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“Vahid depozit hesabı vasitəәsi iləә ƏӘDV üzrəә elektron ödəәnişləәrin
vəә əәvəәzləәşnıəәləәrin aparılması ” elektron xidməәti üzrəә
inzibati reqlament
1. Ümumi müddəәalar
1.1. Elektron xidməәtin adı: Vahid depozit hesabı vasitəәsi iləә ƏӘDV üzrəә elektron
ödəәnişləәrin vəә əәvəәzləәşnıəәləәrin aparılması.
1.2. Elektron xidməәtin məәzmunu: Bu xidməәt vergi ödəәyicisinəә verilmiş elektron
vergi hesab-fakturası üzrəә alınmış malların (iş vəә xidməәtləәrin) dəәyəәri ödəәniləәrkəәn ƏӘDV nin ödəәnilməәsi, ƏӘDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏӘDV-nin həәrəәkəәti, bu
hesab üzrəә aparılan əәməәliyyatlardan ƏӘDV-nin əәvəәzləәşdirilməәsi vəә dövləәt büdcəәsinəә
köçürülməә işləәrinin yerinəә yetirilməәsini əәhatəә edir.
1.3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin hüquqi əәsası:
Azəәrbaycan
Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsinin 175-ci 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 “Vergi ödəәyicisinəә verilmiş
elektron vergi hesab-fakturası üzrəә alınmış malların (iş vəә xidməәtləәrin) dəәyəәri
ödəәniləәrkəәn ƏӘDV-nin ödəәnilməәsi, ƏӘDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏӘDVnin həәrəәkəәti, bu hesab üzrəә aparılan əәməәliyyatlardan ƏӘDV-nin əәvəәzləәşdirilməәsi vəә dövləәt
büdcəәsinəә köçürülməәsi Qaydaları”nın təәsdiq edilməәsi barəәdəә” 2007-ci il 30 dekabr
tarixli, 219 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 73-cü bəәndi.
1.4. Elektron xidməәti göstəәrəәn dövləәt qurumunun adı:
Azerbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi.
1.5. Elektron xidməәtin digəәr icraçıları: Yoxdur.
1.6. Elektron xidməәtin avtomatlaşdırılma səәviyyəәsi: Tam avtomatlaşdırılmışdır.
Vergi ödəәyiciləәri təәrəәfindəәn vergi orqanlarından alınmış istifad çi kodu, parol v
şifr d n, yaxud gücl ndirilmiş elektron imzadan istifadəә etməәkləә, öz ƏӘDV sub-uçot
hesabı üzrəә real vaxt rejimindəә müvafiq əәməәliyyatlar aparılır.

1.7. Elektron xidməәtin icra müddəәti:
ƏӘgəәr köçürməә əәməәliyyatı əәlavəә dəәyəәr
vergisinin depozit hesabı daxilindəә aparılırsa, (yəәni 1 vergi ödəәyicisi öz ƏӘDV sub-uçot
hesabından digəәr vergi ödəәyicisinin ƏӘDV sub-uçot hesabına köçürürsəә) köçürməә
əәməәliyyatlarının aparılması istifadəәçinin təәləәb olunan məәlumatları daxil etməәsindəәn vəә
məәlumatların informasiya sistemindəә emalı müddəәtindəәn asılı olaraq yerinəә yetirilir.
Vergi ödəәyicisi təәrəәfindəәn ƏӘDV sub-uçot hesabından dövləәt büdcəәsinəә ödəәniş iş
günü saat ll:30-dəәk proqram təәminatında təәsdiq edildikdəә, həәmin vəәsaitin dövləәt
büdcəәsinəә ödəәnilməәsi həәmin gün, saat ll:30-dan sonra vəә ya qeyri-iş günündəә proqram
təәminatında təәsdiq edildikdəә, həәmin vəәsaitin dövləәt büdcəәsinəә ödəәnilməәsi növbəәti iş
günündəә həәyata keçirilir.
1.8. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin nəәticəәsi: Vergi ödəәyicisinəә verilmiş
elektron vergi hesab-fakturası üzrəә alınmış malların (iş vəә xidməәtləәrin) dəәyəәri
ödəәniləәrkəәn ƏӘDV-nin ödəәnilməәsi, ƏӘDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏӘDVnin həәrəәkəәti vəә dövləәt büdcəәsinəә köçürülməәsi kimi əәməәliyyatlar həәyata keçirilir.

2. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin həәyata keçirilməәsi
2.1. Elektron xidməәtin növü: İnteraktiv.
2.2. Elektron xidməәt üzrəә ödəәniş: Ödəәnişsiz.
2.3. Elektron xidməәtin istifadəәçiləәri: ƏӘlavəә dəәyəәr vergisi ödəәyicisi olan vergi
ödəәyiçiləәri.
2.4. Elektron xidməәtin təәqdim olunma yeri:
https://login.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=edvdep&submenu=l&nav=edvdep
- Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin Çağrı Məәrkəәzi (195)
- Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt məәrkəәzləәri
- Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin elektron poçt ünvanı:
office@taxes.gov.az
2.6. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üçün təәləәb olunan səәnəәdləәr vəә onların təәqdim
olunma forması: Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üçün həәr hansı bir səәnəәdin elektron
formada təәqdim edilməәsi təәləәb olunmur.
3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üçün inzibati prosedurlar
3.2. İnteraktiv elektron xidməәtləәr üçün sorğu: İnteraktiv xidməәtin istifadəәçiləәri
Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn verilmiş istifadəәçi kodu, şifrəә,
paroldan vəә ya gücləәndirilmiş elektron imzadan istifadəә etməәkləә sisteməә daxil olaraq
ƏӘDV depozit hesabı üzrəә köçürməә əәməәliyyatlarının aparılmasını həәyata keçirəә biləәrləәr.
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması: Vergi ödəәyiciləәri İnternet Vergi İdarəәsi
portalından (www.e-taxes.gov.az) istifadəә edəәrəәk ƏӘDV-nin sub-uçot hesabından aşağıdakı
növ köçürməәləәri yerinəә yetirirləәr:
- digəәr vergi ödəәyiciləәrin sub-uçot hesablarına köçürməәləәri;

- dövləәt büdcəәsinəә ödəәnişləәri;
- idxala görəә Dövləәt Gömrük Komitəәsinəә köçürməәləәri.
3.2.2. Sorğunun qəәbulu: Alınmış elektron vergi hesab-fakturasına əәsasəәn alıcı
vergi ödəәyicisi öz ƏӘDV sub-uçot hesabından ƏӘDV məәbləәğini gücl ndirilmiş elektron
imzadan istifad etm kl satıcı vergi ödəәyicinin ƏӘDV sub-uçot hesabına köçürür. Bu
ödəәnişi aparmaq üçün vergi ödəәyicisi nternet Vergi darəәsinəә daxil olmalı vəә “ƏӘDV-nin
depozit hesabı” menyusunu sıxmalıdır. Bu menyu aşağıdakı alt menyulardan ibarəәtdir:
- Köçürməә əәməәliyyatının aparılması;
- Köçürməә əәməәliyyatlarının hesabat/axtarışıHesabından çıxarış.
3.3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi vəә ya imtina edilməәsi:
3.3.1. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsindəәn aşağıdakı hallarda imtina edilir vəә
sistem təәrəәfindəәn bu barəәdəә istifadəәçinin ekranına müvafiq mesajlar verilir:
- ƏӘlavəә dəәyəәr vergisi ödəәyicisi olmayan vergi ödəәyiciləәri;
- İstifadəәçi kodu, parol vəә ya şifrəәsi səәhv olarsa;
- Dövləәt büdcəәsinəә borcu olduğu halda digəәr sub-uçot hesaba ödəәniş
aparılmasından imtina edilir;
- Vergi öd yicisi gücl ndirilmiş elektron imzaya malik olmadıqda.
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;
İstifad çi kodu, şifr v parola, yaxud gücl ndirilmiş elektron imzaya görəә
istifadəәçinin sistemdəә təәyin edilməәsi (identikləәşdirilməәsi), məәsul şəәxs - Azəәrbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi;
Köçürməә əәməәliyyatlarının aparılması, məәsul şəәxs - Azəәrbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi;
• Digəәr sub-uçot hesaba köçürməә;
• Büdcəәyəә ödəәniş;
• Naməәlumdan digəәr sub-uçot hesaba köçürməә;
• Naməәlumdan idxala görəә ƏӘDV köçürməәsi;
• İdxala görəә ƏӘDV köçürməәsi.
ƏӘlavəә dəәyəәr vergisinin depozit hesabı proqramı vasitəәsi iləә - ƏӘDV-nin məәdaxili,
uçotu, həәrəәkəәti vəә dövləәt büdcəәsinəә məәxarici iləә bağlı əәməәliyyatlar aparılır.
Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinəә Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin
iqtisadi təәhlil vəә sahibkarlıq subyektləәrinin dövləәt qeydiyyatı baş idarəәsi vəә nformasiya
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:
Köçürməә əәməәliyyatlarının aparılması:
Köçürməә əәməәliyyatlarını aparmaq üçün “ƏӘDV-nin depozit hesabı/Köçürməә
əәməәliyyatlarının aparılması” menyusunu icra etməәk lazımdır. ƏӘməәliyyatı Alıcı vergi
ödəәyicisi gücl ndirilmiş elektron imza vasit sil aparır.
Köçürməә əәməәliyyatları ekranına daxil olduqda ödəәyəәn müştəәrinin aşağıdakı
məәlumatları sistem təәrəәfindəәn avtomatik olaraq ekranda görüntüləәnir:
- Sub-uçot hesabının qalığı;

- Naməәlum sub-uçot hesabının qalığı;
- ƏӘDV borcu.
Bu ekran vasitəәsiləә aşağıdakı əәməәliyyatlar aparıla biləәr:
- Digəәr sub-uçot hesaba köçürməә;
- Büdcəәyəә ödəәniş;
- Naməәlumdan digəәr sub-uçot hesaba köçürməә;
- İdxala görəә ƏӘDV köçürməәsi.
Digəәr sub-uçot hesaba köçürməә əәməәliyyatı:
Bu əәməәliyyat əәsasəәn qarşılıqlı əәməәliyyatlar zamanı alınmış elektron vergi hesab fakturasına əәsasəәn Alıcı vergi ödəәy icisinin öz ƏӘDV sub-uçot hesabından ƏӘDV
məәbləәğini Satıcı vergi ödəәyicisinin ƏӘDV sub-uçot hesabına köçürülməәsi məәqsəәdiləә
aparılır.
Bu əәməәliyyat növünü icra etməәk üçün Alıcı vergi ödəәyicisi “Digəәr sub-uçot hesaba
köçürməә” bəәndini seçir vəә aşağıdakı məәlumatları daxil edib gücl ndirilmiş elektron
imzadan istifad etm kl “İmzala v Gönd r“ düyməәsini basır:
- Satıcının VÖEN-i;
- Ödəәnişin məәbləәğini;
- Ödəәnişin təәyinatını.
Bu əәməәliyyatdan sonra köçürüləәn məәbləәğ Alıcı vergi ödəәyicisinin sub-hesabından
Satıcı vergi ödəәyicisinin sub-hesabına köçürülür.
Büdcəәyəә ödəәniş əәməәliyyatı:
Bu əәməәliyyat növü vasitəәsiləә vergi ödəәyicisi ƏӘDV sub-uçot hesabından dövləәt büdcəәsinəә
ödəәnişi həәyata keçirir. Bunun üçün əәməәliyyat növündəәn “Büdcəәyəә ödəәniş əәməәliyyatını’’
bəәndini, alanın VÖEN hissəәsindəә olan siyahıdan həәmin ödəәy içinin qeydiyyatda olduğu
müvafiq xəәzinəә orqanının məәlumatlarını seçməәli vəә Ödəәnişin məәbləәği, Ödəәnişin təәyinatı
rekvizitləәrini daxil edib gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad etm kl “İmzala v Gönd r“
düyməәsini basmaq lazımdır. Bu prosesdəәn sonra daxil edilmiş məәbləәğ vergi ödəәyicisinin
sub-ucot hesabından büdcəәyəә köçürülür. ƏӘlavəә dəәyəәr vergisi üzrəә büdcəәyəә olan borclar
Qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş müddəәtdəә ödəәnilməәdiyi təәqdirdəә bu məәbləәğ vergi
ödəәyicisinin sub-uçot hesabından avtomatik olaraq büdcəәyəә köçürülür.
Naməәlumdan digəәr sub-uçot hesaba köçürməә əәməәliyyatı:
Qarşılıqlı əәməәliyyatlarda sub-uçot hesabdan köçürməәləәr zamanı alanın (ödəәniləәn
təәrəәfin) VÖEN-i düzgün göstəәrilməәdiyi vəә alan (ödəәniləәn təәrəәf) ƏӘDV ödəәyicisi olmadığı
hallarda köçürüləәn məәbləәğ ödəәyəәn müştəәrinin Naməәlum sub -uçot hesabına qayıdır. Bu
əәməәliyyat növü yuxarıda qeyd etdiyimiz müəәyyəәn səәbəәbləәrdəәn ödəәyəәnin naməәlum subuçot hesabına qayıtmış köçürməәləәrin yenidəәn aidiyyəәti ödəәyiciyəә köçürülməәsi üçün
istifadəә edilir.
