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Azərbaycan Respublikası adından 
 

Q Ə R A R 
 

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 
inzibati-iqtisadi kollegiyası 

İş № 2-1(103)-1042/2015 
 

20 avqust 2015-ci il                                                    Bakı şəhəri 
 
Hakimlər: Həmidov Həmid Üzeyir oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Nağıyeva 

Elmira Eyvaz qızı və Vəliyeva Elşanə Rafiq qızından ibarət tərkibdə, 
Məhkəmə iclas katibiFərəcova Qəndab İmran qızının,  
İddiaçı XXXnun və cavabdehin nümayəndəsi Həsənova Anjela Hidayət qızının 

iştirakları ilə, 
İddiaçı XXXnun cavabdeh Bakı Şəhər Vergilər Departamentinə qarşı borcun 

silinməsi barədə inzibati iş üzrə 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin 2-(81)-
111/2015 nömrəli, 05 fevral 2015-ci il tarixli qərarından cavabdehin apellyasiya 
şikayətinə əsasən inzibati işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin məhkəmə iclas zalında, 
açıq məhkəmə iclasında baxaraq 

 
m ü ə y y ə n   e t d i : 

 
İddiaçı XXX cavabdeh Bakı şəhər Vergilər Departamentinə qarşı iddia ərizəsi ilə 

məhkəməyə mürcaiət edərək, cavabdeh tərəfındən ona, fəaliyyətini dayandırdığı dövrdə 
vergi öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi üçün dövlət büdcəsinə 10.05.2013-cü il tarixə 
əsas vergi üzrə 500,93 manat, faiz üzrə 183,34 manat, cəmi 684,27 manat məbləğində 
vergi borcun silinməsi vəzifəsinin Bakı şəhər Vergilər Departamentinə həvalə edilməsi 
barədə qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir. 

İddia ərizəsi onunla əsaslandırılmışdır ki, vergi orqanında vergi ödəyicisi kimi 
qeydiyyatdan keçərək sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün 1301560812 saylı 
VÖEN-lə 06.02.2008-ci il tarixdə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmışdır. Sonra 
cavabdeh orqana təqdim edilmiş «vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin və digər vergi tutulan 
əməliyyatların dayandırılması haqqmda» arayışa əsasən fəaliyyətini 30.06.2008-ci il 
tarixdən 28.06.2012-cü il tarixədək dayandırmışdır. Sonra «vergi ödəyicisinin 
fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatların bərpası haqqında» arayışa əsasən 
fəaliyyətini 19.04.2009-cu il tarixdən bərpa etmişdir. Lakin daha sonra «vergi 
ödəyicisinin fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılması 
haqqında» arayışa əsasən fəaliyyətini 29.03.2010-cu il tarixdən 17.03.2015-ci il 
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tarixədək dayandırmışdır. Bu faktı Bakı şəhəri Vergilər Departamenti tərəfindən 
verilmiş 10.07.2014-cü il tarixli vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında arayış təsdir 
etmişdir. Buna baxmayaraq cavabdeh Bakı şəhəri Vergilər Departamenti tərəfındən ona 
vergi öhdəlikləri yerinə yetirilmədiyi üçün dövlət büdcəsinə 10.05.2013-cü il tarixə əsas 
vergi üzrə 500,93 manat, faiz üzrə 183,34 manat, cəmi 684,27 məbləğində vergi borcu 
hesablamışdır. Cavabdeh göstərmişdir ki, qeyd edilən 500,93 manat borc məbləği vergi 
orqanı tərəfındən Vergi Məcəlləsinin 67-ci maddəsinə əsasən hesablanmış əsas 
vergilərdən, 183,34 manat borc məbləği vergilərin vaxtında ödənilməməsinə görə Vergi 
Məcəlləsinin 59.1-ci maddəsinəəsasən hesablanmış faizlərdən ibarətdir. Həmin borcun 
hardan yaranması barədə ona bu günədək məlumat verilməmişdir.O öz fəaliyyətini 
2010-cü il tarixdən dayandırmışdır və bu barədə Bakı şəhəri Vergilər Departamentinə 
rəsmi məlumat vermişdir, həmin borc bu günədək cavabdeh orqanı tərəfındən 
silinməmişdir. Bakı şəhəri Vergilər Departamenti tərəfindən hesablanmış cəmi 684,27 
məbləğində vergi borcu fəaliyyət göstərmədiyi dövrdə hesablandığından silinməlidir. O, 
kassa metodu ilə fəaliyyət göstərmişdir və kassa metodu ilə hesablaşma aparmışdır. 
Həmin metodla pul verildiyi zaman vergi tutula bilərdi. İddiaçı Vergi Məcəllənin 3.2, 
3.9, 14.1, 49.5-ci maddəsinə,Azərbaycan Respublikası Kanstitusiyasının 60-cı 
maddəsinə, «İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqlarının müdafıəsi haqqında» 
Konvensiyanın 6-cı maddəsinə,Konstitusiya Məhkəməsi Plenumu "Azərbaycan 
Rspublikası Mülki Məcəlləsi 373-cü maddəsinin şərh edilməsinə dair" 27 dekabr 2001-
ci il tarixli Qərarına istinad edən iddiaçı iddianın təmin edilməsini xahiş etmişdir. 

