Azəәrbaycan Respublikası Vergiləәr Nazirinin
10 dekabr 2009-cu il tarixli
0917040101142300 №-li ƏӘmri iləә təәsdiq edilmişdir

İxrac məәqsəәdli neft-qaz fəәaliyyəәti üzrəә Podratçının aldığı
gəәlirləәri barəәdəә bəәyannaməәnin təәrtib edilməәsi

Qaydası
Bəәyannaməә ixrac məәqsəәdli neft-qaz fəәaliyyəәtinəә xüsusi iqtisadi rejimin təәtbiqi
haqqında qanunun 3.2.2. maddəәsi üzrəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn Podratçılar üçün rüblük
məәnfəәəәt vergisinin hesablanması məәqsəәdiləә aşağıdakı kimi doldurulur:
Bəәyannaməә doldurularkəәn qaralamalara vəә düzəәlişləәrəә yol verilməәməәlidir.
Təәqdim olunmuş bəәyannaməәdəә aparılan hesablamalardakı riyazi səәhvləәr vergi
orqanı təәrəәfindəәn düzəәldilir vəә kompüter proqramı vasitəәsi iləә düzgün hesablanmış
vergi məәbləәğləәri birbaşa baza göstəәriciləәrinəә daxil edilir.
Nəәzəәrdəә tutulmuş xanalar üzrəә göstəәrici olmayan zaman həәmin xanalar
doldurulmur.
Bəәyannaməәnin əәvvəәlindəә göstəәriləәn «Qeyd»dəәki «verilmiş formanın təәrtib
edilməәsi qaydalarını oxuyun» vəә « + . / , % Z simvollarından istifadəә etməәyin,
böyük çap həәrfləәrləә qara vəә ya göy diyircəәkli qəәləәmləә doldurun» tövsiyyəәləәrəә
ciddi əәməәl olunmalıdır.
- «Qeyd»dəәn sonrakı «Bəәyannaməәnin təәqdim ediləәn vergi orqanının adı» səәtrin
xanalarında böyük çap həәrfləәri iləә həәr xanada bir həәrfləә qeydiyyatda olduğu vergi
orqanının adı yazılmalıdır.
Misal:

Bölməә I. Vergi ödəәyicisi haqqında ümumi məәlumat.
- 1-ci səәtrin «VÖEN» xanalarında (həәr xanada bir rəәqəәmləә) vergi ödəәyicisinin
VÖEN-i yazılır;

- 2-ci səәtrin «Vergi ödəәyicisinin tam adı» xanalarında böyük çap həәrfləәri iləә
(həәr xanada bir həәrfləә) vergi ödəәyicisinin tam adı yazılır;

- 3-cü səәtrdəә «ƏӘsas fəәaliyyəәt növünün kodu» göstəәriləәn yeddi rəәqəәmli
xanada, həәr xanada bir rəәqəәmləә vergi ödəәyicisinin əәsas fəәaliyyəәt növünün statistik
kodu, ondan sonra gəәləәn fəәaliyyəәt növünün adı göstəәriləәn çoxsaylı xanalarda isəә
böyük çap həәrfləәri iləә (həәr xanada bir həәrfləә) əәsas fəәaliyyəәt növünün « adı» yazılır;

«ƏӘsas fəәaliyyəәt növünün kodu» göstəәriləәn yeddi rəәqəәmli xanalar vergi
ödəәyicisi təәrəәfindəәn doldurulmadığı hallarda bəәyannaməәnin vergi orqanı təәrəәfindəәn
qəәbul edilməәməәsinəә əәsas vermir.
- 4-cü səәtrdəә «Bəәyannaməәnin növü»ndəәn asılı olaraq, yəәni hesabat rübü üzrəә
təәrtib edildikdəә «Cari» xanasında vəә ya əәvvəәlki hesabat dövrləәri üzrəә dəәqiqləәşməәyəә
dair hesabat təәrtib edildiyi halda «Dəәqiqləәşdirilmiş» xanasında yaxud müəәssisəә ləәğv
olunduqda vəә ya bu təәdiyyəә üzrəә fəәaliyyəәtini dayandırdıqda «Ləәğv olunma»
xanasında «X» işarəәsi göstəәrilir vəә «Ləәğv olunma» sözünün aşağı səәtrindəәki
xanalarda (həәr xanada bir rəәqəәmləә) müəәssisəәnin ləәğv olunduğu tarix vəә ya bu
təәdiyyəә üzrəә fəәaliyyəәtinin dayandırdığı göstəәrilməәlidir;
Misal:
10 sentyabr 2005-ci il tarixəә Neft-qaz fəәaliyyəәti üzrəә ixrac
dayandırılmışdır. Bu halda Podrat təәrəәf İxrac üzrəә fəәaliyyəәtinəә xitam verilməәsi
barəәdəә məәlumatın 4-cü səәtrinin «bəәyannaməәnin növü» xanalarından aidiyyatı üzrəә
«Ləәğv olunma» xanasında «X» işarəәsi edir vəә ləәğv olunma tarixi soldan sağa həәr
xanada bir rəәqəәm yazmaqla əәvvəәl gün, ay vəә il aşağıdakı kimi yazılmalıdır:

- 5-ci səәtrdəә «Hesabat dövrü», «B» işarəәsindəәn sonrakı altı rəәqəәmli xanalarda
bəәyannaməә hansı hesabat rübünəә aid olmasından asılı olaraq (həәr xanada bir
rəәqəәmləә) müvafiq il yazılır. Bəәyannaməәnin hesabat dövrü rüblük olmaqla
hesablama verilir. Hesabatın təәqdim olunma müddəәti hesabat dövründəәn sonrakı
ayın 20-dəәn gec olmayaraq ödəәnilməәli olan verginin məәbləәği haqqında vergi
orqanlarına bəәyannaməә verir vəә həәmin müddəәtdəә vergini dövləәt büdcəәsinəә
ödəәyirləәr.
Misal: ƏӘgəәr bəәyannaməә 2009-cu ilin 1-ci rübü üzrəә təәrtib edilirsəә, bu halda
xanalar aşağıdakı qaydada doldurulur:

Bölməә 2.

