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I. Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin dövlət büdcəsinə yaranmış
borclarının silinməsi
Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və
işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinə, bədcədənkənar
dövlət fondlarına, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və
xidmətlərin istehlakına görə dövlət müəssisələrinə olan borclarının və bu müəssisələrin
səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus banklara olan ödəmə vaxtı ötmüş borclarının
silinməsi və tənzimlənməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə
təsdiq olunmuş qaydalar qüvvəyə minmişdir. Bununla bağlı silinən borcları şərti olaraq bir
neçə koteqoriyaya bölmək olar:
Borcların silinməsi

Dövlət
büdcəsinə,
büdcədənkənar
dövlət
fondlarına
yaranmış
borclar

Səhmlərinin nəzarət
zərfi dövlətə
məxsus banklara
yaranmış borclar

Qiymətləri dövlət
tərəfindən tənzimlənən
məhsul, iş, xidmətlərin
istehlakına görə dövlət
müəssisələrinə
yaranmış borclar

Borcların silinməsinin şamil edildiyi subyektlər

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi dövlət büdcəsinə yaranmış borcların
silinməsi məqsədi ilə «Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı» çərçivəsində özəlləşdirilmiş, özəlləşdirilməsi barədə
qərar qəbul edilmiş və özəlləşdirilməsi başa çatmamış müəssisələrin Siyahısını bu
müəssisələrin özəlləşdirilməsinin başa çatması (2003-cü il 1 noyabr tarixidədək) və ya
özəlləşdirməyə açılması tarixləri qeyd edilməklə bir ay müddətində və «Azərbaycan
Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı»na uyğun olaraq
özəlləşdirilməsi 2003-cü il 1 noyabr tarixinədək başa çatdıqda, onların özəlləşdirilməsinin
başa çatması tarixləri qeyd edilməklə və özəlləşdirilməsi haqqında qərar qəbul edilən
dövlət müəssisələrinin Siyahısını, onların özəlləşdirilməsi
başa çatdıqdan və ya
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özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edildikdən və müəssisələrin özəlləşdirilməsi məqsədi ilə
qanunvericiliyə müvafiq start (satış) qiyməti və ya nizamnamə kapitalı formalaşdıqdan sonra
10 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə təqdim edir.
"Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin
Dövlət Proqramı" çərçivəsində özəlləşdirilmiş müəssisələrin özəlləşdirilməsinin başa çatması
(2003-cü il 1 noyabr tarixinədək) və ya özəlləşdirməyə açılması tarixinə və Azərbaycan
Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq
zəlləşdirilməsi nəzərdə tutulmuş zəlləşdirilməsi 2003-cü il 1 noyabr tarixinədək başa
çatdıqda, onların özəlləşdirilməsinin başa çatması tarixinə, digər müəssisələrin
özəlləşdirilməsi məqsədi ilə qanunvericiliyə müvafiq start (satış) qiyməti və ya nizamnamə
kapitalı formalaşdıqdan sonra 2003-cü il 1 noyabr tarixinə dövlət büdcəsinə, büdcədənkənar
dövlət fondlarına yaranmış borcların
silinməsi haqda yazılı müraciətləri əsasında,
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əhalinin Məşğulluğuna Kömək Fondu və
Azərbaycan Respublikasının Əlilləri Sosial Müdafiə Fondu həmin müəssisələrlə 15 gün
müddətində borcun məbləği barədə 4 nüsxədə üzləşmə aktları tərtib edirlər.
Üzləşmə aktlarının tərtib edilməsi üçün həmin müəssisələr Vergilər Nazirliyinə yazılı
müraciət
edirlər.
Müraciətdə üzləşmə
aktının tərtib olunması üçün zəruri olan
məlumatlar, o cümlədən vergi ödəyicisinin tam adı, VÖEN-i, onun uçotda olduğu vergi
orqanının adı, özəlləşdirilməyə açılması barədə qərarın (əmrin) tarixi, nömrəsi, vergilərin və
dövlət büdcəsinə ödənilən digər ödənişlərin, habelə maliyyə saksiyaları üzrə silinməli olan
