin
Azərbaycandan başqa digər mənbədən əldə etdikləri gəlir aşağıdakı şəkildə vergiyə cəlb olunur:







Dividendlər – 10%
Maliyyə lizinqi əməliyyatları ilə bağlı ödənilən kredit faizi daxil olmaqla, digər faizlər – 10%
Royaltilər və icarə haqqı – 14%
Beynəlxalq fraxt və ya kommunikasiya – 6%
Sığorta və təkrarsığorta haqları – 4%
Azərbaycan Respublikası mənbəyindən digər gəlirlər – 10%

Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə edilən gəlirlərə Azərbaycanda yerinə yetirilən öhdəliklər və ya
göstərilən xidmətlərlə bağlı, eləcə də ödəniş yerindən asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində
yerləşən əmlakdan gəlirlər aiddir.
2. Xeyr.
3. Xeyr.

Vergi bəyannaməsi üzrə tələblər
Sual
Azərbaycanda vergi bəyannaməsi təqdim etmək lazımdır?
Cavab
1. Xeyr. Bu şərtlə ki, sizin gəliriniz yalnız belə gəliri sizə ödəyən müəssisə və fiziki şəxs tərəfindən ödəmə
mənbəyində vergiyə cəlb olunan əmək haqqından ibarət olsun.
Lakin Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulsunuzsa, ya ŞGV bəyannaməsi, ya da sadələşdirilmiş
vergi bəyannaməsi təqdim etməlisiniz.
ƏDV ödəyiciləri aylıq ƏDV bəyannaməsi təqdim etməlidir.
2. Xeyr. Lakin işəgötürən vergi rezidenti olan əcnəbi işçilər ilə bağlı təqvim rübü ərzində Azərbaycanda
həyata keçirilmiş bütün ŞGV ödənişlərinə dair vergi orqanlarına bəyannamə təqdim etmək öhdəliyi daşıyır.
3. Xeyr. Lakin işəgötürən vergi rezidenti olan əcnəbi işçilər ilə bağlı təqvim rübü ərzində Azərbaycanda
həyata keçirilmiş bütün ŞGV ödənişlərinə dair vergi orqanlarına bəyannamə təqdim etmək öhdəliyi daşıyır.

Sual
Azərbaycanda vergi ili nədir?
Cavab
1. Vergi ili təqvim ilidir.
2. HPBS-ə əsasən vergi ili təqvim ilidir.
3. Eynilə, BXKHS-ə əsasən vergi ili təqvim ilidir.
Sual
Vergi bəyannaməsini nə zaman təqdim etməliyəm?
Cavab
1. Sizi işə götürən tərəf ƏDV və ya sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınıbsa, belə tərəf təqvim
ilindən sonrakı 31 yanvar tarixinə qədər vergi rezidenti olan əcnəbi işçiləri ilə bağlı təqvim ili ərzində həyata
keçirilmiş bütün ŞGV ödənişlərinə dair vergi orqanlarına bəyannamə təqdim etməlidir. Əks halda, həmin
işəgötürən təqvim rübündən sonrakı ayın 20-ci gününə qədər rüblük ŞGV bəyannamələrini təqdim etmək
üçün məsuliyyət daşıyır.

