Xnzfir dmizinin Azərbaycan sektorıında Şəfəq-Asiman dəniz blokunun kəşfiyyatt,
işbnməsi və hasilattn pay bölgüsii haqqmda Sazİş

Agreement on the Exploration, Development and Production Sharingfor the
Shafag-Asiman Offshore Block in the Azerbaijan Sector o f the Caspian Sea

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İDXAL VƏ İXRAC
RÜSUMLARI VƏ VERGİLƏRİ HAQQINDA PROTOKOL

PROTOCOL CONCERNING AZERBAIJAN
IMPORT AND EXPORT DUTIES AND TAXES

Vergilərə dair müəyyən prinsiplər 7 oktyabr 2010-cu il tarixində Azərbaycan
Respublikasmın Dövlət N cft Şirkəti (SOCAR) üə Podratçı tərəflar ara-sınria
imzalanmış, Azərbaycan Respublikasının Milli M əclisi tərəfmdən təsdiq
edilərək 01 iyul 2011-ci il tarixində qüw əyə minmiş və Azərbaycan
Respublikasında tam qanun qüw əsinə malik olan “Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorunda Şəfəq-Asiman dəniz blokunun kəşfıyyatı, işlənməsi
və hasilatın pay bölgüsü haqqında” Sazişdə (“Saziş”) nəzərdə tutulmuşdur.

Certain principles conceming Taxes are contained in the Agreement on the
Offshore Block in the Azerbaijan Sector o f the Caspian Sea entered into on 7
October 2010 by and among the State Oil Company o f the Republic of
Azerbaijan (SOCAR) and the Contractor Parties, which was enacted by the
Milli Majlis o f the Republic o f Azerbaijan giving it the full force o f law in
Azerbaijan and which became effective on 1 July 2011 (the “Contract”).

Sazişin Vergi ilə bağlı müddəalarınm həyata keçirilməsi üçün Podratçı
tərəflərlə lazımi inzibati qaydaların yaradılması və razılaşdırılması məqsədilə
vergilər naziri müavininin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasımn Vergİlər
Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycan
Respublikası Dövlət Nefl Şirkətİnin nümayəndələrindən ibarət Komissiyanm
(“Komissiya”) yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 26 fevral 2003-cü il tarixli 27s saylı Sərəncamı verilmişdir,

The Cabinet o f Ministers o f the Republic of Azerbaijan issued Decree Number
27s dated 26 February 2003 formİng a Commission headed by the Deputy
M inister o f Taxes eomprised o f representatives o f the Ministry o f Taxes,
Mitıistry o f Finance, State Customs Committee and the State Oil Company o f
the Republic o f Azerbaİjan (the “Commission”) to establish and agree with
the Contractor Parties the administrative procedures necessary to implement
the Tax provisions o f the Contract.

Sazişin 12-ci Maddəsinin (Vergi qoyulması) və 18-ci Maddəsinin (İdxal və
ixrac) müddəalarına uyğun olaraq, Sazişın 23-cü Maddəsinin (Tətbiq edilə
bilən hüquq, iqtisadi sabitləşmə və arbitraj) və Sazişin 5-ci Əlavəsində qeyd
olunan Hökumət təminatmm müddəalarmı nəzərə almaqla, Komissiya və
Podratçı tərəflər bu qaydaları müəyyən etmək, onların ardıcıl və ədalətli
tətbiqini təm in etmək, habelə Sazişin müddəalarınm mövcud təfsirini daha
ətraflı şəkildə aydınlaşdırmaq məqsədi ilə hazırkı “Azərbaycan
Respublikasının idxal və ixrac rüsumları və vergıləri haqqında ProtokoP’u
(“bu ProtokoP) imzalamaq barədə razılığa gəlmişlər.

In accordance with Article 12 (Taxation) and Article İS (Import and Export)
o f the Contract, having regard also to Article 23 (Applicable Law, Economic
Stabİlisation, and Arbitration) of the Contract and the provisions o f the
Govemment Guarantee contained within Appendix 5 o f the Contract, the
Commission and the Contraetor Parties have agreed to enter into this Protocol
Conceming Azerbaijan Import and Export Duties and Taxes (“this
Protocol”), to establish, and to provide for eonsistent and fair administration
of, these procedures and to further clarify existing interpretation o f the
Contraet.

Bu Protokol onların Sazişə dair qarşılıqlı anlaşmasını və Azərbaycan
Respublikasında Karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı təqdim edilən mallara,
işlərə və xidmətlərə idxal və İxrac Vergilərinin qoyulması, onlardan azad
olunma qaydalarına və onlarm tətbiqində istıfadə ediləcək prosedurlara,

This Protocol sets out their mutual understanding o f the Contract, and their
full agreement on the procedures which are to be utilised in determining the
charge to, exemption procedures and administration o f import and export
Taxes on goods, works and services provİded in respect o f Hydrocarbon
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habclo Sazişə əsasən Karboiudrogcnlərin ixracı ilo əlaqədar gömnık
qaydalarına dair tam razılaşmasım müəyyəıı edir.
Bu Protokol M O t . / j fnxındən (“ Q üw əyə minmə tarixi”) qüwəyo mmır.
I.

İdxal və ixrac V ergilərindən azad olmanın üm um i prinsipləri

I I . Hər bfr Podratçı tərəf; öfiün Ortäq şir^kətt, Əməliyyat -şirkəft v ə-y a Subpodratçı və ya onların Agenti (bundan sonra hər biri “ Qeydiyyatdan
keçmiş şirk ət” adlandırılacaqdır) heç bir Vergı tutulmadan və heç bir
məhdudiyyət qoyulmadan aşağıdakıları öz adlarından Azərbaycan
Respublikasma idxal və yenidən ixrac etmək hüququna malikdirlər: hər
cür avadanlıq, materiallar, dəzgahlar və alətlər, nəqliyyat vasitələri,
ehtiyat hissələri, qida məhsullan (qida məhsuHarmın ıdxalına daır
qaydalara əməl etməklə) və onlarm əsaslandırılımş rəyinə görə
Karbohidrogen fəaliyyətinin və ya Neft-qaz əməliyyatlarmm lazımınca
aparılması və yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan mallar və başqa əşyalar,
bu şərtlə ki, Azərbaycan təchizatçıiarı mallarm qiyməti, keyfıyyəti və
mövcııdİuğu baxımmdan bütün mühüm cəhətlərdə xarici mənbəlorlə
rəqabət aparmaq qabiHyyətinə maiik oiduqları İıallarda Podratçı
Azərbaycan təchizatçıianm əgər Azərbaycan təchizatçısımn miiqavilə
qiyməti potensial qalib gələ biiən xarici təchizatçınm müqavilə
qiymətindən on (10) faizdən artıq deyilsə iistün tutacaqdır.
1.2. Komissiya və Podratçı təsdiq edirlər ki. Əməliyyat şirkətinin kontrakt
komitəsi 1.1 -ci bənddə göstərilən mailar, işiər və xidmətlər üzrə
koıttraktlarm bağlaıımasım Sazişin 18-ci Maddəsində (İdxal və ixrac)
nəzərdə tutulmuş şərtlərə düzgün əməl edərək və Sazişdə veriimiş
səlahivyətlərə uyğun Podratçmm müstəsna rəyinə əsasən həyata keçirir.
Bundan əiavə, Sazişin bu şərtİərinin düzgüıı tətbiqinə və yerinə
yetirilməsinə SOCAR-ın nünıayəndələri nəzarət edirlər.
1.3. Yuxarıda deviləniərə baxmayaraq, Podratçı Karbohidrogen fəaiiyyəti
üçüıı almmış və məsrəfləri Neft-qaz əməiiyyatiarı hesabma daxil edilmiş
hər hansı maddi sərvətiəri Azərbavcan Respublikasmdan venidən ixrac
etmək hüququna malik dey iidir (təmir və ya texniki xidmətlə bağlı zəruri
haüar istisna edilməklə, İakin bu şərtb ki. həmin ləmir və >a texniki

Activities in the Republic o f Azerbaıjan. as well as customs procedures ın
respect o f exports of Petroleum under the Contract.
This Protocoi shall bccome effectivc as of J
1.
\ l

z / ^ “Effectıve Date”).

G eneral Principles of Exemption from Im p o rt and E xport Taxes
Contry-tnr Party. its Affıiıate. Operating Company or Subcoııtractor or their Agent (each hereinafter referred to as “ Registered
C om panv”) siıaii lıave the right to import mto, and re-export from the
Republic*of Azerbaijan free of any Taxes and restrictions in theır ovvn
name the following: all equipmeııt, materials, ınachmery and tools,
vehicles, spare parts, foodstuff (subject to compiiance wıth applıcable
regulations pertaıııing to the import o f foodstuff), goods and suppiıes
necessarv in their reasoııable opinion for the proper conduct and
achievemcnt of Hydrocarbon Activities or Petxoleum Operatıons;
provıded that with respect to the purchase tlıereof, Contractor shall gıve
preference to Azerbaijani Suppiiers in those cases m wiııciı such
Azerbaijani Suppiiers are in all material respects competıtıve m prıce,
quality and avaiiabiiity witlı those availabie from other sources. gıven
that the contract price of such an Azerbaıjani Suppiier is hıgher by not
more than ten (10) percent tlıan the contract price o f the potentıal
winning foreign supplier.

1.2. The Commission and Contractor acknowledge that with regard to the
awarding o f contracts for tiıe goods, works and servıces referred to m subparagraph 1.1 bv tlıe Operating Company's contract commıttee and m
accordance with the Contract gi ving Contractor tiıe soie dıscretıon to make
such a detemıinatİon, the conditıons set out in Article 18 (Import and
Export) of the Contract are being correctly appiied and adlıered wıth.
Further. tiıe correct appiication of and adlterence with these conditıons of
the Contract is monitored by SOCAR representatives.
1.3. Notwithstanding the foregoing, (except when necessary- for repaır or
maintenance provided that, witlıin a reasonable tıme after completıon ot
the repair or maintenaııce, suclı items shall be re-imported into the
Republic o f Azerbaijan) Contractor shall not have the nght to re-export
from the Republic o f Azcrbaijan any items purchased for Hydrocarbon
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xidmət başa çatdırıldıqdatı sonra əsaslandırılmış müddət ərzində bu
maddi sərvətlər Azərbaycan Respublikasma yenidən idxal edilsin).

Activities, the costs of which have been İncluded in the Petroİeum
Operations Account.

1.4. Hər bir Qeydiyyatdan keçmiş şirkət, onrnı bütün əməkdaşları və onların
ailə üzvləri heç bir Vergi tutulmadan və məhdudiyyət qoyulmadan
istənilən vaxt Azərbaycan Respublikasına hər cür mebel, paltar, məişət
texnikası, nəqliyyat vasİtəİəri, ehtiyat hissələri, qida məhsulları (qida
məhsullarının idxalma dair qaydalara əməl etməklə) və Azərbaycan
"RespuHıkäsına iş üçün ezam olunan və ya səfər edən əcnəbi
əməkdaşların və onların ailə üzvlərinin şəxsİ istifadəsindən ötrü hər
hansı şəxsi əmlakı idxal və yenidən ixrac etmək hüququna malikdirlər.

1.4. Each Registered Company and alİ o f their employees and family
members, shall have the right to import into, and re-export from the
Republic o f Azerbaijan, free o f Taxes and restrictions and at any time,
all fumiture, clothing, household appliances, vehıcles, spare parts,
foodstuff (subject to compliance with applicable regulations pertaining
to the import o f foodstuff) and alİ personal effects for personal use by
foreign employees and their families assigned to work in, or travel to, the
Republic of Azerbaijan.