borcların məbləğləri göstərilir . Tərtib edilmiş üzləşmə aktları Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Əhalinin Məşğulluğuna Kömək Fondu və Azərbaycan
Respublikasının Əlilləri Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 10 gün müddətində məlumat üçün
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinə, icra üçün isə müvafiq müəssisələrə göndərilir.
1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı
çərçivəsində özəlləşdirilmiş müəssisələrin onların özəlləşdirilməsinin başa çatması tarixinə
(2003-cü il 1 noyabr tarixidədək), özəlləşdirilməsi
barədə qərar qəbul edilmiş və özəlləşdirilməsi başa
Nazirlər Kabinetinin zəmanəti əsasında
çatmamış müəssisələrin onların özəlləşdirilməyə
kredit almış dövlət müəssisələri, krediti
vaxtında qaytara bilmədiyinə görə
açılması tarixinə, II Dövlət Proqramına uyğun olaraq
kredit borcunun məbləği dövlət
özəlləşdirilməsi 2003-cü il 1 noyabr tarixinədək başa
büdcəsindən
ödənildiyi halda, həmin
çatmış müəssisələrin, onların özəlləşdirilməsinin
dövlət müəssisələri özəlləşdirilərkən
başa çatması tarixinə, digər müəssisələrin isə 01
dövlət büdcəsinə yaranmış borcları
noyabr 2003-cü il tarixinə dövlət büdcəsinə
Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinin 1 iyun 2001-ci il tarixli 497
(Azərbaycan Respublikası Nazirliər Kabinetinin
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq olunmuş
zəmanəti əsasında verilən kreditlər üzrə borclar
Qaydalara uyğun olaraq silinir.
istisna olmaqla) yaranmış borcları (əsas borc
məbləği, bu borclara görə onların silinməsi həqqında
qərarın icra edildiyi günə olan faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğləri daxil olmaqla)
silinir.
«Azərbaycan Respublikasında 1995-1998 -ci illərdə dövlət mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı» çərçivəsində özəlləşdirilmiş müəssisələrin onların
özəlləşdirilməsinin başa çatması tarixindən, özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş və
özəlləşdirilməsi başa çatmamış müəssisələrin isə özəlləşdirməyə açıldığı tarixdən 28 may
2005-ci il tarixədək olan dövr ərzində dövlət büdcəsinə ödədikləri məbləğlər həmin dövrdə
hesablanmış vergilərin, bu vergilərə hesablanmış faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının ödənişinə aid edilir. Özəlləşdirilmiş müəssisənin göstərilən dövr ərzində
dövlət büdcəsinə ödədiyi məbləğlər həmin dövrdə hesablanmış vergilərin, bu vergilərə
hesablanmış faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləğlərindən çox olduqda
bu müəssisənin özəlləşdirilməsinin başa çatması (2003-cü il 1 noyabr tarixidədək) tarixinə
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olan borcunun, özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş və özəlləşdirilməsi başa çatmamış
müəssisənin isə özəlləşdirməyə açılma tarixinə olan borcunun məbləği həmin fərqin
məbləğində azaldıldırdan sonra qalan məbləğdə silinir. «Azərbaycan Respublikasında Dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı»na uyğun olaraq özəlləşdirilməsi 2003-cü il
1 noyabr tarixinədək başa çatmış müəssisələrin, onların özəlləşdirilməsinin başa çatması
tarixinə, digər müəssisələrinin 2003-cü il 01 noyabr tarixinə yaranmış borcları silinərkən
müvafiq olaraq özəlləşdirilmənin başa çatdığı və ya 01 noyabr 2003-cü il tarixdən 28 may
2005-ci il tarixədək olan dövr ərzində dövlət büdcəsinə ödədiyi məbləğlər bu qaydada nəzərə
alınır.
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi göstərilən müəssisələrin Siyahısını
təqdim etdikdən və bu müəssisələrin yazılı müraciətləri Vergilər Nazirliyinə daxil olduqdan
sonra Nazirliyin göstərişinə əsasən həmin müəssisələrin uçotda olduğu vergi orqanları 5 gün
müddətində dövlət büdcəsinə yaranmış borcların məbləği barədə bu müəssisələrlə, onların
