2020-ci ildən tətbiq edilən
yeni maliyyə sanksiyaları
Mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına
yararlı torpaqları istifadə edən fiziki şəxslərə
və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək
qabiliyyətli ailə üzvlərinə sosial sığorta
haqlarının uçotunun aparılmamasına və bu
barədə rüblük hesabatı və arayışı əsas
olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim
etməməyə görə təqvim ili ərzində belə
hallara
birinci dəfə yol verdikdə minimum aylıq
əməkhaqqının 3 faizi;
iki və daha çox dəfə yol verdikdə 6 faizi
miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.
POS-terminalların quraşdırılması məcburi
olan obyektlərdə POS-terminalların
quraşdırılmaması və POS-terminal
quraşdırılmış obyektlərdə nağdsız ödənişlərin
qəbulundan imtina edilməsinə görə vergi
ödəyicisinə təqvim ili ərzində belə hallara

birinci dəfə yol verildikdə 1.000 manat;

birinci dəfə yol verdikdə 2.000 manat;

ikinci dəfə yol verildikdə 3.000 manat;

ikinci dəfə yol verdikdə 4.000 manat;

üç və daha çox dəfə yol verildikdə 6.000
manat

üç və daha çox dəfə yol verdikdə
6.000 manat

məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq olunur.
Qeyd: Bu maliyyə sanksiyası POSterminalların quraşdırılması məcburi olan
obyektlərdə POS-terminalların
quraşdırılmaması və POS-terminalIar
quraşdırılmış obyektlərdə nağdsız ödənişlərin
qəbulundan imtina edilməsi üzrə pozuntu,
NKA və ya ciddi hesabat blankları tətbiq
edilmədən əhali ilə pul hesablaşmalarının
aparılması qaydalarının pozulması ilə eyni
vaxtda baş verdikdə, bir dəfə tətbiq olunur.
Aparıcılıq, çalğıçılıq, rəqqaslıq, aşıqlıq,
məzhəkəçilik və digər oxşar fəaliyyətlə
məşğul olan şəxslərin;
foto, audio-video sahəsində məşğul olan
şəxslərin və iaşə obyektlərində müştərilərə
xidmət göstərən fiziki şəxslərin (ofisiantın)
fəaliyyətə başlayanadək, "Sadələşdirilmiş
vergi üzrə sabit məbləğin və məcburi
dövlət sosial sığorta haqqının
ödənilməsi haqqında qəbz" əldə
edilmədən işlərin yerinə yetirilməsinə cəlb
olunmasına görə vergi orqanında uçotda
olan sifarişçiyə hər bir belə şəxs üzrə
təqvim ili ərzində belə hala

məbləğində sanksiya tətbiq edilir.

Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş vergi
güzəşti və azadolmalarını əldə edən kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları
tərəfindən vergidən azad olunan gəlirlərin
bəyan edilməməsinə və ya azaldılmasına
görə vergi ödəyicisinə bəyan edilməmiş və ya
azaldılmış gəlirin (xərclər çıxılmadan)
6 faizi miqdarında;

Transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan və
Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan
müəssisələr tərəfindən elektron hesabatın
müəyyən edilmiş müddətdə, formada və
qaydada təqdim olunmamasına görə vergi
ödəyicisinə
500 manat məbləğində maliyyə sanksiyası
tətbiq edilir.

Vergi qanunvericiliyinin tələbləri ilə bağlı
əlavə məlumatı www.taxes.gov.az internet
saytından və müvafiq bukletlərdən əldə edə
bilərsiniz.