Bunun üçün əәməәliyyat növündəәn “Naməәlum sub-uçot hesabdan digəәr sub-uçot hesaba
köçürməә” bəәndi qeyd edilir. Sonra Alanın VÖEN-i, Naməәlum ödəәnişin məәbləәği, Ödəәnişin
təәyinatı daxil edilir vəә gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad etm kl “İmzala v
Gönd r“ düyməәsi basılır. Nəәticəәdəә naməәlum sub -uçot hesabdakı məәbləәğ alanın (ödəәniləәn
təәrəәfin) sub-uçot hesabına köçürülür.
Naməәlum sub-uçot hesabadan büdcəәyəә köçürməә əәməәliyyatı:
Qarşılıqlı əәməәliyyatlarda sub-uçot hesabdan köçürməәləәr zamanı alanın (ödəәniləәn

təәrəәfin) VÖEN-i düzgün göstəәrilməәdiyi vəә alan (ödəәniləәn təәrəәf) ƏӘDV ödəәyicisi olmadığı
hallarda köçürüləәn məәbləәğ ödəәyəәn müştəәrinin Naməәlum sub -uçot hesabına qayıdır. Bu
əәməәliyyat növü yuxarıda qeyd etdiyimiz müəәyyəәn səәbəәbləәrdəәn ödəәyəәnin naməәlum subuçot hesabına qayıtmış köçürməәləәrin yenidəәn aidiyyəәti ünvana köçürülməәsi üçün istifadəә
edilir.
Bu köçürməә üçün əәməәliyyat növündəәn “Naməәlum sub-uçot hesabdan büdcəәyəә köçürməә”
bəәndi qeyd edilir. Sonra Alanın VÖEN-i, Ödəәnişin məәbləәği vəә Ödəәnişin təәyinatı daxil
edilir vəә gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad etm kl “İmzala v Gönd r“düyməәsi
basılır. Nəәticəәdəә naməәlum sub-uçot hesabdakı məәbləәğ büdcəәyəә, yəәni ŞHV-yəә oturur.
İdxala görəә ƏӘDV köçürməә əәməәliyyatı:
Bu əәməәliyyat növü iləә ƏӘDV sub-uçot hesabından idxala görəә ƏӘDV köçürməәsi
ödəәnişi gücl ndirilmiş elektron imza vaxit sil həәyata keçirilir.
Bunun üçün əәməәliyyat növündəәn “İdxala görəә ƏӘDV köçürməәsi” bəәndi qeyd edilir.
Sonra Alanın VÖEN-i siyahısından müvafiq Gömrük darəәsı seçilir, Ödəәnişin məәbləәği vəә
Ödəәnişin təәyinatı daxil edilir. Sonda gücl ndirilmiş elektron imzadan istifad etm kl
“İmzala v Gönd r“ düyməәsi basılır. Bu əәməәliyyatdan sonra daxil edilmiş məәbləәğ vergi
ödəәyicisinin sub-ucot hesabından təәyin edilmiş Gömrük İdarəәsinəә köçürülür.
Ödəәnilmiş ƏӘDV-nin əәvəәzləәşdirilməәsi:
ƏӘvəәzləәşdiriləәn ƏӘDV-nin məәbləәği vergi ödəәyicisinəә verilmiş elektron vergi hesabfakturalarında nağdsız qaydada (mal, iş vəә xidməәt təәqdim edəәnin bank hesabına birbaşa
nağd qaydada ödəәnişləәr istisna edilməәkləә) ödəәməәləәr üzrəә ƏӘDV-nin depozit hesabına vəә
bu hesab daxilindəә aparılan əәməәliyyatlarda ödəәniləәn vergi məәbləәği sayılır.
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
ödəәyicisinəә verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrəә alınmış malların (iş vəә
xidməәtləәrin) dəәyəәri ödəәniləәrkəәn ƏӘDV-nin ödəәnilməәsi, ƏӘDV-nin depozit hesabında
uçotun aparılması, ƏӘDV-nin həәrəәkəәti vəә dövləәt büdcəәsinəә köçürülməәsi kimi əәməәliyyatlar
həәyata keçirilir.
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.
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