hansı Dövlət Proqramı üzrə özəlləşdirilməsindən asılı olaraq 4 nüsxədə üzləşmə aktları tərtib
edirlər.
«Azərbaycan
Respublikasında
1995-1998-ci
illərdə
dövlət
mülkiyyətinin
özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı» çərçivəsində özəlləşdirilmiş (2003-cü il 1 noyabr
tarixidədək), özəlləşdirilməsi barədə qərar qəbul edilmiş və özəlləşdirilməsi başa çatmamış
müəssisələrlə üzləşmə aktlarında müəssisənin adı, VÖEN, onun özəlləşdirməyə açılması
haqqında qərarın tarixi və nömrəsi, özəlləşdirilməsinin başa çatması və ya özəlləşməyə
açılma tarixinə dövlət büdcəsinə yaranmış borclarının məbləği, özəlləşdirilməsinin başa
çatması və ya özəlləşdirməyə açılma tarixindən 28 may 2005-ci il tarixinədək olan dövr
ərzində dövlət büdcəsinə hesablanmış vergilərin və digər ödənişlərin, onlara hesablanmış
faizlərin və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləğləri və dövlət büdcəsinə ödənilmiş
məbləğlər, habelə silinməsi üçün qərar verilməli olan borcların məbləği göstərilir.
«Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət
Proqramı»na uyğun olaraq özəlləşdirilən müəssisələr üçün göstərilən üzləşmə aktı oxşar
qaydada tərtib edilir. Lakin, bu üzləşmə aktında hesablanmış və ödənilmiş məbləğlər müvafiq
olaraq özəlləşdirilməsinin başa çatdığı və ya 01 noyabr 2003-cü il tarixdən 28 may 2005-ci
il tarixədək olan dövr üçün qeyd edilir. Üzləşmə aktı vergi orqanının və özəlləşdirilən
müəssisənin rəhbərləri tərəfindən imzalanır və möhürlənir, iki iş günündən gec olmayaraq
Vergilər Nazirliyinə təqdim edilir.Üzləşmə aktında göstərilən rəqəmlərin düzgünlüyünə və
onların vaxtında Vergilər Nazirliyinə təqdim edilməsində yerli vergi orqanının rəhbəri
məsuliyyət daşıyır. Üzləşmə aktının «Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin müvafiq
baş idarə (idarə) rəisi ____ imzası, soyadı, adı, atasının adı» sətri, «Silinməsi üçün Qərar
verilməli olan əsas borcların (vergi borcu, faiz və maliyyə sanksiyası) məbləgi» sütunu, «Bu
aktda göstərilən _________ min manat borc məbləğinin silinməsi üçün Qərar verilməsini
məqsədəuyğun hesab edirik» sətri Vergilər Nazirliyində doldurulur. Vergilər Nazirliyi
tərəfindən ona təqdim olunmuş üzləşmə aktının düzgünlüyü yoxlanılır, dövlət büdcəsinə
yaranmış borcların silinməsi üçün Qərar verilməli olan borcların məbləği üzləşmə aktının
müvafiq sütununda rəqəmlərlə, «Bu aktda göstərilən _______ min manat borc məbləğinin
silinməsi üçün Qərar verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik» sətrində isə rəqəm və
sözlərlə göstərilir. Eyni zamanda, üzləşdirmə aktı Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin müvafiq baş idarə (idarə) rəisi tərəfindən onun üçün ayrılmış yerdə imzalanır və
Nazirliyin möhürü ilə möhürlənir. Göstərilən üzləşdirmə aktının əsasında dövlət büdcəsinə
borcların məbləğinin silinməsi barədə Vergilər Nazirliyinin adından Qərar verilir. Qərarda tarix
və nömrə qoyulmaqla müəssisənin tam adı, VÖEN, borcların silindiyi tarixə vergi və dövlət
büdcəsinə digər ödənişlərin, faizlər və maliyyə sanksiyası üzrə borcların məbləği, habelə
əsas borclara görə onların silinməsi haqqında qərarın icra edildiyi günə olan faizlərin silinməli
olduğu göstərilir.
Vergi orqanı borcların silinməsi barədə Qərarı aldığı gündən ən geci 5 iş günü ərzində
Qərarda göstərilən əsas borc məbləğini və bu borclara görə onların silinməsi haqqında
qərarın icra edildiyi günə olan faizlərin silinməsini həyata keçirir.
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Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 7 yanvar 2004-cü
il tarixli F-04 saylı Əmri ilə təsdiq edilmişdir. (Vergilər
Nazirliyinin 21 iyun 2005-ci il tarixli F-187 nömrəli əmri ilə
edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)
ƏLAVƏ 1

