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Hörmətli oxucular!
Təməli Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və möhtərəm Prezidentimiz
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən iqtisadi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsi olaraq vergi
sisteminin təkmilləşdirilməsi və modernləşdirilməsi prosesi bu gün də yüksək dinamizmlə davam edir.
Ötən dövrə nəzər salsaq görərik ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi qısa, lakin zəngin bir
tarixi inkişaf yolu keçmişdir.
Vergilər Nazirliyinin yaradılmasından ötən 15 il zaman etibarilə böyük bir dövr olmasa da, bu müddət ərzində
irimiqyaslı konsepsiya, strategiya və proqramlar qəbul edilmiş, beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübələr öyrənilərək milli vergi sistemində səmərəli tətbiq edilmiş, institusional potensialın
gücləndirilməsi, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə
edilmişdir.
Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş icmal hesabat vergi sistemində son 15 ildə həyata keçirilmiş islahatların qısa tarixini, əldə olunmuş nəticələrin təsvirini verməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın müasir vergi
sisteminin mövcud vəziyyətini, vergi xidmətində tətbiq olunan elektron xidmətlər və innovativ layihələri, vergi
münasibətlərinin tənzimlənməsinin hüquqi bazasını ətraflı izah edir.
Ölkənin iqtisadi inkişafı istiqamətində mühüm amil hesab olunan rəqabət qabilliyyətli iqtisadi sistemin formalaşması yalnız səmərəli vergi siyasətinin, təkmil qanunvericiliyin və əlverişli vergi mühitinin yaradılması
ilə mümkündür. Bu baxımdan icmal hesabatda vergi sisteminin inkişaf istiqamətləri və prioritetləri barədə də
məlumatlar öz əksini tapmışdır. Vergi sisteminin innovasiyalar əsasında inkişafı, beynəlxalq layihələrdə fəal
iştirakı və qlobal təşəbbüslərə qoşulması, sahibkarlıq subyektləri ilə partnyorluq əlaqələrinin qurulması və korporativ əməletmənin daha da gücləndirilməsi qarşıda duran strateji vəzifələrdəndir.
Ümidvarıq ki, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin yaradılmasının 15 illiyi münasibətilə nəşr olunan
bu icmal hesabatda əks etdirilən məlumatlar Sizdə böyük maraq doğuracaq və Azərbaycanın vergi sistemi ilə
tanışlığınıza öz töhfəsini verəcəkdir.
Fazil Məmmədov,
Azərbaycan Respublikasının vergilər naziri
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Maraqlı faktlar:
• Azərbaycan 1991-ci ilin dekabr ayından İslam Konfransı Təşkilatının
(hazırda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı), 2 mart 1992-ci ildən BMT-nin,
1993-cü ildən MDB-nin, 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür.
• 10 oktyabr 1997-ci ildə Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova prezidentləri Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə Təşkilat
- GUAM-ın yaradılması barədə qərar vermişlər.
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Azərbaycan Respublikası
Paytaxt: Bakı şəhəri (2199,1 min nəfər) (01.10.2014)
Ərazi: 86,6 min kv. km (quru ərazisi 82,6 min kv. km, su ərazisi 4,0 min kv. km)
Sərhədlərin ümumi uzunluğu: 2 657 km (Rusiya 390 km, İran 765 km, Gürcüstan 480 km, Türkiyə 15 km,
Ermənistan 1007 km)
Əhalinin sayı: 9 564,4 min nəfər (01.10.2014)
Əhalinin sıxlığı: 108 nəfər/km2
Əhalinin etnik tərkibi: azərbaycanlılar 91,6%, ləzgilər 2%, ruslar 1,3%, avarlar 0,6%, türklər 0,4%, digər
4,1% (2009-cu ildə əhalinin siyahıya alınması statistikasına əsasən)
Rəsmi dövlət dili: Azərbaycan dili
Dövlət quruluşu: Unitar (66 rayon, respublika tabeli 11 şəhər)
Respublika tabeli şəhərlər: Bakı, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Şirvan, Şəki, Xankəndi, Yevlax, Lənkəran,
Naftalan, Şuşa
Dövlət idarəçilik forması: Respublika
Pul vahidi: Azərbaycan manatı (15.08.1992-ci il tarixdən)
Din: müsəlman 93,4%, rus ortodoks 2,3%, digər 4,3%
İri şəhərlər: Sumqayıt (332,0 min nəfər), Gəncə (326,0 min nəfər), Mingəçevir (101,3 min nəfər), Naxçıvan
(90,1 min nəfər)
Urbanizasiya: 53,6%
İllik urbanizasiya dərəcəsi: 1,64%
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Azərbaycan Respublikasının
makroiqtisadi göstəriciləri, 2014-cü il
ÜDM (nominal): 75,2 mlrd. ABŞ dolları
ÜDM-in real artımı: 2,8%
Adambaşına düşən ÜDM: 7 985,9 ABŞ dolları
Dövlət büdcəsinin gəlirləri: 23,5 mlrd. ABŞ dolları
Dövlət büdcəsinin xərcləri: 23,8 mlrd. ABŞ dolları
İnflyasiya: 1,4%
İşsizlik səviyyəsi: 4,9%
Xarici birbaşa investisiyalar: 11,0 mlrd. ABŞ dolları
Azərbaycana investisiya qoymuş əsas ölkələr: Birləşmiş Krallıq, ABŞ, Norveç, Yaponiya, Türkiyə, Çexiya,
Fransa, Rusiya
Azərbaycanın investisiya qoyduğu əsas ölkələr: Türkiyə, Birləşmiş Krallıq, Latviya, Ukrayna, Qazaxıstan,
Gürcüstan, Rusiya, BƏƏ, Niderland, İsveçrə
Valyuta ehtiyatları: 51,4 mlrd. ABŞ dolları
Dövlət borcunun ÜDM-ə nisbəti: 9,0%
Minimum aylıq əmək haqqı: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31.08.2013-cü il tarixli Sərəncamına
əsasən Respublika üzrə minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2013-cü il sentyabrın 1-dən 105 manat
(134,0 ABŞ dolları) müəyyən edilmişdir.
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Mənbə: Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi

Azərbaycanın sənaye xəritəsi

Emaledici sənaye

İpək

İnşaat materialları istehsalı

Maraqlı faktlar:
• Azərbaycan manatı 15 avqust 1992-ci ildə dövriyyəyə buraxılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 7 fevral 2005-ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikasında pul nişanlarının nominal dəyərinin
və qiymətlər miqyasının dəyişdirilməsi (denominasiyası) haqqında” imzalanmış fərmana uyğun olaraq
2006-cı il yanvarın 1-dən etibarən yeni nəsil pul nişanları dövriyyəyə buraxılmışdır.
• Azərbaycan valyuta ehtiyatlarının ÜDM-ə nisbətinə görə (68,4%) dünyada ilk 15 ölkə sırasındadır.
• 05.01.2015-ci il tarixinə Azərbaycan manatının (AZN) əsas dünya ölkələri valyutalarına nisbəti aşağıdakı kimi olmuşdur:
1 avro (€) = 0,9367 manat (M)
1 ABŞ dolları ($) = 0,7844 manat (M)
1 B.Britaniya funt sterlinqi (£) = 1,1991 manat (M)
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Azərbaycan Respublikasının vergilər üzrə
statistik göstəriciləri, 2014-cü il
Ümumi vergi daxilolmaları: 9,1 mlrd. ABŞ dolları (o cümlədən birbaşa vergilər 52,7%, dolayı vergilər
39,2% və digər ödənişlər 8,1%)
Vergi daxilolmalarının ÜDM-ə nisbəti: 12,1% (o cümlədən birbaşa vergilər 6,4%, dolayı vergilər 4,7% və
digər ödənişlər 1,0%)
Vergi ödəyicilərinin sayı: 609,7 min
ƏDV ödəyicilərinin xüsusi çəkisi: 3,9%
Vergi ödəyicilərinin əhalinin sayında xüsusi çəkisi: 6,4%
1 vergi ödəyicisinə düşən ödənilmiş vergi: 14,9 min ABŞ dolları
Vergi əməkdaşlarının sayı: 2 310 nəfər
1 vergi əməkdaşına düşən:
- vergi ödəyicilərinin sayı: 264
- vergi daxilolmalarının məbləği: 3,9 mln. ABŞ dolları

2005-2014-cü illərdə Azərbaycanda əsas vergi növləri üzrə
vergi daxilolmalarının dinamikası (mln. manat)
7113,6

7000

6664,0
6025,5

6000

5695,4

5000

674,6
395,7

4510,6
489,7
330,5

4000

2690,8

1000

0

14

1427,7
284,2
319,2
357,0
346,1

2005

407,3

417,4
2862,3

359,5

4113,4

4292,8

604,6

588,6

3000

2000

627,2

5471,9

581,9

452,0

817,1
417,4
715,7

590,2
2134,0

1329,2

2457,7

549,2

1022,3

2006

644,1

2007

512,0
859,7

740,3
980,2

813,0

2374,8

2302,9

2252,0

1429,9

1373,5
386,5

454,6

1041,5
1193,6

1180,3

1271,5

1387,7

1483,6

1723,9

2048,7

1135,6

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Digər daxilolmalar

Aksizlər

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

Mənfəət vergisi

ƏDV

Cəmi

5007,3

7113,6

Ümumi vergi daxilolmaları və qeyri-dövlət sektoru üzrə
vergi daxilolmalarının dinamikası (mln. manat)

Ümumi vergi daxilolmaları

Qeyri-dövlət sektoru üzrə vergi daxilolmaları

Maraqlı fakt:
• Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olaraq müstəqil fəaliyyət göstərir və Dövlət büdcəsinin vergi daxilolmalarını təmin edir.
Həmçinin, Azərbaycanda sosial sığorta ayırmaları Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, gömrük
ödənişləri isə Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən toplanır.
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Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyi
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Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

Ümumi məlumat
Vergi xidməti hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən vergi qanunvericiliyinə və dövlət qiymət intizamına
riayət olunmasına dövlət nəzarətinin təmin edilməsi məqsədilə 1990-cı ilin iyul ayında Maliyyə Nazirliyinin
tərkibində yaradılmışdır.
Sonradan, 1991-ci ilin oktyabrında vergi qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarət sisteminin
təkmilləşdirilməsi, bu sahədə dövlət vergi xidmətinin rolunun gücləndirilməsi, onun müstəqil fəaliyyətinin
və nəzarət işlərinin obyektivliyinin təmin edilməsi məqsədilə bu xidmət Maliyyə Nazirliyinin tərkibindən çıxarılmış və müstəqil orqan, Azərbaycan Respublikası Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi kimi fəaliyyət göstərməyə
başlamışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 fevral 2000-ci il tarixli Fərmanı ilə Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi
ləğv edilmiş, onun bazasında ölkədə dövlətin vergi siyasətinin həyata keçirilməsini, dövlət büdcəsinə
vergilərin və digər daxilolmaların vaxtında və tam yığılmasını təmin edən və bu sahədə dövlət nəzarətini
həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı Vergilər Nazirliyi yaradılmışdır.

2015-ci ilin Dövlət büdcəsinin proqnozunda qeyri-neft sektoru üzrə
daxilolmaların dövlət orqanları üzrə payı

Vergilər Nazirliyi
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Dövlət Gömrük Komitəsi

Maraqlı fakt:
• Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin 71%-ni Vergilər Nazirliyi təmin edir.
Həmin göstərici 2000-ci illə müqayisədə 12 bənd artmışdır.

Digər

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

Dövlət maliyyə
münasibətlərinin subyektləri

Maliyyə Nazirliyi

Vergilər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasında maliyyə
siyasətinin həyata keçirilməsi və dövlət
maliyyəsinin idarə olunması

Vahid maliyyə və büdcə siyasəti çərçivəsində
dövlət vergi siyasətinin həyata keçirilməsi,
dövlət büdcəsinə vergilərin və digər
daxilolmaların vaxtında və tam yığılması, bu
sahədə dövlət nəzarətinin aparılması

Dövlət Gömrük Komitəsi
Gömrük işi sahəsində dövlət siyasətinin
və tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi,
gömrük rüsumlarının, müvafiq vergilərin
və dövlət rüsumunun vaxtında
və tam həcmdə dövlət büdcəsinə
köçürülməsinin təmin edilməsi

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
Azərbaycan Respublikasında məcburi
dövlət sosial sığortası, əmək pensiyaları
sahəsində idarəetmənin həyata keçirilməsi
və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının
toplanmasının təşkil edilməsi
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Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

Vergilər Nazirliyinin strukturu
Vergi administrasiyası haqqında ümumi məlumat:
Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı olan Vergilər Nazirliyi öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarından asılı olmayaraq müstəqil həyata keçirməklə, vergilərin tam və vaxtında yığılmasını təmin edir.
Vergilər Nazirliyinin strukturuna Vergilər Nazirliyinin aparatı, Vergilər Nazirliyi yanında 3 Departament,
3 Ərazi Vergilər Departamenti, 9 Ərazi Vergilər İdarəsi, 10 Rayon Vergilər Şöbəsi daxildir. Rayon Vergilər
Şöbələri Azərbaycanın erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş 10 rayon ərazilərinə aid olduğundan onlar öz funksiyasını normal həyata keçirə bilmirlər.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi Vergilər Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan, tabeliyində olan qurum hesab olunur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında ayrıca olaraq Naxçıvan MR Vergilər Nazirliyi fəaliyyət göstərir.
Administrasiyanın institusional forması: Müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir.
Administrasiyanın təşkilati fəaliyyət forması: Funksional kriteriya üzrə təşkil olunmuşdur.
Vergi administrasiyası tərəfindən idarə olunan əsas vergilər: Gəlir vergisi, mənfəət vergisi, ƏDV,
aksizlər, hüquqi şəxslərin əmlak vergisi və torpaq vergisi, mədən vergisi, sadələşdirilmiş vergi, yol vergisi.
Vergi administrasiyasının həyata keçirdiyi qeyri-vergi funksiyası: Kommersiya hüquqi şəxslərinin
dövlət qeydiyyatı.
Administrativ xərclərin vergi daxilolmalarına nisbəti: 0,3% (büdcədənkənar fond nəzərə alınmaqla 0,8 %)
Vergi əməkdaşlarının sayı: 2 310 nəfər
Vergi əməkdaşlarının sayında qadınların xüsusi çəkisi: 10,22%
Vergi əməkdaşlarının yaş kateqoriyaları üzrə bölgüsü:
29 yaşa qədər 28,7% 30-49 yaş 45,9%
50-59 yaş 21,1% 60 yaşdan artıq 4,3%
Vergi əməkdaşlarının funksional sahələr üzrə xüsusi çəkisi (05.01.2015):
Audit 22,4% 			
Bəyannamə 11,01%
Vergi borcları 8,65%			
Vergi ödəyicilərinə xidmət 8,5%
Hüquq 3,5% 				Operativ nəzarət 16,18%
Qeydiyyat-uçot 5,76% 		
Koordinasiya 4,7%
Digər 19,3%
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Qeyd: 1991-1994-cü illər ərzində Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycanın 10 rayonu erməni
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Hazırda işğal altında olan rayonların - Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli,
Kəlbəcər, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Şuşa, Laçın, Zəngilan rayonlarının 10 vergilər şöbələri - faktiki olaraq öz
fəaliyyətlərini aid olduqları ərazilərdə qura bilmirlər.
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Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin strukturu
Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyi

Naxçıvan MR
Vergilər Nazirliyi

Vergilər
Nazirliyinin
aparatı

Tədris Mərkəzi

Vergi Cinayətlərinin
İbtidai Araşdırılması
Departamenti
(VCİAD)

Xüsusi Rejimli Vergi
Xidməti Departamenti
(XRVXD)

Ərazi Vergilər
Departamentləri

Bakı Vergilər
Departamenti
(BVD)

Ərazi Vergilər
İdarələri

(3 ƏVD)

Rayon Vergilər
Şöbələri

(9 ƏVİ)

(10 rayon vergilər şöbələri)

13 saylı
ƏVİ
3 saylı
ƏVİ
14 saylı
ƏVİ
12 saylı
ƏVD

10 saylı
ƏVİ

11 saylı
ƏVD

4 saylı
ƏVİ

2 saylı
ƏVD
Bakı Vergilər
Departamenti

9 saylı
ƏVİ
İşğal altında olan
rayonlar üzrə 10 rayon
vergilər şöbələri

Naxçıvan MR
Vergilər Nazirliyi

8 saylı
ƏVİ

5 saylı
ƏVİ

6 saylı
ƏVİ

01.01.2015-ci il tarixə

Qeyd: Vergilər Nazirliyinin aparatı, XRVXD, VCİAD və BVD respublikanın paytaxtı Bakı şəhərində yerləşir.
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Vergilər Nazirliyinin aparatının strukturu
Vergilər Nazirliyi yaradıldıqdan sonra Vergilər Nazirliyinin aparatında bir sıra islahatlar aparılmışdır. Vergilər
nazirinin 14 dekabr 2000-ci il tarixli əmri ilə təsdiqlənən yeni struktur bazar münasibətləri şəraitində qarşıda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi sahəsində aparatın funksional fəaliyyətini daha da gücləndirməyə
imkan vermişdir. Növbəti mərhələ yeni yaradılan strukturun fəaliyyətinin düzgün təşkilindən, struktur
bölmələrinin işinin sistemləşdirilməsindən və səmərəliliyinin artırılmasından ibarət olmuşdur.
Hazırda Vergilər Nazirliyinin aparatı müasir idarəetmə metodlarına əsaslanan struktura malik olub, Nazirliyin Aparatı, 6 baş idarə, 5 idarə, 4 şöbə, 1 bölmə, müşavir xidməti şöbə və bölmələrindən ibarətdir. Nazirliyin struktur vahid və bölmələri nazir, nazirin birinci müavini və nazirin müavinlərinin kuratorluğu altında
fəaliyyət göstərirlər.
Bundan əlavə, vergilər nazirinin ayrı-ayrı funksional sahələr üzrə 10 müşaviri vardır. Müvafiq funksional
sahələrə nəzarəti həyata keçirmək üçün müşavir xidməti şöbələri və ya bölmələri fəaliyyət göstərir.
Vergilər Nazirliyinin aparatının əməkdaşlarının sayı: 330 nəfər

Vergi orqanlarında işə qəbulla əlaqədar
keçirilmiş müsabiqələrə dair məlumat
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Maraqlı fakt:
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 aprel 2005-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət vergi orqanlarına işə qəbul olunmaq üçün namizədlərin müsabiqəsinin
keçirilməsi haqqında Əsasnamə” üzrə 2005-2014-cü illər ərzində 1 545 namizəd test imtahanından müvəffəqiyyətlə keçmiş, onlardan 1 130 namizəd müsahibə mərhələsindən
də uğurla keçmiş və onların 93,5%-i vergi orqanlarında işlə təmin olunmuşdur.
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Vergilər Nazirliyinin əsas funksiyaları:
- Vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər hazırlayır;
- Vergi münasibətlərini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının layihələrinin hazırlanmasında iştirak edir;
- Vergi qanunvericiliyinə riayət olunmasını, dövlət vergilərinin və ona həvalə edilmiş digər daxilolmaların
düzgün hesablanmasını, vaxtında və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülməsi ilə bağlı dövlət vergi
orqanlarının işini təşkil edir;
- Dövlət büdcəsinin vergilər üzrə daxilolma proqnozunun hazırlanmasında iştirak edir;
- Vergi qanunvericiliyinə riayət olunmasını təmin edən tədbirlər hazırlayır və həyata keçirir;
- Hesablanmış və təyinatı üzrə daxil olmuş vergilərin uçotunu aparır və bu barədə aidiyyəti üzrə məlumat
verir;
- Kommersiya hüquqi şəxslərin, xarici kommersiya hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin dövlət
qeydiyyatını həyata keçirir və dövlət reyestrini aparır və bununla bağlı məlumatları müvafiq istisnalarla
aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərir;
- Qanunvericiliyə uyğun olaraq cinayət işləri üzrə təhqiqat, istintaq aparır və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini
həyata keçirir;
- Dövlət vergi orqanlarının vahid avtomatlaşdırılmış məlumat sisteminin yaradılmasını təmin edir;
- Şikayətlərə baxılmasını təmin edir, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin pozulmasını doğuran səbəb və şəraitin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görür;
- Şikayətvermə üzrə vergi ödəyicilərinin öz hüquqlarını gerçəkləşdirməsinə şərait yaradır.

Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyinin aparatının strukturu

Müşavir xidməti
şöbə və bölmələri

Vergilər nazirinin
müşavirləri

Vergilər nazirinin birinci
müavini

Vergilər nazirinin
müavini

Vergi siyasəti və
strateji araşdırmalar
baş idarəsi

İqtisadi təhlil
və sahibkarlıq
subyektlərinin dövlət
qeydiyyatı baş idarəsi

Vergi auditi baş idarəsi
Hüquq baş
idarəsi
Vergi ödəyicilərinə
xidmət baş idarəsi

Operativ nəzarət idarəsi

Maliyyətəsərrüfat idarəsi

Azərbaycan Respublikası
Vergilər Naziri

Vergi Apellyasiya Şurası

Vergilər nazirinin
müavini

Vergilər nazirinin
müavini

Nazirliyin Aparatı

Beynəlxalq
münasibətlər idarəsi

Daxili təhlükəsizlik
baş idarəsi
Vergi borclarının
alınması işinin
təşkili idarəsi

İnsan resursları idarəsi

İnformasiya
texnologiyaları və proq
ram təminatı şöbəsi

Analitik-informasiya
şöbəsi
Mühasibat uçotu şöbəsi

Maliyyə institutlarında
vergi monitorinqi şöbəsi
Xüsusi işlər üzrə bölmə

01.01.2015-ci il tarixə
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Vergilər Nazirliyi yanında
Xüsusi Rejimli Vergi Xidməti Departamenti
Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları üzrə nəzərdə tutulmuş proqnoz tapşırıqların yerinə yetirilməsini
sürətləndirmək və bu sahədə nəzarəti gücləndirmək, iri vergi ödəyiciləri ilə işin təşkilində sistemliyi, çevikliyi,
koordinasıyanı təmin etmək məqsədilə, eləcə də Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrini nəzərə alaraq 6
avqust 2001-ci il tarixdə nazirliyin İri vergi ödəyiciləri və xüsusi vergi rejimli müəssisələrlə iş üzrə Baş İdarəsi
və onun 13 yerli vergilər idarələrində olan şöbələrinin bazasında Vergilər Nazirliyi yanında İri Vergi Ödəyiciləri
ilə İş üzrə Departament yaradılmışdır.
Xidmət göstərdiyi vergi ödəyicilərinin fəaliyyət xüsusiyyətləri bu sahədə xüsusi vergi xidmətinin tətbiqini
zəruri etdiyindən Departament 2007-ci ildə Xüsusi Rejimli Vergi Xidməti Departamenti adlandırılmışdır. Vergilər
Nazirliyinin xətti ilə yığılan vergilərin əsas hissəsi Departament tərəfindən təmin edilir.
Departamentin əməkdaşlarının sayı: 114 nəfər
İri vergi ödəyicilərinin müəyyənləşdirmə kriteriyaları:
1. əvvəlki 3 ilin hər birində mülkiyyətində olan əsas vəsaitlərinin ilin sonuna qalıq dəyəri 2,5 mln. manatdan və əvvəlki 3 il üzrə orta illik dövriyyəsi (ƏDV-siz) 1,25 mln. manatdan çox olduqda;
2. son 3 vergi ili ərzində Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş bütün vergi və vergi olmayan digər ödənişlərin
hesablanmış məbləği hər il üçün 0,5 mln. manatdan çox olduqda;
3. Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq təbii inhisarçılara və ya bazarda hökmran mövqe
tutan subyektlərə aid olunan vergi ödəyiciləri, o cümlədən onların Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan
törəmə təsərrüfat cəmiyyətləri.
XRVXD-də qeydiyyatda olan iri vergi ödəyicilərinin sayı: 497
XRVXD-də qeydiyyatda olan xüsusi vergi rejimli vergi ödəyicilərinin sayı: 272
XRVXD-nin əsas vəzifələri:
- iri vergi ödəyiciləri və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparmaq, onlar
tərəfindən vergilərin düzgün hesablanmasına, vaxtında və tam həcmdə dövlət büdcəsinə ödənilməsinə nə
zarəti təmin etmək;
- hesablanmış və daxil olmuş vergilərin, o cümlədən digər ödənişlərin uçotunu aparmaq, həmin
məlumatların vergi ödəyicilərinin uçot-məlumat bazasına işlənilməsini təmin etmək;
- hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərin
müddəalarına uyğun olaraq vergilərin tətbiqi və alınması mexanizmləri haqqında protokolların hazırlanması
ilə əlaqədar müvafiq təkliflər vermək;
- müasir idarəetmə və audit alətləri tətbiq etməklə ədalətli, çevik, effektiv və səmərəli vergi nəzarətini
həyata keçirmək, vergi ödəyiciləri üzrə vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təhlil etmək və s.
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Vergilər Nazirliyi yanında Xüsusi Rejimli
Vergi Xidməti Departamentinin strukturu

Departament
rəisinin 1-ci
müavini

Departament rəisi

Departament
rəisinin müavinləri

Audit İdarəsi

İri vergi ödəyicilərinin
auditi şöbəsi

Xüsusi vergi rejimli
müəssisələrin auditi
şöbəsi
Bank, sığorta və digər
maliyyə qurumlarının
auditi şöbəsi

İqtisadi təhlil şöbəsi

İri vergi ödəyiciləri üzrə
bəyannamələr şöbəsi

Vergi ödəyicilərinə
xidmət şöbəsi

Hüquq şöbəsi

Xüsusi vergi rejimli
müəssisələr üzrə
bəyannamələr şöbəsi

Koordinasiya
şöbəsi

Vergi daxilolmaları və
vergi ödəyicilərinin
uçotunun təşkili şöbəsi

Vergi borcları şöbəsi

Təsərrüfat şöbəsi

Mühasibatlıq
E-audit şöbəsi

01.01.2015-ci il tarixə

Maraqlı fakt:
• Xüsusi vergi rejimli müəssisələrin fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda və Azərbaycan Respublikasının quru ərazisindəki neft yataqlarının birgə kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın
pay bölgüsü, habelə xam neftin Əsas İxrac Boru Kəməri və təbii qazın Cənubi Qafqaz Boru Kəməri sistemi
vasitəsi ilə nəql edilməsi haqqında Sazişlərə uyğun Protokollarla həyata keçirilir. Ümumilikdə bu sahədə
hal-hazırda müxtəlif neft və qaz yataqları üzrə 22 Saziş fəaliyyət göstərir.
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Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin
İbtidai Araşdırılması Departamenti
Vergi orqanlarının tərkibində təhqiqat və istintaq aparan, habelə əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata
keçirən qurumun yaradılması çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bununla əlaqədar, vergidən yayınma ilə
mübarizənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi və bu sahədə Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinin artırılması
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 25 avqust tarixli Fərmanı ilə vergi xidmətinə öz
səlahiyyətləri daxilində «hüquq-mühafizə orqanı» statusu verilmişdir.
12 sentyabr 2000-ci il tarixdə Hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqələndirmə Baş İdarəsinin bazasında Vergi
cinayətlərinin ibtidai araşdırılması idarəsi, sonra isə nazirlikdə aparılan struktur dəyişiklikləri ilə bağlı 11 iyul
2001-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti yaradılmışdır. Departament qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vergi hüquqpozmalarına qarşı mübarizə
sahəsində təhqiqat, istintaq və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirir.
Departamentin əməkdaşlarının sayı: 169 nəfər
VCİAD-ın əsas vəzifələri:
- Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş cinayətlər haqqında daxil olan ərizə, məlumat və materialları qəbul edib qeydiyyata almaq və Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual qanunvericiliyinə müvafiq olaraq belə cinayətlər üzrə ilkin yoxlama və ibtidai araşdırma aparmaq, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini
həyata keçirmək və qərar qəbul etmək;
- Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş cinayətləri törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi
və dövlət büdcəsinə çatası vəsaitlərin ödənilməsi üçün tədbirlər görmək;
- Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş cinayətlərlə mübarizə sahəsində vergi orqanlarının hüquq-mühafizə orqanları ilə qarşılıqlı əlaqələndirmə fəaliyyətini təşkil etmək, həmin əlaqələrin
təkmilləşdirilməsinə dair Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyinə təkliflər vermək;
- İttiham aktı tərtib edilmiş cinayət işlərinin Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi vasitəsilə, müstəsna hallarda
isə Departament tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna göndərilməsini təmin etmək
və s.
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Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai
Araşdırılması Departamentinin strukturu