1.5. Hər bir Podratçı tərəf, Əməliyyat şirkəti, onlarm müştəriləri və oniarın
hər birinin Agentləri (o cümlədən nəqİetmə Agentləri) bu Sazişin
müddəalarma uyğun olaraq Podratçıya çatası Karbohidrogenləri heç bir
rüsum və Vergi ödəmədən istənilən vaxt sərbəst şəküdə ixrac etmək
hüququna maükdirİər.

1.5. Each Contractor Party, Operating Company, their customers and any
Agents o f the foregoing (inciuding transportation Agents) shalİ have the
right to export free o f all duties and Taxes and at any time, Petroleum to
which Contractor is entitİed in aeeordance with the provisions o f the
Contract.

1.6. H ər bir Qeydiyyatdan keçmiş şirkət yuxarıda 1. İ -ci və 1.4-cü bəndlərdə
göstərilən mallarm idxalma və İxracma, habelə Sazişin şərtlərinə görə
Podratçıya çatası Karbohidrogenlərin ixracma aid Azərbaycan
Respubİikasmda qüw ədə olan hər hansı xarici ticarət qaydalarmm
müddəalarmdan, qadağanlardan və m üxtəlif məhdudiyyətlərdən azad
olunurlar.

1.6. Each Registered Company shall be exempt from the provisions o f any
foreign trade regulations o f the Republic o f Azerbaijan conceming the
prohibition, İimİtation and restrictıon o f import and export o f items
indicated in sub-paragraphs 1.1 and 1.4 above, and with respect to the
Petroleum allocated to Contractor pursuant to the Contract.

1.7. Bu Protokolun 4-cü maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, əgər
mallar, işiər və ya xidmətlər Karbohidrogen fəaliyyətinin yerinə
yetiriİməsi üçün deyil, başqa məqsədlər üçün təqdim edilirsə, onda belə
m allar, işlər və ya xidmətlər Azərbaycan Respublikasmm
Qanunvericiiiyinə uyğun olaraq idxal və ixrac Vergilərinə cəlb ediiir.

1.7. Subject to Paragraph 4 o f this Protocol, in the event that goods, works or
services are supplied for purposes other than Hydrocarbon Activities,
such goods, works or services shall be subject to import and export Taxes
in accordance with the Azerbaijan Legislation.

2.

2.

İdxal və ixrac rüsumları və Vergüərindən azad olma haqqmda
Sertıfıkatin almma qaydası

2.1. H ər bir Podratçı tərəf və ya Əməliyyat şirkəti Sazişə və bu Protokola
uyğun olaraq idxaİ, ixrac və yenidən ixrac rüsumları və Vergiiərindən
azad olduğunu bildirən İdxai və ixrac rüsumları və Vergiİərİndən azad

Procedure for Appiieation for a Certifieate o f Exemption from
Import and Export Duties and Taxes

2.1. Each Contractor Party or Operating Company shall apply in writing to
the State Customs Committee for a Certifıeate o f Exemption from Import
and Export Duties and Taxes (the “Certifıcate”) stating that they are
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olma haqqında sertifıkat (“Sertifikat”) almaq üçün Dövlət Gömrük
Komitəsinə yazılı ərizə ilə müraeiət edir.

exempt from import, export and re-export duties and Taxes in
accordance with the Contract and this Protocol.

2 2 . H ər hansı Əməİiyyat şirkəti ilə və ya Podratçı tərəf ilə birbaşa və ya
dolayısı ilə müqavilə bağlamış hər bir Subpodratçı, Sazişə və bu
Protokola uyğun olaraq idxal və yenidən ixrac rüsumları və
Vergilərindən azad olduğunu bildirən Sertifıkat almaq üçün Dövlət
Gömrük Komitəsinə Əlavə 3-də göstərilən formada ərizə İlə müraciət
efməyə haqlıdır.

2.2. A Sub-contractor who has been awarded a contract directly or indirectly
by an Operatıng Company or Contractor Party shall be entitled to make
an application to the State Customs Committee in the format shown in
Appendix 3 for a Certifieate stating that they are exempt from import and
re-export duties and Taxes in accordanee with the Contract and this
ProtocoL

2.3. Subpodratçımn Dövlət Gömrük Komitəsinə yazılı ərizəsi onunla
müqavilə bağlamış şirkətin həmin Subpodratçı ilə Sazişə uyğun olaraq
mallar, işlər və ya xidmətlər təqdim etmək üçün müqavilə bağlandığmı
təsdiq edən Əlavə 4-də göstərilmiş formada məktubu ilə müşayiət
oiunur.

2.3. The application in writing by a Sub-contractor to the State Customs
Committee shall be supported by a letter from the company who has
awarded the contract in the format as shown in Appendix 4 confırming
that the Sub-eontractor has been awarded a contract to provide goods,
works or services in aecordance with the Contract.

2.4. Dövlət Gömrük Komitəsi yazılı ərizəni almasından sonrakı otuz (30)
Gün ərzində Qeydiyyatdan keçmiş şirkətə Əlavə 2-də göstərilən formada
nömrələnmiş Sertifıkat verir. Dövİət Gömrük Komitəsı Sertifıkatı
verməkdən imtina edərsə, bu halda həmin otuz (30) Gün ərzində
Qeydiyyatdan keçmiş şirkətə yazılı şəkildə səbəbini izah edir.

2.4. The State Customs Committee will issue to the Registered Company a
numbered Certifıcate in the form shown in Appendix 2 within thirty (30)
Days o f receiving a written application. In the event o f a refusal to issue
the Certificate, the State Customs Committee shall inform the Registered
Company in writing withın the said thirty (30) D ay period, stating the
reason for refusal.

2.5. Əməliyyat şirkətinə və Podratçı tərəflərə verilən hər bir Sertifıkat beş (5)
Təqvim ili ərzində etibarlı olur. Əməlİyyat şırkəti, Podratçı tərəflər və ya
onların Agentləri Sertifıkatı təzələmək üçün ərizə ilə müraciət edə bilər.
Dövlət Gömrük Komitəsi yeni Sertıfİkatı onun təzələnməsı üçün
verilmiş ərizənin alındığı gündən sonrakı otuz (30) Gün ərzində verir.
Yenİ Sertifikat verildiyi zaman Əməliyyat şirkəti, Podratçı tərəflər və ya
onların Agentləri köhnə Sertifıkatın vaxtmın qurtarıb-qurtarmamasından
asılı olmayaraq onu təhvİl verirİər.

2.5. Each Certifİcate issued to the Operating Company and Contractor Parties
will be valid for the period o f five (5) Calendar Years. The Operating
Company, Contractor Parties, or their Agents may apply for the renewal
o f the Certifıcate. The State Customs Committee shall issue a new
Certificate within thirty (30) Days o f receiving a written application for
the renewal o f the Certifıcate. At the time the new Certİfıcate is issued,
each o f the Operating Company, Contractor Parties or their Agents shall
surrender the oİd Certifıeate, whether expired or not.

2.6. Subpodratçıya verilən hər bir Sertifıkat bir (1) Təqvim ili ərzində və ya
Subpodratçı ilə bağianmış müqavilənin müddəti bir (1) Təqvim ilindən
azdırsa, həmin müqaviiənin qüw ədə oiduğu müddətdə etibarlı olur.
Subpodratçı Sertifıkatı təzəiəmək üçün ərİzə ilə müraciət edə bilər.
Dövlət Gömrük Komitəsi yeni Sertifıkatı onun təzələnməsi üçün

2.6. Each Certifıcate ıssued to a Sub-contractor w ül be valid for one (1)
Calendar Year or the ternı o f the Sub-contractor’s contract if shorter than
one (1) Calendar Year. The Sub-eontractor may apply for the renewal of
the Certificate. The State Customs Committee shali issue a new
Certİfıcate within thirty (30) Days o f receiving a written application for
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verilmiş yazılı ərizənin alındığı gündən sonrakı otuz (30) Gün ərzində
verir. Yeni Sertifıkat verildiyi zaman Subpodratçı köhnə Sertifikatın
vaxtmm qurtarıb-qurtarmamasından asılı olmayaraq onu təhvil verir.

the renewal o f the Certifıcate. At the time the new Certifıcate is ıssued,
the Sub-contractor shall surrender the old Certificate, whether expired or
not.

2.7. Karbohidrogen fəaliyyəti ilə bağlı biznes fəalİyyətləri bitdikdən dərhal
sonra bütün cari Sertifikatlar Dövlət Gömrük Komitəsinə təhvil verilir.

2.7. All Certifıcates still current shall be surrendered to the State Customs
Committee upon the cessation o f the business operations conducted ın
connection with Hydrocarbon Activities.

2.8. Heç bir Sertifıkat başqastna ötürülə və ya güzəşt edilə bilməz.

2.8. Each Certifıcate is non-transferabİe and non-assignable.

3.

3*

Idxal, ixrae və yenidən Ixrac tizrə sənədləşmənin idarə olunması

3.1. Mallar, işlər və ya xidmətlər idxal edildikdə, idxal edən Qeydiyyatdan
keçmiş şirkət müvafıq gömrük qanunları və qaydalarma əsasən tələb
olunan bütün sənədlərlə yanaşj aşağıdakıları müvafiq Gömrük orqanma
təqdım edir:
(ı)
(ii)

Sertifıkatm surətitıi;
Mallarm, işlərin və ya xidmətiərin Karbohidrogen fəaliyyəti və ya
Neft-qaz əməliyyatlart üçün idxal olunmasıntn Əməliyyat şirkəti
və ya Podratçı tərəfındən təsdiqini.

Administratıon o f Import, Export and Re-export Doeumentation

3.1. Upon importation o f goods, works or services the importing Registered
Company shall provide the relevant Customs Authority with all
necessary documents required by applicable customs İaws and
reguİations, including the foüowing:
(i)
(ii)

copy o f the Certifıcate;
authorisation from the Operating Company or a Contractor Party
confırming that the goods, works or services are being imported
for the use in Hydrocarbon Activities or Petroleum Operations.

3.2. Mallar, işlər və ya xidmətlər yenidən ixrac edildikdə, ixrac edən
Qeydiyyatdan keçmiş şirkət müvafıq Gömrük orqanma Sertifıkatm
surəti ilə birlikdə belə yenidən ixrac edilən mallarm, işlərin və ya
xidmətlərin Karbohidrogen fəaİİyyəti və ya Neft-qaz əməiiyyatları İlə
bağlı idxal və ya istifadə ediİdiyini və məsrəfləri Neft-qaz əməliyyatları
hesabına daxil ediimədiyini təsdiq edən Əməiiyyat şirkəti və ya Podratçı
tərəfın yazılt bildirişini təqdim edir. SOCAR tərəfmdən Nefl-qaz
əməliyyatları hesabının təftişi apartldıqdan sonra və Dövlət Gömrük
Komitəsinin sorğusuna əsasən, SOCAR təftişin əhatə etdiyi dövr ərzində
yenidən ixrac edilmiş mallartn, işlərin və ya xidmətlərin məsrəfiərinin
Neft-qaz əməliyyatları hesabına daxil edilmədiyini təsdiq edən araytş
təqdim edir.

3.2. Upon re-exportation of goods, works or services the exporting
Regıstered Company shall provide the reievant Customs Authority with
a copy o f the current Certifıcate together with a written statement by
Operating Company or Contractor Party that the goods, works or
services so re-exported have been imported or used for Hydrocarbon
Activities or Petroleum Operations, and the costs o f which have not been
ineluded in the Petroleum Operations Account. Following an audit by
SOCAR o f the Petroİeum Operations Account and at the request o f the
State Customs Committee, SOCAR wiil provide confirmation that the
costs o f the goods, works or services re-exported during the audit period
have not been ineluded in the Petroİeum Operations Account.

