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ƏӘlavəә - 2

“Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin onlayn qeydiyyatı”
elektron xidməәti üzrəә inzibati reqlament
1. Ümumi müddəәalar
1.1. Elektron xidməәtin adı:Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin
onlayn qeydiyyatı
1.2. Elektron xidməәtin məәzmunu: Bu xidməәt rezident vergi ödəәyicisinin
filialının, nümayəәndəәliyinin elektron qaydada qeydiyyata alınmasını əәhatəә edir.
1.3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin hüquqi əәsası: Azəәrbaycan
Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsinin 33-cü, 34-cü maddəәləәri, 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 24 noyabr 2011-ci l 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 7.16-cı 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: Qisməәn
avtomatlaşdırılmışdır.
1.7. Elektron xidməәtin icra müddəәti: Elektron xidməәt 2 iş günü əәrzindəә
yerinəә yetirilir.
1.8. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin nəәticəәsi: Vergi ödəәyicisinin
filialı, nümayəәndəәliyi vergi uçotuna alınır.

2. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinin həәyata keçirilməәsi
2.1. Elektron xidməәtin növü: İnteraktiv.
2.2. Elektron xidməәt üzrəә ödəәniş: Ödəәnişsiz.
2.3. Elektron xidməәtin istifadəәçiləәri: Azəәrbaycan Respublikasının Vergi
Məәcəәlləәsi iləә müəәyyəәn edilmiş qaydada vergi ödəәyicisinin eyniləәşdirilməә
nömrəәsi (VÖEN) almış hüquqi şəәxsləәr.
2.4. Elektron xidməәtin təәqdim olunma yeri: http://www.e-taxes.gov.az/,
http://www.e-gov.az
2.5. Elektron xidməәt barəәdəә məәlumatlandırma:
-https://www.etaxes.gov.az/dispatcher?menu=ekarg&submenu=2&nav=ekarg
- Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt strukturları (müvafiq idarəә vəә şöbəәləәr)
- Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt məәrkəәzləәri
- Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin Çağrı Məәrkəәzi (195)
- office@taxes.gov.az
.
2.6 Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üçün təәləәb olunan səәnəәdləәr vəә
onların təәqdim olunma forması:
- Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin vergi uçotuna alınması
barəәdəә əәrizəә.
- Filial, nümayəәndəәliyin ƏӘsasnaməәsinin surəәti;
- Filial, nümayəәndəәliyin rəәhbəәrinin təәyin edilməәsi barəәdəә qəәrarın (əәmrin)
surəәti;
- filialın, nümayəәndəәliyin bu fəәaliyyəәtin yerinəә yetiriləәcəәyi ünvanı təәsdiq
edəәn səәnəәdin (mülkiyyəәt hüququnu təәsdiq edəәn səәnəәdin, icarəә
müqaviləәsinin vəә ya qanunvericilikləә nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr səәnəәdin)
surəәti.
Xidməәtin təәqdim edildiyi elektron ünvandan əәrizəәdəә olan məәlumatlar
interaktiv şəәkildəә vergi ödəәyicisi təәrəәfindəәn sisteməә daxil edilir, digəәr səәnəәdləәr
isəә PDF formatda sisteməә əәlavəә edilir.
3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi üçün inzibati prosedurlar
3.2. İnteraktiv elektron xidməәtləәr üçün sorğu: İnteraktiv xidməәtləәrin
istifadəәçiləәrinin - Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn
verilmiş şifrəә, parolu vəә ya gücləәndirilmiş elektron imzası olmalıdır. Bunlardan
istifadəә etməәkləә sisteməә daxil olduqda istifadəәçiyəә təәklif olunan əәrizəә formasını
doldurmaq vəә təәsdiq etməәk imkanı yaranır.

