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VERGI QANUNVERICILIYININ POZULMASINA GÖRƏ MƏSULIYYƏT.
VERGI ORQANLARININ QƏRARLARINDAN (AKTLARINDAN) VƏ ONLARIN
VƏZIFƏLI ŞƏXSLƏRININ HƏRƏKƏTLƏRINDƏN (HƏRƏKƏTSIZLIYINDƏN)
ŞIKAYƏT VERILMƏSI.
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin ümumi əsasları.
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin ümumi əsasları
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi ödəyiciləri, vergi agentləri və onların
nümayəndələri, habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri vergi qanunvericiliyinin
pozulmasına görə Vergi Məcəlləsi, İnzibati Xətalar Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi və
Azərbaycan Respublikasının digər qanunları ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət
daşıyırlar.
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə və vergi agentlərinə
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş maliyyə sanksiyaları və faizlər tətbiq edilir.
Heç bir kəs vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hərəkətə (hərəkətsizliyə)
görə təkrarən məsuliyyətə cəlb oluna bilməz.
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə
minmiş qərarı ilə təqsiri təsdiq edilməyənədək hər bir vergi ödəyicisi vergi
qanunvericiliyinin pozulmasında təqsirsiz hesab edilir. Vergi ödəyicisi vergi
qanunvericiliyinin pozulmasında özünün təqsirsiz olmasını sübut etməyə borclu deyildir.
Vergi qanunvericiliyinin pozulması faktını təsdiq edən halların və vergi ödəyicisinin
təqsirinin sübut edilməsi vergi orqanlarının üzərinə qoyulur.
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan
qaldırılmaz şübhələr olduqda, onlar vergi ödəyicisinin xeyrinə şərh olunur.
Vergi ödəyicisinin vergitutma obyektinin uçotunda, vergilərin hesablanmasında və
ödənilməsində yol verdiyi səhvləri müstəqil düzəltmək hüququ vardır. Bu maddədə
nəzərdə tutulmuş müddəalar vergi agentlərinə də şamil edilir.
Vergi qanunvericiliyinin pozulması halları nəzərdən keçirildikdə, onun bilərəkdən və
ya ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilməsi, inzibati məsuliyyətin tətbiq edilməsi üçün təqsirkar
şəxsin müəyyən yaşa çatması, yüngülləşdirici və ya ağırlaşdırıcı hallar və Vergi Məcəlləsi,
habelə Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müddəaları müəyyən
edilməlidir.
Vergi qanunvericiliyinin pozulması malların Azərbaycan Respublikasının gömrük
sərhədindən keçirilməsi ilə bağlı olduqda, həmin işlərə Azərbaycan Respublikasının
Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.
Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol
verildikdə, maliyyə sanksiyaları hər pozuntuya münasibətdə ayrıca tətbiq edilir.
Vergi ödəyicisinin və ya vergi agentinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə
məsuliyyətə cəlb edilməsi, onları vergi öhdəliklərinin və vergi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin qanuni tələblərinin yerinə yetirilməsindən azad etmir.
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə, qanunla
təsdiq olunmuş hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas ixrac boru kəməri haqqında və digər
bu qəbildən olan sazişlərdə başqa qaydalar nəzərdə tutulmadığı hallarda, bu sazişlər
çərçivəsində fəaliyyət üzrə vergi hesabatını əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə
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təqdim edilməməsinə görə vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxsinin (şəxslərinin), habelə vergi və
maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələr əsasında xarici dövlətlərdən daxil olmuş məlumat
mübadiləsi üzrə sorğuların cavablandırılması üçün tələb olunan məlumat və sənədlərin
müəyyən edilən müddətdə təqdim edilməməsinə və ya bilərəkdən təhrif olunmaqla təqdim
edilməsinə görə vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olmayan şəxslərin inzibati məsuliyyətə
cəlb edilməsi Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə müvafiq olaraq
həyata keçirilir.
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edən
hallar
Şəxs aşağıda müəyyən olunmuş hallardan ən azı biri
qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilə bilməz:

olduqda,

vergi

vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusu hadisəsinin olmaması
vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusunda şəxsin təqsirinin
olmaması
vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusunu törədən fiziki şəxsin
həmin əməl törədildiyi ana məsuliyyətə cəlb edilmə yaşına çatmaması
vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlbetmə
müddətinin qurtarması

Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar
Vergi qanunvericiliyinin
aşağıdakılardır:

pozulmasında

şəxsin

təqsirini

istisna

edən

hallar

vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusunun təbii fəlakət, yaxud
digər fövqəladə və qarşısıalınmaz hadisələr nəticəsində törədilməsi
vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusunun vergi ödəyicisi fiziki şəxs tərəfindən xəstə halı ilə əlaqədar olaraq öz hərəkətlərinə
nəzarət və rəhbərlik etməyi bacarmadığı vəziyyətdə törədilməsi
vergi ödəyicisi və ya vergi agenti tərəfindən vergi orqanının və ya
digər səlahiyyətli dövlət orqanının, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin
öz səlahiyyətləri daxilində verdikləri yazılı göstərişlərinin və ya
izahatlarının yerinə yetirilməsi
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vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun vergi öhdəliyinin
əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərara əsaslanmaqla və ya
onun icrası nəticəsində törədilməsi
vergi orqanlarının qərarlarına yenidən baxıldıqda vergi ödəyicisinin
hərəkətləri üçün hüquqi əsaslar olmasının aşkar edilməsi
hər hansı vergilər, o cümlədən vergi agentləri tərəfindən ödənilən
vergilər üzrə artıq ödənilmiş məbləğlərin hesabına digər vergilər üzrə
borcların nəzərə alınması
vergilərin düzgün hesablanmaması və vergi öhdəliklərinin yerinə
yetirilməməsi ilə bağlı vergi qanunvericiliyinin pozulmasının vergi
orqanının yoxlamasına qədərki dövrdə vergi ödəyicisinin özü
tərəfindən aradan qaldırılması

Yuxarıda müəyyən edilən hallar olduqda, şəxs vergi qanunvericiliyi ilə bağlı
hüquqpozuntusuna görə, sonuncu halda faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla, məsuliyyət
daşımır.
Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusuna görə məsuliyyətə cəlb etmənin və
maliyyə sanksiyalarının alınmasının müddəti
Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından 3 il keçmişdirsə, şəxs həmin
qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə məsuliyyətə cəlb edilə
bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz.