Fərdi sahibkarlar vergi qeydiyyatına (rezidentliyinə) malik olduqları ölkədə vergi ilindən sonrakı 31 mart
tarixində ŞGV bəyannaməsini təqdim etmək öhdəliyi daşıyırlar. Bu müddət, vergi məbləğini ödəmək şərtilə,
ərizə təqdim etməklə üç aya qədər uzadıla bilər.
Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi təqvim rübü bitdikdən sonra növbəti ayın 20-ci gününə qədər təqdim
edilir.
Vergi ili ərzində sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdığınız halda, 30 gün ərzində vergi bəyannaməsi təqdim
etməlisiniz.
ƏDV ödəyiciləri təqvim ayı bitdikdən sonra növbəti ayın 20-ci günündən gec olmayaraq ƏDV bəyannaməsi
təqdim etməlidir.
2. Sizi işə götürən tərəf təqvim rübü bitdikdən sonra növbəti ayın 20-ci gününə qədər vergi rezidenti olan
əcnəbi işçiləri ilə bağlı təqvim rübü ərzində həyata keçirilmiş bütün ŞGV ödənişlərinə dair vergi orqanlarına
bəyannamə təqdim etməlidir. Bundan əlavə, işəgötürən vergi rezidenti olan əcnəbi işçiləri ilə bağlı təqvim ili
ərzində Azərbaycanda həyata keçirilmiş bütün ŞGV ödənişlərinin icmalını dördüncü rüb üzrə ŞGV
bəyannaməsinə qoşma şəklində Vergilər Nazirliyinə təqdim etməlidir.
3. Eynilə, BXKHS-ə əsasən, sizi işə götürən tərəf təqvim rübü bitdikdən sonra növbəti ayın 20-ci gününə
qədər vergi rezidenti olan əcnəbi işçiləri ilə bağlı təqvim rübü ərzində həyata keçirilmiş bütün ŞGV
ödənişlərinə dair vergi orqanlarına bəyannamə təqdim etməlidir. Bundan əlavə, işəgötürən vergi rezidenti
olan əcnəbi işçiləri ilə bağlı təqvim ili ərzində Azərbaycanda həyata keçirilmiş bütün ŞGV ödənişlərinin
icmalını növbəti təqvim ilinin 1 aprel tarixindən əvvəl Vergilər Nazirliyinə təqdim etməlidir.
Sual
Azərbaycanda avans vergi ödənişləri üzrə bəyannamə təqdim etmək tələb olunurmu?
Cavab
1. Xeyr, əgər siz ŞGV-yə cəlb olunmuş sahibkar deyilsinizsə. ŞGV-yə cəlb olunmuş sahibkar olduğunuz
halda, təqvim rübündən sonra növbəti ayın 15-ci gününə qədər rüblük avans vergi ödənişlərinə dair
hesablamaları təqdim etmək sizdən tələb oluna bilər.
2. Xeyr.
3. Xeyr.
Sual
Birgə vergi bəyannaməsi (vergi ödəyicisi və həyat yoldaşı) təqdim oluna bilər?
Cavab
1. Xeyr.
2. Xeyr.
3. Xeyr.
Sual
Vergiyə cəlb olunan gəlir haqqında hesabat hansı valyuta ilə təqdim olunmalıdır?
Cavab
1. Əldə edilmiş bütün gəlirlər haqqında hesabat AZN ilə təqdim olunmalıdır.
2. Sizi işəgötürən tərəf sizin vergiyə cəlb olunan gəlirləriniz haqqında hesabatı AZN və ya ABŞ dolları ilə
təqdim etməlidir.
3. Sizi işəgötürən tərəf sizin vergiyə cəlb olunan gəlirləriniz haqqında hesabatı AZN və ya ABŞ dolları ilə
təqdim etməlidir.
Sual
Vergi bəyannamələrinin vaxtından gec təqdim olunmasına görə hər hansı cərimə tətbiq edilirmi?

Cavab
1. Bəli, 40 AZN-ə (təxminən 51 ABŞ dolları) qədər məbləğdə cərimə tətbiq edilə bilər.
2. Eyni cərimə HPBS rejimi üzrə çalışan vergi ödəyicilərinə də şamil olunur.
3. Eyni cərimə BXKHS rejimi üzrə çalışan vergi ödəyicilərinə də şamil olunur.