3.3. Əgər mallar, işlər və ya xidmətlər yuxartda verilmiş İ.4-cü bənddə
nəzərdə tutuİduğu kimi şəxsi istifadə üçün idxal (və ya müvafiq olaraq

3.3. In the case that goods, works or services have been imported (or as
appropriate re-exported) for personal use as envisaged in sub-paragraph
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yenidən ıxrac) edilirsə, onda Qeydiyyatdan keçmiş şirkət həmin şəxsin
kimin üçün ışlədiyini təsdiq edən yazılı bildıriş təqdım edir.

1.4 above, the Registered Company will supply a written statement
confırming for whom the individual works.

3.4. Xam neft ixrac edildikdə, ixrac edən Qeydiyyatdan keçmiş şirkət
müvafıq Gömrük orqamna hər növbəti təqvim ayı ərzində ixrac ediləcək
Xam neftin miqdarma dair aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

.4. In respect o f exports o f Crude Oil, the exporting Registered Company
shall provide to the relevant Customs Authority the following documents
in respect o f quantity o f Crude Oiİ to be exported during each next
calendar month:

(!)
(ü)

müvəqqətı yük gömrük bəyannaməsinin əsü (hər ay üçün);
mənşə sertifikatmın surəti (hər ay üçün).

3,5. Xam neft boru kəmərləri vasitəsilə ixrac edildikdə, ixrac edən
Qeydiyyatdan keçmiş şirkət müvafıq Gömrük orqamna hər Təqvim
rübünün ilk otıız (30) Günü ərzində əw əiki Təqvim rübü ərzində ixrac
edilmiş Xam neftin hər Partiyasma dair aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

(i)
(ü)
(iiİ)
(iv)
(v)
(vi)

yekun yük gömrük bəyannaməsinin əsli (hər Konosament üçün);
Konosamentin surəti (hər gəmi üçün), və ya göndərilmiş Xam
neftin həcmini göstərən digər nəqliyyat sənədi;
yük manifestinin surəti (hər gəmi üçün);
müvəqqəti yük gömrük bəyannaməsinin surəti (hər ay üçün);
boru kəməri vasitəsilə ixrac edilən Xam neft həcmlərinin
Səngəçal terminalmda təhvil-qəbulu aktmın surətİ (hər ay üçün);
mənşə sertifıkatımn surəti (hər ay üçün).

3.6. Xam neft dəmir yolu vasitəsilə ixrac edildİkdə, ixrac edən Qeydiyyatdan
keçmiş şirkət müvafıq Gömrük orqamna hər Təqvim rübünün ilk otuz
(30) Günü ərzində əw əlki Təqvim rübü ərzində ixrac edilmiş Xam neftin
hər Partiyasma dair aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

yekun yük gömrük bəyannaməsinin əsli (hər Konosament üçün);
Konosamentin surəti (hər gəmi üçün), və ya göndərilmiş Xam
neftin həcmini göstərən digər nəqliyyat sənədi;
yük manifestinin surəti (hər gəmi üçün);
müvəqqəti yük gömrük bəyannaməsinin surəti (hər qatar üçün);

(İ)
(ii)

originaİ provisional cargo customs declaration (per month);
copy o f certifıcate o f origin (per month).

5. In respect o f exports o f Crude Oil via pipelines, the exporting Registered
Company shall provide to the relevant Customs Authority during the fırst
thirty (30) Days o f each Calendar Quarter the following documents İn
respect o f each Batch o f Crude Oİİ exported during the preceding
Calendar Quarter:
(i)
(İi)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

origİnal final cargo customs declaration (per BiIİ o f Lading);
copy ofB iİİ o f Lading (per vessel), or such other consignment
document confırming quantity o f Crude Oil dispatched;
copy o f cargo manifest (per vessel);
copy o f provisıonal cargo customs declaration (per month);
copy o f delivery act at the Sangachal terminal for volumes o f
Crude Oil exported by pipeline (per month);
copy o f certifıcate o f origin (per month).

6. In respect o f exports of Crude Oil via railway, the exporting Registered
Company shall provide to the relevant Customs Authority during the fırst
thirty (30) Days o f each Calendar Quarter the following documents in
respect o f each Batch o f Crude Oil exported during the preceding
Calendar Quarter:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

orİginal fınal cargo customs declaration (per Biİl of Lading);
copy o fB ill o f Ladıng (per vessel), or such other consignment
document confırming quantity o f Crude Oil dispatched;
copy o f cargo manifest (per vessel);
copy o f provisional cargo customs declaration (per train);
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(v)

mal alanm admı göstərən dəmir yolu nəqliyyat qaiməsinin surəti
(hər qatar üçün);
(vi) dəmir yolu vasitəsilə ixrac edilən Xam neft həcmlərinin Səngəçal
terminalında təhvil-qəbulu aktının surəti (hər ay üçün);
(vii) mənşə sertifıkatmın surəti (hər ay üçün);
(viii) alqı-satqı müqaviləsindən çıxarışın surəti, əgər varsa.
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(v)

copy o f railway bill showing the name o f the consignee (per
train);
(vi) copy o f delivery act at the Sangachal terminal for volumes o f
Crude Oil exported by railway (per month);
(vii) copy o f certifıcate o f origin (per month);
(viii) copy o f excerpt from a sales contract, if applicable.

3.7. İxrac edilən Xam neftin dəyərini bəyan etmək məqsədilə, və yalnız
gomruRT (stätıstıkä) məqsədləri iiçüri, ’Q eydiyyatdan keçmiş şirkət və
müvafıq Gömrük orqanı ixrac əməliyyatının həyata keçirildiyi Təqvim
rübü üçün “Platts Oilgram” nəşrində (www.platts.com) həmin Təqvim
rübündə “Azəri Layt” markaiı Xam neftin orta qiymətini ıstifadə
edəcəkdir. “Platts Oilgram,,ın nəşri dayandırıldıqda, lazımi məlumat neft
sənayesində beynəlxalq miqyasda qəbul edilən münasib altemativ
nəşrdən götürülür.

3.7. For purposes o f declaring the value_of Crude Oil exported, and for
customs (statisticaİ) purposes only, the Registered Company and the
relevant Customs Authority shall use the average price o f Azeri Light
Crude Oİl for the Calendar Quarter in which the export occurred, as
publİshed İn Platts Oilgram (www.platts.com) during such Calendar
Quarter. In the event that Platts Oilgram ceases to be published, then the
required data shall be taken from an available altemative publication
intemationally recognised by the Petroleum industry.

3.8. Təbii qaz ixrac edildikdə, ixrac edən Qeydiyyatdan keçmiş şirkət
müvafıq Gömrük orqanına hər Təqvim rübünün ilk qırx beş (45) Günü
ərzində əw əlki Təqvim rübü ərzində ixrac edilmiş Təbii qazm ayİıq
həcmlərinə dair aşağıdakı sənədləri təqdim edir:

3.8. In respect o f exports of Natural Gas, the exporting Registered Company
shall provide to the relevant Customs Authority during the first forty-fıve
(45) Days o f each Calendar Quarter the following documents in respect
o f the monthly volumes o f Natural Gas exported during the preceding
Calendar Quarter:

(i) yekun yük gömrük bəyatınaməsinin əslİ (aylıq həcm üçün);
(ii) mənşə sertifıkatınm surəti, olduğu halda (aylıq həcm üçün);
(iii) müvafıq nəzarət uçotu qovşağmda boru kəməri əməliyyatçısı
tərəfindən verilən ölçmə hesabatmın surəti;
(iv) boru kəməri vasitəsilə nəql edilmiş aylıq həcmi təsdiq edən, Təbii
qazın satışma dair müvafıq sazış(İər)ə uyğun oiaraq
yükgöndərən(lər)in və onun alıcıstnm (alıcılarının) səlahiyyətli
nümayəndələri tərəfmdən imzalanmış kommersiya aktının surəti
(aylıq həcm üçün);
(v) Təbii qazın cari qiymətini təsdiq edən Təbiİ qazın satışma dair
saziş(lər)in müvafıq müddəalarmın surəti;
(vi) Tranzit zamanı potensial qaz itkiləri və qazın yanacaq kimi istifadə
olunmasını təsdiq edən, boru kəməri əməliyyatçısı tərəfindən
verilən hesabatm surəti.

(i)
original fmal eargo customs declaration (per monthly volume);
(ii) copy
o f certificate o f origin, if available (per monthly volume);
(iii) copy o f measurement report produced by the pipeline operator at
the applicable custody transfer metering station;
(iv) copy o f commercial act signed by the authorised representatives o f
shipper(s) and their büyer(s) in accordance with the corresponding
Natural Gas sales agreement(s) confırming the monthly volume
transported through the pipeline (per monthly volume);
(v)
(vi)

copy o f corresponding Natural Gas sales agreement(s) provisions
confırming the current price for the Natural Gas;
copy o f report produced by the pipeline operator verifying
potential gas losses and gas used as fuel during transit.
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3.9. Bu 3-cü maddədə və Azərbaycazn Respublikasının Qanunvericiliyində
nəzərdə txıtulan sənədlərdən başqa, Saziş üzrə mallarm, işlərin və
xidmətlərin idxalı və yenidən i.xracı, habelə Karbohidrogenlərin ixracı
zamanı heç bir digər sənəd tələb edilmir.

3.9. Except for the documents stipulatcd in this Paragraph 3 and as provided
in the Azerbaijan Legislation, no other documents shall be required upon
importation and re-exportation o f goods, works and services, as well as
upon exportation of Petroleum under the Contract.

3.10.DövIət Gömrük Komitəsinin sədri və ya onun səlahiyyətli müavini
Qeydiyyatdan keçmiş şirkətin idxal, ixrac və yenidən ixrac sənədiərinin
yöxTäruTmasma sərəncam verə "bxlər və belə yoxlamädän ə'wəT münasıb
müddət ərzində bildiriş təqdim edir. Həmin yoxlama gömrük
bəyannaməsində qeyd olunan mallarm gömrük nəzarəti altmda olan
mallar statusunu itirməsindən sonra 3 (üç) il ərzində həyata keçiriür.

3.10. The Chairman o f the State Customs Committee or his authorised deputy
may authorise an audit of the importation, exportation and re-exportation
records o f a Kegıstered Cömpäiiy'/änd' wıtl provıde reäsonäble ädVänce
notice o f such audıt. Such audit shall be carried out within the 3 (tlıree)
years effective from cease o f status of the goods under the customs
control stated in customs declaration.

3.11.Xarici subpodratçmın Azərbaycan Respublikasmdakı nümayəndəliyi və
ya fılialı ləğv edildikdə, Vergilər Nazirliyİ həmin Xarici subpodratçının
Azərbaycan Respublikasmda idxal-ixrac əməliyyatları ilə bağlı yerinə
yetirilməmiş öhdəliklərin olub-olmaması haqqında Dövlət Gömrük
Komitəsindən arayış alır.

3.11. Upon liquidation of a representative office or abranch of a Foreign Subcontractor in the Republic of Azerbaijan, the Ministry o f Taxes will
obtain from the State Customs Committee information relating to such
Foreign Sub-contractor’s outstanding obligations in connection with
import/export operations in the Republic o f Azerbaijan.

4.

