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“Elektron vergi hesab fakturasının qəәbulu” elektron xidməәti üzrəә
inzibati reqlament

1. Ümumi müddəәalar
1.1. Elektron xidməәtin adı: Elektron Vergi Hesab fakturasının qəәbulu
1.2. Elektron xidməәtin məәzmunu: Bu xidməәt əәlavəә dəәyəәr vergisi ödəәyicisinin
elektron vergi hesab-fakturasını təәrtib etməәk, ləәğv etməәk, dəәqiqləәşdirməәk, əәvəәzləәşdiriləәn
vergi hesab-fakturaları barəәdəә məәlumatları sisteməә daxil etməәk kimi əәməәliyyatların həәyata
keçirməәsini əәhatəә edir.
1.3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin hüquqi əәsası:
Azəәrbaycan
Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsinin 176-cı maddəәsi, Azəәrbaycan Respublikası
Prezidentinin “Dövləәt orqanlarının elektron xidməәtləәr göstəәrməәsinin təәşkili sahəәsindəә bəәzi
təәdbirləәr haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli, 429 nömrəәli Fəәrmanının 2-ci vəә 2-1-ci
hissəәləәri, Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr Kabinetinin "Elektron vergi hesabfakturalarının təәtbiqi, uçotu vəә istifadəә Qaydaları"nın təәsdiq edilməәsi haqqında” 28
sentyabr 2009-cu il tarixli, 156 nömrəәli Qəәrarı, Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr
Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəәli Qəәrarı iləә təәsdiq edilmiş, 1 nömrəәli
əәlavəә - “Məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn konkret sahəәləәr üzrəә elektron
xidməәtləәr göstəәrilməәsi Qaydaları", həәmin Qaydalara 1 nömrəәli əәlavəә, eləәcəә dəә "Elektron
xidməәt növləәrinin Siyahısı"nın 7.2 -ci bəәndi.
1.4. Elektron xidməәti göstəәrəәn dövləәt qurumunun adı:
Azəәrbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi.
1.5. Elektron xidməәtin digəәr icraçıları: Yoxdur.
1.6. Elektron xidməәtin avtomatlaşdırılma səәviyyəәsi: Tam avtomatlaşdırılmışdır.
1.7. Elektron xidməәtin icra müddəәti: Elektron xidməәtin icra müddəәti sorğunun
informasiya sistemi təәrəәfindəәn emalı müddəәtindəәn asılıdır.
1.8. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin nəәticəәsi: Vergi ödəәyicisi (satıcı) təәrəәfindəәn
mal, iş vəә xidməәtləәrəә görəә elektron vergi hesab-fakturası hazırlanaraq təәsdiq edilir vəә
müvafiq əәvəәzləәşməәnin aparılması üçün digəәr vergi ödəәyicisinəә (alıcıya) ötürülür.
2. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin həәyata keçirilməәsi
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Elektron xidməәtin növü: İnteraktiv.
Elektron xidməәt üzrəә ödəәniş: Ödəәnişsiz.
Elektron xidməәtin istifadəәçiləәri: ƏӘlavəә dəәyəәr vergisi ödəәyiciləәri
Elektron xidməәtin təәqdim olunma yeri: https://www.e-taxes.gov.az/

http://www.e-gov.az
2.5. Elektron xidməәt barəәdəә məәlumatlandırma:
- http://www.taxes.gov.az
- http://www.e-gov.az
- https://www.e-taxes.gov.az/dispatcher?menu=evhf&submenu=2&nav=evhf)
- Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt strukturları (müvafiq idarəә vəә şöbəәləәr)
- Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt məәrkəәzləәri
- Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin Çağrı Məәrkəәzi (195)
2.6. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üçün təәləәb olunan səәnəәdləәr vəә onların təәqdim
olunma forması: Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üçün xidməәtin təәqdim edildiyi elektron
ünvandakı elektron vergi hesab-fakturasında olan məәlumatlar interaktiv şəәkildəә vergi
ödəәyicisi təәrəәfindəәn sisteməә daxil edilir.
Qeyd: Elektron xidməәt bölməәsinəә müraciəәt edəәn şəәxs təәrəәfindəәn doldurulması təәləәb
olunan elektron vergi hesab fakturanın forması bu reqlamentəә əәlavəә edilir.
