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Azərbaycan vergi xəbərləri 

Artıq ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət 
sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqlarının, 
faizlərin və maliyyə sanksiyalarının 
qaytarılması 

 

 



Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 16 iyul tarixli, 313 nömrəli Qərarı ilə Artıq 

ödənilmiş vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta (MDSS) və işsizlikdən 

sığorta (İS) haqlarının, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının qaytarılması 

Qaydaları təsdiq edilmişdir.  

Vergi ödəyicisi vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra üç il müddətində 

ondan düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş verginin, faizlərin və maliyyə 

sanksiyasının məbləğinin qaytarılmasını və ya digər vergilərin, faizlərin 

maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi 

hesabına aid edilməsini, yaxud vergi ödəyicisinin razılığı ilə sonrakı öhdəliklər 

üzrə ödəmələrin hesabına aid edilməsini vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan 

sonra beş il müddətində tələb etmək hüququna malikdir. 

Sığortaedən ondan düzgün tutulmamış və ya artıq ödənilmiş İS haqlarının və 
hesablanmış faizlərin məbləğinin qaytarılmasını və ya İS haqlarını ödəməkdən 
yayınma və İS qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq edilmiş inzibati 

cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edilməsini, yaxud sığortaedənin 
razılığı ilə İS ilə bağlı sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edilməsini 

hesabat dövrü qurtardıqdan sonra beş il müddətində tələb etmək hüququna 
malikdir.  

Yuxarıda qeyd olunmuş müddətlə bağlı müəyyən edilmiş məhdudiyyət MDSS 

haqlarına, hesablanmış faizlərə və MDSS qanunvericiliyinin pozulmasına görə 

müəyyən olunan maliyyə sanksiyalarına münasibətdə tətbiq edilmir. 

Büdcəyə artıq ödənilmiş MDSS haqları və onlara aid faizlər, maliyyə 

sanksiyaları İS haqları və İS haqları üzrə hesablanmış faizlərə görə borcların 

ödənilməsinə yönəldilə bilər, və əksinə, artıq ödənilmiş İS haqları və onlara 

aid faizlər MDSS haqları, MDSS haqları üzrə faiz və maliyyə sanksiyalarına 

görə borcun ödənilməsinə yönəldilə bilər. 

Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə artıq ödəmələrin MDSS və İS 

haqları üzrə borc məbləğləri ilə əvəzləşdirilməsinə, MDSS və IS haqları üzrə 

artıq ödəmələrin vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borc məbləğləri 

ilə əvəzləşdirilməsinə yol verilmir. 

Vergi orqanları artıq ödənilmiş vergilər, MDSS və İS haqları, hesablanmış faizlər 

və tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları ilə bağlı büdcəyə artıq ödəmələrin qalan 
məbləğlərinin vergi ödəyicisinin və ya sığortaedənin yazılı ərizəsinə əsasən 45 

gün müddətində qaytarılmasını təmin etmək məqsədilə nəzərdə tutulmuş 
qaydada rəy tərtib edirlər.  
 

 

Faydalı keçid: http://www.e-qanun.az/framework/2658 
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