Departament rəisinin
1-ci müavini

İqtisadi sahədə
mütəşəkkil cinayətkarlığa
qarşı mübarizə idarəsi

Departament rəisi

İstintaq idarəsi

Mühafizə və
xidmət idarəsi

Departament
rəisinin müavinləri

Əməliyyat idarəsi

Təhqiqat şöbəsi

Təsərrüfat şöbəsi

Məxfi bölmə

Təşkilat - analitik şöbəsi

Mühasibatlıq

Kriminalistika və uçot
bölməsi

01.01.2015-ci il tarixə

Maraqlı fakt:
• 2014-cü il ərzində Departamentdə icraatda olmuş 1393
cinayət işindən 405-nin istintaqı tamamlanaraq 125 iş 134 nəfər
şəxs barəsində ittiham aktı ilə aidiyyəti üzrə baxılması üçün
məhkəmələrə göndərilmiş, 280 işin icraatına xitam verilmişdir.
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Vergilər Nazirliyi yanında
Bakı Vergilər Departamenti
Vergilər Nazirliyi sistemində aparılmış geniş struktur islahatları və tətbiq edilən mütərəqqi texnologiyalar
vergi xidmətinin bütün sahələrində iş proseslərinin tam avtomatlaşdırılmasına, vergi inzibatçılığının müasir
tələblərə uyğun təkmilləşdirilməsinə və yeni keyfiyyət parametrlərinin tətbiqinə səbəb olmuşdur.
Struktur islahatlarının davamı olaraq vergi orqanları tərəfindən nəzarət funksiyalarının həyata keçirilməsi
mexanizminin müasir tələblərə uyğun daha da təkmilləşdirilməsi, vergilərin yığılmasında təşkilati işlərin
gücləndirilməsi, əhalidə vergi mədəniyyəti və intizamının formalaşdırılması sahəsində həyata keçirilən
tədbirlərin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə vergilər nazirinin 26 dekabr 2014-cü il tarixli əmri ilə
Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Auditi Departamenti və Bakı şəhəri Vergilər Departamenti ləğv edilərək onların bazasında Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti yaradılmışdır.
Departamentin əməkdaşlarının sayı: 797 nəfər
Departamentin əsas vəzifələri:
- büdcə gəlirləri üzrə proqnoz tapşırıqların aidiyyəti üzrə yerinə yetirilməsini təmin etmək;
- Respublika ərazisində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərində kameral və səyyar vergi yoxlamalarını,
operativ vergi nəzarəti tədbirlərini keçirmək;
- vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi qanunvericiliyinə əməl olunmasına, vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə, habelə dövlət rüsumlarının tutulması və aidiyyəti üzrə ödənilməsi
vəziyyətinə nəzarət etmək;
- vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına dair məlumatları toplamaq, təhlil etmək və qiymətləndir
mək, belə halların baş verməsinə gətirib çıxaran səbəblərin və şəraitin aradan qaldırılması üçün müvafiq
tədbirlər görmək;
- aidiyyəti üzrə keçirilən səyyar və kameral vergi yoxlamaları, operativ vergi nəzarəti tədbirləri barədə
vergi ödəyicilərinin etirazları ilə əlaqədar onların müraciətlərinə baxmaq, zəruri hallarda onların qəbulunu
təşkil etmək və müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etmək;
- ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata alınan vergi ödəyicilərinin fəaliyyət göstəricilərini təhlil etmək, qarşılıqlı
əməliyyatlarını araşdırmaq və vergidən yayınma riski ehtimalı olan vergi ödəyicilərini müəyyənləşdirməklə
müvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etmək;
- hesablanmış və təyinatı üzrə daxil olmuş vergilərin və digər ödənişlərin uçotunu aparmaq və həmin
məlumatların vergi ödəyicilərinin uçot-məlumat bazasına işlənilməsini təmin etmək;
- kommersiya hüquqi şəxslərinin dövlət qeydiyyatını həyata keçirmək, vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər təsərrüfat subyektlərinin (obyektlərinin), o cümlədən ƏDV ödəyicisi
kimi qeydiyyatdan keçən vergi ödəyicilərinin uçotunu aparmaq;
- vergi ödəyicilərinin müraciətləri əsasında “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanılması işini təşkil etmək
və bu Sazişlərlə müəyyən edilmiş öhdəliklərə əməl edilməsinə nəzarət etmək;
- vergi qanunvericiliyinin tətbiqi sahəsində vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi
məqsədilə müxtəlif tədbirlər keçirmək;
- vergi ödəyiciləri tərəfindən ödənilməmiş vergi borclarının qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət
büdcəsinə ödənilməsi üçün müvafiq tədbirlər görmək və s.
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Vergi ödəyicilərinə
xidmət və uçot
idarəsi

Bəyannamələr
və vergi
borclarının
alınması idarəsi

Kommersiya
hüquqi şəxslərin
dövlət qeydiyyatı
idarəsi

Audit idarəsi

Təhsil, səhiyyə,
rabitə, nəqliyyat
və maliyyə
xidmətləri sahəsi
üzrə audit idarəsi