Maliyyə sanksiyaları və faizlər.
Hesabatın və digər məlumatın təqdim edilməsi ilə bağlı hüquqpozmalara görə maliyyə
sanksiyaları
. Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslər
və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli ailə üzvləri istisna olmaqla, vergi
hesabatını və ya sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatının olmaması
barədə arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi
ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına əsasən 40 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
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Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərə
və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli ailə üzvlərinə “Sosial sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun 10-cu maddəsinin ikinci hissəsinin dördüncü və
beşinci abzaslarında nəzərdə tutulan hesabatı və arayışı əsas olmadan müəyyən edilən
müddətdə təqdim etməməyə görə – təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verdikdə
müəyyən olunmuş minimum aylıq əmək haqqının 3 faizi, iki və daha çox dəfə yol verdikdə
6 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
Aktivləri barədə məlumatı əsas olmadan vergi orqanının tələbi ilə 10 gün müddətində
təqdim etməyən vergi ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına
əsasən 100 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
Vergi ödəyicilərində bütün maliyyə sənədləri, mühasibat kitabları, hesabatlar, smetalar,
nağd vəsaitlər, qiymətli kağızlar və başqa qiymətlilər, bəyannamələr və vergilərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı olan digər sənədlərin (o cümlədən elektron formatda məlumatların) müəyyən edilmiş müddətlərdə təqdim edilməməsinə və ya bilərəkdən təhrif olunmaqla
təqdim edilməsinə, o cümlədən vergi orqanlarının vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi və
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən daxil olmuş
sorğuların icrası ilə bağlı zəruri olan sənədlər və ya onların lazımi qaydada təsdiq edilmiş
surətlərinin təqdim edilməsi barədə müraciətinin 10 iş günü müddətdə icra edilməməsinə,
habelə sənədlərin və ya məlumatların 5 ildən az olmayan müddətdə üzrlü səbəb olmadan
saxlanılmamasına görə vergi ödəyicisinə 1000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq
edilir.
Vergi Məcəlləsinin 16.1.4-cü maddəsində göstərilən arayışı müəyyən edilən müddətdə
təqdim etməyən və ya arayışda düzgün olmayan məlumatlar göstərən vergi ödəyicisinə
vergi orqanının rəhbərinin (onun müavininin) qərarına əsasən 500 manat məbləğində
maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergilərin azaldılmasına və digər vergi hüquqpozmalarına görə maliyyə sanksiyaları

Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği
verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə
çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə
(vergi ödəyicilərinin vergi orqanına elektron formada təqdim etdikləri məlumatlar əsasında
aşkar edilməsi halı istisna olmaqla) azaldılmış və ya yayındırılmış vergi
məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna
olmaqla) 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
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Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləğinin
verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılması, habelə büdcəyə
çatası vergi məbləğinin hesabat təqdim etməməklə yayındırılması vergi ödəyicilərinin
vergi orqanına elektron formada təqdim etdikləri məlumatlar əsasında aşkar edildikdə
həmin vergi ödəyicilərinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi
yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) 25 faizi
miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Göstərilən müddətdə vergi orqanında uçota alınmaq üçün və ya olduğu yer, barədə
ərizənin verilməməsinə, həmçinin digər uçot məlumatlarında (vergi ödəyicisinin vergi
uçotuna alınma haqqında ərizədə qeyd olunan rekvizitlər) dəyişiklik haqqında məlumatın
təqdim edilməməsinə görə, habelə «Fərqlənmə nişanı» olmadan, avtomobil nəqliyyatı
vasitələri ilə sərnişin və ya yük daşınmasına görə 40 manat məbləğində maliyyə
sanksiyası tətbiq edilir.

Vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət
büdcəsinə alınması üçün kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan şəxslərə
sərəncamın verildiyi tarixdən kredit təşkilatlarına və ya bank əməliyyatları aparan
şəxslərdə hesabları olmadığı halda vergilərin ödənilməsinə dair bildirişdə göstərilən
müddətin başa çatdığı tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi
növbəliliyi pozulmaqla nağd qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda - aparılmış
məxaric əməliyyatlarının 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV üzrə qeydiyyat məcburi olduğu halda, qeydiyyat
olmadan fəaliyyət göstərilməsinə görə vergi ödəyicisinə ƏDV üzrə qeydiyyat olmadan
fəaliyyət göstərdiyi bütün dövr ərzində büdcəyə ödənilməli olan ƏDV məbləğinin 50 faizi
miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat qüvvəyə minmədən və ya ləğv edildiyi halda ƏDV
üzrə elektron vergi hesab-fakturasının təqdim edilməsinə görə vergi ödəyicisinə təqdim
edilmiş elektron vergi hesab-fakturasında göstərilmiş vergi məbləğinin 100 faizi
miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergi ödəyicisi tərəfindən malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilən gündən gec
ƏDV məbləğinin ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə vaxtında ödənilməmiş ƏDV
məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Topdansatış ticarət fəaliyyətinin həyata keçirilməsi halı istisna olmaqla, nağd pul
hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulmasına, yəni nəzarət-kassa aparatları və
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ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən, vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməmiş
və ya texniki tələblərə cavab verməyən nəzarət-kassa aparatlarından istifadə etməklə,
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş ciddi hesabat blanklarından istifadə etmədən və ya
müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunmuş formalara uyğun olmayan ciddi hesabat
blanklarından istifadə etməklə əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılmasına, alıcıya təqdim
edilməli olan çekin, bankların valyuta mübadilə şöbələri tərəfindən müştəriyə təqdim
edilməli olan bank çıxarışlarının və ya digər ciddi hesabat blanklarının verilməməsinə və
ya ödənilmiş məbləğdən aşağı məbləğ göstərilməklə verilməsinə, nəzarət-kassa
aparatlarından istifadə edilməsi dayandırıldıqda əhali ilə pul hesablaşmalarının
qeydiyyatının aparılması qaydalarının pozulmasına görə vergi ödəyicisinə:
- təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə 1000 manat məbləğində;
- təqvim ili ərzində belə hallara ikinci dəfə yol verildikdə 3000 manat məbləğində;
- təqvim ili ərzində belə hallara üç və daha çox dəfə yol verildikdə 6000 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir;