3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üçün inzibati prosedurlar
3.2. İnteraktiv elektron xidməәtləәr uçun sorğu:
İnteraktiv xidməәtin
istifadəәçiləәrinin Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn verilmiş Şifrəә,
parolu vəә ya gücləәndirilmiş elektron imzası olmalıdır. Bunlardan istifadəә etməәkləә istifadəәçi
elektron vergi hesab-fakturanı onlayn rejimdəә təәrtib etməәk, ləәğv etməәk, dəәqiqləәşdirməәk,
əәvəәzləәşdiriləәn VHF barəәdəә məәlumatları daxil etməәk, gücləәndirilmiş elektron imzadan
istifadəә etməәkləә paketləәməә aparmadan onları qarşı təәrəәfəә göndəәrməәk vəә
s. kimi əәməәliyyatları yerinəә yetirir.
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması: Vergi öd yicisi olan fiziki ş xsin özü v ya hüquqi
ş xsin r hb ri, yaxud öd niş s n dl rini t sdiq etm y s lahiyy tli olan dig r ş xs (ş xsl r)
onlara vergi orqanı t r find n verilmiş istifad çi kodu, parol v şifr d n istifad etm kl ,
yaxud gücl ndirilmiş elektron imza vasit sil İnternet Vergi İdar sin (https://www.etaxes.gov.az) daxil olaraq e-VHF altsistemini seçir, elektron vergi hesab-fakturanı hazırlayır
v gücl ndirilmiş elektron imza vasit sil t sdiq ed r k gönd rir.
3.2.2. Sorğunun qəәbulu: Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi zamanı istifadəәçiyəә
Elektron vergi hesab fakturasının təәrtibi iki rejimdəә (onlayn vəә oflayn ) təәklif olunur.
Elektron vergi hesab-fakturası (e-VHF) altsistemi Azəәrbaycan Respublikasının
Vergiləәr Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəәsi portalı (https://www.e-taxes.gov.az) vasitəәsiləә
elektron vergi hesab-fakturanı onlayn rejimdəә təәrtib etməәk, ləәğv etməәk, dəәqiqləәşdirməәk,
əәvəәzləәşdiriləәn VHF barəәdəә məәlumatları daxil etməәk, gücl ndirilmiş elektron imzadan
istifad etm kl paketləәməә aparmadan onları qarşı təәrəәfəә göndəәrməәk vəә s. kimi
əәməәliyyatları yerinəә yetirir.
Elektron Faktura Təәrtibatı (eFP) vasitəәsiləә oflayn rejmdəә hazırlanmış paket formada
olan elektron VHF-ləәri sisteməә yükləәməәk vəә gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad
etm kl göndəәrməәk imkanına da malikdir.
Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn müəәyyəәnləәşdiriləәn, əәlavəә

dəәyəәr vergisi ödəәyicisi olan vəә elektron səәnəәd mübadiləәsi barəәdəә müqaviləәyəә malik bütün
vergi ödəәyiciləәri Faktura Təәrtibatı Proqramına daxil olmaq üçün vergi ödəәyicisinin
istifadəәçi kodu, parol vəә şifrəәsi, yaxud gücl ndirilmiş elektron imzası olmalıdır.
3.3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi yəә ya imtina edilməәsi:
3.3.1. ƏӘlavəә dəәyəәr vergisi ödəәyicisi olmayan vəә elektron səәnəәd mübadiləәsi barəәdəә
müqaviləәyəә malik olmayan vergi ödəәyiciləәri Faktura Təәrtibatı Proqramından istifadəә edəә
bilməәzləәr.
3.3.2. İmtina üçün əәsas olmadıqda elektron xidməәt göstəәrilir.