Sənaye və tikinti
materiallarının
pərakəndə satışı
üzrə audit idarəsi

Digər xidmət
sahələri üzrə audit
idarəsi

Topdan ticarət
sahəsi üzrə audit
idarəsi

İstehsal sahəsi
üzrə audit
idarəsi

Digər pərakəndə
ticarət sahəsi üzrə
audit idarəsi

Təmir-tikinti
sahəsi üzrə audit
idarəsi

İqtisadi təhlil
idarəsi

Vergi
proqnozlarının
və risklərin təhlili
idarəsi

Vergi öhdəliklərinin
müəyyənləşdiril
məsi və icrasına
nəzarət idarəsi

Operativ nəzarət
idarəsi

Departament rəisi

İctimai iaşə
sahəsi üzrə
audit idarəsi

Departament
rəisinin 1-ci müavini

Koordinasiya
şöbəsi

Təsərrüfat şöbəsi

Qarşılıqlı
əməliyyatların
təhlili şöbəsi

Hüquq şöbəsi

Departament
rəisinin müavinləri

Vergilər Nazirliyi yanında Bakı Vergilər Departamenti

Mühasibat uçotu
bölməsi

Daxili nəzarət
şöbəsi

Xüsusi qərarlara
əsaslanan audit
şöbəsi

Auditin təşkili
şöbəsi

Auditin təhlili
şöbəsi
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Ərazi Vergilər Departamentləri (İdarələri)
Vergilər Nazirliyi yaradıldıqdan sonra nazirliyin strukturunun funksionallığını daha da artırmaq, vergi
inzibatçılığını beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq, vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılmasını təmin
etmək, təbliğat və təşviqat işini gücləndirmək məqsədilə vergilər nazirinin 25 oktyabr 2000-ci il tarixli əmri
ilə Ərazi Vergilər İdarəsinin pilot (təcrübə) strukturu təsdiq olundu. Yeni struktur təcrübədə yoxlanıldı, onun
bütün bölmələri üzrə aylıq fəaliyyətinin səmərəliliyini müəyyən etmək üçün müvafiq monitorinq keçirildi.
Pilot strukturun qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası sahəsində səmərəli olduğu nəzərə alınaraq, vergilər
nazirinin 1 dekabr 2000-ci il tarixli əmri ilə yeni strukturun digər rayonlarda da tətbiq edilməsi qərara alındı.
13 noyabr 2003-cü il tarixdən şəhər və rayon Vergilər idarələri (şöbələri) ləğv edildi. Ləğv olunmuş 62 yerli
vergi orqanının əvəzinə respublikanın bütün regionlarını əhatə edən 12 yeni Ərazi Vergilər İdarəsi yaradıldı.
Ərazi Vergilər Departamentləri və Ərazi Vergilər İdarələrinin əməkdaşlarının ümumi sayı: 788 nəfər
ƏVD-lərin (ƏVİ-lərin) əsas vəzifələri:
- vergi ödəyiciləri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə əməl olunmasına,
vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etmək;
- vergi ödəyicilərinə onların hüquq və vəzifələri barədə məlumatlar, habelə müəyyən edilmiş hesabat formalarının doldurulması, vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları barədə izahlar vermək;
- hesablanmış və təyinatı üzrə daxil olmuş vergilərin uçotunu aparmaq və həmin məlumatların vergi
ödəyicilərinin uçot-məlumat bazasına işlənilməsini təmin etmək;
- vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına dair məlumatları toplamaq, təhlil etmək və
qiymətləndirmək, belə halların baş verməsinə gətirib çıxaran səbəblərin və şəraitin aradan qaldırılması
üçün Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə təkliflər vermək;
- vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər bölmələrinin (obyekt
lərinin), habelə nəzarət-kassa aparatlarının, o cümlədən ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən vergi
ödəyicilərinin uçotunu aparmaq;
- qanunla müəyyən edilmiş müddətlərdə vergi ödəyiciləri tərəfindən ödənilməmiş vergi borclarının
qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsi üçün müvafiq tədbirlər görmək.
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Maraqlı faktlar:
• 13.11.2003-cü il tarixədək Vergilər Nazirliyinin strukturunda ölkənin hər bir şəhər və rayonu üzrə 62
sayda vergilər idarələri (şöbələri) fəaliyyət göstərirdi. Struktur islahatları nəticəsində regional idarələr
yaradılmaqla 12 Ərazi Vergilər İdarələri formalaşdı. Lakin Azərbaycanın işğal altında olan 10 rayonunun
vahid Ərazi Vergi İdarəsində birləşdirilməsi qeyri-mümkün olduğundan həmin rayonlar üzrə islahat
aparılmamışdır. Hazırda ərazisi işğal altında olan 10 rayon üzrə rayon vergilər şöbələri fəaliyyət göstərir.
• Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar 2013-cü ildə 2, 11 və 12 saylı Ərazi Vergilər İdarələrinə
Ərazi Vergilər Departamenti statusu verilmişdir.
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Vergilər Nazirliyinin Ərazi Vergilər Departamentlərinin
(İdarələrinin) nümunəvi strukturu
Departamentin
(İdarənin) rəisi

Rəis müavinləri

Operativ nəzarət
şöbəsi

Audit şöbəsi

Vergi borclarının
alınması şöbəsi

Baş mühasib

Vergi proqnozları və
risklərin təhlili şöbəsi

Vergi ödəyicilərinə
xidmət şöbəsi

Bəyannamələrin
kameral yoxlanması
şöbəsi

Hüquq şöbəsi
(bölməsi)

Qeydiyyat və uçot
şöbəsi

Koordinasiya şöbəsi
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Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
Vergi əməkdaşlarının ixtisaslarının artırılması və yenidən hazırlığın həyata keçirilməsi məqsədilə 2001-ci
ildə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi yaradılmışdır. Mərkəz tədris müəssisəsi statuslu elm və təhsil ocağı
olmaqla dövlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsini və ixtisaslarının
artırılmasını, habelə vergi siyasətinə dair elmi tədqiqatların aparılmasını təmin edir.
Tədris Mərkəzi Vergilər Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurum hesab olunur.
Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarının sayı: 29 nəfər
Mərkəzin əsas vəzifələri:
- vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə hazırlığının təkmilləşdirilməsini, yenidən hazırlanmasını və
ixtisaslarının artırılmasını həyata keçirir;
- Azərbaycan Respublikasının iqtisadi maraqlarının qorunmasını təmin etmək məqsədi ilə vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi və vergi orqanlarının müasir metodoloji bazasının yaradılması sahəsində elmi
tədqiqatlar aparır;
- mərkəzin dinləyicilərinin vergilərin müxtəlif sahələri üzrə əvvəllər qazanılmış biliklərinin, habelə
mövcud qanunvericiliyə edilən dəyişiklik və əlavələr üzrə biliklərinin elmi, nəzəri və praktiki baxımdan
təkmilləşdirilməsini təmin edir;
- təhsilin yekunlarına görə dinləyicilərin peşəkar biliklərini və işgüzar keyfiyyətlərini qiymətləndirir, bunun əsasında onların sonrakı istifadəsi üzrə tövsiyələr hazırlayır;
- tədris planlarını işləyib hazırlayır və təsdiq edilmək üçün Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinə
təqdim edir;
- tədris prosesini yüksək səviyyədə, mövcud standartlara uyğun təşkil edir;
- tədris, elmi-tədqiqat işləri və digər fəaliyyətlərin planlaşdırılmasını və təşkilini həyata keçirir.

Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin strukturu
Rəisin 1-ci müavini

Rəisin müavinləri

İqtisadiyyat və
menecment kafedrası

Tədris və metodika şöbəsi

Elmi – tədqiqat bölməsi

Vergi metodologiyası
kafedrası

Maliyyə və təsərrüfat
şöbəsi

Mühasibatlıq

Vergi qanunvericiliyi
və təsərrüfat hüququ
kafedrası
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Mərkəzin rəisi
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Maraqlı faktlar:
• Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Şamaxı rayonunda yerləşən yeni inzibati-tədris binası 13 sentyabr
2011-ci il tarixdə istifadəyə verilmişdir. Binada müasir tələblərə cavab verən tədris kabinetləri, konfrans zalları,
müasir kitabxana, idman zalları, yataqxana və yeməkxana təlim heyətinin və dinləyicilərin istifadəsindədir.
• Vergilər Nazirliyinin Tədris konsepsiyasına uyğun olaraq, təlimlərin keyfiyyətinin artırılması və əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi istiqamətində görülən tədbirlər nəticəsində vergi orqanı əməkdaşlarının 2012-ci ildə 32,2%-i,
2013-cü ildə 54,7%-i, 2014-cü ildə isə 63,7%-i təlim proseslərinə cəlb edilmiş, il ərzində bir vergi işçisinə düşən
təlim günlərinin sayı 2012-ci ildə 3,6 gün/adam, 2013-cü ildə 4,7 gün/adam, 2014-cü ildə isə 8,6 gün/adam
(ötən ilə nisbətən 83% artım) olmuşdur.
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Vergi Apellyasiya Şurası
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin VI fəsli vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarının
qərarlarından (aktlarından) və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətlərin
verilməsi və vergi orqanları tərəfindən həmin şikayətlərə baxılması qaydalarını tənzimləyir.
“İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda maraqlı şəxslərin inzibati orqana ərizə
və ya şikayətlə müraciət etmək, inzibati icraatda şəxsən və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak
etmək, inzibati icraatın hərtərəfli, tam və obyektiv aparılmasını və qanunsuz inzibati aktın ləğv edilməsini
tələb etmək, inzibati orqanın qərarlarından yuxarı inzibati orqana və (və ya) məhkəməyə müraciət etmək
hüquqları müəyyən olunmuşdur.
Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin müdafiəsi, onların təkrar şikayətlərinə (korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər istisna olmaqla) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada baxılması, habelə məhkəməyə qədər sadələşdirilmiş prosedurlara əməl edilməklə mübahisələrin
obyektiv şəkildə həll edilməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyində 07.03.2008-ci il tarixdən etibarən Vergi Apellyasiya Şurası fəaliyyət göstərir.
Vergi orqanlarının qəbul etdiyi inzibati aktlarla bağlı vergi ödəyiciləri tərəfindən verilmiş ərizə və ya
şikayətlərin (korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlər istisna olmaqla) nəticəsi üzrə
Vergilər Nazirliyinin aparatının struktur vahidləri tərəfindən qəbul edilmiş inzibati qərarlardan həmin vergi
ödəyiciləri narazı olduqda, bununla bağlı Apellyasiya Şurasına təkrar şikayətlə müraciət edə bilərlər.
www.taxes.gov.az
Apellyasiya Şurasına elektron müraciət
Eyni qərardan vermək istədiyiniz şikayət ərizəsi (iddia ərizəsi)
eyni zamanda məhkəmə icraatındadırmı?
- bəli
- xeyr
1. VÖEN
2. Ərizəni təqdim edən şəxs
Adı:
Soyadı:
Atasının adı:
3. Şikayətinizə səbəb olan hal nə vaxt baş vermişdir.
4. Şikayətinizlə bağlı sizə Vergilər Nazirliyinin aparatının
funksional idarələri tərəfindən verilən qərar və cavab
məktubunun nömrəsi və tarixi
№
Tarix:
5. Şikayətin predmeti
-səyyar vergi yoxlaması və onun nəticəsi barədə aktlar
6. Şikayətin mətni

