İDXAL VƏ İXRACATÇILARIN NƏZƏRİNƏ
Bildirmək istəyirik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 10.02.2017-ci il tarixli
1233 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının
tənzimlənməsi” qaydalarına dəyişiklik edilmişdir. Qaydalara uyğun olaraq hüquqi və fiziki
şəxslər tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) konsiqnasiya yolu ilə ixracı gömrük
orqanlarında bəyan edilməklə aparılmalıdır.
Nəzərinizə çatdırırıq ki, Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları xarici şəxslərlə bağlanmış
müqavilələrə əsasən respublika hüdudlarından kənarda satışı gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən
etibarən 180 günə qədər müəyyən olunmaqla malların ixracını nəzərdə tutur.
Dəyişikliklərə əsasən, konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları xarici şəxslərlə
bağlanmış müqaviləyə əsasən ixrac olunmuş malların (işlərin, xidmətlərin) müqabilində
vəsaitlərin müəyyən edilmiş müddət ərzində ixracatçıya ödənilməsini nəzərdə tutur. Odur
ki, konsiqnasiya yolu ilə ixrac edilən mallar (işlər, xidmətlər) müqabilində vəsaitlərin onların
bəyan olunduğu gündən 180 (yüz səksən) gün ərzində “Amrahbank” ASC-də olan
hesablarınıza köçürülməsini təmin etməlisiniz.
Ixracatçı konsiqnasiya yolu ilə ixrac edilən mallara (işlərə, xidmətlərə) görə hesabına
vəsait daxil edilən kimi banka yaxınlaşıb “Yük gömrük bəyəmnaməsinin nömrəsini” təqdim
edilməlidir.
İdxal müqaviləsi üzrə ödənişin aparıldığı gündən 180 (yüz səksən) gün müddətində
malların ölkəyə idxalını təsdiq edən gömrük bəyannaməsi və ya idxal olunan xidmətlərin
göstərilməsini təsdiq edən sənəd banka İdxalçı tərəfindən təqdim olunmalıdır. Bildiririk ki,
həmin müddət ərzində mallar idxal edilmədikdə, xidmətlər göstərilmədikdə və ya qabaqcadan
ödənilmiş məbləğ geri qaytarılmadıqda bank qabaqcadan ödəniş əməliyyatına dair bütün
sənədləri Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş
məsuliyyət tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün 2 (iki) iş günü ərzində Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Bazararına Nəzarət Palatasına təqdim edir.
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.4-cu maddəsinə uyğun
olaraq avans yolu ilə ödənilmiş valyuta vəsaitinin müqabilində müəyyən edilmiş müddətlərdə
müvafiq mallar idxal edilmədikdə, işlər görülmədikdə və ya xidmətlər göstərilmədikdə
ödənilmiş valyuta vəsaitinin xaricdən geri qaytarılmamasına görə vəzifəli şəxslər inzibati
xətanın bilavasitə obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin 10 (on) faizindən 20 (iyirmi)
faizinədək məbləğdə, hüquqi şəxslər inzibati xətanın obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin
20 (iyirmi) faizindən 30 (otuz) faizinədək məbləğdə cərimə edilir.