3.4. Sorğunun icrası:
3.4.1. Ardıcıl həәr bir inzibati əәməәliyyat, o cümləәdəәn məәsul şəәxs haqqında
məәlumat:
- İstifadəәçi adı, şifrəә vəә parola, yaxud gücləәndirilmiş elektron imzaya görəә
istifadəәçinin sistemdəә təәyin edilməәsi (identikləәşdirilməәsi), məәsul şəәxs - Azəәrbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi;
- Yeni elektron vergi hesab-fakturanın hazırlanması, məәsul şəәxs. Azəәrbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi;
- Vergi hesab-fakturasının ləәğv edilməәsi, məәsul şəәxs - Azəәrbaycan Respublikasının
Vergiləәr Nazirliyi;
- Dəәqiqləәşmiş elektron vergi hesab-fakturasının göndəәrilməәsi, məәsul şəәxs Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi;
- ƏӘDV bəәyannaməәləәrin VHF-nin əәvəәzləәşdirilməәsi, məәsul şəәxs - Azəәrbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi;
- Oflayn rejimdəә hazırlanmış paketləәrin göndəәrilməәsi, məәsul şəәxs - Azəәrbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi;
Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinəә Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr
Nazirliyinin iqtisadi təәhlil vəә sahibkarlıq subyektləәrinin dövləәt qeydiyyatı baş idarəәsi vəә
İnformasiya texnologiyaları vəә Proqram təәminatı şöbəәsi məәsuliyyəәt daşıyır.
3.4.2. həәr bir inzibati əәməәliyyatın məәzmunu, yerinəә yetirilməә müddəәti vəә/vəә ya
maksimal yerinəә yetirilməә müddəәti:
Yeni elektron vergi hesab-fakturanın hazırlanması:
“Yeni Faktura” düyməәsini basmaqla Satıcı vergi ödəәyicisi elektron VHF-ni
hazırlayaraq qarşı təәrəәfəә (alıcıya) təәqdim edir, İstifadəәçi (satıcı) “Kiməә” bölməәsindəә
VÖEN xanasına sifarişçinin (alıcının) VÖEN-i daxil edir. Bu zaman ödəәyiçinin adı vəә
filialları (obyektləәri) sistem təәrəәfindəәn avtomatik doldurulur. ƏӘgəәr obyekt varsa, onun adı
siyahıdan seçilir, əәks halda boş saxlamaq lazımdır. “Qeyd” rekvizitinin doldurulması
mütləәqdir, əәks halda ekrana onun daxil edilməәsi barəәdəә xəәbəәrdaredici mesaj çıxır.
“ƏӘlavəә et” düyməәsiləә fakturanın daxil edilməәsi üçün aşağıdakı cəәdvəәləә boş səәtir
əәlavəә edilir, İstifadəәçi həәmin səәtri doldurmalıdır.
Həәmin cəәdvəәldəә seçilmiş səәtirləәri silməәk üçün “Seçilmişləәri sil”, bütün səәtirləәri
silməәk üçün isəә “Hamısını təәmizləә” düyməәləәrindəәn istifadəә olunur.
Elektron vergi hesab-fakturası aşağıdakı qaydada doldurulur:
- “Sıra №-si” - alıcıya (sifarişçiyəә) təәqdim olunmuş malların (işləәrin, xidməәtləәrin)
sıra sayıdır, proqram təәrəәfindəәn nömrəәləәnilir;
- “Yola salınmış malların (işləәrin, xidməәtləәrin) adı” - təәqdim edilmiş malların
(işləәrin, xidməәtləәrin) adları sütunudur;
- “Ölçü vahidi” sütunu malların (işləәrin, xidməәtləәrin) ölçü vahidini göstəәrir;

- ”Miqdarı, həәcmi” - malların (işləәrin, xidməәtləәrin) ölçü vahidi iləә miqdarı (həәcmi)
sütunudur;
- “Vahidinin buraxılış qiyməәti” - malların (işləәrin, xidməәtləәrin) müəәyyəәn olunmuş
ölçü vahidinin qiyməәti (ƏӘDV vəә aksiz nəәzəәrəә alınmadan) sütunudur;