Birinci instansiya məhkəməsinin hazırkı iş üzrə 2-(81)-111/2015 nömrəli, 05 fevral 
2015-ci il tarixli qərarı ilə iddia təmin edilmiş,Bakı şəhər Vergilər Departamenti 
tərəfındən XXXna fəaliyyətini dayandırdığı dövürdə vergi öhdəliklərini yeriə 
yetirməməyə görə dövlət büdcəsinə 10.05.2013-cü il tarixə əsas vergi üzrə 500,93 
manat, faiz üzrə 183,34 manat, cəmi 684,27 manat məbləğində vergi borcunun 
silinməsinin Bakı şəhər Vergilər Departamentinə həvalə edilməsi qərara alınmışdır. 

Cavabdeh apellyasiya şikayətində birinci instansiya məhkəməsinin qərarının ləğv 
edilməsi və iddia tələbinin təmin edilməməsi barədə qərar qəbul olunması xahiş 
etmişdir. 

Apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki, vergi ödəyieisi fəaliyyətini 
dayandırdıqdan sonrakı dövrlərdə qarşılıqlı əlaqələrin təhlili nəticəsində çəkdiyi elektrik 
xərclərinə görə 336,41 manat e-VHF əldə etmişdir. Bununla əlaqədar vergi ödəyicisinə 
19.08.2011-ci il tarixli 1119020161786300 nömroli “Kameral vergi yoxlaması üçün 
zəruri olan sənədlərin (məlumatların) tələb edilməsi haqqında” uyğunsuzluq məktubu 
göndərilmiş, lakin vergi ödəyicisi tərəfındən müvafıq sənədlər və yazılı izahat təqdim 
edilmədiyi üçün vergi orqanı tərəfındən vergi ödəyicisinə 2011-ci ilin 1-ci rübü üçün 
sadələşdirilmiş vergi üzrə analoji qaydada 502,00 manat hesablama aparılmışdır. Bu 
barədə vergi ödəyicisinin elektron poçt ünvanına 16.09.2011-ci il tarixli 
1119020178409300 nömrəli "Vergilərin hesablanması barədə" bildiriş göndərilmişdir. 
Məhkəmə tərəfındən iş üzrə qərar qəbul edilərəkən iş materialları tam və hər tərəfli 
araşdırılmamışdır. Belə ki, məhkəmənin qeyd etdiyi elektirik xərcləri vergi ödəyicisinin 
sahikarlıq fəaliyyətinin göstərdiyi dövrlər üzrə yox, məhz vergi ödəyicisinin sahibkarlıq 
fəaliyyətini dayandırdıqdan sonrakı dövrlərə təsadüf edir . Vergi ödəyicisi fəaliyyətini 
dayandırma barədə arayışı təqdim etməsinə baxmayaraq fəaliyyət göstərdiyi obyekti 
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qeydiyyatdan çıxarmamış, həmçinin, elektrik xərclərinə görə 336,41 manat e-VHF əldə 
etmişdir.Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 16.1.1-ci, 37.3-cü, 67.1-ci, 
maddələrinə istinad edən cavabdeh apellyasiya şikayətinin təmin olunmasını xahiş 
etmişdir. 