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” AR Qanununun tələblərinin pozulmasına görə
aşağıdakı vergi ödəyicilərinə Qanun pozulmaqla aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin
təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20
faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir:
1. Vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərdən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarının qəbulu, əlvan və qara
metal qırıntılarının qəbulu, utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız, şüşə və plastik
məmulatların qəbulu və utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş şinlərin qəbulu halları nəzərə
alnmaqla, ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan
əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min
manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi
ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi
ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq
olan hesablaşmalar üzrə ödənişlərin nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə ödənişi
həyata keçirən vergi ödəyicisinə;
2. əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz
min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən
şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən,
işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər),
pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər),
kompensasiyalar və təzminatların nağd qaydada həyata keçirilməsinə görə ödənişi həyata
keçirən vergi ödəyicisinə;
3. dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin nağd qaydada istifadəsinə
(xərclənməsinə) görə ödənişi həyata keçirən vergi ödəyicisinə;
4. lizinq əməliyyatları üzrə borcların ödənilməsi və kreditlərin verilməsinə görə pul
vəsaitlərini nağd qaydada qəbul edən lizinq verənə, kreditləri nağd qaydada verən kredit
verənə;
5. “Sığorta fəaliyyəti haqqında” və “İcbari sığorta haqqında” AR-nın qanunları ilə
müəyyən edilmiş ödənişlərə görə nağd qaydada sığorta ödənişlərini edən və sığorta
haqlarını nağd qaydada qəbul edən sığortaçıya və ya təkrarsığortaçıya;
6. dövlət orqanlarına, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət
zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə, büdcə təşkilatlarına və publik hüquqi şəxslərə
ödənilən xidmət haqları və digər yığımlara görə xidmət haqlarını və digər yığımları nağd
qaydada qəbul edən şəxsə;
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7. stasionar telefon xidmətlərinin və kommunal xərclərin ödənilməsi zamanı xidmətlərin haqqını nağd qaydada qəbul edən şəxsə;
8. faizsiz pul vəsaitlərinin (vergi ödəyicisi olmayan şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin
verilməsi halları istisna olmaqla), digər ayırmaların ödənilməsi və qaytarılması zamanı
faizsiz pul vəsaitlərini (vergi ödəyicisi olmayan şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin
verilməsi halları istisna olmaqla), digər ayırmaları nağd qaydada ödəyən və qəbul edən
şəxsə;
9. təhsil haqlarının ödənilməsi zamanı təhsil haqlarını nağd qaydada qəbul edən
şəxsə;
10. turagentlərə ödəmələr zamanı nağd qaydada ödəmələri qəbul edən şəxsə.

Səyyar vergi yoxlaması və operativ vergi nəzarəti zamanı vergi ödəyicisinə məxsus
pul vəsaitlərinin uçotdan yayındırılmasına görə, bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş qaydada
gəlirlərin və xərclərin uçotu aparılmadıqda, habelə vergi ödəyicisinin sahibliyində olan
malların alışını təsdiq edən elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura,
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş
qaydada müəyyən edilən hallarda tərtib olunan alış aktları, idxal mallarına münasibətdə
idxal gömrük bəyannaməsi, həmin mallar vergi ödəyicisinin özü tərəfindən istehsal
edildikdə isə AR Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən “İqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə
vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydaları”na
uyğun tərtib edilən sənədlərdən ən azı biri olmadıqda:
- pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya
uçota alınmamasına görə – 1000 manatdan çox olan hissəsinin 10 faizi, təqvim ili ərzində
belə hala təkrar yol verdikdə 1000 manatdan çox olan hissəsinin 20 faizi miqdarında
maliyyə sanksiyası tətbiq edilir;
- malların alışını və ya mədaxilini təsdiq edən Məcəllənin 58.8-ci maddəsində
nəzərdə tutulan sənədlərdən ən azı biri olmadıqda – alıcıya təqvim ili ərzində belə hala
birinci dəfə yol verdikdə alınmış malların dəyərinin 10 faizi, ikinci dəfə yol verdikdə 20
faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında;
- Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərin və xərclərin uçotu aparılmadıqda –
alıcıya sənədlərlə rəsmiləşdirilməyən xərclərin 10 faizi miqdarında.

Plombların vurulması və açılması arasındakı müddətdə nəzarət-ölçü cihazlarının
göstəricilərində dəyişikliklərin edilməsinə, texnoloji avadanlıqlar-dakı plombların
zədələnməsinə, istehsal olunmuş məhsulların aksiz markası ilə markalanmamasına, və ya
məcburi nişanlama ilə nişanlanmamasına, tam uçota alınmamasına, aksiz markaların və
məcburi nişanlamanın inventarizasiyasında kənarlaşmaya yol verilməsinə, eləcə də hazır
məhsulun istehsal sahəsindən kənara çıxarılmasına görə vergi ödəyicisinə 5000 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək
müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki şəxslərin hər
hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin
gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə
təqvim ili ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə 2000 manat, ikinci dəfə yol verdikdə
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4000 manat, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 6000 manat məbləğində maliyyə
sanksiyası tətbiq edilir.

Vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri
üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında açılmış
hesaba (rezident banklar tərəfindən qeyri-rezident banklarda açılmış müxbir hesablar
istisna olmaqla) mədaxil edilmiş pul vəsaitinin 100 faizi miqdarında vergi ödəyicisinə
maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Vergi orqanından “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında
qəbz” almadan sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə görə vergi ödəyicisinə:
təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə həmin fəaliyyət növünə görə
müəyyən olunmuş aylıq sabit vergi məbləğinin 40 faizi miqdarında;
təqvim ili ərzində belə hallara iki və daha çox dəfə yol verildikdə həmin fəaliyyət
növünə görə müəyyən olunmuş aylıq sabit vergi məbləğinin 100 faizi miqdarında maliyyə
sanksiyası tətbiq edilir.

Bu Məcəlləyə əsasən elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-fakturası
təqdim edilməli olduğu halda malların elektron qaimə-faktura və ya elektron vergi hesabfakturası verilmədən təqdim edilməsinə görə – malları təqdim edən şəxsə təqvim ili
ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə təqdim edilmiş malların satış qiymətinin 10 faizi,
ikinci dəfə yol verdikdə 20 faizi, üç və daha çox dəfə yol verdikdə 40 faizi miqdarında
maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Aksiz markası ilə markalanmalı olan malların belə marka olmadan, habelə məcburi
nişanlama ilə nişanlanmalı malların məcburi nişanlama ilə nişanlanmadan satılmasına,
satış məqsədi ilə saxlanılmasına, istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılmasına
görə təqvim ili ərzində belə hallara birinci dəfə yol verildikdə həmin malların bazar qiyməti
ilə dəyərinin 1 misli, təqvim ili ərzində belə hallara iki və daha çox dəfə yol verildikdə 2
misli məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.

Bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş vergi güzəşt və azadolmalarını əldə edən şəxslər
tərəfindən vergidən azad olunan gəlirlərin bəyan edilməməsinə və ya azaldılmasına görə
vergi ödəyicisinə bəyan edilməmiş və ya azaldılmış gəlirin (xərclər çıxılmadan) 6 faizi
miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
Məcəllənin 58.8.2-ci maddəsinin məqsədləri üçün malların dəyəri dedikdə həmin
malların alış qiyməti, malların alış qiymətini müəyyən etmək mümkün olmadığı halda
topdansatış bazar qiyməti nəzərdə tutulur.
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Ödənilmə vaxtı keçmiş və artıq ödənilmiş vergilər üzrə faizlər
Vergi və ya cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə
ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi ödəyicisindən
və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi
məbləğində faiz tutulur.
Faiz vergi ödənişlərinə münasibətdə bütün ötmüş müddətə, ancaq bir ildən çox
olmamaq şərti ilə tətbiq edilir. Bu faiz səyyar vergi yoxlaması nəticəsində aşkar edilmiş
vaxtında ödənilməmiş vergi məbləğlərinə həmin vergi məbləğlərinin vergi ödəyicisinə
hesablandığı gündən tətbiq edilir.
Müəyyən edilmiş vergi məbləğindən artıq ödənilmiş məbləğ və ya düzgün
tutulmayan vergi məbləği ödənildikdə, Vergi Məcəlləsi ilə başqa hallar nəzərdə
tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisinin ərizəsinin verildiyi tarixdən həmin məbləğlər geri
qaytarılanadək gecikdirilən hər bir gün üçün (ödəmə günü də daxil olmaqla) vergi
ödəyicisinə müvafiq məbləğlərin 0,1 faizi məbləğində faiz ödənilir.
Vergi ödəyicisinin artıq ödənilmiş məbləğlərin qaytarılmasına dair ərizə verdiyi
müddətdən 45 gün ərzində (Məcəllənin 179.1-ci maddəsi ilə müəyyən edilən halda 20
gün, 179.2-ci maddəsi ilə müəyyən edilən halda isə 4 ay ərzində) məbləğ qaytarılarsa,
faizlər vergi ödəyicisinə qaytarılmır.
Kredit təşkilatlarına və maliyyə institutlarına tətbiq edilən maliyyə sanksiyaları.
Banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit
təşkilatlarına aşağıdakı maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir:
a) vergi orqanı tərəfindən hüquqi şəxsə, fərdi sahibkara, filiala və nümayəndəliyə
vergi orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan Vergi Məcəlləsinə uyğun
olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin hesablaşma hesabı və ya
digər hesablar açdığına görə - hər açılmış hesab üçün 400 manat məbləğində;
b) sahibkarlıq fəaliyyətini göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin milli və ya xarici
valyutada cari və ya digər hesablarında vəsait olduqda, onun vergilərin ödənilməsinə dair
tapşırıqlarını, habelə vergilər üzrə borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının vergi
ödəyicisinin hesabından Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulmuş ödənişlərin növbəliyinə uyğun
tutulması, yaxud borc məbləğinin 105 faizi həcmində vəsaitin dondurulması haqqında
vergi orqanlarının sərəncamlarını icra etmədiyinə görə - növbəliliyi pozmaqla aparılan
əməliyyatların məbləğlərinin, yaxud borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin
dondurulması haqqında vergi orqanlarının sərəncamlarında göstərilən məbləğlərin 50
faizi.
Bu zaman tətbiq edilən maliyə sanksiyasının məbləği həmin ödəmə tapşırıqlarında
və ya vergi orqanının sərəncamında göstərilən məbləğin 50 fazindən çox olmamalıdır.
Vergi ödəyicisinin valyuta hesabından vəsait mübahisəsiz qaydada tutulduğu halda
bank həmin gün Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi rəsmi məzənnə ilə sərəncamda
göstərilən məbləğin 105 faizinədək hesabdakı valyuta vəsaitini dondurur. Valyuta vəsaiti
vergi ödəyicisi tərəfindən manata konvertasiya edildikdən sonra sərəncam icra olunur;
Vergi ödəyicisindən banka və ya bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata
keçirən digər kredit təşkilatına müvafiq tapşırıq və ya sərəncam daxil olduğu gündən
həmin günlər üçün vergi ödəyicisinə faiz hesablanmır.
Maliyyə institutlarına aşağıdakı maliyyə sanksiyaları tətbiq edilir:
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1. maliyyə institutları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə hesab açıldıqda və ya
maliyyə xidmətləri göstərildikdə, Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının,
habelə vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl edilməməsinə görə –
hər belə hesab və ya əməliyyat üçün 500 manat məbləğində;
2. maliyyə institutları tərəfindən təqdim edilməsi nəzərdə tutulan məlumatların əks
olunduğu, forması Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən elektron hesabatın müəyyən
edilmiş qaydada və müddətdə təqdim edilməməsinə görə – 10 000 manat məbləğində;
3. Vergi Məcəlləsinin 76-1-ci maddəsinin tələblərini icra etməməyə görə – aparılmış
əməliyyatın ümumi məbləğinin 30 faizi miqdarında, bu hesablar üzrə əməliyyat aparılmadıqda isə, hər belə hesab üçün 400 manat məbləğində;
4. vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinin pozulması həmin müqavilələrin tərəfi olan digər dövlətin səlahiyyətli orqanının bildirişinə əsasən aşkar olunduqda –
hər belə hesab üçün 1000 manat məbləğində.
Vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin məsuliyyəti
Vergi orqanlarının hüquqa zidd hərəkətləri (qərarları) və ya hərəkətsizliyi, habelə
vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və digər işçilərinin öz vəzifələrini icra etdikdə, onların
hüquqa zidd hərəkətləri (qərarları) və ya hərəkətsizliyinə, həmçinin bunların nəticəsində
vergi ödəyicilərinə dəymiş zərərə görə vergi orqanları və vergi orqanlarının vəzifəli
şəxsləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.
Vergi ödəyicilərinə yuxarıda göstərilən hərəkətlər (qərarlar) və ya hərəkətsizlik
nəticəsində dəymiş zərər məhkəmənin qərarına əsasən ödənilir.
Vergi orqanları tərəfindən düzgün tutulmayan vergi, maliyyə sanksiyaları, faizlər və
inzibati cərimələrin məbləğləri, vergilər üzrə borclar olmadıqda, Vergi Məcəlləsində başqa
hallar nəzərdə tutulmadıqda vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən 45 gün müddətində
geri qaytarılmalıdır və ya gələcək ödənişlərin hesabına aid edilə bilər.
Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri və digər işçiləri özlərinin hüquqa zidd
hərəkətlərinə (qərarlarına) və ya hərəkətsizliyinə, o cümlədən öz xidməti vəzifələrini yerinə
yetirmədiyinə və ya lazımınca yerinə yetirmədiyinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