- “Cəәmi” sütunu təәqdim edilmiş malın, iş vəә xidməәtin (ƏӘDV-siz vəә aksizsiz) ümumi
dəәyəәrini göstəәrir;
- “Aksiz” qrafasının ikinci (“Məәbləәği, man”) sütununda aksizli mallar üzrəә aksizin
ümumi məәbləәği yazılır;
- “Təәqdim edilmiş malın (işin, xidməәtin) dəәyəәri (ƏӘDV-siz), man.” qrafasının “Cəәmi”
sütununda təәqdim edilmiş malın (işləәrin, xidməәtləәrin) ümumi dəәyəәri iləә aksizin məәbləәğinin
cəәmi göstəәrilir;
- “o cümləәdəәn, ƏӘDV-yəә cəәlb ediləәn” sütununda təәqdim edilmiş malların (işləәrin,
xidməәtləәrin) əәlavəә dəәyəәr vergisinəә cəәlb olunan dəәyəәri qeyd edilir;
- “o cümləәdəәn, ƏӘDV-yəә cəәlb edilməәyəәn” sütununda təәqdim edilmiş malların (işləәrin,
xidməәtləәrin) qanunvericiliyin müddəәalarına əәsasəәn əәlavəә dəәyəәr vergisinəә cəәlb olunmayan
dəәyəәri yazılır;
- “o cümləәdəәn, ƏӘDV-yəә «0» (sıfır) dəәrəәcəә iləә cəәlb ediləәn” sütununda təәqdim edilmiş
malların (işləәrin, xidməәtləәrin) qanunvericiliyin müddəәalarına əәsasəәn əәlavəә dəәyəәr vergisinəә
«0» (sıfır) dəәrəәcəәsi iləә cəәlb ediləәn dəәyəәri göstəәrilir;
- “Vergi tutulan əәməәliyyatdan ödəәnilməәli olan ƏӘDV, man.” sütununda göstəәriləәn
məәbləәğ eyni bir səәtir üzrəә “ƏӘDV-əә cəәlb ediləәn” sütununda göstəәriləәn rəәqəәmin ƏӘDV-nin
qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş dəәrəәcəәsinəә hasil edilməәkləә hesablanır;
- “Təәqdim edilmiş mallar (işləәr, xidməәtləәr) üçün məәbləәğ, man.”» sütununda
göstəәriləәn məәbləәğ eyni bir səәtir üzrəә “Təәqdim edilmiş malın (işin, xidməәtin) dəәyəәri
(ƏӘDV-siz)” “Cəәmi” sütunu iləә “Vergi tutulan əәməәliyyatdan ödəәnilməәli olan ƏӘDV
məәbləәği, man.” sütununda göstəәriləәn məәbləәğləәrin cəәminəә bəәrabəәr olmalıdır;
Yekun bölməәsindəәki məәlumatlar elektron VHF-nın müvafiq məәlumat səәtirləәrindəәki
məәlumatların yekunudur.
Bütün bu məәlumatları daxil etdikdəәn sonra istifadəәçi (satıcı) VHF-ni qarşı təәrəәfəә
təәqdim etməәk üçün gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad etm kl “İmzala v Gönd r“
düyməәsini basmalıdır.
Elektron vergi hesab-fakturaların ləәğv edilməәsi:
Satıcı vergi ödəәyicisi göndəәrdiyi e-VHF-ni ləәğv etməәk istəәyirsəә, “Göndəәrdikləәrim”
qovluğuna daxil olmalı, həәmin e-VHF-ni 2 dəәfəә tıklamalı vəә açılan ekranda “Fakturanı
ləәğv et” düyməәsini basmalıdır.
Bu zaman əәməәliyyatı təәsdiqləәməә barəәdəә pəәncəәrəә açılır. Təәsdiqdəәn sonra ləәğv etməәnin
səәbəәbi yazılır vəә gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad etm kl “İmzala v Gönd r“ düyməәsi
basılır. Nəәticəәdəә e-VHF ləәğv edilir vəә satıcının “Göndəәrdikləәrim”, alıcının isəә “Gəәləәnləәr”
qovluqlarında həәmin VHF-nın vəәziyyəәti “ləәğv edilmiş ” olur.
e-VHF-nin ləәğvi onu təәqdim edəәn Satıcı təәrəәfindəәn yerinəә yetirilir. Bu əәməәliyyatdan
sonra Alıcının “e-Qutu”suna bu barəәdəә məәlumat göndəәrilir. Bundan sonra həәmin e-VHF
üzəәrindəә düzəәliş aparıla bilməәz, yalnız ləәğv olunub yenisi yaradıla biləәr.