Cavabdehin nümayəndəsi məhkəmə kollegiyasının iclasında apellyasiya 
şikayətinin təmin edilməsini və birinci instansiya məhkəməsinin qərarının ləğv edilərək 
iddianın rədd edilməsini xahiş etdi və apellyasiya şikayətinin məzmununa uyğun izahat 
verdi. 

İddiaçıməhkəmə kollegiyasının iclasında apellyasiya şikayətinin təmin 
edilməməsini və birinci instansiya məhkəməsinin qərarının dəyişdirilmədən 
saxlanılmasını xahiş etdi və iddia ərizəsinin məzmununa uyğun izahat verdi. 

Məhkəmə kollegiyası tərəflərin nümayəndələrinin izahatlarını dinləyərək, 
apellyasiya şikayətini iş materialları ilə birlikdə araşdıraraq hesab edir ki, apellyasiya 
şikayəti təmin edilməməli və birinci instansiya məhkəməsinin hazırkı iş üzrə qərarı 
dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır. 

İş materiallarında görünür ki, iddiaçı F.Sultanov vergi orqanında vergi ödəyicisi 
kimi qeydiyyatdan keçərək sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün 1301560812 
saylı VÖEN-lə 06.02.2008-ci il tarixdə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmışdır. 

İş materiallarından görünür ki, iddiaçı F.Sultanov cavabdeh orqana təqdim edilmiş 
«vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin və digər vergi tutulan əməliyyatların dayandırılması 
haqqında» arayışa əsasən fəaliyyətini 30.06.2008-ci il tarixdən 28.06.2013-cü il 
tarixədək dayandırmışdır. Sonradan «vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin və digər vergi 
tutulan əməliyyatların bərpası haqqında» arayışa əsasən fəaliyyətini 19.04.2009-cu il 
tarixdən bərpa etmişdir. Yenidən «vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin və digər vergi tutulan 
əməliyyatların dayandırılması haqqında» arayışa əsasən fəaliyyətini 29.03.2010-cu il 
tarixdən 17.03.2015-ci il tarixədək dayandırmışdır. 

İş materiallarından görünür ki, Bakı şəhər Vergilər Departamenti XXXna 
16.09.2011-ci il tarixdə 119020178409300 saylı vergilərin hesablanması barədə bildiriş 
göndərmişdir. 

İş materiallarından görünür ki, XXX «vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin və digər 
vergi tutulan əməliyyatlarının dayandırılması haqqında» arayışa əsasən fəaliyyətini 
29.03.2010-cu il tarixdən 17.03.2015-ci il tarixədək dayandırmışdır. 

Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 82-ci maddəsinə əsasən 
apellyasiya instansiyası məhkəməsi mübahisə ilə bağlı işə şikayət həddində və hüquqi 
məsələlər, habelə sübutlar və faktlar (faktiki hallar) əsasında mahiyyəti üzrə tam 
həcmdə baxır. Apellyasiya instansiyası məhkəməsi həmçinin bu Məcəllənin 12-ci 
maddəsinin tələblərinə əsasən yeni təqdim olunmuş sübutları (subutetmə vasitələrini) və 
faktları (faktiki halları) da nəzərə alır. 

Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi gəldiyi nəticə 
üçün işin faktiki hallarını aydınlaşdırmış, sübutlara düzgün qiymət vermiş, maddi və 
prosessual hüquq normalarını düzgün tətbiq etmiş və qərarda göstərilmiş nəticələr işin 
hallarına uyğundur. 