ƏӘrizəә iş vaxtı başa çatdıqdan sonra vəә ya qeyri-iş günündəә sisteməә daxil
edilmişdirsəә, bu halda onun icrası həәmin gündəәn sonrakı ilk iş gününün
əәvvəәlindəә həәyata keçirilir.
3.2.1. Sorğunun formalaşdırılması:
Vergi ödəәyicisinin filialının,
nümayəәndəәliyinin qeydiyyatı barəәdəә əәrizəә İnternet Vergi İdarəәsi portalının
“Onlayn Kargüzarlıq” bölümü üzəәrindəәn işləәnilir. Bu məәqsəәdləә “Yeni
müraciəәt” düyməәsi sıxılır vəә açılan pəәncəәrəәdəә:
“Kiməә” siyahısından -- Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr
Nazirliyi
“Müraciəәtin növü” siyahısından - ƏӘrizəә
“Səәnəәdin növü” siyahısından - Filialın onlayn qeydiyyatı əәrizəәsi
seçilir vəә “Qəәbul” düyməәsi sıxılır.
Açılan ekranda vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin qeydiyyat
məәlumatları aşağıdakı ardıcıllıqla sisteməә daxil edilir:
- filialıın, nümayəәndəәliyin adı daxil edilir;
- Siyahıdan qeydiyyata alınanın filial vəә ya nümayəәndəәlik olduğu seçilir.
- filialın,nümayəәndəәliyin yerləәşdiyi daşınmaz əәmlakın vergi ödəәyicisinin
mülkiyyəәtindəә vəә ya icarəәdəә olması barəәdəә əәlaməәt seçilir;
“Mülkiyyəәtindəә olan” seçildikdəә
- Mülkiyyəәt hüququnu təәsdiq edəәn səәnəәdin nömrəәsi vəә tarixi daxil edilir;
“İcarəәyəә götürəәn” seçildikdəә
- icarəәyəә verəәnin hüquqi vəә ya fiziki şəәxs olması qeyd edilir;
- İcarəәyəә verəәn hüquqi şəәxs olduqda VÖEN daxil edilir;
- İcarəәyəә verəәn fiziki şəәxs olduqda “DİN” vəә ya “Miqrasiya”
əәlaməәtləәrindəәn biri seçilir;
- Pin kod daxil edilir;
Filialın nümayəәndəәliyin ünvan məәlumatları daxil edilir:
- Siyahıdan rayon seçilir;
- Siyahıdan kəәnd (qəәsəәbəә) seçilir;
- Siyahıdan poçt indeksi seçilir;
- Siyahıdan küçəә seçilir;
- Ev nömrəәsi daxil edilir;
- Məәnzil daxil edilir;
- Filial, namayəәndəәliyin fəәaliyyəәt kodu daxil edilir;
- ƏӘlaqəә məәlumatları daxil edilir (Ev telefonu, iş telefonu, elektron poçt
ünvanı, mobil telefon vəә sair).
- Filial, nümayəәndəәliyin ƏӘsasnaməәsinin surəәti elektron formada əәlavəә
edilir;
- Filial, nümayəәndəәliyin rəәhbəәrinin təәyin edilməәsi barəәdəә qəәrarın (əәmrin)
surəәti elektron formada əәlavəә edilir;
- filialın, nümayəәndəәliyin bu fəәaliyyəәtin yerinəә yetiriləәcəәyi ünvanı təәsdiq
edəәn səәnəәdin (mülkiyyəәt hüququnu təәsdiq edəәn səәnəәdin, icarəә