4,

Ötürmə və sərəncanı vermə

4.1. Əgər mallar. İşlər və ya xidmətlər 1-ci maddəyə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasına Vergi və rüsumlar tutulmadan
Qeydiyyatdan keçmiş şirkot tərəfmdən idxal edilmişsə vo aşağıda
sadalananlardan hər hansı birinə:

T ransfers an d Disposals

4.1. If goods. works or services are imported into the Republic of Azerbaijan
free o f Taxes and duties by a Registered Company in accordance with
Paragraph 1 and are sold, assigned, transferred, leased or otherwise
disposed o f in the Republie of Azerbaijan to any one o f the following:

(i)

Neft-qaz əməliyyatlan və ya Karbohidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar
istifadəsini davam etmək üçün digər Qeydiyyatdan keçmiş şirkətə
və ya onun lıər hansı əməkdaşma; və ya

(i)

to another Registered Company, or any of their employees, for
continued use in connection with Petroleum Operations or
Hydrocarbon Activities: or

(ii)

hər hansı Digər saziş üzrə fəaliyyətlə bağlı istifadə etmək üçün hər
hansı Digər qeydiyyatdan keçmiş şirkətə; və ya

(ii)

to any Other Registered Company for use in any Other Contract
Activities; or

(üi)

Sazişin şərtlərinə əsasən Azərbaycan Respublikasmı təmsil edən
səlahiyyətli quruma; və ya

(iii)

to an authorised entıty representing the Republic o f Azerbaijan in
accordance with tiıe terms o f the Contract; or

(iv)

beynəlxalq neft və qaz sənayesində qəbul edilmiş təcrübəyə və
onlarm gündəlik işgüzar fəalivyətlərinə uyğun olaraq məsrəflərin

(iv)

to a Registered Company on a cost-sharing or other no gain/no loss
basis in accordance vvith established practices o f the international
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bölüşdürülməsi və ya digər nə qazanc, nə ziyan prinsipi əsasında
Qeydiyyatdan keçrniş şirkətə; və ya
(v)

diplomatik nümayəndəliklərə və ya onlara bərabər tutulan
qurumlara

petroleum industry and in accordance with their ordinary business
activities; or
(v)

to diplomatic representations or entities havıng equal status;

Azərbaycan Respublikasında satıimış, verilmiş, güzəşt edilmiş, icarəyə
verilmiş və ya oniara başqa şəkildə sərəncam veriİmişsə, onda heç bir
idxal və yenidən ixrac Vergiləri və ya rüsumları ödənilmir. Bu halda
mallar yalmz müikiyyətçınin dəyişməsİni qeydiyyata aİmaq üçün
Azərbaycan Respubükasınm Qanunvericiliyinə uyğun olaraq yenidən
bəyan olunur.

then no import and re-export Taxes or duties will be payable for such
goods, works or services, In such event, goods shalİ be re-declared in
accordance with the Azerbaijan Legislation only for the purposes o f
registering the change o f ownership.

4.2. Əgər mallar, işlər və ya xidmətlər 1-ci maddəyə uyğun olaraq
Azərbaycan Respublikasma Vergi
və rüsumlar tutulmadan
Qeydiyyatdan keçmiş şirkət tərəfmdən idxal edilmİşsə və 4.1 -ci bənddə
göstərilməyən hər hansı tərəfə Azərbaycan Respublikasmda satıimış,
verilmiş, güzəşt ediimiş, iearəyə verilmiş və ya onlara başqa şəkiidə
sərəncam verilmişsə, onda, aşağıdakı 4.3-cü və 4.4-cü bəndlərin
müddəalart nəzərə alınmaqla, müvafıq Vergilər Azərbaycan
Respublikasmın Qanunvericiliyinə uyğun olaraq hesablanır və ödənilir.

4.2. If goods, works or services are imported into the Republic o f Azerbaijan
free o f Taxes and duties by a Registered Company in accordance with
Paragraph 1 and are sold, assigtıed, transferred, leased or otherwise
disposed o f in the Republic o f Azerbaijan to a party not listed in subparagraph 4.1 above, then, subject to sub-paragraphs 4.3 and 4.4 below,
applicable Taxes shall be caicuiated and paid in accordance with the
Azerbaijan Legislation.

4.3. Yuxanda göstərilən 4.2-ci bəndə uyğun oİaraq ödənilməli olan idxal və
yenidən ixrac Vergiİəri alıcmın ödədiyi və ya ödəməli olduğu haqqm
məbiəği üzərinə hesabianır və maİlar yenidən bəyan olunduğu zaman
Manatİa Azərbaycan Respubiikasının dövİət büdcəsinə köçürülür.

4.3. Import and re-export Taxes payable pursuant to sub-paragraph 4.2 above
shail be caiculated on the amount which is paid or payable by the buyer
and shall be remitted to the state budget o f the Republic o f Azerbaijan in
Manats upon the re-registration o f the asset.

4.4. Əgər yuxarıda göstəriiən 4.2-ci bəndə uyğun oİaraq İdxaİ və ya yenidən
ixrac Vergiləri və ya rüsumlarmın tutulmasına gətirib çıxara bilən idxai
edilmiş mailar, işİər və ya xidmətlər sıfır dəyəri iiə özgəninkiiəşdiriİİrsə
(baİansdan silinirsə), onda heç bir idxal və ya yenidən ixrac Vergilərİ və
ya rüsumiarı ödəniimir. Belə aktivləri özgənİnkİİəşdirməkdən qabaq,
Podratçı Sazişin əsas fondların ləğv ediİməsinə və materiallar və
avadanlıqİarm özgəninkiiəşdirilməsinə dair müddəalarma əməi
etməlidir.

4.4. If İmported goods, works o r services whıch would have given rise to
import or re-export Taxes or duties as set out in sub-paragraph 4.2 above
are disposed of for tıil value (i.e. written off), no import or re-export
Taxes or duties shail be payable. Prior to making any such disposition,
Contractor shali compiy with the relevant terms o f the Contract regarding
abandonment o f ftxed assets and disposais o f materiai and equipment.
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5.

Gömrük rəsmiləşdirilməsi (sənədləşdirmə) xidmətləri üçün yığımlar

5.

Customs Service/Documentation Fees

5.İ. Hər bir Qeydiyyatdan keçmiş şirkət gömrük rəsmiləşdirilməsi
(sənədləşdirmə) xidmətlərinin müqabilində müvafiq yığımiarı ödəyir, bu
şərtlə kİ, belə yığımlar nominal olsun, gömrük xidmətinə çəkilən faktiki
məsrəflərə uyğun gəlsin və ayrı-seçkilik olmadan tətbiq edilsin.

5.1. Eaeh Registered Company shall pay any customs service/ documentation
fees to the extent that they are nominal and consistent with the actııal
costs o f providing such customs service/documentation and are o f a nondiscriminatory nature.

5.2. Mallarm, işlərin və xidmətlərin idxalı və yenidən ixracı zamant
(Karbohidrogenlərin ıxracı istisna olmaqİa) gömrük rəsmiİəşdirİİməsi
xidmətləri üçün alınan yığımlar heç bir halda aşağıda göstərilən
maksimum məbləğlərdən artıq olmamalıdır:

5.2. In respect ofim ports and re-exports ofgoods, works and services (other
than exports ofPetroIeum), the customs servrce/documehtatıon FeessHäH
ın no event exceed the foliowing maximum amounts:

Yükün bəyan edilmiş
dəyəri, Dollarla

Gömrük yığımı

Declared Value o f
Shipment in Dollars

Customs Fee

$ 0 -$ 1 0 0 .0 0 0

dəyərin 0,15%-i

$ 0 -$ 1 0 0 ,0 0 0

0.15% o f value

$ 100.001 - $ 1.000.000

150 Dollar üstəgəl 100.001
Dollardan artıq dəyərin 0,10%~i

$100,001 - $ 1,000,000

$150 plus 0.10% of
value ovcr $100,001

$1.000.001 -$5.000.000

1.050 Dollar üstəgəl 1.000.001
Dollardan artıq dəyərin 0,07%-i

$1,000,001-$5,000,000

$1,050 plus 0.07% o f
value over $1,000,001

$5.000.001 -$10.000.000

3.850 Dollar üstəgəl 5.000.001
Dollardan artıq dəyərin 0,05 %-İ

$5,000,001 -$10,000,000

$3,850 plus 0.05% o f
value over $5,000,001

$10.000.000-dan yuxarı

6.350 Dollar üstəgəl 10.000.000
Dollardan artıq dəyərin 0,01%-i

M ore than $10,000,000

$6,350 plus 0.01% o f
value over $10>000,000

5.3. Aşağıdakı 5.5-ci bəndin müddəaları nəzərə altnmaqla, Karbohidrogenlərin
ixracı zamanı bəyan edilmiş dəyərdən və ixrac yolu və üsulundan asılı
olmayaraq, Karbohidrogenlərin hər Partİyasma uyğun hər bir yekun yük
gömrük bəyannaməsinə görə gömrük rəsmiləşdirilməsi xidmətləri üçün
min (1000) Manat məbləğində sabit yığım tutulur.

5.3. Subject to the provisions o f sub-paragraph 5.5 below, in respect o f
exports o f Petroleum, irrespective o f the route and means of export and
the value declared, a fixed customs service/ documentation fee in the
amount o f one thousand (1,000) Manats per fınal cargo customs
declaration relating to a Batch o f Petroleum shall apply.

Protocol Concerning Azerbaijan Import and Export Duties and Taxes

Azarbaycan Respublikasmın idxal va ixrac rüsumları və vergiteri haqqmda Protokol

5.4. Yuxarıdakt 5.2-ci və 5.3-cü bəndlərdə müəyyən edilmiş gömrük
rəsmiləşdirilməsi yığımlarınm məbləğləri Sazişin qüw ədə olduğu bütün
müddət ərzində (ona edilən hər hansı uzadılmalar, təzələmələr və ya
dəyişikliklər daxil olmaqia) sabit və dəyişməz qalır.

5.4. The amounts o f customs service/documentation fees set forth in subparagraphs 5.2 and 5.3 above shali remain fıxed and unchanged for the
whole duration o f the Contract, including any extension, renewal or
modıfıcation thereof,

5.5. İxrac yolu və üsulundan asılı olmayaraq, Sazişə və bu Protokola əsasən
İxrac edilən Karbohidrogenlərə görə hər hansı müvəqqəti yük gömrük
bəyannaməiərinə görə heç bir yığım tutulmur.

5.5. No fees for any provisionai cargo customs declarations shaİl be payable
in respect o f exports o f Petroleum under the Contract and this Protocol,
irrespective o f the route and means o f export.

5.6. Yuxarıda 5.2-ci bənddə qeyd edilmiş bəyan oiunan dəyər idxal və ixrac
sənədlərinə əsasən müəyyən olunur. Bu dəyər Dollar yaxud Manatİa
deyil, başqa valyuta ılə göstərildikdə, beİə bəyan olunan dəyər İdxal
yaxud ixrac tarixindən əw əiki həftənin axırmct Iş gününün sonunda
Azərbaycan Respublikast Mərkəzi Banktnın müəyyən etdiyi məzənnəyə
əsasən Manata çevrilir.

5.6. The declared value referred to in sub-paragraph 5.2 above shall be as
specifıed on the import and export documentation. W here thıs sum is
shown in a currency other than Dollars or Manats, such declared value
shall be converted into Manats at the closİng exchange rate for the last
Business Day o f the week preceding the import or export date, as the
case may be, as quoted by the Centrai Bank o f the Republic o f
Azerbaijan.

5.7. M allartn, işlərin və xidmətlərin idxalı və yenidən ixract zamant gömrük
rəsmiləşdirilməsi xidmətləri üçün bütün ytğtmlar həmin mallartn, işlərin
və xidmətiərin müvafıq Gömrük orqant tərəfmdən gömrük
rəsmiləşdirilməsi bitdiyi tarixdə, yaxud bu tarixdən ə w ə l Manatla
ödənilir. Belə ödənişlər Gömrük orqantnın müvafıq hesabtna köçürülür.
Belə ödənişin həyata keçirüdiyini təsdiq edən qəbzın surəti mallar, işlər
və xidmətlər gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçdiyi taıixdə müvafıq
Gömrük orqamna təqdim edüir.