Vergi ödənişləri
Sual
Azərbaycanda vergi necə ödənilir?
Cavab
1. ŞGV, ödəyici müəssisə müvafiq öhdəliyə malik olduqda, ya ödəmə mənbəyində vergi ilə, ya da vergi
bəyannaməsi təqdim etmək öhdəliyi daşıdığınız halda, şəxsən ödənilə bilər.
Sadələşdirilmiş vergi və ƏDV ödəyiciləri vergiləri şəxsən ödəmək öhdəliyinə malikdirlər.
2. HPBS-ə əsasən, ŞGV işəgötürən tərəfindən ödəmə mənbəyində vergi ilə ödənilir.
3. BXKHS-ə əsasən, ŞGV işəgötürən tərəfindən ödəmə mənbəyində vergi ilə ödənilir.

Sual
Gəliri şəxsən ödəməli olduğum halda proses necə həyata keçirilir?
Cavab
1. Gəliriniz yalnız Azərbaycanda əldə etdiyiniz əmək haqqından ibarətdirsə, sizi işə götürən tərəf gəlir
vergisinin tutulması və Dövlət Büdcəsinə ödənilməsi üçün məsuliyyət daşıyır.
Lakin əldə etdiyiniz gəlir sahibkarlıq fəaliyyətindən olduğu, eləcə də ŞGV ödəyicisi olduğunuz halda cari il
üzrə gəlir vergisi hər rüb bitdikddən sonra növbəti ayın 15-ci gününə qədər əvvəlcədən nağd şəkildə və ya
şəxsi bank hesabından köçürmə yolu ilə Dövlət Büdcəsinə ödənilməlidir. Qeyd edək ki, avans ödənişlərin
məbləği müvafiq vergi ili üzrə ödəniləcək ümumi gəlir vergisinin 75%-dən az olmamalıdır. Yekun ödəniş illik
gəlir vergisi bəyannaməsini təqdim etməzdən əvvəl – növbəti ilin 31 mart tarixinə qədər həyata
keçirilməlidir.
Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olduğunuz halda təqvim rübü bitdikdən sonra növbəti ayın 20-ci günündən
gec olmayaraq vergi ödənişini həyata keçirmək öhdəliyinə maliksiniz.
ƏDV ödəyicisi olduğunuz halda təqvim ayı bitdikdən sonra növbəti ayın 20-ci günündən gec olmayaraq
vergi ödənişini həyata keçirməlisiniz.
2. Xeyr, şəxsən ŞGV ödəməli deyilsiniz.
3. Xeyr, şəxsən ŞGV ödəməli deyilsiniz.
Sual
Vergi hansı valyuta ilə ödənilməlidir?
Cavab
1. Azərbaycandakı ŞGV AZN ilə ödənilməlidir.
2. HPBS-ə əsasən, işəgötürən vergi rezidenti olan əcnəbi işçilərinin Azərbaycandakı ŞGV-ni AZN və ya
ABŞ dolları ilə ödəyə bilər.
3. BXKHS-ə əsasən, işəgötürən vergi rezidenti olan əcnəbi işçilərinin Azərbaycandakı ŞGV-ni AZN və ya
ABŞ dolları ilə ödəyə bilər.
Sual
Məni işə götürən tərəf vergi ödənişlərini mənim adımdan həyata keçirə bilərmi?

Cavab
1. Bəli, sizi işə götürən tərəf vergiləri sizin adınızdan Dövlət Büdcəsinə köçürməlidir.
2. İşəgötürənlərdən bu ödənişləri HPBS-ə müvafiq qaydada sizin adınızdan həyata keçirmək tələb olunur.
3. İşəgötürənlərdən bu ödənişləri BXKHS-ə müvafiq qaydada sizin adınızdan həyata keçirmək tələb olunur.
Sual
Verginin gec ödənilməsinə görə hər hansı cərimə tətbiq olunurmu?
Cavab
1. Bəli, ödəniləcək verginin gecikdirildiyi hər gün üçün 0.1% dərəcə ilə faiz hesablanır.
2. HPBS-ə əsasən, işəgötürən vergi ödənişinin gecikdirildiyi hər gün üçün illik LİBOR + 4% dərəcə ilə faiz
ödəməlidir.
3. BXKHS-ə əsasən, işəgötürən vergi ödənişinin gecikdirildiyi hər gün üçün illik LİBOR + 3.5% dərəcə ilə
faiz ödəməlidir.