__________________________də uçotda olan _____________________________________
(yerli vergi orqanının adı)

(müəssisənin tam adı, VÖEN)

"Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət
Proqramı" çərçivəsində özəlləşdirilməsi üçün "____"__________ 199_ il tarixli _______ №-li Qərar (əmr)
verilmiş və onun özəlləşdirilməsi "____"___________200_ il tarixdə başa çatmışdır. Buna görə onun
özəlləşdirilməsinin başa çatdığı tarixə dövlət büdcəsinə olan borcları silinməlidir. Tərəflər bu borcların
məbləğini üzləşdirib aşağıdakı üzləşmə aktını tərtib edirlər.

ÜZLƏŞMƏ

AKTI
(min manatla)

3

5

6

7

11

12

13

Faizlər

Maliyyə sanksiyası

Vergilər

9

Cəmi

8

O cümlədən

Faiz

Faiz* (cari vergi və
m/s-na hesab.)

Maliyyə sanksiyası

Vergi

4

Silinməli olan borcların
məbləği

Ödənilmişdir
Maliyyə sanksiyası

2

Hesablanmışdır (tətbiq
edilmişdir)

Vergi

1

Faizlər üzrə

Vergilər üzrə

Vergi
növlərinin
adı

Maliyyə sanksiyası
üzrə

Özəlləşdirmənin başa
çatdığı tarixə olan
borcun və ya artıq
ödəmənin məbləği

Özəlləşdirmənin başa çatdığı tarixdən qanunun
qüvvəyə mindiyi28 may 2005-ci il tarixinədək olan
dövr ərzində
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ƏDV
Mənfəət
vergisi
Əmlak
vergisi
Torpaq
vergisi
Yol
fonduna
vergi
Mənb. tut.
vergi
Dövlət
rüsumu
YEKUNU:

Qeyd: *) Bu sütunda göstərilən faiz məbləğinə özəlləşdirmənin başa çatdığı tarixə olan borclara (2ci və 3-cü sütunlarda göstərilənlərə görə) hesablanmış faiz məbləği daxil edilmir.
Bu aktda göstərilən _______________________________ min manat borc (rəqəm və sözlə yazılır)
(rəqəm və sözlə yazılır)

məbləğinin silinməsi üçün Qərar verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
müvafiq baş idarə (idarə) rəisi
________
_____________________________
(imzası)

M.Y.
Vergi orqanının rəhbəri

___________
(imzası

M.Y.
_____________________ rəhbəri
(hüquqi şəxsin adı)

__________
(imzası)

(soyadı, adı, atasının adı)

_____________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

M.Y.
"_____"_________________ 200__ il

6

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 7 yanvar 2004-cü
il tarixli F-04 saylı Əmri ilə təsdiq edilmişdir. (Vergilər
Nazirliyinin 21 iyun 2005-ci il tarixli F-187 nömrəli əmri ilə
edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)

ƏLAVƏ 2
___________________________________də uçotda olan _______________________________________
(yerli vergi orqanının adı)

(müəssisənin tam adı, VÖEN)

"Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci illərdə Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət
Proqramı" çərçivəsində özəlləşdirilməsi üçün "____"__________ 199_ il tarixli (özəlləşməyə açılma tarixi)
_______ №-li Qərar (əmr) verilmiş və özəlləşdirilməsi başa çatmamışdır. Buna görə onun özəlləşdirməyə
açılma tarixinə dövlət büdcəsinə olan borcları silinməlidir. Tərəflər bu borcların məbləğini üzləşdirib
aşağıdakı üzləşmə aktını tərtib edirlər.