müqaviləәsinin vəә ya qanunvericilikləә nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr səәnəәdin)
surəәti elektron formada əәlavəә edilir.
Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin qeydiyyatı bağlı bütün
əәməәliyyatlar başa çatdıqdan sonra “İrəәli” düyməәsi sıxılır. Bu halda daxil
edilmiş məәlumatların yoxlanılması üçün təәsdiqləәməә ekranı gəәlir. İstifadəәçi
məәlumatların doğruluğuna əәmin olduqda, onu təәsdiqləәməәk üçün “Qəәbul”
düyməәsini basır. ƏӘks halda, imtina etməәk üçün “İmtina” düyməәsi icra edilir.
Təәsdiqdəәn sonra ekrana “Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin
qeydiyyata alınması barəәdəә əәrizəә”nin icraya qəәbul edilməәsi barəәdəә Bildiriş
çıxır.
“Çap” düyməәsi vasitəәsi iləә Bildirişi çap etməәk mümkündür.
Vergi ödəәyicisi təәrəәfindəәn göndəәriləәn bu elektron əәrizəә onun “Göndəәrdikləәrim”
qovluğuna düşür.
3.2.2. Sorğunun qəәbulu: ƏӘrizəә məәlumatları sisteməә daxil ediləәrəәk
istifadəәçi təәrəәfindəәn təәsdiqləәndiyi andan sistemdəә qeydiyyata alınmış olur vəә
ona 16 rəәqəәmli qeydiyyat nömrəәsi verilir.
3.3. Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi vəә ya imtina edilməәsi:
3.3.1. Sorğunun yerinəә yetirilməәsindəәn imtina halları: “Vergi
ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin qeydiyyatı əәrizəәsi”ni ancaq vergi
ödəәyicisi olan rezident hüquqi şəәxsləәr təәqdim edəә biləәrləәr. Filialının,
nümayəәndəәliyin fəәaliyyəәt növü vergi ödəәyicisinin fəәaliyyəәt növləәri arasında
olmalıdır. Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin əәn azı bir fəәaliyyəәt
növü olmalıdır vəә həәmin fəәaliyyəәt əәsas fəәaliyyəәt kimi qeyd edilməәlidir. ƏӘks
hallarda vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin qeydiyyatı əәrizəәsinin
icraya qəәbul edilməәsindəәn imtina edilir. Bu məәsəәləәləәrəә sistem təәrəәfindəәn
avtomatik nəәzarəәt olunur vəә ekrana müvafiq mesajlar çıxarılır.
ƏӘrizəәnin göstəәriciləәri iləә ona elektron formada əәlavəә olunmuş səәnəәdləәrdəә
kəәnarlaşmalar aşkar edildikdəә, vergi ödəәyicisinin filialı, nümayəәndəәliyi
qeydiyyata alınmır. (Kəәnarlaşmalar barəәdəә vergi ödəәyicisinin elektron
ünvanına uyğunsuzluq məәktubu göndəәrilir.)
3.3.2. Sorğunun qəәbulu: İmtinaya əәsas olmadıqda vergi ödəәyicisinin
şəәxsin filialı, nümayəәndəәliyi vergi uçotuna alınır.
3.4. Sorğunun icrası:
3.4.1. Ardıcıl həәr bir inzibati əәməәliyyat, o cümləәdəәn məәsul şəәxs
haqqında məәlumat:
- İstifadəәçi adı, şifrəә vəә parola görəә vergi ödəәyicisinin sistemdəә təәyin edilməәsi
(identikləәşdirilməәsi), məәsul şəәxs - Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr
Nazirliyi;
- Gücləәndirilmiş elektron imza sahibinin sistemdəә təәyin edilməәsi
(identikləәşdirilməәsi), məәsul şəәxs - akkreditəә edilmiş sertifikat məәrkəәzi;

- Filialın, nümayəәndəәliyin qeydiyyatı əәrizəәsinin icraya qəәbul edilməәsi barəәdəә
vergi ödəәyicisinəә Bildirişin göndəәrilməәsi, məәsul şəәxs Azəәrbaycan
Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi;
- Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin vergi uçotuna alınması,
(prosesin sonu)məәsul şəәxs - Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi.
Elektron xidməәtin göstəәrilməәsinəә Azəәrbaycan Respublikası Vergiləәr
Nazirliyinin İqtisadi 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: Elektron xidməәt 2 iş günündəәn
gec olmayaraq yerinəә yetirilir.
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:
Xidməәtin yerinəә yetirilməәsi nəәticəәsindəә vergi ödəәyicisinin filialı,
nümayəәndəәliyi vergi uçotuna alınır vəә bu barəәdəә vergi ödəәyicisinin elektron
ünvanına məәlumat göndəәrilir.
3.5. Elektron xidməәtin yerinəә yetirilməәsinəә nəәzarəәt:
3.5.1. Nəәzarəәt forması: Elektron xidməәtin göstəәrilməәsi zamanı filialın,
nümayəәndəәliyin fəәaliyyəәt növləәrinəә vəә əәrizəә göndəәrəәn vergi öəәdyicisinin hüquqi
şəәxs olması iləә bağlı məәhdudiyyəәtləәrəә Vergiləәr Nazirliyinin proqram təәminatı
vasitəәsiləә onlayn qaydada nəәzarəәt edilir.
ƏӘrizəәyəә elektron formada əәlavəә onunmuş səәnəәdləәrin düzgünlüyünəә nəәzarəәt
Vergiləәr Nazirliyinin vəәzifəәli şəәxsi təәrəәfindəәn həәyata keçirilir.
3.5.2. Nəәzarəәt qaydası: Bu prosesdəә yaranan həәr hansı anlaşılmazlığın
aradan qaldırılması vəә ya metodiki dəәstəәyin göstəәrilməәsi məәqsəәdiləә Azəәrbaycan
Respublikası 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 vergi orqanına (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 Qanununun
78-ci maddəәsinəә əәsasəәn, 1 ay müddəәtinəә baxılır.
Məәhkəәməәyəә veriləәn şikayəәtəә Azəәrbaycan Respublikasının İnzibati
Prosessual Məәcəәlləәsi iləә müəәyyəәn edilmiş qaydada baxılır.
***