5.7. Aİİ customs service/documentation fees relating to imports orre-exports
o f goods, works or services shall be payabİe in Manats on or before the
dates the goods, works or services are cleared from customs by the
reievant Customs Authority. Such payments shall be made to the
appropriate account o f the reievant Customs Authority. A copy o f the
receipt evidencing such payment shall be provided to the relevant
Customs Authority at the time the goods, works or services are cieared
from customs.

5.8. Karbohidrogenlərin ixracı zamant gömrük rəsmiləşdirilməsı xidmətiəri
üçün yığımlar Gömrük orqamndan müvafiq hesab altndtğt tarixdən on
(10) tş günü ərzində M anatla ödənilir. Hərnin hesab müvafıq olaraq 3.5ci, 3.6-ct və ya 3.8-ci bəndlərdə göstərilən sənədlər müvafiq Gömrük
orqanma təqdim edildikdən sonra beş (5) İş günü ərzində Qeydiyyatdan
keçmiş şirkətə verilir. Ödənişlər Gömrük orqantnm müvafıq hesabtna
köçürülür, Belə ödənişin həyata keçirildiyini təsdiq edən qəbzın surəti
Karbohidrogenlər gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçdiyi (təsdiq edilmiş
yekun yük gömrük bəyannamələri Qeydiyyatdan keçmiş şirkətə
verildiyi) tarixdə müvafıq Gömrük orqanma təqdim edilir. Gömrük
orqanından müvafıq hesab aitndtqdan sonra ödəniş bu bənddə nəzərdə

5.8. Customs servıce/documentation fees relating to exports o f Petroleum
shaİl be payable in Manats within ten (10) Business Days following
receipt of an appropriate invoice from the relevant Customs Authority.
Such invoice shali be İssued to the Registered Company within fıve (5)
Business Days following submission to the relevant Customs Authority
o f the documents referred to İn sub-paragraphs 3.5,3.6 or 3.8, as the case
may be. Payments shall be made to the appropriate account o f the
reievant Customs Authority. A copy of the receipt evİdencing such
payment shall be provided to the relevant Customs Authority at the date
the Petroleum is cleared from customs (the date when the approved fınal
cargo customs decİarations are submitted to the Registered Company).
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In the event of deiay in payment bevond the period stıpulated ın tlııs subparagraph following receipt of the appropriate invoicc from the reievant
Customs Authorits'. rcquirements of the Azerbaıjan Legıslatıon shall

tutulm uş
m üddətdən
artıq
gecikdirildiyi
halda
Azərbaycan
R espublikasınm Qanunvericiiiyində nəzərdə tutulm uş tələblər əsas
götürülür.

5.9. Müvafıq Gömrük orqanları Karbohidrogcn fəaliyvətı vo va Neft-qaz
əməliyyatlan ilo əlaqədar idxal və ixrac edilən mallann, işlərin və
xİdınətlərın.lıäbelə Saziş uzrə txrac edilən bütüiv Karbohıdrogeniərm
vaxtında gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçməsini təmin etmək üçun
bütün mümkün səvləri göstərir.
D.lO.Podratçımn müvafiq xahişi olduqda SOCAR Sazişə və bu Protokola
əsasən müəvyən edilmiş azad olmaları təmin etmək və Qeydıyyatdan
keçmiş şirkotlərin və onlarııı bütün əməkdaşlarının və ailə üzvlərinin hər
hansı avadanlığınm və va digər mallarının gömriik rəsmiləşdirilməsnu
sadələşdirmək və siirətləndirmək üçiin malik olduğu bütün səlahıyyətlərı
daxilində bütün lazmıi qanuııi tədbirləri görəcəkdir.
S.lI.B u Protokolun Qüwəyə ıninmə tarixindən əw əl idxal. ıxrac və ya
yenidon ixrac edilən mallarm, işlərin. xidmətlərin, texnoiogıyaiarın və
Karbolıidrogenlərin gömriik rəsmibşdirilməsi ilə əlaqədar hcç bır
cərimə, faiz, dəbbə pulu və ya digər sanksiyalar tətbıq edilmır.
6,

V ergilərin ödənilm əsi və qaytarılm ası

6.1. Hər hansı Qeydiyyatdan keçnıiş şirkot, onun əməkdaşı və ya
əməkdaşımn ailə üzvii 1-ci maddoyo uyğun olaraq Vergilərdəıı azad
edilmiş mallar, işlər və va xidmotlər idxal və ya ixrac edərkən hər hansı
idxal və va ixrac Vergiləri və ya rüsumları ödəyərsə. onda hər belə tərəf
ödənilmiş Vergiləri və rüsumları gəiəcək Vergilər, rüsumlar və ya
yığımlar hesabma əvəzləşdimək və ya ödənilmiş idxal və ya ixrac Vergı
və ya rüsuınlarımn tam məbləğini geri almaq səlahiyyətinə malikdir.

applv.
5.9. Tlıe relevant Customs Authorities shall make every eııdeavour to clear
goods, works and sen;ices imported and exported in connection wıth
Hvdrocarbon ActİYİtieş or Petroleum Operations. aııd alt Petroleum^
exported in accordance vviüı the Contract, in an expeditious manner.

5.10. SOCAR within the full limits of its authority shall use all reasonable
lawful eııdeavours, when requested to do so by Coııtractor, to ensure that
Üıe exemptioııs under the Contract and this Protocol are applıed and
expedite the movement through customs of any equıpment or supphes of
the Registered Companies and atl of their employees and famıly
members.
5.11.No penalties. fines, interest or otlıer sanctions shall applv in respect of
customs clearance of goods, vvorks, senäces, technology and Petroleum
imported, exported or re-exported prior to the Effectıve Date of tlus
Protocol.
6.

Paynıent ancl Repavment of Taxes

6.1. Wlıere in accordance vvith Paragraph 1, a Registered Company, or any
of their employees or an employee’s family member, should be entıtled
to import or export goods, works or sen’ices exempt from Taxes but ts
charged and pavs inıpon orexportTaxes or duties, such party shall offset
the import or export Taxes and duties so paid against any future Taxes,
duties and fees payable. or such party slıall be entıtied to receıve a refund.
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7.

G öm rük məsələləri üzrə İşçi qrup

7.1. Bu Protokolıın icrası ilo əlaqədar meydaııa çıxa b ib n lıər hansı məsəlabri
vaxtmda və sənıərəli şəkildə holl ediİməsini tənıin etmək məqsədilə.
Komissiva və Podratçı bu Protokolu imzaladıqları tarixdən altmış (60)
Gün ərzində Dövlət Görnrük Komitəsi, Azərbaycaıı Respublikasınm
Dövlət Neft Şirkəti və Podratçmın nümavəndəİərindən ibarət birgə ışçı

7.

Cııstoms Issues W orking Group

7.1. In order to provide for timeiy and effective resolution of any issues
reiating to the implementation o f this Protocoi. the Commission and the
Coııtractor have agreed to establislı within sixtv (60) Days from tlıe
execution of this Protocoi a joint working group (“ Customs Issues
W orking G roup”) comprised o f representatives of the State Customs
Committee, the State Oil Company o f the Repubiic of Azerbaijaıı and
the Contractor.

7.2. Gömri'tk məsələləri iizrə İşçi qrup hər Təqvim riibü (və ya İşçi qrupun
üzvləri tərəfindən müəyyən edilən dıgər vaxt kəsiklərində) iclaslar
keçirorək, Sazişin və bu Protokolun müddəalarım nəzərə alaraq idxal və
ixracia əlaqədar olan məsələləri müzakirə edir və onları vaxtmda həll
edilməsi üçün təkliflər verir.

8.

Digər məsələlər

8.1. Hər Qevdiyyatdan keçmiş şirkət müvafıq Subpodratçılarıııa bu Protokoi
barədə məlunıat verilmosi üçün məsuliyyət daşıyır.
8.2. Yuxarıda açıqianan prosedtırlarm hər hansı birinin aydınlaşdırılması
tələb olunduğu və ya bu prosedurlarla əlaqədar Azərbavcaıı
Respublikasmın hər hansı vəzifəli şəxsi tərəfıııdən sorğu verildiyi haida
Komissiya məsələnm vaxtmda həiİ ediiməsi iiçün istəniləıı zənıri
köməvini göstərir.

8.3. Bu Protokolun istənilən tərəfi Sazişiıı qıiv\'ədə oiduğu müddət ərzində
Sa/.işdə qeyd olıuıan idxal və ixrac ilə bağlı müddəaiarııı təsirii və
səmərəli tətbiqinin təmin olunması kimi öziəriııin ümunıi məqsədinə
dəstək vermək üçütı istənilən vaxt bu Protokola düzəlişiər ediiməsi ilə
əlaqədar digər tərəflərə təkiiflər təqdim edə bilər.

7.2. The Customs Issues Workiııg Group slıall meet each Caİendar Quarter
(or at such otiıer intervais as may be agreed bv the Workiııg Group
members) to discuss and propose solutions to promptiv resolve any
issues relatıng to inıport and export giving due regard to the provısions
o f the Contract and tlıis Protocol.

8,

O th e r Issues

8.1. Each Registered Company shaii be responsible for notifying its
respective Sub-contractors o f this Protocoi.
8.2. Iıı the event that any clarification o f tiıe procedures outlined above is
required or tiıere is anv quer>' from an offıcial o f the Repubiic o f
Azerbaijan concerning these procedures, the Comnüssıon shall provıde
whatever assistance is necessary to resolve the issue in a timeiy maııner.

8 3. Wilh a view toward furtiıering theır common objectivc of ensuring the
effective and efficient applicatioıı o f the provisioııs of the Contract
coııcerning imporl and export, any part>r lo this Protocol nıay propose
amendments to this Protocoi to the other parties at aııy time durmg the
teraı of the Coııtract.
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8.4. Bu Protokol Azərbaycan və ingilis dıllərində tərtib edilmiş və
imzalanmışdır və Sazişin müvafıq bəndləri nəzərə alınmaqla hər iki mətn
eyni hüquqi qüwəyə malikdir.

8.4. This Protocol is made and cxccuted in the English and Azerbaijani
languages and in accordance with the Contract both languages shaH have
equal force.

Bu Protokol H /
o ?
_ 2019-cu ildə bir tərəfdən Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyinin, Maliyyə Nazırliyinin. Dövlət Gömrük
Komitəsinin və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin
nümayəndələrindən ibarət Komissiya və digər tərəfdən “Xəzər dənizmin
Azərbaycan sektorunda Şəfəq-Asiman dəniz blokunun kəşfıyyatı, işlənməsi
və hasilatm pay bölgüsü haqqmda” Saziş üzrə Podratçı tərəflər arasmda
bağlanmışdır.