ÜZLƏŞMƏ

AKTI
(min manatla)

11

Faizlər

9

Vergilər

8

Cəmi

7

Maliyyə sanksiyası

6

O cümlədən

Faiz

Maliyyə sanksiyası
5

Maliyyə sanksiyası

4

Vergi

Faizlər üzrə

Maliyyə
sanksiyası
üzrə
3

Silinməli olan borcların
Məbləği

Ödənilmişdir

Vergi

2

Hesablanmışdır (tətbiq
edilmişdir)
Faiz* (cari vergivə
m/s-na hesab.)

1

Özəlləşməyə açılma
tarixinə
olan borcun və ya
artıq
ödəmənin məbləği
Vergilər üzrə

Vergi
növlərinin
adı

Özəlləşməyə açılma tarixindən qanunun qüvvəyə
mindiyi
28 may 2005-ci il tarixinədək olan dövr ərzində

13

14

12

ƏDV
Mənfəət
vergisi
Əmlak
vergisi
Torpaq
vergisi
Yol
fonduna
vergi
Mənb. tut.
Vergi
Dövlət
rüsumu
YEKUNU:

Qeyd: * Bu sütunda göstərilən faiz məbləğinə özəlləşdirməyə açılma tarixinə olan borclara (2-ci və
3-cü sütunlarda göstərilənlərə görə) hesablanmış faiz məbləği daxil edilmir.
Bu aktda göstərilən ____________________________________ min manat borc üçün Qərar verilməsini
(rəqəm və sözlə yazılır)

məqsədəuyğun hesab edirik.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
müvafiq baş idarə (idarə) rəisi

________
(imzası)

M.Y.
Vergi orqanının rəhbəri

__________
(imzası

M.Y.
___________________ rəhbəri
(hüquqi şəxsin adı)

_________
(imzası)

___________________
(soyadı, adı, atasının adı)

__________________
(soyadı, adı, atasının adı)

__________________
(soyadı, adı, atasının ad

M.Y.
"_____"_________________ 200__ il

7

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 7 yanvar 2004-cü
il tarixli F-04 saylı Əmri ilə təsdiq edilmişdir. (Vergilər
Nazirliyinin 21 iyun 2005-ci il tarixli F-187 nömrəli əmri ilə
edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)

ƏLAVƏ 3
___________________________________də uçotda olan _______________________________________
(yerli vergi orqanının adı)

(müəssisənin tam adı, VÖEN)

"Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq
özəlləşdirilməsi üçün "____"__________ 200_ il tarixli _______ №-li Sərəncam Qərar (əmr) verilmiş və
onun özəlləşdirilməsi 1 noyabr 2003-cü il tarixinədək başa çatmamışdır. Buna görə onun 1 noyabr 2003-cü
il tarixinə dövlət büdcəsinə olan borcları silinməlidir. Tərəflər bu borcların məbləğini üzləşdirib aşağıdakı
üzləşmə aktını tərtib edirlər.
ÜZLƏŞMƏ

AKTI
(min manatla)

1 noyabr 2003-cü il tarixdən qanunun qüvvəyə
mindiyi 28 may 2005-ci il tarixinədək olan dövr
ərzində

6

11

12

13

Faizlər

Cəmi

9

Faiz

8

7

Maliyyə Sanksiyası

5

Faiz* (cari vergi və
m/s-na hesab.)

Maliyyə sanksiyası

Vergi

Faizlər üzrə
4

O cümlədən

Vergilər

3

Silinməli olan borcların
Məbləği

Ödənilmişdir
Maliyyə sanksiyası

2

Hesablanmışdır (tətbiq
edilmişdir)

Vergi

1

Maliyyə sanksiyası
üzrə

Vergi
növlərinin
adı

Vergilər üzrə

2003-cü il 1 noyabr tarixə
olan borcun və ya artıq
ödəmənin məbləği

14

ƏDV
Mənfəət
vergisi
Əmlak
vergisi
Torpaq
vergisi
Yol
fonduna
vergi
Mənb. tut.
Vergi
Dövlət
rüsumu
YEKUNU:

Qeyd:* Bu sütunda göstərilən faiz məbləğinə 01 noyabr 2003-cü il tarixə olan borclara (2-ci və 3-cü
sütunlarda göstərilənlərə görə) hesablanmış faiz məbləği daxil edilmir.
Bu aktda göstərilən ______________________________________min manat borc məbləğinin silinməsi
(rəqəm və sözlə yazılır)

