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Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən alınmış mallar üzrə 

ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması qaydası təsdiq olundu. 

Bildiririk ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 21 mart tarixli Fərmanı ilə fiziki şəxslər 

tərəfindən Azərbaycanda pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə xidməti göstərən şəxslərdən alınmış 

mallara görə (neft və qaz məhsulları istisna olmaqla) ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması Qaydası 

(“Qaydalar”) təsdiq edilmişdir.  

Qaydalara əsasən fiziki şəxslər pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən 

alınmış mallara görə ödənilmiş ƏDV məbləğini müvafiq qaydada müraciət edərək köçürmə yolu ilə 

geri ala biləcəklər. Qeyd edək ki, ƏDV-nin istehlakçıya qaytarılması bank kartına (və ya hesabına) 

köçürmə yolu ilə həyata keçiriləcək. İstehlakçı əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olarsa, ƏDV 

həmin şəxslərin milli valyutada bank kartı (və ya hesabı) olduqda qaytarılacaq. 

Bunun üçün ilk olaraq istehlakçı fiziki şəxs ƏDV-nin qaytarılması məqsədləri üçün yaradılan portal - 

vahid informasiya bazasında qeydiyyatdan keçməlidir. İstehlakçı əldə etdiyi nəzarət-kassa aparatı 

çeki və ya POS-terminal çıxarışında qeyd olunan məlumatları çeki əldə etdiyi tarixdən 90 gündən 

gec olmayaraq portala daxil etməklə ƏDV-nin qaytarılması ilə bağlı müraciət edir.  Portala daxil olan 

müraciət çekin çap olunduğu tarixdən 14 gün sonra aktivləşir. Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən 

məlumatların düzgünlüyü və uyğunluğu yoxlanıldıqdan sonra məlumatlar müvəkkil banka ötürülür. 

Nağdsız qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 15 faizi, nağd qaydada ödənilmiş ƏDV-nin isə 10 faizi müraciətin 

portalda qeydə alınmasından 30 gün müddətində istehlakçının bank hesabına ödənilir. 

Bundan əlavə, Qaydalarda ƏDV qaytarıldıqdan sonra istehlakçının malı qaytarması proseduru da 

müəyyən edilmişdir. Belə ki, istehlakçı malı qaytardığı təqdirdə satıcı tərəfindən ona ödəniləcək 

məbləğ qaytarılmış ƏDV məbləği qədər azaldılaraq istehlakçıya ödəniləcək. 

Qaydaların təfsilatı ilə aşağıdakı linkə keçid edərək tanış ola bilərsiniz. 



https://president.az/articles/36239  
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