Məhkəmə kollegiyası ilk növbədə qeyd edir ki, məhkəmə araşdırmaları 
zamanıvergi ödəyicisi olan F.Sultanovun fəaliyyətini dayandırması vergi orqanı 
tərəfındən inkar olunmamışdır. Lakin, vergi orqanı əvvəllər iddiaçı F.Sultanovun 
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fəaliyyət göstərdiyi ünvan üzrə elektrik xərclərinə görə 336,41 manat e-VHF əldə 
edilməsinə əsaslanaraq iddiaçı F.Sultanova 2011-ci ilin 1-ci rübü üçün sadələşdirilmiş 
vergi üzrə anoloji qaydada 502,00 manat vergi borcu hesablamış, bununla da iddiaçının 
10.05.2013-cü il tarixə əsas vergi üzrə 500.93 manat, faiz üzrə 183,34 manat, cəmi 
684,27 manat məbləğində borcu yaranmışdır. 

İş materiallarından göründüyü kimi, vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini 
30.06.2008-ci il tarixdən 28.06.2013-cü il tarixədək dayandırmış, 05.02.2009-cu il 
tarixdə təsərrüfat subyektinin olduğu yer üzrə vergi uçotuna alınması barədə vergi 
orqanına ərizə verərək fəaliyyətini Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Ağa Neymətulla 
küçəsi, ev 31, mənzil 8 ünvanda davam etdirmiş, sonradan 29.03.2010-cu il tarixdə 
fəaliyyətini 17.03.2015-ci tarixədək dayandırmışdır. Bundan əlavə, 11.01.2011-ci il 
tarixdə iddiaçının fəaliyyət göstərdiyi təsərrüfat subyektində digər şəxs-Cəbrayılov 
İvdin Məhərrəm oğlu vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmişdir.  

Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, yuxarıda qeyd edilən hallarmübahisələndirilən 
təsərrüfat subyektində iddiaçının 2011-ci ilin birinci rübü üçün vergi öhdəliklərinin 
icrasından yanınma ehtimalını istisna etmişdir. Buna görə də birinci instansiya 
məhkəməsi haqlı olaraq iddianı təmin etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 37-ci maddəsinin tələblərinə əsasən 
kameral vergi yoxlaması vergi orqanı tərəfindən yerlərə getmədən vergilərin 
hesablanmasını və ödənilməsini özündə əks etdirən və vergi ödəyicisinin fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanında olan  sənədlər və mənbəyi məlum olan məlumatlar əsasında 
keçirilir.  Kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablanması və 
ödənilməsi üçün əsas olan sənədlərin vergi orqanına təqdim edildiyi gündən 30 gün 
müddətində keçirilir. Kameral yoxlama aparmaq üçün vergi ödəyicisindən təqdim 
olunmuş bəyannamə ilə bağlı sənədlərdə olan məlumatlar arasında ziddiyyət və ya səhv 
aşkar edildikdə, vergi orqanı vergi ödəyicisindən əlavə məlumat, sənəd və izahat tələb 
edə bilər. Kameral yoxlama zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün 
hesablanmaması (vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi) aşkar edildikdə, vergi 
ödəyicisinə 5 gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 
formada vergi orqanı tərəfindən vergilərin hesablanmasına dair  vergi orqanının qərarı  
göndərilir. Vergi orqanının qərarında hesablamanın səbəbləri və vergi ödəyicisinin bu 
Məcəllənin 62-ci maddəsinə uyğun olaraq şikayət etmək hüququ göstərilməlidir. 

Həmin Məcəllənin 67.4-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi barədə əlaqəli 
məlumatları əldə etmək mümkün olmadıqda, vergilər analoji fəaliyyətlə məşğul olan 
vergi ödəyicilərinin uçot və hesabat məlumatları əsasında hesablanır. 

Həmin Məcəllənin 53.3-cü maddəsinə əsasən vergi qanunvericiliyinin 
pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan qaldırılmaz şübhələr 
olduqda, onlar vergi ödəyicisinin xeyrinə şərh olunur. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 73-cü maddəsinin II-ci hissəsinə 
əsasən heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş 
həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişləri ödəməyə məcbur edilə bilməz. 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 3.2-ci maddəsinə əsasən :vergilər 
iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. 