ƏӘgəәr e-VHF-nin ləәğv edilməәsi zəәrurəәti yaranarsa, Alıcı Satıcıya müraciəәt edir vəә
təәqdim edilmiş VHF-nin ləәğv edilməәsini xahiş edir. Ləәğvetməә əәməәliyyatı Satıcı təәrəәfindəәn
yerinəә yetirilir.
Dəәqiqləәşmiş elektron vergi hesab-fakturasının göndəәrilməәsi:

E-VHF-nin dəәqiqləәşdirilməәsi elektron vergi hesab-fakturası təәqdim edildikdəәn sonra
vergi tutulan dövriyyəәnin dəәqiqləәşdirilməәsi üçün əәsas verəәn hallar üzəә çıxdıqda (Vergi
Məәcəәlləәsinin 163-cü maddəәsinəә əәsasəәn əәməәliyyat qisməәn ləәğv edildikdəә, o cümləәdəәn mal
qisməәn geri qaytarıldıqda, əәməәliyyatın xarakteri dəәyişdikdəә, qiyməәtləәrin aşağı düşməәsi vəә
s.) qiyməәtləәndirməә bazasında dəәyişikliyin baş verdiyi hesabat dövründəә aparılır.
Dəәqiqləәşdirilmiş e-VHF hazırlamaq üçün
“Faktura
tipi” bölməәsindəә
“Dəәqiqləәşdirilmiş” sözü qeyd edilir vəә e-VHF-nin seriyası, nömrəәsi daxil edilir.
Bu əәməәliyyatdan sonra faktura üzrəә məәlumatlar ekrana gəәlir. Müvafiq düzəәlişləәr
edildikdəәn vəә təәsdiqləәndikdəәn sonra e-VHF-yəә sistem təәrəәfindəәn yeni seriya vəә nömrəә
verilir.
Satıcı təәrəәfindəәn təәqdim edilmiş “dəәqiqləәşdirilmiş” e-VHF Alıcı təәrəәfindəәn təәsdiq
edilməәlidir. ƏӘgəәr Satıcı təәrəәfindəәn təәqdim edilmiş e-VHF Alıcı təәrəәfindəәn təәqdim edildiyi
ayın sonuncu gününəә kimi təәsdiq edilməәzsəә, o proqram təәrəәfindəәn silinir vəә
dəәqiqləәşdirilməәmiş sayılır.
ƏӘDV bəәyannaməәləәrin VHF-nin əәvəәzləәşdirilməәsi:
Vergi ödəәyicisi ƏӘvəәzləәşdiriləәnləәr ekranı vasitəәsiləә ƏӘDV bəәyannaməәləәrinəә
əәvəәzləәşdiriləәn vergi hesab-fakturaları barəәdəә məәlumatları əәlavəә edəәrəәk vergi orqanına
göndəәrir. Bunun üçün “ƏӘvəәzləәşdiriləәnləәr ” düyməәsi basılır.
Görünəәn ekranda “Dövrü seç” düyməәsini tıkladıqdan sonra İl, Dövr tipi, Ay
rekvizitləәri daxil edilir vəә “Qəәbul” düyməәsi basılır.
Nəәticəәdəә pəәncəәrəәnin “Hesabat dövrü bəәyannaməәləәri” bölməәsindəә, seçilmiş hesabat
dövrünəә uyğun bütün bəәyannaməәləәrin siyahısı görünür.
İxtiyari bəәyannaməәni 2 dəәfəә tıkladıqda vəә ya “Baxış” düyməәsini basdıqda, əәgəәr
əәvəәzləәşdiriləәn VHF-ləәr varsa, onların siyahısı ekranda əәks olunur.
