
10 saylı Buraxılış

Avqust 2019 

PwC Azerbaijan Times

© 2019 PwC. Bu xəbərdə əks olunan informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri daşıyır və hərtərəfli hüquqi analiz təşkil
etmir. Məlumatların dəqiqliyinə və tamlığına dair heç bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq
etməzdən (və ya etməməzdən) əvvəl oxucular öz spesifik məsələləri üzrə mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar.
Oxucuların bu xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq etmələrinə və ya hər hansı vacib
məqamı nəzərdən qaçırmalarına görə biz heç bir məsuliyyət daşımırıq.

Buraxılışın əsas xəbərləri

Landmark Ofis Plaza III, 12-ci mərtəbə
90A Nizami küçəsi
Bakı AZ1010, Azərbaycan

Tel:  +994 12 497 2515 
Faks: +994 12 497 7411

Arif Quliyev 
Direktor, Vergi Məsləhəti 

Xidmətləri üzrə Rəhbər

arif.guliyev@pwc.com

Elçin Məmmədov
Direktor, Hüquqi Praktikanın 
Rəhbəri 

elchin.mammadov@pwc.com

Elnur Məmmədov
Direktor, Vergi Hesabatlığı və

Strategiyası Praktikasının
Rəhbəri

elnur.mammadov@pwc.com

Aysel Süleymanova
Marketinq və Kommunikasiya 
məsələləri üzrə Rəhbər

aysel.suleymanova@pwc.com

Qeyd edilən məlumatlarla bağlı hər hansı sualınız yaranarsa bizə müraciət edin

Bizi İzləyin PwC Azərbaycan

PwC Azerbaijan PwC Azerbaijan PwC Azerbaijan www.pwc.az

• "Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən

sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması 

Qaydalarının təsdiq edilməsi



Issue №5

April 2019 

PwC Azerbaijan Tis
10 saylı Buraxılış

Avqust 2019 

PwC Azerbaijan Times

"Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, 

faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydalarının təsdiq edilməsi

Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 16 iyul tarixli 313 nömrəli Qərarı ilə "Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət 

sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması Qaydaları"-nda

bir sıra dəyişikliklər edilmişdir (bundan sonra “Qaydalar”).

Edilmiş yeni dəyişikliklərlə bu Qaydalar vergi ödəyicisi və ya sığortaedən ondan düzgün tutulmamış və ya artıq 

ödənilmiş:

 vergilərin,

 məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının (“MDSS”), 

 işsizlikdən sığorta haqlarının (“İSH”),

 özəlləşdirilməsi başa çatmış dövlət əmlakına görə ödənilmiş əmlak vergisinin,

 hesablanmış faizlərin və maliyyə sanksiyalarının.

qaytarılması qaydalarını müəyyən edir.

Vergi ödəyicisinin və ya sığortaedənin büdcəyə artıq ödəmələrin qaytarılması üzrə hüquqları

Vergi ödəyicisi və ya sığortaedən ondan düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş verginin, faizlərin, maliyyə sanksiyasının, 

İSH və hesablanmış faiz məbləğlərinin:

 qaytarılmasını, və ya 

 digər cari borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsini, yaxud 

 sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilməsini

vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra 5 il müddətində tələb etmək hüququna malikdir. 

Vergi ödəyicisi və ya sığortaedən ona vergi orqanı tərəfindən hesablanmış vergilər, İSH, faizlər və maliyyə sanksiyalarına görə

məhkəməyə şikayət verdikdə, şikayət verildiyi tarixdən məhkəmənin qərarı qəbul olunanadək keçən müddət yuxarıda qeyd 

olunmuş tələbetmə üçün müəyyən edilmiş müddətə (5il) daxil edilmir.

Artıq ödənilmiş MDSS haqlarını və onunla bağlı hesablanmış faizlər və maliyyə sanksiyaları ilə əlaqədar müddətlərdə heç bir 

məhdudiyyət tətbiq olunmur. Beləliklə, vergi ödəyicisi istənilən vaxt artıq ödənilmiş MDSS haqlarını və hesablanmış faizləri 

və maliyyə sanksiyalarını geri tələb edə bilər.

Digər vacib dəyişikliklərdən biri də, artıq ödənilmiş MDSS haqları, onunla bağlı hesablanmış faizləri və maliyyə sanksiyaları 

ilə bağlı məbləğlər İSH ilə bağlı borc məbləğlərinin ödənilməsinə, və ya əksinə olaraq, yönəldilə bilər. 

Lakin vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə artıq ödəmələrin MDSS və İSH üzrə borc məbləğləri ilə və ya əksinə olaraq 

əvəzləşdirilməsinə yol verilmir.

Ərizənin icra müddəti

Artıq ödənilmiş vergilərin qaytarılmasına dair ərizənin icra müddətləri Vergi Məcəlləsində qeyd olunan müddətlərə

uyğunlaşdırılmışdır və 20 gündən 4 aya kimi müəyyənləşdirilmişdir. 