Şikayət verilməsi qaydası. Vergi orqanında və məhkəmədə şikayətə baxılma.
Şikayət verilməsi qaydası
Hər bir vergi ödəyicisinin və ya başqa vəzifəli şəxsin vergi orqanlarının qərarlarından
(aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən
(hərəkətsizliyindən) şikayət etmək hüququ vardır.
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Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət qanunla müəyyən edilmiş qaydada
yuxarı vergi orqanına (yuxarı vəzifəli şəxsə) və (və ya) məhkəməyə verilir.

Yuxarı vergi orqanına

Məhkəməyə

Şikayət verilə bilər

Şikayətin yuxarı vergi orqanına (yuxarı vəzifəli şəxsə) verilməsi həmin şikayətin eyni
zamanda və ya sonradan məhkəməyə verilməsini istisna etmir.
Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət yuxarı vergi orqanına (yuxarı
vəzifəli şəxsə) vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının
pozulduğunu bildiyi və ya bilməli olduğu gündən 3 ay müddətində verilir.
Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs üzrlü səbəbdən bu maddənin birinci
abzasında göstərilən müddəti buraxmışdırsa, yuxarı vergi orqanı və ya yuxarı vergi
orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən şikayəti verən şəxsin ərizəsinə əsasən həmin müddət
bərpa edilə bilər.
Vergi orqanında şikayətə baxılma
Vergi ödəyicisinin və ya başqa borclu şəxsin vergi orqanının qərarlarından
(aktlarından), vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizli-yindən)
şikayətinə yuxarı vergi orqanı və ya onun vəzifəli şəxsi tərəfindən həmin şikayət alındığı
gündən 30 gün müddətində baxılır və şikayət vermiş şəxsə yazılı cavab verilir.
Vergi ödəyicisi ona hesablanmış verginin məbləği ilə razı olmadığı halda, verginin
ödənilməsini dayandırmadan bilavasitə Vergilər Nazirliyinə və ya məhkəməyə şikayət verə
bilər.
Vergi ödəyicisinin şikayətə baxılan müddət ərzində maliyyə sanksiyasını ödəməmək
hüququ vardır.
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Vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən vergi orqanına (vəzifəli şəxsə)
verilən şikayət, maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi istisna olmaqla, şikayət edilən qərarın
(aktın) və ya hərəkətin icrasını dayandırmır.
Şikayət edilən qərar (akt) və ya hərəkət Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğun olmadıqda şikayətə baxan vergi orqanı (vəzifəli şəxsi) onun
icrasını tam və ya qismən dayandırır. Qərarın (aktın) və ya hərəkətin icrasının tam və ya
qismən dayandırmaq barədə qərarı həmin aktı qəbul etmiş vergi orqanının rəhbəri və ya
yuxarı vergi orqanı qəbul edir.
Hesablanmasından və ya tətbiq edilməsindən şikayət edilən verginin, faizlərin və ya
maliyyə sanksiyasının məbləği hesablanmaya (tətbiq edilməyə) uyğun şəkildə ödənildiyi
və bu şikayətin təmin edilməsi nəticəsində vergi, faizlər və ya maliyyə sanksiyası
tamamilə və ya qismən ləğv edildiyi halda, vergi ödəyicisinin aşağıdakılara hüququ vardır:
- səhv tutulan məbləğlərə görə Vergi Məcəlləsinin 61.2-ci maddəsinə uyğun olaraq
kompensasiya almaq;
- Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq həmin məbləğlərdən faizlər almaq.
Məhkəməyə verilmiş şikayətlərə baxılma
Vergi orqanlarının qərarları (aktları), onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətləri
(hərəkətsizliyi) barəsində məhkəməyə verilmiş şikayətlərə (iddia ərizələrinə) Azərbaycan
Respublikasının İnzibati-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.

İnzibati Xətalar Məcəlləsi və Cinayət Məcəlləsinin vergitutma ilə bağlı müddəaları.
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə mövcud olan məcburiyyət tədbirlərini iki
kateqoriyaya bölmək olar: Birincisi, vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsi və vergilərin
vaxtında və tam şəkildə ödənilməməsi nəticəsində büdcəyə vurulan ziyanla bağlı Azərbaycan
Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyaları və İnzibati Xətalar
Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan inzibati cərimələrdir.
Məcburiyyət tədbirlərinin ikinci kateqoriyasına isə xeyli və külli miqdarda vergiləri
ödəməkdən yayındırmağa görə nəzərdə tutulan cəza tədbirləri aiddir ki, bunlar da
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə tənzimlənir. 2000-ci ildə qəbul olunmuş
Cinayət Məcəlləsində vergiləri ödəməkdən yayınma əməlləri ilə bağlı yalnız üç maddə «Qanunsuz sahibkarlıq» (192-ci maddə), «Yalançı sahibkarlıq» (193-cü maddə) və «Vergi
ödəməkdən yayınma» (213-cü maddə) nəzərdə tutulduğu halda, 20 iyun 2003-cü ildə yeni bir
maddə - «Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulları (malları) belə marka olmadan xeyli
miqdarda satma, satış məqsədi ilə saxlama, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarma
və ya idxal etmə» (213-1-ci maddə) və 31 may 2007-ci ildə «Saxta aksiz markalarını
hazırlama, əldə etmə və ya satma» (205-1-ci maddə) maddələri qəbul olunmuşdur. Cinayət
Məcəlləsi ilə (maddə 213) xeyli miqdarda vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta
haqlarını ödəməkdən yayınma cinayətinə görə yüksək cəza həddi 3 il müddətə azadlıqdan
məhrumetmə nəzərdə tutulmuşdur. Eyni əməllər mütəşəkkil dəstə tərəfindən və ya külli
miqdarda törədildikdə yüksək cəza həddi kimi 7 il müddətə azadlıqdan məhrumetmə nəzərdə
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tutulmuşdur. Məcəllənin tələblərinə görə, vergiləri ödəməkdən yayınma cinayətini ilk dəfə
törətmiş şəxs vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur.
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulan vergi
münasibətlərinə aid inzibati xətalar haqqında müddəalar aşağıdakılardır:
Maddə 403. Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı zamanı yanlış məlumatların verilməsi
Hüquqi şəxs statusu almaq istəyən qurumun, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəlik və ya
filialının dövlət qeydiyyatına alınması, habelə Azərbaycan Respublikasında dövlət
qeydiyyatına alınmış hüquqi şəxsin nümayəndəliyinin və ya filialının və digər qurumlarının
dövlət reyestrinə daxil edilməsi, eləcə də təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və
reyestrdə qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin dövlət qeydiyyatına alınması zamanı
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına yanlış məlumatların verilməsinə görə fiziki şəxslər yeddi yüz manat məbləğində, hüquqi şəxslər dörd min manat məbləğində
cərimə edilir.