Həmin Məcəllənin 3.8-ci maddəsinə əsasən heç bir şəxsin üzərinə bu Məcəllə ilə 
müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik olan və bu Məcəllə ilə müəyyən 
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edilməyən, yaxud bu Məcəllə ilə müəyyən edilən qaydalardan fərqli olaraq müəyyən 
edilən vergilər ödəmək vəzifəsi qoyula bilməz. 

Həmin Məcəllənin 53.3-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi vergi 
qanunvericiliyinin pozulmasında özünün təqsirsiz olmasını sübut etməyə borclu 
deyildir. Vergi qanunvericiliyinin pozulması faktını təsdiq edən halların və vergi 
ödəyicisinin təqsirinin sübut edilməsi vergi orqanlarının üzərinə qoyulur.  

Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, vergi orqanı mübahisələndirilən dövr üzrə 
vergi ödəyicisinin vergi öhdəliklərindən yanınma halını təsdiq edən hər hansı sübutu 
məhkəmə kollegiyasına təqdim etmədiyindən onun apellyasiya şikayətində göstərdiyi 
hallar birinci instansiya məhkəməsinin qərarının ləğvi üçün əsas hesab edilə bilməz. 

Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual Məcəlləsinin 2.2.1-ci maddəsinə 
əsasən, şəxsin hüquq və vəzifələri ilə bağlı inzibati orqan tərəfındən qəbul edilmiş 
inzibati aktın mübahisələndirilməsinə (ləğv olunmasına və ya dəyişdirilməsinə) dair 
iddialara (mübahisələndirmə haqqında iddia) inzibati məhkəmə icraatı qaydasında 
baxılır. 

Həmin Məcəllənin 32.1-ci maddəsinə əsasən mübahisələndirmə haqqında iddia 
vasitəsi ilə iddiaçı inzibati aktın ləğv olunmasını və ya dəyişdirilməsini məhkəmədən 
tələb edə bilər. Mübahisələndirmə haqqında iddia mübahisə edilən inzibati aktın icra 
olunması nəticəsində meydana gəlmiş nəticələrin aradan qaldırılması tələbini özündə 
əks etdirən əlavə ərizə ilə birlikdə də qaldırıla bilər. 

Həmin Məcəllənin 14.1-ci maddəsinə əsasən, mübahisələndirilən inzibati aktı 
qəbul etmiş inzibati orqan həmin aktın qəbul edilməsini zəruri edən faktiki şərtlərin 
mövcudluğunu sübut etməlidir. 

Beləliklə, məhkəmə kollegiyası iş üzrə toplanmış sübutların məcmusuna qiymət 
verərək hesab edir ki, cavabdehin apellyasiya şikayətində göstərilən dəlillər birinci 
instansiya məhkəməsinin qərarının ləğvi üçün əsas ola bilməz, buna görə də cavabdehin  
apellyasiya şikayəti təmin edilməməli və birinci instansiya məhkəməsinin hazırkı iş 
üzrə qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.  

Göstərilənlərə əsaslanaraq və Azərbaycan Respublikası İnzibati Prosessual 
Məcəlləsinin 82, 87, 90, 94 və 99-cu maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə kollegiyası 

 
q ə r a r a   a l d ı : 

Apellyasiya şikayəti təmin edilməsin. 
1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin hazırkı iş üzrə 2-(81)-111/2015 

nömrəli, 05 fevral 2015-ci il tarixli qərarıdəyişdirilmədən saxlanılsın.   
Qərardan, təqdim edildiyi gündən 1 ay müddətində Azərbaycan Respublikası Ali 

Məhkəməsinin inzibati-iqtisadi kollegiyasına Bakı Apellyasiya Məhkəməsi vasitəsi ilə 
kassasiya şikayəti verilə bilər. 

Sədrlik edən: 
Hakimlər: 
Düzdür: 
Sədrlik edən: 
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Sədrlik edən:      Həmid Həmidov 
 
 Hakimlər:        Elmira Nağıyeva  
 
      Elşanə Vəliyeva 
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