Tİıis Protocol İs entered into this ç$J/_ day o f
________ 2019 by and
among the Commission, comprised of representatives of the Ministry of
Taxes, Ministry' of Finance, State Customs Committee and the State Oil
Company o f the KepubTİc o f Azefbäyan, Of flie öne partrand Contractor
Parties under the Agreement on the Exploration, Development and Production
Sharing for the Shafag-Asiman Offshore Block in the Azerbaijan Sector o f thc
Caspian Sea, of the other part.
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Komissiyanın adından və onun tapşırığı ilə:

For and on behalf o f the Commission:

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfmdən:

Representing the Mİnistry o f Taxes o f the Republic o f Azerbaijan:

İmza

Signature

tL.__

/ZT

5ctP)/ 1

3 CfA ' 2. ^
' JCtjTPfÄI c-fjç G /)
Adı

77)o

/v?a £İa Jl

Name

// ± S 2? c/(p u / i f M /,ı /Ş f e Z
TMe

*

&

/) &

Signature'

Name

J-feuLİ c j i/*
Title
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Azərbaycatı Respublikasımn Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfmdən:

Representing the State Customs Committee o f the Republic o f Azerbaijan;

Imza

Signature

l

Name

Vəzifəsi

Title

^S İg n atu re

Adı

Name

Vəzifəsi

Title
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Azərbaycan Respublikasmm Maliyyə Nazirliyi tərəfindən:

Representing the Ministry o f Fınance o f the Republic o f Azerbaijan:

İmza

iib
Vəzifəsi

w o w tü iv u
Title “

İmza

Signature

Adı

Name

Vəzifəsİ

Title

*

ot
.*

d M fiw u M s
' J ....................
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Azərbaycan Respublikasınm D övbt Neft Şirkəti tərəfindən:

Representing the State Oil Company o f the Republic o f Azerbaijan:

İmza

Signature

X A rtrC ?

-------------------------------- —

Adı

7

£ -2 ^ 3

7_____

<:r

------------------7 ^ ---------- f *~ / “ * -----------------------------------

Name

_

/■ * ? l/o v //f/

Vəzifəsi

Signatu:re-

Imza
______ J
Adı
S

l

Ğ

C

v

'A

j m

t ;

f / _____
Name

y
fis } ?

M (/< % \ s / f i/ 'i
Title

Vəzifəsi
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Podratçı tərəflərin admdan və onların tapşırığı ilə:

For and on behalf o f the Contractor Parties;

BP Şəfəq-Asiman Limited şirkəti tərəfindən:

Representing BP Shafag-Asiman Limited:

Imza

Signature

Adı

Name

V əzifəsi

Title
f

r\
\
Sigfräture

Y "
t /
.

Imza

-y-f lc -t i n
Adı
i -7

ı
' ,

\ j & 3 h ) / r7 v c t o 1

% u f . c d /v -

'

J U tb r r y ^ tk ı- '

Name
(ı -:/ n f t ’J 1

A

f

a

'

Vəzife^si

Title
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Əlavə 1
Təriflər

Appendix 1
Defİnıtions

B a Protokolda istifadə edilən böyük hərflərlə yazümış söz və ifadələrin bu
sənəddə başqa tərifı yoxdursa, onlar Sazİşdə həmin söz və ifadələrə verilmiş
mənaya malikdirlər. Aşağıda veriimiş söz və ifadəİər bu Protokolda istifadə
edilərkən aşağıda göstərilmiş mənanı daşıyırlar:

Capitalised words and phrases used in this Protocoİ not otherwise defined
herein shall have the meaning attributed to such words and phrases in the
Contract. As used İn this Protocoİ, the following words and phrases shall have
the meaning ascribed to them below:

"Agent’* - maiların, işlərin və ya xidmətlərin Azərbaycan Respublikasma
idxalı və ya Azərbaycan Respublikasından ixracı, yaxud Karbohidrogenlərin
Azərbaycan Respublikasından ixracı əməliyyatlarmda digər şəxsin adından
çıxış edən hər hansı şəxs deməkdir.

”Agentf’ means any person who acts on behaif o f another person in respect
o f the importation or exportation o f goods, works or services to or from the
Republic of Azerbaijan or in respect o f the exportation o f Petroleum from the
Repubİic o f Azerbaijan.

"Ortaq şirkət*' - (a) Podratçı tərəfə aİd olanda:

"Affiliate” means, (a) in reİation to any Contractor Party, eıther

(i)

(i)

elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa hüquqi şəxsdir ki,
göstərilən Podratçı tərəf həmin şirkətin, korporasiyanm və ya hər hansı
digər hüquqi şəxsin ümumi yığmcağında səslərin əlÜ faizindən (50%)
çoxunu təmin edən səhmlərin bilavasitə və ya dolayısı ilə sahibidir;
yaxud

a company, corporation or other legal entity in which such Contractor
Party holds directiy or indirectiy shares carrying more than fıfty percent
(50%) o f the votes at a general meeting of such company, corporation or
other legal entity; or

(ii) elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa hüquqi şəxsdir ki, o həmin
Podratçı tərəfin ümumi yığtncağmda səslərin əili faizindən (50%)
çoxunu təmin edən səhmlərin bilavasitə və ya dolaytsı İlə sahibidir;
yaxud

(ii) a company, corporation or other legal entity holding directly or indirectly
shares carrying more than fıfty percent (50%) of the votcs at a general
meeting o f such Contractor Party; or

(iii) elə şirkət, korporasiya və ya hər hansı başqa hüquqı şəxsdir ki, onun
həmin şirkətin, korporasiyanm və ya hər hansı digər hüquqi şəxsin
ümumi yığtncağmda səslərin əlii faizindən (50%) çoxunu təmin edən
səhmləri bilavasitə və ya dolayısı ilə elə şirkətə, koıporasiyaya və ya
digər hüquqi şəxsə məxsusdur ki, o həm də bİlavasitə və ya dolayısı ilə
həmin Podratçı tərəfm ümumi yığmcağmda səslərin əlli faizindən
(50%) çoxunu təmin edən səhmlərin sahibidir;

(iii) a company, corporation or other legal entity of which shares carrying
more than fıfty percent (50%) o f the votes at a general meeting o f such
company, corporation or other İegal entity are held directly or indirectİy
by a eompany, corporation or other İegal entity which also holds directly
or indirectly shares carrying more than flfty percent (50%) o f the votes
at a general meeting o f such Contractor Party;

(b)

(b) and, furthermore, in reİation to SOCAR, any venture or enterprise, in
which SOCAR has an interest and the right to control (as defmed in
Article 9.2(c) o f the Contract), manage or direct the action thereof.

SOCAR-a aid oİanda - SOCAR-m payı olduğu və fəaliyyətinə ııəzarət
etmək (Sazişin 9.2(c) bəndində müəyyən edildiyi kimi), onu İdarə etmək
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və ya fəaliyyətini istiqamətləndirmək hüququ olduğu hər hansı müəssisə
və ya təşkilat deməkdir.
” A z ə rb a y c a n R esp u b lik asın ın Q a n u n v ericiliy iM- Sazİş və Digər sazişlər

də daxil olmaqla, Azərbayean Respublikasmda normativ-hüquqi akt
qüw əsinə malik olan qanunlar, qaydalar, normalar, göstərişlər, qərarlar,
protokollar və dıgər sənədlər deməkdir.

” Azerbaijan Legislation” means the laws, ruies, regulations, orders, decrees,
protocols and other documents having the full force and effect o f normative
legal acts in the Republic o f Azerbaijan, including the Contract and any Other
Contracts.

nAzərbaycan təchizatçıları” - Sazişin 18.1(a) bəndinə uyğun olaraq,
mülkiyyət formasmdan asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasında qeydə
alınmış və təsis edilmiş, həmçinin xarici investorlarm İştirakı ilə təsis edilmiş
və Azərbaycan Respubiikasmda qanuni əsaslarla fəaliyyət göstərən, sahiblik
və/və ya istifadə hüquqları ilə müvafıq torpaq sahəİəri, İnfrastruktur
obyektləri, texnikİ vəsaitləri, aparıcı texnologiyaları, işçi qüw əsi, texniki və
kommersiya bilikləri, idarəçilik qabiliyyəti və təcrübəsi, maliyyə vəsaitləri və
Azərbaycan Respubİikasmda fəaliyyət göstərməyə əsas verən lisenziyaları və
digər hüquqları olan təsərrüfat subyektləri deməkdir.

"Azerbaijani Suppiiers” means, in accordance with Article 18.1 (a) o f the
Contract, business entities registered and incorporated in the Republic o f
Azerbaijan, regardless o f ownership, İegaüy operating in the Republic o f
Azerbaijan and possessing and/or having access to certain land areas,
infrastructure, technical facilities, advanced technology, manpower, technical
and commerciaİ knowledge, management skills and experience, fmancial
resources, licences and other rights for aetivity in the Republic o f Azerbaijan,
includİng business entities established with participation o f foreign investors.

”PartiyaM- təqvim ayı ərzində ixrac edilmiş və bir Konosamentə uyğun
olaraq bir m al alana göndərilmiş, yaxud ayrıca alqı-satqı müqaviləsinə əsasən
satılmış Karbohidrogenlərin həcmi deməkdir.

"Batch” means the volume o f Petroleum exported within a calendar month
consİgned to a single consignee under a Bill o f Lading, or exported under a
separate sales contract.

"Konosament" - malgöndərəndən mal aiana göndərilməsi üçün İimandan və
ya terminaldan dəniz gəmisinə yüklənmiş Xam neftİn həcmini müəyyən edən
yük-nəqliyyat sənədi deməkdir.

”Bill o f Lading” means a consignment document that prescribes the quantity
o f Crude Oil dispatched by a consignor to a consignee from a port or a terminal
where such Crude Oil has been İoaded onto a marine vessei.

”İş günüM- şənbə, bazar günləri və Azərbaycan Respubİikasmda iş günü
hesab edilməyən bayram günləri olan günlərdən başqa həftənin hər hansı günü
deməkdir.

”Business Day” means any day o f the week except Saturday, Sunday and
those days that are non-business public holidays in the Republic of
Azerbaijan.

”Təqvim rübii” - hər hansı Təqvim ilində yanvarın birində (1-də), aprelin
birində (1-də), iyulun birində (1-də) və oktyabrın birində (1-də) başlanan üç
(3) ardıcıl aydan ibarət dövr deməkdır.

”Calendar Quarter” means a period o f three (3) consecutive months
commeneing on the fırst (lst) o f January, the fırst (Ist) o f April, the fırst (lst)
o f July, or the fırst (lst) o f October o f any Caiendar Year.

"Təqvim iliM- Qriqori təqviminə əsasən yanvarın birində (1-də) başİanan və
dekabrm otuz birində (31-də) başa çatan on iki (12) ardıcıl aydan ibarət dövr
deməkdir.

”Calendar Year” means a period o f twelve (12) eonsecutive months
beginning on the fırst (lst) o f January and ending on the following thirty-fırst
(31 st) o f December aceording to the Gregorian Calendar.
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"Saziş" - Azərbaycan Respublikasmm Dövlət Neft Şirkəti ilə Podratçı arasmda
imzalanmış və qüw əyə minmiş “Xəzər dənizınin Azərbayean sektoranda
Şəfəq-Asİman dəniz blokunun kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqmda” Saziş (ona ediiən hər hansı uzadılmaİar, təzəİəmələr və ya
dəyişikliklər daxil olmaqla) deməkdir.

"Contract" means the Agreement on the Exploration, Development and
Production Sharing for the Shafag-Asiman Offshore Block in the Azerbaijan
Sector o f the Caspıan Sea between the State Oil Company o f the Republic o f
Azerbaijan and the Contractor, together with any extension, renewal or
modifıcation thereof.

"Kontrakt sahəsi’* - Sazişİn_2:ci Əlavəsində verilmiş təsvirə və konturlara
uyğun olan sahə (Sazişin qüw ədə olduğu və uzadıla biləcəyi bütün müddət
ərzində hər vaxt işlənilə bilən, səthdən tutmuş qazmanm texniki cəhətdən
mümkün olan bütün dərinliklərədək) deməkdir.

"Contract Area" means the area (from the surface to any and all depths
accessible to drilİİng technoiogy as may be developed from time to time
during the term o f the Contract as m ay be extended) as deseribed and
delineated in Appendix 2 to the Contract.

"Podratçı" - birlikdə bütün Podratçı tərəflər deməkdir.

"Contractor" means all the Contractor Parties coilectively.