Siyahıda vəәziyyəәti “Təәsdiqləәnəәcəәk” bəәyannaməәyəә, əәvəәzləәşdiriləәn VHF-ləәri əәlavəә
etməәk üçün “ ƏӘvəәzləәşdirəәləәcəәk faktura məәlumatları” bölməәsindəәki cəәdvəәləә aşağıdakı
rekvizitləәr daxil edilir vəә “Daxil et” düyməәsi basılır:
- Seriya - əәvəәzləәşdiriləәn VHF-nin seriyası
- Nömrəә - əәvəәzləәşdiriləәn VHF-nin nömrəәsi
- Tarix - əәvəәzləәşdiriləәn VHF-nin tarixi
- Səәtir kodu- siyahıdan seçilir (308, 314, 316)
- Dövr - təәqdim olunan hesabat dövrü
- VÖEN- istifadəәçinin VÖEN-i
- Adı - istifadəәçinin adı
- Malın ƏӘDV-siz ümumi dəәyəәri (avtomatik doldurulur, satıcı təәrəәfindəәn göndəәriləәn
VHF-yəә əәsasəәn)
- Malın ƏӘDV məәbləәği (avtomatik doldurulur, satıcı təәrəәfindəәn göndəәriləәn VHF-yəә
əәsasəәn)
- Ödəәnilmiş ƏӘDV-siz ümumi dəәyəәr (Alıcı təәrəәfindəәn Satıcıya ödəәnilmiş məәbləәğ)
- Ödəәnilmiş ƏӘDV məәbləәği (sistem təәrəәfindəәn hesablanır)
İstifadəәçi bu bölümdəә e-VHF-nin seriya vəә nömrəәsini daxil etdikdəә bəәzi məәlumatlar
sistem təәrəәfindəәn avtomatik doldurulur. Bu qayda iləә əәvəәzləәşdiriləәcəәk bütün VHF-ləәr
“ƏӘlavəә et” düyməәsindəәn sonra “Daxil etdiyiniz son 5 əәvəәzləәşəәcəәk faktura” bölməәsindəәki
cəәdvəәləә düşür.
ƏӘgəәr istifadəәçi “dəәqiqləәşdirilmiş” bəәyannaməәyəә əәvəәzləәşdirməә üçün göndəәrilmiş

VHF-ləәri “Daxil etdiyiniz son 5 əәvəәzləәşəәcəәk faktura” bölməәsindəәki cəәdvəәləә avtomatik
daxil etməәk istəәyirsəә, “ƏӘvvəәlkini gəәtir” düyməәsini tıklamalıdır.
Bu zaman həәmin dövr üzrəә əәvvəәlki bəәyannaməәdəә göndəәriləәn bütün əәvəәzləәşdiriləәcəәk
VHF-ləәr cəәdvəәləә düşür. Cəәdvəәldəә yalnız 5 əәdəәd VHF görünür.
VHF-ləәrin sayı 5-dəәn cox olduqda, onları görməәk üçün “Bu dövr üzrəә axtarış”
bölümündəәn istifadəә olunur. Burada axtarışın nəәticəәsi “Axtarışa uyğun əәvəәzləәşəәcəәk
fakturalar” bölümünəә düşür. Onları dəәyişməәk üçün “Dəәyiş”, silməәk üçün isəә “Sil”
düyməәləәrindəәn biri basılır.
“Təәmizləә ” düyməәsi “ƏӘvəәzləәşəәcəәk faktura məәlumatları” bölümündəәki cəәdvəәlin
səәtrindəә olan məәlumatları silməәk üçün nəәzəәrdəә tutulmuşdur.
“Baxış” düyməәsi vasitəәsi iləә əәvəәzləәşdiriləәcəәk fakturaların siyahısına baxmaq vəә ya
çap etməәk olar.
Siyahı tamamlandıqdan sonra gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad etm kl “İmzala v
Gönd r“ düyməәsini tıklamaq lazımdır. Nəәticəәdəә göndəәriləәn siyahı ƏӘDV bəәyannaməәsinəә 1
nömrəәli əәlavəә kimi vergi orqanına göndəә rilir.
Bu əәməәliyyatdan sonra yuxanda əәlavəә ediləәn VHF-ləәr “Daxil etdiyiniz son 5
əәvəәzləәşəәcəәk faktura” bölməәsindəәki cəәdvəәldəәn silinir. “Hesabat dövrü bəәyannaməәləәri”
bölməәsindəә olan “Təәsdiqləәnəәcəәk” bəәyannaməәnin vəәziyyəәti isəә “Təәsdiqləәndi” olur.