üçün Qərar verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
müvafiq baş idarə (idarə) rəisi

________
(imzası)

M.Y
Vergi orqanının rəhbəri
M.Y.
___________________ rəhbəri
(hüquqi şəxsin adı)

___________

______________________
(soyadı, adı, atasının adı)

______________________

(imzası )

(soyadı, adı, atasının adı)

__________

_______________________

(imzası)

(soyadı, adı, atasının adı)

M.Y.
"_____"_________________ 200__ il

8

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 7 yanvar 2004-cü
il tarixli F-04 saylı Əmri ilə təsdiq edilmişdir. (Vergilər
Nazirliyinin 21 iyun 2005-ci il tarixli F-187 nömrəli əmri ilə
edilmiş dəyişikliklər nəzərə alınmaqla)
ƏLAVƏ 4

___________________________________də uçotda olan ______________________________________
(yerli vergi orqanının adı)

(müəssisənin tam adı, VÖEN)

"Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"na uyğun olaraq
özəlləşdirilməsi üçün "____"__________ 200_ il tarixli _______ №-li Qərar (əmr) verilmiş və onun
özəlləşdirilməsi "____"__________ 200_ il tarixdə başa çatmışdır. Buna görə onun özəlləşdirilməsinin başa
çatdığı tarixə dövlət büdcəsinə olan borcları silinməlidir. Tərəflər bu borcların məbləğini üzləşdirib
aşağıdakı üzləşmə aktını tərtib edirlər.
ÜZLƏŞMƏ

AKTI
(min manatla)

5

6

11

12

Faizlər

Maliyyə sanksiyası

9

Vergilər

8

Cəmi

7

O cümlədən

Faiz

Maliyyə sanksiyası

Vergi

Faizlər üzrə
4

Maliyyə sanksiyası

3

Silinməli olan borcların
Məbləği

Ödənilmişdir

Vergi

2

Hesablanmışdır (tətbiq
edilmişdir)
Faiz* (cari vergi və
m/s-na hesab.)

1

Maliyyə sanksiyası
üzrə

Vergi
növlərinin
adı

Vergilər üzrə

özəlləşmənin başa çatdığı
tarixə olan borcun və ya artıq
ödəmənin məbləği

özəlləşmənin başa çatdığı tarixdən qanunun qüvvəyə
mindiyi 28 may 2005-ci il tarixinədək olan dövr
ərzində

13

1
4

ƏDV
Mənfəət
vergisi
Əmlak
vergisi
Torpaq
vergisi
Yol
fonduna
vergi
Mənb. tut.
Vergi
Dövlət
rüsumu
YEKUNU:

Qeyd:* Bu sütunda göstərilən faiz məbləğinə özəlləşdirmənin başa çatdığı tarixə olan borclara (2-ci
və 3-cü sütunlarda göstərilənlərə görə) hesablanmış faiz məbləği daxil edilmir.
Bu aktda göstərilən ______________________________________min manat borc məbləğinin silinməsi
(rəqəm və sözlə yazılır)

üçün Qərar verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
müvafiq baş idarə (idarə) rəisi

________
(imzası)

M.Y
Vergi orqanının rəhbəri
M.Y.
___________________ rəhbəri
(hüquqi şəxsin adı)

_________

_______________________
(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________

(imzası )

(soyadı, adı, atasının adı)

_________

__________________

(imzası)

(soyadı, adı, atasının adı)

