“Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması
haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə
The Annex 1 to the “Regulations for Administration of International Double Taxation Avoidance Agreements
Between the Republic of Azerbaijan and Other States”

Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında ƏRİZƏ (DTA-01)
Application form for Certificate of Residency (COR) (DTA-01)
Formanın doldurulma qaydalarını diqqətlə oxuyun/Please read carefully the rules of filling in the form
Kağız daşıyıcısında doldurulduqda tünd göy və ya qara rəngli diyircəkli qələmlə doldurun.
Use a dark blue or black ballpoint pen for filling out the hard copy.
1. Ərizənin təqdim edildiyi vergi orqanı/Tax authority receiving the form

1.1

Müraciət edilən vergi orqanının adı
Tax authority
2. Müraciət edən şəxs haqqında ümumi məlumat/General information on the applicant

2.1 Fiziki şəxs/Individual

2.2 Hüquqi şəxs/Legal person

2.3 VÖEN/TIN
Fiziki şəxs olduqda/Individual
2.4 Soyadı/Surname
2.5 Adı/Name
2.6 Atasının adı/Patronymic
Hüquqi şəxs olduqda/Legal person
2.7 Tam adı/Full name

3. Ünvanlar/Addresses
Hüquqi ünvan/Legal address
3.1 Poçt indeksi/Postal code

A

Z

3.2 Şəhər (rayon)/City (district)
3.3 Kənd (qəsəbə)
Village (settlement)
3.4 Küçə/Street
3.5 Ev/House №

3.6 Mənzil (otaq)/Apartment (room)

Faktiki ünvan/Actual address
3.7 Poçt indeksi/Postal code

A

Z

3.8 Şəhər (rayon)/City (district)
3.9 Kənd (qəsəbə)
Village (settlement)
3.10 Küçə/Street
3.11 Ev/House №

3.12 Mənzil (otaq)/Apartment (room)

səhifə 1/page 1

Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında ƏRİZƏ-nin (DTA-01) davamı
Application form for Certificate of Residency (COR) (DTA-01) (cont.)
səhifə 2/page 2
4. Əlaqə vasitələri/Contacts
4.1 Poçt əlaqəsi üçün ünvan (birini seçin və X işarə edin)
Postal address (choose and put the X in the relevant box)

Hüquqi
Legal

Faktiki
Actual

Digər
Other

4.2 Telefon (1)/Phone (1):
4.3 Telefon (2)/Phone (2):
4.4 Faks/Fax
4.5 E-poçt/E-mail:
5. Ərizə səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən doldurulduqda, həmin səlahiyyətli nümayəndənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatları (səlahiyyətli nümayəndənin
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti ərizəyə əlavə olunmalıdır)
If the Form is filled in by the authorized representative, details of the identification document of this representative (notarized copy of the document confirming the
authority of the authorized representative shall be attached)
Müraciət edən şəxsin/Applicant's
5.1 Soyadı/Surname
5.2 Adı/Name
5.3 Atasının adı/Patronymic
Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin/ID card
5.5 Nömrəsi/Number

5.4 Seriyası/Series

5.6 Sənədi vermiş orqanın adı/Issuing organization
5.7 Sənədin verilmə tarixi/Date of issuance

5.8 Sənədə əsasən FIN/FIN number

6. Rezidentlik sertifikatının təqdim ediləcəyi xarici dövlət və şəxs barədə məlumat
Details of foreign state and person receiving the certificate of residency
6.1. Xarici dövlətin tam adı
Full name of foreign state

6.2. Xarici dövlətdə rezidentlik sertifikatının təqdim ediləcəyi şəxs/Person the residence certificate will be presented in foreign state
6.3 Fiziki şəxs/Individual

6.4. Hüquqi şəxs/Legal Person

6.6 VÖEN/TIN
Fiziki şəxs olduqda/Individual
6.7 Soyadı/Surname
6.8 Adı/Name
Hüquqi şəxs və ya dövlət orqanı olduqda/If legal person or state authority
6.9 Tam adı/Full name

6.5. Dövlət orqanı/State authority

Rezidentlik sertifikatının alınması haqqında ƏRİZƏ-nin (DTA-01) davamı
Application form for Certificate of Residency (COR) (DTA-01) (cont.)
səhifə 3/page 3
7. Ərizənin məzmunu/Content of Claim
7.1. Sertifikatın istənilməsinin məqsədinin ətraflı izahı/Detailed information of purpose of requesting residence certificate

################################################################################################################################

7.2.
################################################################################################################################

7.3. Tarixi/Date

2

7.4 Nömrəsi/Number

0

7.5. Əldə ediləcək gəlir/Income to be derived
7.5.2 Məbləğ/Amount

7.5.1 Valyutanın kodu/Currency code
7.5.3 Məbləğ AZN-lə/Amount in AZN
7.6 Sertifikatın istənildiyi dövr/Requested period of certificate
7.6.1 Dövrə görə/By period

2

0

2

0

-dən/from

2

0

-dək/to

və ya/or
7.6.2 İlə görə/By year

7.7 Digər Dövlətin rezidentliyin təsdiqi ilə bağlı xüsusi formasının mövcudluğu/Availability of special form certifying the residency in other state
7.7.1 Mövcuddur/Available

7.7.2 Mövcud deyil/Not available
vərəqlərin sayı/number of sheets
Əlavə olunan sənədlər/Attachments

Ərizənin doldurulma tarixi/Date of application

2

İmza/Signature _______________________

0

M.Y./L.S.