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 403 və 405-ci maddələrində “müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı” dedikdə AR-nın Vergilər Nazirliyinə bilavasitə tabe olan vergi orqanları, habelə
Naxçıvan MR-in Vergilər Nazirliyi, AR-nın Ədliyyə Nazirliyi və onun rayon (şəhər)
qeydiyyat şöbələri, Naxçıvan MR-in Ədliyyə Nazirliyi, AR-nın Dini Qurumlarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi və Naxçıvan MR-in Dini Qurumlarla İş üzrə İdarəsi nəzərdə tutulur.
Maddə 405. Hüquqi şəxslərin dövlət reyestri üçün zəruri məlumatların verilməməsi
Hüquqi şəxslərin, habelə xarici dövlətlərin hüquqi şəxslərinin Azərbaycan
Respublikasındakı filial və ya nümayəndəliklərinin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və
bu qurumlara dair qeydə alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin qeydiyyata alınması üçün
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanunu ilə müəyyən edilmiş müddətdə və qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanına
müraciət olunmamasına görəvəzifəli şəxslər min manatdan iki min manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər iki min beş
yüz manatdan üç min manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Maddə 430. Valyuta tənzimi qaydalarının pozulması
430.1. Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyini pozmaqla valyuta
sərvətlərinin ictimai yerlərdə alınıb-satılmasına və ya dəyişdirilməsinə görə inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin qırx faizindən səksən
faizinədək miqdarda cərimə edilir.
430.2. Valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsinə görə inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş valyuta vəsaiti məbləğinin qırx faizindən səksən
faizinədək miqdarda cərimə edilir.
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Maddə 450. Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulların (malların) belə marka
olmadan satılması, satış məqsədi ilə saxlanması və ya istehsal binasının
hüdudlarından kənara çıxarılması, belə məhsulların (malların) nağd qaydada alqısatqısı
450.1. Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulların (malların) belə marka olmadan az
miqdarda satılmasına, satış məqsədi ilə saxlanmasına və ya istehsal binasının
hüdudlarından kənara çıxarılmasına görə aksiz markası olmayan məhsullar (mallar) müsadirə edilməklə, fiziki şəxslər yüz əlli
manatdan iki yüz əlli manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan beş yüz
manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək
məbləğdə cərimə edilir.
450.2. Pivənin və tütün məmulatlarının pərakəndə satışı istisna olmaqla, aksiz markaları ilə
markalanmalı olan məhsulların (malların) nağd qaydada az miqdarda satılması, belə
məhsulların (malların) satış məqsədləri üçün nağd qaydada az miqdarda alınması yüz manat məbləğində cərimə edilir.
Qeyd: İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 450.1-ci maddəsində “az miqdarda” dedikdə beş yüz manatadək,
450.2-ci maddəsində isə “az miqdarda” dedikdə əlli manatadək olan məbləğ başa düşülür.

Maddə 460. Vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayınma
Az miqdarda vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən
yayınmağa görə inzibati xətanın bilavasitə obyekti olmuş vergilərin və ödənişlərin məbləğinin otuz faizindən
yetmiş faizinədək məbləğdə cərimə edilir.
Qeyd:
1. Bu maddədə “az miqdar” dedikdə, iyirmi min manatdan yuxarı olmayan məbləğ başa düşülür.
2. Bu maddədə nəzərdə tutulmuş əməli ilk dəfə törətmiş şəxs inzibati xəta nəticəsində vurulmuş
ziyanı tamamilə ödədikdə inzibati məsuliyyətdən azad olunur.
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Maddə 461. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr,
qanunla təsdiq olunmuş hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas ixrac boru kəməri
haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlər çərçivəsində fəaliyyət üzrə vergi
hesabatlarının və dövlət rüsumunun tutulması barədə hesabatların təqdim edilmə
qaydalarının pozulması.
461.1. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr, qanunla
təsdiq olunmuş hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas ixrac boru kəməri haqqında və digər
bu qəbildən olan sazişlər çərçivəsində fəaliyyət üzrə vergi hesabatlarının əsas olmadan
müəyyən edilən müddətdə Vergilər Nazirliyinə təqdim edilməməsinə (həmin sazişlərdə
başqa qaydalar nəzərdə tutulduğu hallar istisna olmaqla) görə vəzifəli şəxslər əlli manat məbləğində cərimə edilir.
461.2. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən
edilmiş hallarda və qaydada dövlət rüsumunun tutulması barədə hesabatın Vergilər
Nazirliyinə təqdim edilməməsinə görə vəzifəli şəxslər əlli manat məbləğində cərimə edilir.

