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“Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömrəli Fərmanının 8.1.1-ci
yarımbəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart
tarixli 454 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında
Əsasnamə”nin 17-ci hissəsini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyası
QƏRARA ALIR
1. “KOB klaster şirkəti”nin meyarları” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Hüquq departamentinə tapşırılsın ki, bu Qərarın
Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün 3 gün müddətində
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə göndərilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Media və kommunikasiya mərkəzinə tapşırılsın ki, bu
Qərar Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrində dərc edildikdən sonra bu Qərarla
təsdiq edilmiş normativ hüquqi aktın Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytında
yerləşdirilməsini təmin etsin.
4. Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.
Nazir,
2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri

Mikayıl Cabbarov

Azər b a y c a n Respublikası Vergilər Nazirliyinin
Kollegiyasının 8 may 2019-cu il tarixli
1917050000007900 nömrəli Qər a r ı ilə təsdiq
edilmişdir.

“KOB klaster şirkəti”nin meyarları
1. Ümumi müddəalar
Bu Meyarlar “Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin fəaliyyətinin təmin
edilməsi haqqında” Az ərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 iyun tarixli 148 nömr əli Fərmanının
8.1.1-ci yarımbəndinə əsasən hazırlanmışdır və Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyinə uyğun
kommersiya hüquqi şəxs kimi “KOB klaster şirkəti”nin meyarlarını müəyyən edir.

2. “KOB klaster şirkəti”nin meyarları
2.1. “KOB klaster şirkəti” kimi aşağıdakı vergi ödəyiciləri çıxış edir:
2.1.1. Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla,
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun qaydada kommersiya hüquqi ş əxs kimi dövlət
qeydiyyatına alınan;
2.1.2. əhəmiyyətli qərarların Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi
(bundan sonra - Agentlik) ilə razılaşdırmaqla yerinə yetirməsi nizamnaməsində əks edilən;
2.1.3. həyata keçiriləcək KOB klaster layihəsinin çərçivəsində “KOB klaster şirkəti”nin qarşılıqlı surətdə
asılı olmayan azı 10 mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti ilə təsərrüfat əqdlərini bağlaması və klaster üzrə
hazırlanan məhsulun xammal və materialının d əyərinin 50 faizinin klasterin iştirakçısı olan yerli
istehsalçılardan təchiz edilməsi;
2.1.4. fəaliyyət sahəsinin aşağıdakı 3 istiqamətdən birinə uyğun olması:
2.1.4.1. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilm əyən yeni rəqabətqabiliyyətli məhsul yaradılması;
2.1.4.2. istehlakın 50 faizdən artıq hissəsinin idxal hesabına öd ənilən məhsulun yaradılması;
2.1.4.3. qonaqlama və yerləşdirmə xidmətlərinin (mehmanxana, motel, kempinq və s.) göstərilməsi.
2.2. “KOB klaster şirkəti”nin həyata keçirəcəyi layihə üzrə investisiyanın minimum həcmi aşağıdakı
miqdarda müəyyən edilir:
2.2.1. Bakı şəhəri (Bakı ətrafı qəsəbələr istisna olmaqla)
- 5 milyon manat;
2.2.2. Bakı ətrafı qəsəbələr və Abşeron rayonu
- 3 milyon manat;
2.2.3. Sumqayıt və Gəncə şəhəri
- 2,5 milyon manat;
2.2.4. 2.2.1-2.2.3-cü və 2.2.5-ci yarımbəndlərdə göstərilməyən şəhər və rayonlar üzrə - 1,5 milyon manat;
2.2.5. Naxçıvan Muxtar Respublikası, Füzuli, Xocav ənd, Ağdam, Tərtər, Ağcabədi, Goranboy, Göygöl,
Gədəbəy, Daşkəsən, Qazax, Tovuz, Ağstafa, Lerik, Yardımlı, Balak ən və Qusar rayonları üzrə - 0,5 milyon
manat.
2.3. 2.2.5-ci yarımbənd üzrə nəzərdə tutulan investisiyaların h əyata keçirilməsi məqsədilə vergi
ödəyicilərinin “KOB klaster şirkəti” statusunun alması üçün bu Meyarların 2.1.2-ci v ə 2.1.4-cü bəndləri üzrə
nəzərdə tutulan meyarlara cavab verməsi tələb olunmur.
2.4. “KOB klaster şirkəti”nə dair tələblər aşağıdakılardır:
2.4.1. “KOB klaster şirkəti”nin layihə çərçivəsində illik dövriyyəsinin Agentlik t ərəfindən qəbul edilən
maliyyə-iqtisadi əsaslandırma sənədində nəzərdə tutulan (bu Meyarların 2.2-ci b əndində müəyyən edilən
minimumdan az olmayaraq) investisiya həcminin 20 faizindən az olmamaqla müəyyən edilməsi;
2.4.2. əməliyyatların tam h əcmdə qanunla müəyyən olunmuş qaydada s ənədləşdirilməsi (elektron
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qaimə-faktura, elektron vergi hesab-fakturası, yük gömrük sənədləri, ciddi hesabat sənədi olan alış aktları);
2.4.3. əməliyyatlar üzrə hesablaşmaların nağdsız qaydada aparılmasına üstünlük verilm əsi;
2.4.4. bu Meyarların 2.1.3-cü yarımb əndi nəzərə alınmaqla son m əhsulun (xidmətin) “KOB klaster
şirkəti”nin iştirakçısı tərəfindən istehsal olunan hiss ələrdən komplektləşdirilməsi və bu zaman iştirakçıdan
əldə edilmiş malların emal prosesin ə məruz qalmaqla ( əlavə dəyər yaratmaqla) t əqdim edilməsi;
2.4.5. “KOB klaster şirkəti”nin rəhbərinin və ya hər hansı təsisçisinin vergidən yayınma üzrə cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilməmiş olması.
2.5. “KOB klaster şirkəti” maliyyə-iqtisadi əsaslandırma üzrə fəaliyyətə başlaması barədə Agentliyə və
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə (bundan sonra - Dövlət
Vergi Xidməti) 3 gün müddətində məlumat verir. “KOB klaster şirk əti” tərəfindən bu Meyarların 2.4.1-ci
yarımbəndi üzrə nəzərdə tutulan tələblərin tam h əcmdə yerinə yetirilməsi vəziyyəti barədə arayış fəaliyyətə
başladıqdan sonra hər təqvim ili başa çatdıqdan sonra 3 ay müdd ətində Agentliyə və vergi orqanına təqdim
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edilir.
2.6. Bu Meyarların 2.2-ci b əndi üzrə nəzərdə tutulan investisiyanın obyekti kimi əvvəllər sahibkarlıq
fəaliyyətində istifadə edilmiş aktivlər, o cümlədən əsas vəsaitlər çıxış etmir və həmin aktivlərin dəyəri “KOB
klaster şirkəti”nin həyata keçirəcəyi layihə üzrə investisiyanın həcminə daxil edilmir. “KOB klaster şirk əti”nin
aktivi kimi yalnız “KOB klaster şirkəti”nin tərəfindən bu Meyarlarla müəyyən olunmuş investisiya qoyuluşu
çərçivəsində gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq idxal gömrük s ənədləri əsasında əldə edilmiş aktivlər və
ya Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası əsasında əldə
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edilmiş aktivlər çıxış edə bilər.
2.7. “KOB klaster şirkəti”nin bu Meyarlara cavab verməsi Agentlik t ərəfindən Dövlət Vergi Xidməti ilə
razılaşdırılmaqla təqdim edilmiş şəhadətnamə ilə təsdiq edilir.
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI
1.