Bununla ƏӘDV bəәyannaməәsinin VHF-nin əәvəәzləәşdirilməәsi əәməәliyyatı başa çatdırılmış olur.
Oflayn rejimdəә hazırlanmış paketləәrin göndəәrilməәsi
E-VHF proqramı oflayn rejimdəә eFP (“e-Faktura ”) proqramı vasitəәsiləә hazırlanmış
vəә paketləәnmiş VHF-ləәrin göndəәrilməәsini təәmin edir.
Bunun üçün “Paket göndəәr” düyməәsi vəә aşağıda göstəәriləәn ekranda paket növü,
paketləәnmiş faylın yeri göstəәrilir vəә gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad etm kl
“İmzala v Gönd r“ düyməәsi basılır.
Bütün əәməәliyyatlar real vaxt rejimdəә icra olunur.
3.4.3. İnzibati əәməәliyyatda iştirak edəәn digəәr dövləәt orqanı haqqında məәlumat:
Yoxdur.
3.4.4. Həәr bir inzibati prosedurun nəәticəәsi vəә onun verilməәsi qaydası: Vergi
ödəәyicisi (satıcı) təәrəәfindəәn mal, iş vəә xidməәtləәrəә görəә elektron vergi hesab-fakturası
hazırlanaraq təәsdiq edilir vəә müvafiq əәvəәzləәşməәnin aparılması üçün digəәr vergi ödəәyicisinəә
(alıcıya) ötürülür.
Elektron vergi hesab-fakturası vergi ödəәyicisi (satıcı) təәrəәfindəәn müvafiq qaydada
hazırlanıb təәsdiq edildikdəәn sonra Azəәrbaycan Respublikası Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi
internet səәhifəәsi olan İnternet Vergi İdarəәsi təәrəәfindəәn avtomatik olaraq alıcının bu səәhifəәdəә
yaradılmış şəәxsi elektron qutusuna (e-qutusu) ötürülür.
3.5. Elektron xidməәtin yerinəә yetirilməәsinəә nəәzarəәt:
3.5.1. Nəәzarəәt forması: Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi zamanı aparılan prosesləәrəә
Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin proqram təәminatı vasitəәsiləә Onlayn
qaydada nəәzarəәt edilir.
3.5.2. Nəәzarəәt qaydası: Bu prosesdəә yaranan həәr hansı anlaşılmazlığın aradan
qaldırılması vəә ya metodiki dəәstəәyin göstəәrilməәsi məәqsəәdiləә Azəәrbaycan Respublikasının
Vergiləәr Nazirliyinin - Çağrı Məәrkəәzi (195) fəәaliyyəәt göstəәrir.
3.6. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üzrəә mübahisəәləәr:
İstifadəәçi elektron
xidməәtləә bağlı onu razı salmayan istəәniləәn məәsəәləә barəәdəә inzibati qaydada yuxarı
səәlahiyyəәtli orqana (vəәzifəәli şəәxsəә) vəә məәhkəәməәyəә şikayəәt edəә biləәr.

3.6.1. İstifadəәçinin şikayəәt etməәk hüququ haqqında məәlumat: Elektron xidməәtin
göstəәrilməәsindəәn vəә ya elektron xidməәtin göstəәrilməәsindəәn imtinadan qanunvericiliyəә
uyğun olaraq inzibati qaydada vəә məәhkəәməәyəә şikayəәt veriləә biləәr.
3.6.2. Şikayəәtin əәsaslandırılması vəә baxılması üçün lazım olan informasiya:
İnzibati şikayəәtin forması “İnzibati icraat haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının
Qanununun 74-cü maddəәsinəә uyğun olmalıdır.
3.6.3. Şikayəәtin baxılma müddəәti: Şikayəәt inzibati orqana verildikdəә, şikayəәtəә
“İnzibati icraat haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanunun 78-ci maddəәsinəә əәsasəәn,
1 ay müddəәtinəә baxılır.
Məәhkəәməәyəә veriləәn şikayəәtəә Azəәrbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual
Məәcəәlləәsi iləә müəәyyəәn edilmiş qaydada baxılır.

