
“Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina 
tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən 
nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış 
sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin 
qaytarılması Şərtləri və Qaydası”na əlavə  

 

Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan 
şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin 

qaytarılması üçün elektron qaimə-fakturanın forması 
  

Seriya ________ nömrə  ____________ 
 

Tarix “______” _______________ 20______ il 
 
Satıcı ________________________________________________________________________________________________ 

(satıcının tam adı, VÖEN-i, təsərrüfat subyektinin (obyektinin) ünvanı) 
  
Alıcı__________________________________________________________________________________________________   

(soyadı, adı və atasının adı) 
 
Alıcının şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin nömrəsi və verildiyi yer __________________________________________________ 

 
Alıcının vətəndaşı olduğu ölkənin adı (vətəndaşlığı olmayan şəxsin daimi yaşadığı ölkənin adı) 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Obyektin tikintisinə icazə sənədinin rekvizitləri ________________________________________________________________ 

             (icazə nömrəsi və tarixi) 
Tikinti obyektinin istismarına icazə sənədinin rekvizitləri (olduğu halda)____________________________________________ 

                                      (icazə nömrəsi və tarixi) 

Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi barədə sənədin rekvizitləri______________________________________ 
 (nömrəsi və tarixi) 



 
 
Satıcının səlahiyyətli şəxsi  
 
M.Y. _____________________  ____________________________________  ____________________ 
                         (imza)                                      (adı, soyadı)                           (vəzifəsi) 
  

 
 
Alıcı _____________________  ____________________________________ 
                         (imza)                                      (adı, soyadı)                                 
 
  
Satıcının bank hesabının nömrəsi ____________________________________________ 

Sıra
№-si 

Binanın 
təqdim 
edilmiş 
tərkib 

hissəsinin 
növü 

 
(yaşayış 

və ya 
qeyri-

yaşayış 
sahəsi) 

Binanın ünvanı 

Yaşayış və qeyri-
yaşayış sahələrinin 

Sahəsi 
(kv. 

m-lə) 

1 (bir) 
kvadratmetrinin 
satış qiyməti, 

ƏDV-siz 
(manatla) 

 Binanın 
təqdim 

edilmiş tərkib 
hissəsinin 

dəyəri, 
ƏDV-siz 
(manatla) 

Vergi 
tutulan 

əməliyyat- 
lardan 

hesablan- 
mış ƏDV 
(manatla) 

Cəmi 
məbləğ 

(manatla) 

yerləşdiyi 
mərtəbə 

mənzilin 
nömrəsi 

6 * 7 8 * 0,18 8 + 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                     

                     

                     

                     

x         x x       

  Yekun       

 

        

Qaytarılacaq ƏDV-nin məbləği (manatla)       



 
 

  
Qeydlər: 
 
1. Yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisi həmin sahələrin tam dəyəri (ƏDV daxil 

olmaqla) nağdsız qaydada (alıcının bank hesabından satıcının bank hesabına ödəmə tapşırığı əsasında köçürmə yolu ilə və ya 
alıcı tərəfindən birbaşa nağd qaydada satıcının bank hesabına köçürülməklə) satıcının bank hesabına ödənildikdə və ƏDV 
məbləği satıcının ƏDV-nin depozit hesabına ödənildikdə qaytarılır.  

2. Alıcı eyni binadan bir və ya bir neçə yaşayış və (və ya) qeyri-yaşayış sahəsi aldıqda, ƏDV-nin qaytarılması alınmış 
yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən və qeyri-yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən çox olmayan hissəsinə mütənasib 
ödənilmiş ƏDV-yə tətbiq edilir. 

3. Alıcı tərəfindən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin dəyəri satıcıya tam şəkildə ödənildikdən 90 (doxsan) gün sonra 
müraciət edildikdə, ƏDV-nin qaytarılmasına yol verilmir. 
 
 
 
      
 
 
 


