Dövlət Vergi Xidməti
Vergilər Nazirliyinin 12.06.2017-ci il tarixli 1717050000009300 nömrəli
Kollegiya Qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş “Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında
bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq
müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları”na uyğun olaraq müraciət olunan DTA-03 və
DTA-05 Ərizə formaları və onlara əlavə olaraq təqdim olunan sənədlərlə bağlı

İzahedici Mövqe
DTA-03 forması üzrə:
-

Yalnız gəlir ödəyən şəxslər (vergi agentləri) qeyri-rezidentdən etibarnamə
almadan müvafiq vergi orqanına müraciət edə bilərlər;

-

Qeyri-rezidentlər tərəfindən təqdim olunan rezidentlik sertifikatını müvafiq
qaydada həmin sertifikatı təqdim edən müvafiq qurumun rəsmi internet
səhifəsindən yoxlamaq imkanı olduğu təqdirdə (QR kod, identifikasiya
nömrəsi), həmin sertifikatlar gerbli möhür və ya apostil və ya leqallaşdırma
olmadan vergi orqanları tərəfindən tanınırlar;

-

Təqdim olunmuş rezidentlik sertifikatları (yalnız hüquqi şəxslərə
münasibətdə) göstərilən misala uyğun olaraq növbəti təqvim ilinin
sonunadək vergi orqanları tərəfindən tanınır.
Misal: qeyri-rezident DTA-03 forması ilə 01.06.2020-ci il tarixində müvafiq
vergi orqanına müraciət edir. DTA-03 formaya əlavə olaraq təqdim
olunmuş rezidentlik sertifikatına əsasən həmin şəxs 2020-ci il üzrə
Gürcüstan Respublikasının rezidentidir və rezidentlik sertifikatının verilmə
tarixi 30.05.2020-dir. Bu misala uyğun olaraq DTA-03 müraciəti edən şəxs
formanın 6.4-cü “ödənişlərin aparılacağı dövr” olan hissəsində ödənişin
bitmi tarixini 31.12.2021-dək qeyd edə bilər.

-

DTA-03 forması üzrə müraciətlərdə “ödənişlərin aparılacağı” dövr
hissəsində qeyd olunan müddət ödənişlərin rüblük əsasla aparılması halı
üzrə nəzərə alınır. Müraciət edən şəxslər tərəfindən rübün bitməsinə ən
geci 20 iş günü qalmış edilən DTA-03 müraciətləri üzrə eyni rübü əhatə
edən əvvəlki ödəniş dövrünün qeyd olunması məqbul hesab olunur. Misal:

Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsi

DTA-03 müraciəti 01.12.2020-ci il tarixində edilmişdir. DTA-03 formasının
6.4-cü “ödənişlərin aparılacağı” dövr hissədə müddət 01.10.202001.10.2021 göstərilmişdir. DTA-03 formasına əlavə olaraq təqdim olunmuş
rezidentlik sertifikatına əsasən şəxs 2020-ci ildə Rusiya Federasiyasının
rezidenti olmuşdur. Misalda göstərilən hal beynəlxalq vergitutma
prinsiplərinə tam uyğun olduğu üçün müraciət vergi orqanı tərəfindən
məqbul hesab olunur.
-

Ərizə formasına əlavə olaraq təqdim olunmuş müqavilə, onun əlavəsi,
təhvil-təslim aktları və invoyslar ingilis və ya rus dilində olduğu təqdirdə,
onların azərbaycan dilində olan tərcüməsini vergi orqanına təqdim etmək
tələb olunmur;

DTA-05 forması üzrə:
-

Yalnız gəlir ödəyən şəxslər (vergi agentləri) qeyri-rezidentdən etibarnamə
almadan müvafiq vergi orqanına müraciət edə bilərlər;

-

Qeyri-rezidentlər tərəfindən təqdim olunan rezidentlik sertifikatını müvafiq
qaydada həmin sertifikatı təqdim edən müvafiq qurumun rəsmi internet
səhifəsindən yoxlamaq imkanı olduğu təqdirdə (QR kod, identifikasiya
nömrəsi), həmin sertifikatlar gerbli möhür və ya apostil və ya leqallaşdırma
olmadan vergi orqanları tərəfindən tanınırlar;

-

Ərizə formasına əlavə olaraq təqdim olunmuş müqavilə, onun əlavəsi,
təhvil-təslim aktları və invoyslar ingilis və ya rus dilində olduğu təqdirdə,
onların azərbaycan dilində olan tərcüməsini vergi orqanına təqdim etmək
tələb olunmur;

Beynəlxalq vergitutma və vergi monitorinqi baş idarəsi