"Podratçı tərəf'’ - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətı ilə Sazişı
imzalamış tərəflərin hər hansı biri və onların hüquq varisləri və
müvəkkillərinin hər hansı biri deməkdir.

"Contractor Party" means any one o f the parties signatory to the Contract
with the State Oil Company o f the Repubüc o f Azerbaijan, and any of their
successors and assignees.

"Gömrük orqanı” - Dövlət Gömrük Komitəsi və ya onun Sazışə əsasən
həyata keçİrilən idxal və ixrac əməliyyatlarına nəzarət etməyə və Sazişin və
bu Protokolun müddəalarmı icra etməyə səlahiyyət verilmiş hər hansı idarəsi
deməkdir.

"Customs Authority" means the State Customs Committee or any
subdivision thereof duly authorısed to oversee the import and export
operations under the Contract and to implement the respective provisions o f
the Contract and this Protocol.

” Gün” - hər təqvim günü 00 saatda, :00 dəqiqədə, :01 saniyədə başlayan və
təqvim günü ilə uyğun gəİən iyirmi dörd (24) saatlıq müddət deməkdir.

"D ay" means the twenty-four- (24-) hour period beginning at 00:00:01
coineiding with each calendar day.

"D oIIar” və ya "$'* - Amerika Birləşmiş Ştatlarının pul vahidi deməkdir.

"Dollars" or " $ " means the currency o f the United States o f America.

"Xarici Subpodratçı” - Azərbaycan Respublikası hüdudlarmdan kənarda
qeydə alınmış, qanuni yolla yaradılmış, yaxud təşkil edilmiş hər hansı hüquqi
şəxs və ya təşkiİat olan Subpodratçı deməkdir.

"Foreign Sub-contractor" means a Sub-contractor which is an entity or
organisation which is incorporated, İegally created or organised outside the
Republic o f Azerbaijan.

"Hökumət" və ya "Hökumət orqam" - Azərbaycan Respublikasmm
Hökuməti və onun hər hansı siyasi və ya başqa orqanı, o cümlədən yerli
hökumət orqaniarı, bələdiyyələr, habelə hər cür başqa təmsiledicı orqanlar,
baş idarələr və ya idarə etmək, qanunlar və qaydalar qəbuİ etmək, vergilər və
rüsumlar qoymaq və ya tutmaq, İisenziyalar və icazəİər vermək, Sazışlə və bu

"Government" or "Governmental Authority" means the govermnent o f
the Repubiic o f Azerbaijan and any political or other subdivision thereof,
inciuding any local govemment, municipality, or other representative, agency
or authority, which has the authority to govem, legislate, regulate, levy or
colleet taxes or duties, grant licenses and permits, approve or otherwise impact
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Protokolla əlaqədar SOCAR-ın və/yaxud Podratçmın hər hanst hüquqlarını,
öhdəliklərini və ya fəaliyyətini təsdiq etmək, yaxud bunlara başqa tərzdə
birbaşa və ya dolayısı ilə (maliyyə sahəsində və ya digər sahədə) təsir etmək
səlahiyyətləri verilmiş hakimiyyət orqanları deməkdir.

(whether fmancialiy or otherwİse), directly o r İndİrectİy, any o f SOCAR’s
and/or Contractor's rights, oblİgations or activities under the Contract and this
Protocoi.

"Karbohidrogen fəaliyyəti” - Saziş çərçivəsində Podratçınm bİlavasitə və
ya Əməliyyat şirkəti vasitəsilə apardığı Neft-qaz əməliyyatlannm Azərbaycan
Respublikasmda və ya onun hüdudlarmdan kənarda həyata keçirilməsindən
asılı olmayaraq bütün fəaliyyət nÖvləri deməkdir.

"Hydrocarbon Activities" means all Petroleum Operations carried out in
connection with the Contract by Contractor, directly or through the Operating
Company, whether such activities are performed in the Republic o f Azerbaijan
or elsewhere.

MM anatH - Azərbaycan Respubİikasınm pul vahidi deməkdir.

”M anat” means the eurrency o f the Repubİic o f Azerbaijan.

"Əməliyyat şirkəti” - Sazişin 6-cı Maddəsinə uyğun olaraq Podratçınm
admdan Neft-qaz əməliyyatları aparmaq üçün müəyyən müddətə təyin edilən
şirkət deməkdir.

”Operating Company” means a eompany appointed for the tıme being to
conduct Petroleum Operations on behalf o f Contractor in aecordanee with
Article 6 o f the Contract.

'’Digər sazış” - Sazişdən başqa, Azərbaycan Respublikasmm Milli Məclisi
tərəfmdən təsdiq edilmiş istənilən hasİlatın pay bölgüsü haqqmda saziş, tranzit
ərazisinə m alik ölkənin hökuməti ilə saziş, neft və qaz müqaviləsi, neft və
qazm boru kəməri ilə nəqletmə sazişi və ya idxal və ixrac Vergİlərindən və
rüsumİarmdan azad olunmanı təmin edən digər müqavİlə (onlara ediiən hər
hansı uzadılmalar, təzələmələr və ya dəyişikliklər daxil olmaqla) deməkdir.

MOther Contract” means any production sharing agreement, host
govemment agreement, oil and gas contract, oil and gas pipeline
transportation contract or other contract which provides for exemption from
import and export Taxes and duties, other than the Contract, and which has
been ratified by the Parliament o f the Republic o f Azerbaijan, including any
extensions, renewals or amendments thereof.

'’Digər saziş üzrə fəaliyyət” - hər hanst Digər sazişin müddəaİarma uyğun
olaraq həyata keçirilən fəaliyyət, o cümlədən karbohidrogen fəaliyyəti, neftqaz əməiiyyatları, layihə fəaliyyəti, satış fəaliyyəti və ya müvafıq boru kəməri
üzrə fəaliyyət deməkdir.

”Other Contract Activitıes” means the activities, including hydrocarbon
activıties, petroleum operations, project activities, sales activities or reİevant
pipeüne activities, carried out in accordance with the provisions o f any Other
Contract.

"Digər qeydiyyatdan keçmiş şirkət’*- hər hanst Digər saziş üzrə fəaliyyətlə
əlaqədar fəaliyyət göstərən podratçı tərəf, layihə iştİrakçtst, ortaq şirkət,
əməlİyyat şirkəti, podratçı, subpodratçı və ya agent deməkdir.

”Other Registered Company” means any eontractor party, project
participant, affıliate, operating company, contractor, sub-contractor or agent
operating in connection with any Other Contract Activities.

'’Karbohidrogenbr” - Xam neft və Təbii qaz deməkdİr.

"Petroleum” means Crude Oil and Natural Gas.

"Neft-qaz əməliyyatiarı” - Azərbaycan Respubükasında və ya onun
hüdudlarından kənarda apartlmastndan astlı olmayaraq, Karbohİdrogenlərin
kəşfıyyatı,
qiymətləndirilməsi,
ışlənməsi,
çtxartlmast,
hasilatt,

”Petroleum Operations” means aİl activities reİating to the exploration,
appraisal, development, extraction, production, stabilisation, treatment
(incİuding processing o f Natural Gas), stimuiation, injection, gathering,
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sabitləşdirilnıəsi, hazırlanması (o cümlədən Təbii qazm hazırlanması),
oyadılması, təzyiq göstərilməsi, toplanması, saxlanması, yükvurma
avadanlıqları üçün dəmir yolların və ya avtomobil yollarmm çəkilməsi, dəmir
yol şəbəkəsi və ya mövcud boru kəmərləri üçün birləşdirici giriş məntəqələrin
tikilməsi, yerləşdirilməsi, yüklənib göndərilməsi, Çatdırılma məntəqəsinə
(məntəqəİərinə) qədər nəql edılməsi və Kontrakt sahəsində hasil edilmiş
Karbohidrogenlərin marketinqi və Kontrakt sahəsi ilə bağlı ləğvetmə işləri ilə
bağlı bütün əm əliw atlar deməkdir, ...
___
___

storage, buildıng rail or roads for loading facilİties, building connecting entry
point to the rail network or to existing pipelines, handling, lifting, transporting
Petroleum to the Delivery Point and marketing o f Petroleum from, and
abandotıment operations with respect to, the Contract Area, whether such
activities are performed in the Republic o f Azerbaijan or elsewhere.

"Protokol" - bu protokola qoşulmuş əlavələrlə birlıkdə bu sənəd və eləcə də
tərəflərinyazılı surətdə razılaşdırdıqları hərhansı uzadılmaİar, təzələmələr və
dəyişikhkiər deməkdir.

"Protocol" means this document, together with the appendices attached to
this protocoi, and any extension, renewal, or amendment thereof agreed to in
writing by the parties.

"Qeydiyyatdan keçmiş şirkət" - hər hansı Podratçı tərəf, onun Ortaq şirkəti,
Əməliyyat şirkəti, Subpodratçı, yaxud yuxarıda göstərilənlərdən hər hansı
birinin Agenti deməkdir.

"Registered Company" means any Contractor Party, İts Affıliate, Operating
Company, a Sub-contractor, or an Agent o f any o f the foregoing.

"Subpodratçı’1 - Podratçı tərəf və ya Əməliyyat şirkəti ilə, yaxud Podratçı
tərəf və ya Əməliyyat şirkətinin admdan birbaşa və ya dolayıst ilə Sazişlə
bağiı mallar təqdim edən, işlər görən, yaxud xidmətlər göstərən hər hansı
fiziki və ya hüquqi şəxs deməkdir. “Dolayısı ilə” ifadəsi Subpodratçıya
Sazişlə bağlı malları təqdim edən, işlər görən, yaxud xidmətlər göstərən hər
hansı fıziki və ya hüquqi şəxsi (Podratçı tərəf və ya Əməliyyat şırkətindən
başqa) əhatə edir.

"Sub-contractor" means any natural person or juridical entity contracted
directly or indirectly by or on behalf o f a Contractor Party or by or on behalf
o f an Operating Company, to supply goods, works or services related to the
Contraet. The expression ‘£indirectly,, shall specifically include any individual
or legal entity (other than a Contractor Party or an Operating Company)
contracted to supply materiai, equipment, goods, works or services related to
the Contract to said Sub-contractor.

Vergi" və ya 'tVergilərt*- hər hansı HÖkumət orqam tərəfmdən qoyulan və
ya tutulan hər hansı hazırkı və ya gələcək rüsumlar, gömrüklər, tədiyələr,
qonorarİar, vergilər (o cümlədən idxal və ixrac ƏDV-si), və ya dİgər haqlar
deməkdir.

HTax" or "Taxes" means any and all existing or future İevies, duties,
payments, fees, taxes (including import and export VAT) or contributions
payable to or imposed by any Govemmental Authority.

"ƏDV" - Azərbaycan Respublikasınm əlavə dəyər vergisi deməkdir.

"VAT" means the Azerbaijan Republic value added tax.
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Əlavə 2

Appendix 2

İDXAL VƏ İXRAC RÜSUM LARIVƏ VERGİLƏRİNDƏN
AZAD OLMA HAQQINDA SERTİFİKAT

CERTIFICATE OF EXEMPTION
FROM IMPORT AND EXPORT DUTIES AND TAXES

_____ _________________
Şirkətin adı
Statusu
____________________
Vergi Odəyicisinm Eyniləşdirmə Nö m r ə s i ___________________________
Sertifikatm nömrəsi
_______________________
Q üw əyə minmə tarixi
_______________________
________________ _
Qüvvədən düşmə tarixi

Name o f Company
Status
Tax Identification Number
Number o f Certificate
Effective Date
Date of Expıry

Bununla təsdiq edılir ki, yuxarıda qeyd olunan şəxs tərəfmdən və ya şəxs üçün
Karbohidrogen fəaliyyəti və ya Neft-qaz əməliyyatİart ilə bağlı oİaraq təqdim
edilən mallar, görülən işlər və ya göstərilən xidmətlərlə əlaqədar:

It is hereby certifıed that in connection with supplies o f goods, works or
services made in connectİon wİth Hydrocarbon Activities or Petroleutn
Operations by or to the above mentioned person that:

1.