20 iyul 2020-ci il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların Dövlət
Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202007200004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 avqust 2020-ci il)
QƏRARA EDİLMİŞ DƏYİŞİKLİK VƏ ƏLAVƏLƏRİN SİYAHISI

[1]

20 iyul 2020-ci il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202007200004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 avqust 2020-ci il) ilə

“KOB klaster şirkəti”nin meyarları”nın 2.4.2-ci yarımbəndindən “elektron vergi hesab-fakturası,” sözləri çıxarılmışdır.
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20 iyul 2020-ci il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202007200004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 avqust 2020-ci il) ilə
“KOB klaster şirkəti”nin meyarları”nın 2.5-ci bəndində “Vergilər Nazirliyinə” sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə (bundan sonra - Dövlət Vergi Xidməti)” sözləri ilə əvəz edilmişdir.
[3]

20 iyul 2020-ci il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202007200004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 avqust 2020-ci il) ilə
“KOB klaster şirkəti”nin meyarları”nın 2.6-cı bəndin 2-ci cümləsindən “və ya elektron vergi hesab-fakturası ” sözləri çıxarılmışdır.
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20 iyul 2020-ci il tarixli 4 nömrəli Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı (Hüquqi Aktların
Dövlət Reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15202007200004, Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edildiyi tarix 3 avqust 2020-ci il) ilə
“KOB klaster şirkəti”nin meyarları”nın 2.7-ci bəndində “Vergilər Nazirliyi” sözləri “Dövlət Vergi Xidməti” sözləri ilə əvəz edilmişdir.