Maddə 545. Vergi xidməti sahəsində Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin tələblərinin yerinə yetirilməməsi
Vergi xidməti sahəsində Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin qanuni tələblərinin
yerinə yetirilməməsinə (sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə aparılan
yoxlamalara münasibətdə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 602.4-cü maddəsində nəzərdə
tutulmuş hallar istisna olunmaqla) görəfiziki şəxslər əlli manatdan yüz manatadək məbləğdə, vəzifəli şəxslər üç yüz əlli manatdan
beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Maddə 602. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və
sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında qanunvericiliyin pozulması
602.1. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində
qeydiyyata alınmadan yoxlamanın aparılmasına görə vəzifəli şəxslər min manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.
602.2. Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində
qeydiyyata alınmış yoxlama barədə məlumatın verilməsi qaydalarının pozulmasına, yəni:
602.2.1. sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində
qeydiyyata alınmış yoxlamanın nəticələri barədə məlumatın tam, düzgün və ya vaxtında
Ədliyyə Nazirliyinə verilməməsinə;
602.2.2. sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində
qeydiyyata alınmış və hər hansı səbəbdən aparılmamış yoxlama barədə məlumatın həmin
səbəblər göstərilməklə vaxtında Ədliyyə Nazirliyinə verilməməsinə;
602.2.3. yoxlayıcı orqan tərəfindən yoxlamanın dayandırılması və ya sahibkarın
fəaliyyətinə məhdudlaşdırıcı tədbirin tətbiqi barədə qərarla bağlı məlumatın
Ədliyyə
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vəzifəli şəxslər beş yüz manatdan min manatadək məbləğdə cərimə edilir.
602.3. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 602.1-ci və 602.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan
hallar istisna olmaqla, yoxlayıcı orqan və ya yoxlayıcı tərəfindən “Sahibkarlıq sahəsində
aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda yoxlamalarla bağlı müəyyən edilmiş tələblərin və
prosedurların pozulmasına görə vəzifəli şəxslər beş yüz manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.
602.4. Sahibkar tərəfindən yoxlama prosesində yoxlamaya aid sənədlərin yoxlayıcıya
təqdim edilməməsinə, yoxlama zamanı yaranan suallara şifahi və (və ya) yazılı izahatlar
verilməməsinə və sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə olunan əraziyə, istehsal və emal
müəssisələrinə, anbarlara, satış sahələrinə, nəqliyyat vasitələrinə, habelə sahibkarlıq
fəaliyyəti üçün istifadə olunan digər yerlərə baxış keçirilməsinə mane olmağa görə vəzifəli şəxslər min manatdan min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan vergi cinayətləri
haqqında müddəalar aşağıdakılardır:

M a d d ə 1 9 2 . Qanunsuz sahibkarlıq
192.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada dövlət
qeydiyyatına alınmadan və ya xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunduğu halda belə razılıq
(lisenziya) almadan, həmçinin lisenziyalaşdırılma şərtlərinin pozulması ilə və ya xüsusi icazə
olmadan mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyalardan istifadə etməklə həyata keçirilən
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma vətəndaşlara, təşkilatlara və ya dövlətə xeyli miqdarda
(iyirmi min manatdan yuxarı, lakin yüz min manatdan artıq olmayan məbləğdə) ziyan vurduqda, habelə xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə törədildikdə —
Cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) 2 mislindən 4 mislinədək
miqdarında cərimə və ya 6 ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
192.2. Eyni əməllər:
192.2.1. külli miqdarda (yüz min manatdan artıq məbləğdə) ziyan vurduqda;
192.2.2. külli miqdarda (yüz min manatdan artıq məbləğdə) gəlir əldə etməklə törədildikdə;
192.2.3. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə —
Cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) 3 mislindən 5 mislinədək miqdarında cərimə və ya 1 ildən 5 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Qeyd: 192.1-ci maddədə nəzərdə tutulan əməli ilk dəfə törətmiş şəxs cinayət nəticəsində
vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə və ya cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə
dövlət büdcəsinə köçürdükdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur.
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M a d d ə 1 9 3 . Yalançı sahibkarlıq
193.1. Yalançı sahibkarlıq, yəni kredit almaq, rüsumlardan azad olmaq və ya digər əmlak
mənfəəti əldə etmək, yaxud qadağan edilmiş fəaliyyəti gizlətmək məqsədi ilə sahibkarlıq
fəaliyyətini həyata keçirmək niyyəti olmadan müəssisə və ya digər hüquqi şəxsin yaradılması
xeyli miqdarda ziyan vurduqda habelə xeyli miqdarda gəlir əldə etməklə törədildikdə —
cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək
miqdarda cərimə və ya altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
193.2. Eyni əməllər:
193.2.1. külli miqdarda ziyan vurduqda;
193.2.2. külli miqdarda gəlir əldə etməklə törədildikdə;
193.2.3. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə —
cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) üç mislindən beş mislinədək
miqdarda cərimə və ya bir ildən müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya beş ilədək
müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
Qeyd: 193.1-ci maddədə nəzərdə tutulan əməli ilk dəfə törətmiş şəxs cinayət nəticəsində
vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə və ya cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə
dövlət büdcəsinə köçürdükdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur.

Maddə 205-1. Saxta aksiz markalarını hazırlama, əldə etmə və ya satma
Saxta aksiz markalarını satış məqsədilə hazırlama, habelə əldə etmə və ya satma –
min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya
üç ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.

Maddə 213. Vergi ödəməkdən yayınma
213.1. Xeyli miqdarda vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən
yayınma - üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma
hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə min manatdan iki min manatadək
miqdarda cərimə və ya iki ilədək müddətə islah işləri və ya üç ilədək müddətə azadlıqdan
məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
213.2. Eyni əməllər:
213.2.1. mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə;
213.2.2. külli miqdarda törədildikdə - üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya
müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə üç ildən
yeddi ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
Qeyd:
1. Bu maddədə "xeyli miqdar” dedikdə, iyirmi min manatdan yuxarı, lakin yüz min manatdan
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artıq olmayan məbləğ, “külli miqdar” dedikdə yüz min manatdan artıq olan məbləğ başa
düşülür.
2. Cinayət Məcəlləsinin 213.1-ci və 213.2-ci maddələrində nəzərdə tutulan əməlləri ilk dəfə
törətmiş şəxs cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur.