1.

Burada adı çəkilən tərəf, onun əməkdaşları və onların ailə üzvləri
aşağıdakıları bütün Vergilərdən azad şəkildə (idxal/ixrac vergiləri və
rüsumları tutulmadan) Azərbaycan Respublikasına idxal və oradan ixrac
etmək hüququna malikdirlər:

__________

_______________________
_______________________
___________________
_______________________
_______________________
_______________________

The party named herein, its employees and their famiiy members, shall
be entitled to import into and export from the Republic o f Azerbaijan the
following free o f all Taxes (with no import/export taxes and duties
charged):

a)

Karbohidrogen fəaliyyətinin və ya Neft-qaz əməliyyatlarmm
müvafıq qaydada aparılması və yerinə yetirilməsi üçün həmin
tərəfin əsaslandtrılmış rəyİnə əsasən lazım olan bütün
avadanlıqlar, materiallar, maşınlar, alətlər, nəqliyyat vasitələri,
ehtiyat hissələri, qida məhsulları (qida məhsuİlarmm idxalına dair
qaydalara əməl etməklə), maddi-texniki təehizat materialları, və
digər mallart, işləri və xidmətlərİ; və

a)

Aİİ equipment, materials, machinery, tools, vehicles, spare parts,
foodstuff (subject to compliance with applicabİe regulations
pertaining to the import o f foodstuff), supplies, and other goods,
works and services necessary in such party’s reasonable opinion
for the proper conduct and achievement o f Hydrocarbon Activities
or Petroleum Operations; and

b)

Həm in tərəfin Azərbaycan Respublikasmda işə təyin edilmiş və ya
Azərbaycan Respublikasma ezam olunan əcnəbi əməkdaşlarıntn
və onların ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün bütün mebellər,
geyimlər, məişət cihazları, nəqliyyat vasitələri, ehtİyat hissələri,
qida məhsulları (qida məhsuHarmın idxalma dair qaydalara əməl
etməklə) və şəxsi əşyalart.

b)

All fumiture, ciothing, household appüances, vehicles, spare
parts, foodstuff (subject to compliance with applicabİe regulations
pertaining to the İmport o f foodstuff) and personal effects for
personai use by sueh party's foreign employees and their families
assigned to work in, ortravel to, the Repubİic o f Azerbaijan.
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2.

Yuxarıda adı qeyd edilən tərəfin statusu Podratçı tərəf, Ortaq şirkət,
Agent və ya Əməliyyat şirkəti olduğu halda həmin tərəf istənilən vaxt
Karbohidrogenləri bütün Vergilərdən azad şəkildə (idxal/İxrac vergiləri
və rüsumları tutulmadan və mənfəət Vergİsini ödəməklə) İxrac etmək
hüququna malikdir.

2.

If the status o f the party named herein, as indİcated above, is that o f
Contractor Party, Affıliate, Agent or Operating Company, such party
shall be entitled to export Petroleum free o f all Taxes (with no
import/export taxes and duties charged, and except for profit Tax) and at
any time.

3.

Azərbaycan Respublikasmm gömrük orqanları burada qeyd olunan idxal
və ya ixrac əməliyyatlannı heç bir Vergiyə cəlb_ etmir (idxal/ıxrac
vergiləri və rüsumları tutmur).

3.

Customs authorities o f the Republic o f Azerbaijan shall charge no Taxes
(with no import/export taxes and duties charged) on those imports or
exports described herein.

4.

Q üw ədə olma müddəti başa çatdıqdan sonra bu sertİfıkat Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə təhvil verilir.

4.

Upon expiration hereof, this certificate shali be surrendered to the State
Customs Committee o f the Republic o f Azerbaijan.

Dövlət Gömrük Komitəsinin məsul şəxsinin imzası

Signature o f State Customs Committee Offıcial

Dövlət Gömrük Komitəsinin məsul şəxsinin adı

Name o f State Customs Committee Offıcial

Dövlət Gömrük Komitəsinin məsul şəxsinin vəzifəsi

Title o f State Customs Committee Offıcial

Tarix və Dövlət Gömrük Komitəsinin möhürü

Date and State Customs Committee Seal
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Appendix 3
Əlavə 3
a p p l ic a t io n f o r c e r t if ic a t e o f e x e m p t io n f r o m

İDXAL VƏ İXRAC RÜSUM LARI VƏ VERGİLƏRİNDƏN AZAD
O LM A HAQQINDA SERTİFİK A T ALM AQ ÜÇÜN ƏRIZƏ
Kim ə;

IM PO RT AND EXPORT DUTIES AND TAXES
j 0-

State Customs Committee o f the Republic o f Azerbaijan

Frnm: _

CName o f Applicant)

Azorbaycaıı Respublikası Döviət Gömrıık Komitəsinə

~Müracıət edən tərəf: (Ərizə verənın udt)

Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə ’Nömrəsi:
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoruııda Şəfəq-Asiman dənız blokunun
kəşfivvatı. işləııməsi və hasilatm pav bölgüsü haqqında’ Sazışm uzrə
“Azərbaycan Respublikasmın idxal və ixrac riısumları və vergılərı haqqında
Protokolun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq xahiş edirəm kif Idxal və ıxrac
rüsumiarı və Vergilərindən azad olma haqqında Sertifıkat verəsmız. Bu
məsələyə baxmaqda Sizə kömək məqsədilə aşağıdakı informasıva təmın

Tax Identifıcation number:
In accordance wıtlı Paragraph 2 of the Protocol Concemıng Azerbaijan Import
and Export Duties and T w es for the AgreemeW on fte ExpIfiÄWtı,
Developmcnt and Productıon Sharing for the Shafag-Asıman Offshore Bloc
m the Azerbaijan Sector o f tbe Caspian Sen please ,ssue a
Exemption from Import and Export Dutıes and laxes. To assrst m >our
consideration of Üıe matter. the foiiowing m fom ıatıon ıs provıded.

edilir:
1.

1

(Name o f Appücant) wiil make supplıes o f goods, works or servıces
directlv or indircctly to (name o f Contractor Party or Operatmg
Companv directlv or indirectly receiving the goods, works or servıces)
in connection with Hydrocarbon Activities or Petroieum Operatıons.

2

Attached is a descrıption of the goods, works or services to be supplied
by (name ofApplicant), inciuding dctails o f the expected duratıon o f the
contract and an explanation of the reason wlıy these supplıes should have
no import and export Taxes charged.

(Əriza verənin adı) Karbohidrogen fəaliyyəti və ya Neft-qaz
əməlivyatları ilə əlaqədar m allan, işləri və va xidmətləri bilavasıtə və ya
dolayısı ilə (mallar, iş h r və ya xidmətiəri bilavasitə və ya dolayısıild
qəbul edən Podratçı tərəfın və ya Əməliyyat şirkətınin adi) üçün təqdım
edir.

2.

Bu ərizənin əiavəsində müqavilənin gözlənilən müddətinin təfərrüatİarı
da daxii olmaqla (ərizə verənin adı) tərəfindən təqdim ediiməli malların.
işlərin və ya xidmətlərın təsviri veriiir və həmin maliar. ışlər və ya
xidm ətbrlə əiaqədar idxal və ixrac Vcrgiləriııin tutulmamasmın səbəbı
izah edilir.

Ərizə verənin imzası

Sertifıkat təzələndikdə qüvvədə olan sertifıkatın nömrəsı

Signature of Applicant

CurrenFCerlifıcate number for renewal application

Protocol Concerning Azerbaijan Import and Export Duties and Taxes
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Əlavə 4

ATTACHMENT TO APPLICATION
FOR CERTIFICATE OF EXEMPTION FROM IMPORT AND
EXPORT DUTIES AND TAXES FOR SUB-CONTRACTORS

SUBPODRATÇILARIN İDXAL VƏ İXRAC RÜSUMLARI VƏ
VERGİLƏRİNDƏN AZAD OLMA HAQQINDA SERTİFİKAT
ALMAQ ÜÇÜN ƏRİZƏYƏ ƏLAVƏ
Kimə : __ Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinə

To:

Kimdən:

From:

(Ərizə verən ilə müqmnh bağlamış tərəfın adi)

State Customs Committee of the Republic of Azerbaijan
(Name o f Party contracted with Applicanf)

Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi;

Tax Identifıcation Number:

MÖvzu:

Subject:

Fəaliyyət barədə yazıh bildiriş

(Əməüyyat şirkətinin, Podratçı tərəfın vəya Subpodratçınm adı) bu məktubla
təsdiq edir ki, (Ərizə verənin adı) (Oməliyyat şirkəti və ya Podratçı tərəfın
adi) ilə birbaşa və ya dolayısı ilə bağlanmış müqaviiəyə əsasən
Karbolıidrogen fəaliyyəti ilə əlaqədar onun Subpodratçısıdır və “Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda Şəfəq-Asiman dəniz blokunun kəşfivyatı,
işlənməsi və hasilatm pay bölgüsü haqqmda” Sazişin üzrə “Azərbaycan
Respublikasmm idxal və ixrac rüsumları və vergilərı haqqında” Protokol ona
şamil olunıır.
Subpodratçı haqqmda qısa məlumat:

Written Notice of Activities

By this letter (name o f Operating Company, Contractor Party or Sub~
contractor) confirms that (name o f Applicant) is its Sub-contractor in
connection with Hydrocarbon Activities pursuant to a direct or indirect
contract with (name o f Operating Company or Contractor Pctrty) and falls
witlıin the Protocol Conceming Azerbaijan Import and Export Duties and
Taxes for the Agreement on the Exploration, Development and Production
Sharing for the Shafag-Asiman Offshore Block in the Azerbaijan Sector of
the Caspian Sea.
Brief information about Sub-contractor:

1. Subpodratçının adı:

___________________

1. Name of the Subcontractor

___________________

2. Yerinə yetiriləcək işLn növü:

___________________

2. Tvpe of work to be peıformed

___________________

3. Müqavilənin başlanğıc tarixi:

___________________

3. Commencemeııt date of the contract

___________________

4. Müqavilanin pianlaşdırılmış başa çatma tarixi:

___________________

4. Estimated date o f completion o f tlıe contract

__________________ _

5. Müqavilənin ümumi dəyəri (müqavilədə nəzərdə tutulubsa)___________

5. Total contract value (if stipulated in the co n tract)___________________ _

Protokolun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq xahiş edirəm ki. (Ərizə verənin adi)
İdxal və ixrac rüsumları vo Vergilərindən azad olma haqqında Sertifıkat
verəsiniz.

In accordance with Paragraph 2 of the Protocol, please issue a Certifıcate of
Exemption from Import and Export Duties and Taxes to (name o f Applicant).

Azərbaycan Respublikasının idxal vd ixrac riisumlari və vergiləri haqqında Protokol

Protocol Concerning Azerbaijan Import and ExportDuties and Taxes

İdxal və ya ixrac olunan m allann, ışlərin və ya xidmətlərin daha ətraflı
siyahısı əlavə olunur.

Enclosed is a more detaüed list o f the goods, works or services imported or
exported.

O rizə verənin İrnzası

Signature o f Applicant

Ərizə verən ilə müqavilə bağlamış tərəfm imzası

Sİgnature o f Party contracted wıth Äpplıcant

Əməİiyyat şirkətinin və ya Podratçı tərəfın imzası

Signature o f Operating Company or Contractor Party