Hesabat dövrü üçün Podratçının aldığı
gəәlirləәr barəәdəә məәlumat

Bu bölməә yalnız ixrac məәqsəәdli neft-qaz fəәaliyyəәti üzrəә podratçılar təәrəәfindəәn
doldurulur.
251-ci səәtrinin xanalarında təәqvim rübü əәrzindəә podratçı təәşkilat təәrəәfindəәn rüb
əәrzindəә təәqdim edilmiş mallara (işləәrəә, xidməәtləәrəә) görəә hesaba daxil olmuş vəә ya
daxil olmuş hesab ediləәn məәbləәğləәr göstəәrilir.
Misal: Təәqvim rübü əәrzindəә podratçı 4600000,0 manat təәqdim edilmiş mallara
(işləәrəә, xidməәtləәrəә) görəә hesaba daxil olmuş vəә ya daxil olmuş hesab ediləәn
məәbləәğləәrin cəәmi səәtr 251-dəә köçürülür.

252-ci səәtrinin xanalarında podratçı təәrəәfindəәn rüb əәrzindəә hesaba daxil olmuş vəә ya
daxil olmuş hesab ediləәn məәbləәğləәrin məәnfəәəәt vergisinəә cəәlb olunma faizi göstəәrilir.

253-cı səәtrinin xanalarında podratçı rüb əәrzindəә hesaba daxil olmuş vəә ya daxil olmuş
hesab ediləәn məәbləәğləәrdəәn hesablanmış məәnfəәəәt vergisinin məәbləәği göstəәrilir.

- Bəәyannaməәnin Vergi ödəәyiciləәrinin məәsuliyyəәti hissəәsindəә - zolağın aşağı
hissəәsindəә sol təәrəәfdəә yuxarıdan aşağı göstəәrilmiş birinci « fəәrdi sahibkarın vəә ya
hüquqi şəәxsin rəәhbəәrinin», ikinci «baş mühasibin», üçüncü «bəәyannaməәni təәrtib
edəәn məәsul şəәxsin» çəәrçivəәləәrdəә vergi ödəәyicisinin rəәhbəәrinin, baş mühasibinin vəә
bəәyannaməәni təәrtib edəәn məәsul şəәxsin soyadı, adı vəә atasının adı (çəәrçivəәləәrdəәn
kəәnara çıxmadan) yazılmaqla onlar təәrəәfindəәn imzalanır. Bəәyannaməә rəәhbəәr şəәxs
təәrəәfindəәn imzalandıqdan sonra möhürləә təәsdiqləәyir.
- Bəәyannaməә auditor (agent) təәrəәfindəәn təәrtib edildiyi halda sol təәrəәfdəә aşağı
küncdəә yuxarıdan aşağı dördüncü «Bəәyannaməәni auditor (agent) təәrtib etdiyi
halda onun S.A.A» çəәrçivəәdəә auditorun (agentin) soyadı, adı vəә atasının adı
(çəәrçivəәləәrdəәn kəәnara çıxmadan) yazılmaqla imzalanır, «auditorun (agentin)
VÖEN» xanalarında VÖEN göstəәrilir vəә dairəәnin üzəәrindəә auditorun möhürü iləә
təәsdiqləәnir.

- Vergi orqanı təәrəәfindəәn bəәyannaməәnin qəәbul edilməәsi №-si vəә tarixi
çəәrçivəәsindəә daxil olma tarixini vəә qeydiyyat nömrəәsini göstəәrilir.
Bəәyannaməәnin qəәbul edilməәsi №-si vəә tarixi çəәrçivəәsindəә aşağıdakı
məәlumatı vergi orqanı təәrəәfindəәn qeydiyyat nömrəәsi vəә qəәbul etməә tarixi göstəәrilir .
- Bəәyannaməәnin sol küncündəә göstəәrilmiş «poçt ştempelinin vurulma tarixi»
xanalarında bəәyannaməә poçt vasitəәsiləә göndəәrildiyi halda zəәrfin üzəәrinəә vurulmuş
poçt ştempelinin tarixini vergi orqanı təәrəәfindəәn yazılır.
Misal: Podratçı təәrəәf 2009-cu ilin 1-ci rübü üzrəә bəәyannaməәni poçt vasitəәsiləә
təәqdim etmiş vəә bəәyannaməә qoyulmuş zəәrfin üzəәrinəә poçt ştempelinin tarixi
«15.04.2009» vurulmuşdur. Bu halda, bəәyannaməәnin «poçt ştempelinin vurulma
tarixi»
xanasında
tarix
aşağıdakı
kimi
yazılır:

- «xüsusi otağın ştampı» vergi orqanı təәrəәfindəәn çəәrçivəәsidəә ştamp vurulur.
Bəәyannaməә vergi orqanına birbaşa təәqdim edildikdəә poçt ştempelinin vurulma
tarixi üzrəә xanalar doldurulmur. Bəәyannaməә internet vasitəәsi iləә təәqdim edildikdəә
vergi orqanlarına aid olunan xanalar doldurulmur.