Maddə 213-1. Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulları (malları) belə marka
olmadan satma, satış məqsədi ilə saxlama, istehsal binasının hüdudlarından kənara
çıxarma və ya idxal etmə
213-1.1. Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulları (malları) belə marka olmadan xeyli
miqdarda satma, satış məqsədi ilə saxlama, istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxarma
və ya idxal etmə min manatdan üç min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya
iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
213-1.2. Eyni əməllər:
213-1.2.1. külli miqdarda törədildikdə;
213-1.2.2. təkrar törədildikdə;
213-1.2.3. qabaqcan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
213-1.3. Pivənin və tütün məmulatlarının pərakəndə satışı istisna olmaqla, aksiz markası ilə
markalanmalı olan məhsulları (malları) nağd qaydada xeyli miqdarda satma, belə məhsulları
(malları) satış məqsədləri üçün nağd qaydada xeyli miqdarda alma min manatdan iki min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri və ya
bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılır.
213-1.4. Eyni əməllər külli miqdarda törədildikdə iki ilədək müddətə islah işləri və ya iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə ilə
cəzalandırılır.
Qeyd: Cinayət Məcəlləsinin 213-1.1-ci maddəsində “xeyli miqdar” dedikdə beş yüz manatdan
iki min manatadək olan məbləğ, 213-1.2-ci maddəsində “külli miqdar” dedikdə iki min
manatdan yuxarı olan məbləğ, 213-1.3-cü maddəsində “xeyli miqdar” dedikdə əlli manatdan
min manatadək olan məbləğ, 213-1.4-cü maddəsində “külli miqdar” dedikdə isə min
manatdan yuxarı olan məbləğ başa düşülür.
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Nəzarət sualları:
1. Vergi ödəyiciləri, vergi agentləri və onların nümayəndələri, habelə vergi orqanlarının
vəzifəli şəxsləri vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə hansı qanunvericilik aktları
ilə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar?
2. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə, qanunla
təsdiq olunmuş hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas ixrac boru kəməri haqqında və
digər bu qəbildən olan sazişlərdə başqa qaydalar nəzərdə tutulmadığı hallarda bu
sazişlər çərçivəsində fəaliyyət üzrə vergi hesabatının əsas olmadan müəyyən edilən
müddətdə təqdim edilməməsinə görə vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxsinin (şəxslərinin)
inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi hansı qanunvericilik aktına müvafiq olaraq həyata
keçirilir?
3. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edən
hallar hansılardır?
4. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar hansılardır?
5. Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquqpozuntusuna görə məsuliyyətə cəlb etmənin və
maliyyə sanksiyalarının alınmasının müddəti nə qədərdir?
6. Vergi hesabatını əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi
ödəyicisinə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
7. Verginin (o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin) hesabatda göstərilən məbləği
verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa vergi
ödəyicisinə azaldılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində
hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) neçə faizi miqdarında maliyyə
sanksiyası tətbiq edilir?
8. Vergi ödəyicisi tərəfindən ƏDV üzrə qeydiyyat məcburi olduğu halda, qeydiyyat
olmadan fəaliyyət göstərilməsinə görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası
tətbiq edilir?
9. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək
müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürən tərəfindən fiziki
şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə
onların gəlirlərinin gizlədilməsinə (azaldılmasına) şərait yaradıldığına görə
işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq
edilir?
10. Vergi və ya cari vergi ödəməsi Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə
ödənilmədikdə, ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün üçün vergi
ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi
məbləğinin neçə faizi məbləğində faiz tutulur?
11. Vergi ödəyicisinin artıq ödənilmiş məbləğlərin qaytarılmasına dair ərizə verdiyi
müddətdən neçə gün ərzində məbləğ qaytarılarsa, faizlər vergi ödəyicisinə
qaytarılmır?
12. Vergi orqanı tərəfindən hüquqi şəxsə, fərdi sahibkara, filiala və nümayəndəliyə vergi
orqanı tərəfindən verilən şəhadətnamə-dublikat olmadan, sahibkarlıq fəaliyyətini
göstərən hüquqi və fiziki şəxslərə hesablaşma hesabı və ya digər hesablar açdığına
görə banklara və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən digər kredit
təşkilatlarına neçə manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?
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13. Vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət kimlərə verilə bilər?
14. Vergi orqanında şikayətə baxılma proseduru necədir?
15. Vergi orqanlarının qərarları (aktları), onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətləri
(hərəkətsizliyi) barəsində məhkəməyə verilmiş şikayətlərə (iddia ərizələrinə) hansı
Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır?
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Müstəqil öyrənmə üçün tapşırıqlar:
1. Vergi ödəyiciləri, vergi agentləri və onların nümayəndələri, habelə vergi orqanlarının
vəzifəli şəxsləri vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan
Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsindən başqa daha hansı qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət
daşıyırlar?
2. “Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edən
hallar”la, “vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallar”
arasında hansı fərq mövcuddur?
3. Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs vergitutma
ilə bağlı inzibati xəta törətdiyi təqdirdə inzibati məsuliyyətə cəlb edilmə zamanı
qanunverici ona fiziki yoxsa vəzifəli şəxs kimi yanaşır?
4. Vergi ödəyicisi təqdim etdiyi ƏDV bəyannamələri üzrə yanvar ayında büdcəyə çatası
ƏDV-ni 17.000 manat, fevral ayında 23.000 manat, mart ayında isə büdcədən
qaytarılası ƏDV məbləğini 41.000 manat göstərmişdir. Səyyar vergi yoxlaması zamanı
məlum olmuşdur ki, yanvar ayında büdcəyə çatası ƏDV 17.000 manat, fevral ayında
32.000 manat, mart ayında isə büdcədən qaytarılası ƏDV məbləği 27.000 manat təşkil
edir. Belə olan halda vergi azaldılmışdırmı və vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə
sanksiyası tətbiq edilməlidir?
5. Vergi Məcəlləsinin 59.2-ci maddəsində qeyd edilir ki, “Bu Məcəllənin 59.1-ci
maddəsində müəyyən edilmiş faiz vergi ödənişlərinə münasibətdə bütün ötmüş
müddətə, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti ilə tətbiq edilir”. Nə üçün faizin bir ildən
yuxarı müddətə tətbiqi dayandırılır?
6. Vergi ödəyicisi 500 manat məbləğində vergi borcunun büdcəyə köçürülməsi haqqında
banka ödəmə tapşırığı vermişdir. Bank vəsaiti ödəmə tapşırığının verildiyi gündən 3
gün keçdikdən sonra büdcəyə köçürmüşdür. Bu halda banka neçə manat məbləğində
maliyyə sanksiyası tətbiq edilməlidir?
7. ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat qüvvəyə minmədən və ya ləğv edildiyi halda, vergi
ödəyicisinin ƏDV üzrə elektron vergi hesab-fakturasını təqdim etmək imkanı vardırmı?
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Ədəbiyyat:
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və
bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin
tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30.08.2000-ci il tarixli,
393 nömrəli fərmanı.
7. İstismar zamanı NKA-nın plombunun pozulduğu və başqa nasazlıqlar yarandığı
müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının aparılması Qaydası. AR Vergilər
Nazirliyi, Əmr № 1517050000002400 01 aprel 2015-ci il.
8. “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 56.1-ci maddəsinin və Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 75 və 213-cü maddələrinin şərh edilməsinə dair”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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