Vergiyə cəlb olunan gəlir
Sual
Əmək haqqının hansı növləri vergiyə cəlb olunur?
Cavab
1. İşçinin gəliri, o cümlədən:




Əmək haqqı
Bonuslar
Pul olmayan digər qazanclar

İnvestisiyalardan əldə olunan gəlir, o cümlədən:






Dividendlər
Faiz
İcarə
Royaltilər
Kapital artımından gəlir

Müxtəlif



Miras
Hədiyyələr

Sahibkarlıq fəaliyyətindən, eləcə də aşağıdakı fəaliyyətlərdən gəlir:




Malların təchizatı
Xidmətlərin göstərilməsi
İşin icrası

2. HPBS-ə əsasən, məvacib, əmək haqqı, bonuslar, şəxsi səfər xərcləri, ailə üzvlərinin təhsil xərcləri və s.
daxil olmaqla xarici işçilərin demək olar ki Azərbaycanda əldə etdikləri bütün gəlirləri vergiyə cəlb olunur.
3. Eynilə, BXKHS-ə əsasən, məvacib, əmək haqqı, bonuslar, şəxsi səfər xərcləri, ailə üzvlərinin təhsil
xərcləri və s. daxil olmaqla xarici işçilərin demək olar ki Azərbaycanda əldə etdikləri bütün gəlirləri vergiyə
cəlb olunur.
Sual
Vergiyə cəlb olunan gəlirdən hansı gəlir çıxıla və ya tutula bilər?
Cavab

Azərbaycanda vergidən azad olan bir neçə gəlir növü vardır. Bu gəlir növlərinə daxildir:








Hədiyyələr, maliyyə yardımı və ailə üzvlərində qalmış miras
Aliment
Vergi ödəyicisinin ən azı üç il yaşadığı əmlakın satışı
Zərərə görə kompensasiya ödənişi
Lotereya uduşları
İdman mərclərindən uduşlar
Bizneslə bağlı müəyyən xərclər

2. HPBS-lərə müvafiq olaraq, mənzil xərclərinin kompensasiyası, qida, nəqliyyat xərcləri kimi gəlirlər
düzgün təmin edilmək şərtilə (məs., icarə müqaviləsi, qəbzlər, hesab-fakturalar və s.), vergiyə cəlb olunmur.
3. Eynilə, BXKHS-lərə müvafiq olaraq, Azərbaycanda vergiyə cəlb olunan gəlirləri müəyyən edərkən əcnəbi
işçilər 1-ci cavabda şərh olunduğu kimi, Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan azadolmaları tətbiq etmək
hüququna malikdirlər.
Tutulmalar, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan müəyyən hallar istisna olmaqla, gəlir gətirən fəaliyyətlər
zamanı qarşılanmış bütün xərcləri əhatə edir.