M.Y.
"_____"_________________ 200__ il

9

II. Özəlləşdirilən müəssisələrin qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən
tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlərin istehlakına görə dövlət
müəssisələrinə yaranmış borclarının silinməsi
Qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlərə aşağıdakılar
aid edilir: neft və neft məhsulları, elektrik enercisi, istilik enercisi, qaz, su, kanalizasiya
xidmətləri, rabitə xidmətləri, dəmir yolu, aviasiya, avtomobil və dəniz nəqliyyatı ilə yük
daşımaları.
Özəlləşdirilən müəssisələrin yazılı müraciətlərinə əsasən həmin müəssisələrlə
qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlər istehsal edən
(xidmət göstərən) dövlət müəssisələri arasında bu məhsul, iş və xidmətlərin istehlakına görə
yaranmış borcların məbləği barədə üzləşmə aktı tərtib edilir. Üzləşmə aktı 5 nüsxədə tərtib
edilir. Akt müəssisələrin rəhbərləri tərəfindən imzalanır və müəssisələrin möhürləri ilə təsdiq
edilir. Üzləşmə aktında göstərilən rəqəmlərin düzgünlüyünə dövlət müəssisələrinin müvafiq
vəzifəli şəxsləri məsuliyyət daşıyırlar.
Üzləşmə aktı tərtib edilərkən nəzərə almaq lazımdır ki, «Azərbaycan Respublikasında
1995-1998-ci illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin Dövlət Proqramı» çərçivəsində
özəlləşdirilmiş müəssisələrin
onların
özəlləşdirilməsinin başa
çatması
tarixinə
(2003-cü il 1 noyabr tarixidədək), özəlləşdirilməsi barədə
qərar qəbul edilmiş və özəlləşdirilməsi başa çatmamış
müəssisələrin isə onların özəlləşməyə açılması tarixinə,
«Azərbaycan
Respublikasında
dövlət
əmlakının
özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramına uyğun olaraq
özəlləşdirilməsi 2003-cü il 1 noyabr tarixinədək başa çatmış
müəssisələrin, onların
özəlləşdirilməsinin başa çatması
tarixinə, digər müəssisələrinin 01 noyabr 2003-cü il tarixə
qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlər istehlakına görə
dövlət müəssisələrinə yaranmış borcları (əsas borc məbləği və bu borclara görə onların
silinməsi haqqında qərarın icra edildiyi günə olan faizlərin məbləği daxil olmaqla) silinir.
Bununla əlaqədar olaraq üzləşmə aktlarında həmin tarixlərə əsas borc məbləği və bu
borclara görə hesablanmış faizlərin son məbləği qeyd olunur. Üzləşmə aktları qiymətləri
(tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlər istehsal edən (xidmət
göstərən) dövlət müəssisələri tərəfindən Respublika Vergilər Nazirliyinə təqdim edilir.
Vergilər Nazirliyinin göstərişinə əsasən qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən
tənzimlənən məhsul, iş və xidmətləri istehsal edən (xidmət göstərən) dövlət müəssisəsinin
uçotda olduğu vergi orqanları ilə bu müəssisələr arasında 01 noyabr 2003-cü il tarixə dövlət
büdcəsinə yaranmış borcların məbləği barədə də üzləşmə aktı tərtib edilir.
Üzləşmə aktı yerli vergi orqanının və qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən
məhsul, iş və xidmətləri istehsal edən (xidmət göstərən) dövlət müəssisəsinin rəhbəri
tərəfindən imzalanır və onların möhürləri ilə təsdiq edilir. Tərtib və təsdiq edilmiş üzləşmə aktı
ən geci iki iş günündən gec olmayaraq Vergilər Nazirliyinə təqdim edilir. Üzləşmə aktında
göstərilən rəqəmlərin düzgünlüyünə və onun vaxtında Vergilər Nazirliyinə təqdim edilməsinə
yerli vergi orqanının rəhbəri məsuliyyət daşıyır.
Yuxarıda göstərilən üzləşmə aktlarına əsasən Vergilər Nazirlyi ilə müvafiq müəssisələr
arasında silinən borclrın məbləği barədə birgə protokol tərtib edilir. Protokola üzləşmə aktları
əlavə olunur. Protokol ona əlavə edilmiş üzləşmə aktları ilə birilkdə məlumat üçün Respublika
Maliyyə Nazirlyinə, icra üçün müvafiq müəssisəyə və həmin müəssisənin uçotda olduğu vergi
orqanına göndərilir.
Yerli vergi orqanı borcların silinməsi barədə Protokolu aldığı gündən ən geci 5 iş günü
ərzində Protokolda göstərilən borcların silinməsini həyata keçirir.
Özəlləşdirilən müəssisələrin qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul,
iş və xidmətlərin istehlakına görə dövlət müəssisələrinə yaranmış borcları (əsas borc məbləği
10

