Nəzərə alın ki...
Vergi orqanının qərarı ilə vergi öhdəliyinin
yerinə yetirilməsi müddəti uzadıldığı halda
həmin borca müraciət edilmə tarixindən və
müddətin uzadıldığı dövr ərzində faizlər
hesablanmır.
Vergi orqanının qərarı ilə vergi borcunun
ödənilməsinə möhlət verilən dövr ərzində
vergi ödəyicisinin yeni vergi borcu yarandığı
halda həmin vergi borcu Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş ümumi qaydada dövlət
büdcəsinə ödənilir.

Vergi öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə möhlət verilməsi
mexanizmi təkmilləşdirilmişdir
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə
əsasən 01.01.2022-ci il tarixdən etibarən
Vergi ödəyicisi tərəfindən yalnız mövsümi
xarakterli malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim
edilməsi, dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar sifarişçinin borclu olması (müvafiq
arayışla təsdiq edilməklə) və təhlükə
potensiallı obyektlərdə baş verən qəzalarla
əlaqədar vergi ödəyicisinə zərər dəyməsi ilə
bağlı hallar vergi öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinə möhlət verilən hallara aid
edilmişdir.

Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı ətraflı
məlumatı “Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi”
adlı bukletdən əldə edə bilərsiniz.
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Vergi borcunun məbləğindən və sahibkarlıq
subyektlərinin ölçüsünə görə ateqoriyasından
asılı olaraq borcun ödənilməsinə möhlət
veriləcəkdir:
Mikro və kiçik sahibkarlıq subyekti olan
vergi ödəyicisinin borcu 2.000 manatdan
20.000 manatadək;
orta sahibkarlıq subyekti olan vergi
ödəyicisinin borcu 20.000 min manatdan
100.000 manatadək;
iri sahibkarlıq subyektinin borcu 100.000
manatdan 300.000 manatadək.
Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti
vergi orqanının qərarı ilə vergi ödəyicisinin
seçimindən asılı olaraq aşağıdakı qaydada
uzadıla bilər:
borcun ödənilməsinə 6 aydan çox
olmayan müddətə möhlət verilməsi;
cari vergi ödəmələri üzrə borcun
ödənilməsinə təqvim ili ərzində 6 aydan
çox olmayan müddətə möhlət verilməsi;
vergi öhdəliyinin razılaşdırılmış qrafik
əsasında hissə-hissə icrası şərtilə borcun
ödənilməsinə 1 ildən çox olmayan
müddətə möhlət verilməsi. Bu zaman
ödəniş qrafiki vergi orqanı ilə vergi
ödəyicisi arasında imzalanmış müvafiq
aktla rəsmiləşdirilir.

Vergi ödəyicisi tərəfindən möhlət verilən dövr
ərzində möhlət verilmiş borcun 75 faizi
ödənildiyi halda vergi ödəyicisinin müraciəti
əsasında borcun ödənilməsinə 6 aydan çox
olmayan müddətə möhlət verilməsi üzrə
müəyyən edilən müddət 1 ildən, vergi
öhdəliyinin razılaşdırılmış qrafik əsasında
hissə-hissə icrası şərtilə borcun ödənilməsinə
1 ildən çox olmayan müddətə möhlət
verilməsi üzrə müəyyən edilən müddət isə 2
ildən çox olmayan müddətə yuxarı vergi
orqanının qərarı ilə artırıla bilər
.
Vergi borcunun ödənilməsinə möhlət
verilməsi ilə əlaqədar müraciətin icrasından
aşağıdakı hallarda imtina edilə bilər:
vergi öhdəliyinin məbləği vergi ödəyicisi
tərəfindən məhkəmə və ya inzibati
qaydada mübahisələndirildikdə;
vergi öhdəliyinin məbləği sahibkarlıq
subyektlərinin kateqoriyası üzrə müvafiq
olaraq yuxarıda qeyd edilmiş məbləğlərin
aşağı həddindən az olduqda;
yalnız mövsümi xarakterli malların (işlərin,
xidmətlərin) təqdim edilməsini həyata
keçirən və dövlət sifarişinin yerinə
yetirilməsi ilə əlaqədar sifarişçinin borclu
olması (müvafiq arayışla təsdiq edilməklə)
ilə əlaqədar arayışı təqdim edən vergi
ödəyicilərinin vergi orqanında uçotda
olduğu müddət 3 ildən az olduqda.