Sosial Sığorta Haqları
Sual
Azərbaycana ezamiyyət məqsədilə gəldikdə və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda SSH
ödəməliyəm? SSH necə ödənilir?
Cavab
Bəli. SSH Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə etdiyiniz gəlir üzrə 3% dərəcə ilə hesablanır.
Bundan əlavə, işəgötürənlərdən işçilərin ümumi gəliri üzrə 22% dərəcə ilə SSH ödəmək tələb olunur. Sizi
işə götürən tərəf SSH-nın aid olduğu təqvim ayından sonrakı ayın 15-ci günündən gec olmamaq şərtilə,
əmək haqqının ödənildiyi tarixdə 3% və ya 22% SSH hesablamağa görə məsuliyyət daşıyır.
Ticarət və tikinti ilə bağlı əməliyyatlar aparan fərdi sahibkarlar Azərbaycanda müəyyən edilmiş minimum
rəsmi aylıq əmək haqqının (52.50 AZN - təxminən 67 ABŞ dolları) 50%-ni ödəmək öhdəliyi daşıyır; digər
sahələrdə çalışan fərdi sahibkarlar minimum aylıq əmək haqqının (21 AZN – təxminən 27 ABŞ dolları)
20%-ni ödəməlidirlər.
2. HPBS üzrə fəaliyyət göstərən podratçıların əcnəbi işçiləri və xarici subpodratçılar SSH-dən azaddırlar.
3. BXKHS üzrə fəaliyyət göstərən podratçıların əcnəbi işçiləri və xarici subpodratçılar SSH-dən azaddırlar.

Sual
Məni işə götürən tərəf SSH ödənişlərini həyata keçirirmi? Keçirirsə, hansı dərəcə tətbiq olunur?
Cavab
1. Bəli. SSH ümumi gəlir üzrə 22 % dərəcə ilə tətbiq olunur.
2. Xeyr.
3. Xeyr.
Sual
Azərbaycanda DSMF-ə hesabat təqdim etməliyəmmi? Nə zaman təqdim etməliyəm?
Cavab
1. Gəliriniz yalnız çalışdığınız müəssisədəki əmək haqqından ibarətdirsə, sizi işə götürən tərəf əcnəbi
işçiləri üçün təqvim rübü ərzində ödənilmiş SSH ilə bağlı təqvim rübü bitdikdən sonra növbəti ayın 20-ci
gününə qədər DSMF-ə hesabat təqdim etmək üçün məsuliyyət daşıyır.
Sahibkarsınızsa, təqvim rübü bitdikdən sonra növbəti ayın 20-ci gününə qədər DSMF-ə müvafiq hesabat
təqdim etmək sizin məsuliyyətiniz olacaq.

2. Xeyr.
3. Xeyr.

İkiqat Vergiqoymaya dair Sazişlər
Sual
Əcnəbinin Azərbaycanda tətbiq olunan gəlir vergisindən azad ola bilərmi?
Cavab
1. İlk növbədə qeydiyyatda olduğunuz ölkənin Azərbaycanla İVS bağlayıb-bağlamadığını
müəyyənləşdirməlisiniz. Bəzi İVS-lərdə gəlirin müəyyən növlərinə görə Azərbaycandakı vergidən
azadolmaya dair müddəalar nəzərdə tutulur.
2. Eyni məsələ sizə HPBS rejimi tətbiq olunduğu hala da şamil edilir.
3. Eyni məsələ sizə BXKHS rejimi tətbiq olunduğu hala da şamil edilir.
Sual
İVS üzrə azadolmanı necə iddia edə bilərəm?
Cavab
Müvafiq azadolmanı tələb etmək üçün vergi bəyannaməsi və ya azadolma haqqında ərizə təqdim
etməlisiniz. Həmçinin, qeydiyyat ölkənizin vergi orqanlarından həmin ölkənin vergi rezidenti olduğunuzu
təsdiqləyən rəsmi sənədi əldə edərək Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanlarına təqdim etməlisiniz.
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının vergi orqanları qeydiyyat ölkənizdə tətbiq olunan vergilərin
ödənildiyini təsdiqləyən sənəd tələb edə bilər. Hər iki sənəd vergi rezidenti olduğunuz ölkənin vergi
orqanları tərəfindən verilməlidir. Azərbaycanda İVS-dən azadolma adətən mürəkkəb və vaxt tələb edən
prosesdir.
2. Eyni prosedurlar sizə HPBS rejimi tətbiq olunduğu hala da şamil edilir.
3. Eyni prosedurlar sizə BXKHS rejimi tətbiq olunduğu hala da şamil edilir.
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