və bu borclara görə onların silinməsi haqqında Qərarın icra edildiyi günə olan faizlərin
məbləği daxil olmaqla), bu müəssisələrin 2003-ci il 01 noyabr tarixinə dövlət büdcəsinə olan
borcu hesabına və bu borc dairəsində silinir.
Dövlət büdcəsinə olan borcların məbləği yuxarıda göstərilən borcların və faizlərin
silinməsi üçün kifayət etmədikdə, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş
və xidmətlərin istehsalçısı olan digər dövlət müəssisələrinə 2003-cü il 01 noyabr tarixinə olan
borcları azaldılır (həmin digər müəssisələrin bu tarixə dövlət büdcəsinə borcları kifayət
etdikdə). Bu halda müvafiq müəssisələr arasında, habelə dövlət büdcəsinə borcu azaldılan
müəssisələrlə, bu müəssisələrin uçotda olduğu vergi orqanı arasında üzləşmə aktları tərtib
edilir.
Silinən borcların məbləği barədə protokol bu halda həmin üzləşmə aktları əsasında
tərtib edilir və müvafiq müəssisələrin və vergi orqanının rəhbərləri tərəfindən imzalanır və
onların möhürləri ilə təsdiq edilir.

Nəzarət sualları:
1. Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və
işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinə, bədcədənkənar dövlət
fondlarına, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlərin
istehlakına görə dövlət müəssisələrinə olan borclarının və bu müəssisələrin səhmlərinin
nəzarət zərfi dövlətə məxsus banklara olan ödəmə vaxtı ötmüş borclarının silinməsi və
tənzimlənməsi hansı normativ sənədə əsasən həyata keçirilir?
2. Dövlət büdcəsinə yaranmış borcların silinməsi üçün hansı müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı bu müəssisələrlə silinən borcların məbləği barədə üzləşdirmə aktları tərtib edirlər?
3. Üzləşmə aktlarının tərtib edilməsi üçün müəssisələr tərəfindən Vergilər Nazirliyinə
etdiyi yazılı müraciətdə hansı rektivitlərin göstərilməsi mütləqdir?
4. «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət
Proqramı»na uyğun olaraq özəlləşdirilən müəssisələr üçün göstərilən üzləşmə aktı hansı
qaydada tərtib edilir?
5. Üzləşmə aktında göstərilən rəqəmlərin düzgünlüyünə və onların vaxtında Vergilər
Nazirliyinə təqdim edilməsində kim məsuliyyət daşıyır?
6. Vergi orqanı borcların silinməsi barədə Qərarı aldığı gündən ən geci neçə gün
ərzində Qərarda göstərilən əsas borc məbləğini və bu borclara görə onların silinməsi
haqqında qərarın icra edildiyi günə olan faizlərin silinməsini həyata keçirir?

Müstəqil öyrənmə üçün tapşırıqlar:
“Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrin, aqrar islahatları nəticəsində ləvğ olunmuş və işğal
altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunundakı müddəaları öyrənmək
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Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 2017.
2. “Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrin, aqrar islahatları
nəticəsində ləvğ olunmuş və işğal altında olan rayonların
təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu;
3. Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları
nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların
təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinə, büdcədənkənar
dövlət fondlarına, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlərin
istehlakına görə dövlət müəssisələrinə olan borclarının və bu müəssisələrin səhmlərinin
nəzarət zərfi dövlətə məxsus blanklara olan ödəmə vaxtı ötmüş borclarının silinməsi və
tənzimlənməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 11 İYUN2001-Cİ İL TARİXLİ 497 NÖMRƏLİ FƏRMANI;
4. "Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin , aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və
işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununa əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 27
MAY 2005-Cİ İL TARİXLİ 236 NÖMRƏLİ FƏRMANI;
5. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin 7 yanvar 2004-cü il tarixli F-04 saylı
əmri ilə təsdiq edilmiş “Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv
olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinə,
büdcədənkənar dövlət fondlarına, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul,
iş və xidmətlərin istehlakına görə dövlət müəssisələrinə olan borclarının və bu müəssisələrin
səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus banklara olan ödəmə vaxtı ötmüş borclarının
silinməsi və tənzimlənməsi Qaydalarının vergi ilə bağlı müddəaları” ilə bağlı Metodiki
Göstəriş
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