Göndər
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Ölkədə iqtisadi islahatlar dərinləşdikcə vergitutmanın qanunvericilik və metodoloji bazasının təkmil
ləşdirilməsi zərurəti də meydana çıxırdı. Məhz belə bir şəraitdə ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və
diqqəti ilə Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminin yenidən təşkil edilməsinə başlanıldı.
Mövcud normativ aktlar vergi sistemini tam şəkildə yox, onun müxtəlif sahələrini əhatə edirdi ki, nəticə
etibarilə vergi sisteminin mərkəzləşmiş formada idarə olunmasında bir sıra obyektiv çətinliklər ortaya çıxırdı. Həmin problemlərin aradan qaldırılması isə ilk növbədə bütün vergi sisteminin vahid qanunvericilik
bazası əsasında tənzimlənməsi və idarə olunması zərurətini yaradırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin qəbul olunması
bu problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynadı. Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il noyabrın 6-da
keçirilmiş geniş iclasındakı yekun nitqində müdrik rəhbər Vergi Məcəlləsinin qısa müddətdə hazırlanmasının və qəbul edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, bununla əlaqədar hökumətə müvafiq tapşırıqlar verdi.
Vergi Məcəlləsinin layihəsi üzərində gərgin və səmərəli iş aparıldı, bu mühüm qanunvericilik sənədi Milli
Məclisdə müzakirə edilərək, 2000-ci ilin iyul ayında qəbul edildi və 2001-ci ilin yanvar ayının 1-dən qüvvəyə
mindi.
Vergi islahatlarının bütün istiqamətləri vergi münasibətlərinin müxtəlif mərhələlərinin tənzimlənməsinin
hüquqi əsasını qoyan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində öz əksini tapmışdır. Burada ölkəmizdə
tətbiq olunan vergilərin dəqiq siyahısı müəyyən edilmiş, vergi ödəyicilərinin və vergi orqanlarının hüquq və
vəzifələri təsbit edilmiş, vergilərin ödənilməsi üzrə öhdəliklərin yaranmasının (dəyişdirilməsinin, dayandırılmasının) əsasları və icra olunmasının qaydaları müəyyənləşdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ölkəmizdə vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını,
vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və
vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti,
dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi
qaydalarını müəyyənləşdirdi.
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Vergi Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı vergilər müəyyən edilir və ödənilir:
- dövlət vergiləri;
- muxtar respublika vergiləri;
- yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri).
Dövlət vergilərinə aşağıdakılar aiddir:
1. hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan başqa);
2. fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
3. əlavə dəyər vergisi;
4. aksizlər;
5. hüquqi şəxslərin əmlak vergisi;
6. hüquqi şəxslərin torpaq vergisi;
7. yol vergisi;
8. mədən vergisi;
9. sadələşdirilmiş vergi.
Muxtar respublika vergiləri dedikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və Naxçıvan Muxtar Respublikasında
ödənilən vergilər nəzərdə tutulur.
Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) dedikdə, Vergi Məcəlləsində və müvafiq qanunla müəyyən edilən,
bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə
tutulur.
Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) aşağıdakılardır:
- fiziki şəxslərin torpaq vergisi;
- fiziki şəxslərin əmlak vergisi;
- yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;
- bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi.
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Mənfəət vergisi
Ümumi məlumat: Azərbaycanda klassik mənfəət vergisi sistemi tətbiq edilir. Müəssisənin mənfəəti
vergiyə cəlb edildikdən sonra səhmdarlara ödənilən dividendlər ödəmə mənbəyində yekun vergiyə cəlb
olunur. Dividendi alan şəxslərin həmin gəliri bir daha vergiyə cəlb olunmur.
Vergi ödəyiciləri:
Rezident və qeyri-rezident müəssisələr mənfəət vergisinin ödəyiciləridirlər.
Mənfəət vergisinin ödəyicilərinə aşağıdakılar daxildir:
- Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş hüquqi şəxslər;
- Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari
və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və digər ayrıca bölmələri;
- xarici dövlətin qanunvericiliyinə əsasən təsis edilmiş hüquqi şəxslər (korporasiyalar, şirkətlər, firmalar
və digər analoji qurumlar), habelə onların filialları və ya daimi nümayəndəlikləri.
Rezidentlik: Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təsis edilən və sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirən və ya Azərbaycan Respublikasında idarəetmə yeri olan istənilən hüquqi şəxs rezident hesab edilir.
Vergiyə cəlb olunan gəlir: Rezident müəssisələrin bütün gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən
başqa) mənfəət vergisinə cəlb edilir. Qeyri-rezidentlər Azərbaycan mənbəyindən əldə etdikləri ümumi
gəlirlərindən, həmçinin Azərbaycanda yerləşən daimi nümayəndəlik vasitəsilə əldə etdikləri gəlirlərindən
vergi ödəməlidirlər.
Vergidən azad olunan gəlir:
- xeyriyyə təşkilatlarının gəliri (sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa);
- qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və ianələr;
- beynəlxalq, dövlətlərarası və hökumətlərarası təşkilatların gəlirləri (sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə
etdikləri gəlirdən başqa);
- dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünü idarəetmə orqanlarının gəlirləri
(sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlir istisna olmaqla);
- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının, onun qurumlarının və Azərbaycan Respublikası Dövlət
Neft Fondunun, habelə Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun gəlirləri;
- alınmış sığorta ödənişləri (həmin sığorta hadisəsi ilə əlaqədar zərərə aid edilən məbləğlərdən başqa);
- sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil alması üçün yaradılmış xüsusi təhsil müəssisələrinin gəliri
(sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa);
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının
silinməsindən əldə olunan gəlir;
- Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxsin qərarı ilə onun
özünün və onun tam mülkiyyətində olan rezident törəmə müəssisələrinin birinin balansından digərinin
balansına əvəzsiz olaraq verilən aktivlərin dəyəri;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən bir hüquqi şəxsin balansından əvəzsiz olaraq
digər şəxsin balansına verilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri;
- Neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında və
bu qəbildən olan digər sazişlərə uyğun olaraq əsas fondların, daşınar əmlakın və digər aktivlərin hər hansı
şəkildə həmin sazişlərdə Azərbaycan Respublikasını təmsil edən tərəfə təqdim edilməsi üzrə əməliyyatlar;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatının və ya operatorunun mənfəətinin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının
infrastrukturunun tikintisinə və saxlanılmasına yönəldilmiş hissəsi;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslərin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarındakı fəaliyyətdən əldə etdikləri
gəlir — qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları hesabat ilindən başlayaraq — 7 il müddətinə;
- kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslərin
bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri - 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə;
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- körpələr evlərinin, körpələr evi-uşaq bağçalarının, uşaq bağçalarının, xüsusi uşaq bağçalarının və uşaq
evlərinin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə;
- “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
hüquqi şəxslərə ödənilən kompensasiya.
Gəlirdən çıxılan xərclər: Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər və qanunla nəzərdə tutulmuş
icbari ödənişlər gəlirdən çıxıla bilər.
Bəzi xərclər müəyyən məhdudiyyətlərlə gəlirdən çıxıla bilər. Bunlara Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi
normalar çərçivəsində çıxıla bilən ezamiyyə xərcləri daxildir.
Xaricdən alınmış borclara görə ödənilən faiz məbləği və qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında
borclara görə ödənilən faiz məbləğləri faizlərin aid olduğu dövrdə eyni valyuta ilə, oxşar müddətə verilmiş
banklararası kredit hərracında olan və ya hərraclar keçirilmədiyi halda Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı tərəfindən dərc edilmiş banklararası kreditlərə görə ödənilən faizlərin orta səviyyəsinin 125 faizindən
artıq olmamaqla gəlirdən çıxılır.
Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin xərcləri bu cür fəaliyyət
çərçivəsində çəkilirsə, müvafiq olaraq əyləncə və sosial xərclər gəlirdən çıxılır.
Əgər malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar gəlir əvvəllər
sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə daxil edilmişdirsə, vergi ödəyicisi onlarla bağlı olan
ümidsiz borc məbləğini gəlirdən çıxmaq hüququna malikdir.
Sığorta fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş normalara uyğun olaraq ehtiyat sığorta fondlarına ayırma məbləğlərini gəlirdən çıxmaq hüququna
malikdir.
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Mənfəət vergisi
Təmir xərcləri aktivin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərindən aşağıdakı dərəcələrlə çıxıla bilər:
- binalar, tikintilər və qurğular - 2 faizədək;
- maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası - 5 faizədək;
- nəqliyyat vasitələri - 5 faizədək;
- digər əsas vəsaitlər - 3 faizədək.
Gəlirdən çıxılmayan xərclər:
Gəlirdən çıxılmayan xərclərin ən əhəmiyyətli növləri aşağıdakılardır:
- əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən və kapital xarakterli xərclər;
- qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər;
- əyləncə və yemək xərcləri (Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi normalar daxilində müalicə-profilaktik
yeməklərə, süd və ona bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclər, həmçinin dəniz
nəqliyyatında üzücü heyətə verilən yemək xərcləri istisna olmaqla), habelə işçilərin mənzil və digər sosial
xarakterli xərcləri.
Dərəcələr: Mənfəət vergisinin dərəcəsi 20 faiz təşkil edir. Əlillərin və ya sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların ictimai təşkilatlarına məxsus olan işçilərinin ümumi sayının azı 50 faizi əlillərdən və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərdən ibarət olan istehsal müəssisələrinin mənfəət vergisinin
dərəcəsi 50 faiz azaldılır.
Ödəmə mənbəyində vergilər: Rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində
10% dərəcə ilə vergi tutulur. Dividendin faktiki sahibi olan müəssisədən Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq
vergi tutulmuşdursa, dividendi alan müəssisənin həmin gəlirindən bir daha vergi tutulmur.
Rezident müəssisələrə ödənilən faizlərdən ödəmə mənbəyində 10% dərəcə ilə vergi tutulur. Faizlərin
faktiki sahibi mənfəəti vergiyə cəlb olunan rezident müəssisədirsə, Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi
tutulmuş faizləri alan həmin müəssisə hesabladığı verginin məbləğini, ödəmə mənbəyində verginin tutulduğunu təsdiq edən sənədləri təqdim etməklə ödənilməli mənfəət vergisini ödəmə mənbəyində ödənilmiş
verginin məbləği qədər azaldır.

Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanda mənfəət vergisi
dərəcələrinin dinamikası (2000-2014-cü illər)
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Avropada mənfəət vergisinin dərəcələri (2014-cü il)

Mənfəət vergisinin dərəcəsi 20% və aşağı olan ölkələr
Mənfəət vergisinin dərəcəsi 20%-dən artıq olan ölkələr
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Mənfəət vergisi
Amortizasiya məbləğləri:
Amortizasiya çıxılmaları Vergi Məcəlləsinin müddəalarına əsasən həyata keçirilir.
Torpaq, incəsənət əsərləri, nadir tarixi və memarlıq abidələri olan binalar və qurğular (tikililər), həmçinin
köhnəlməyə məruz qalmayan digər aktivlər amortizasiya olunmur:
- elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədləri üçün kabinet və laboratoriyalarda istifadə edilən eksponatlar, avadanlıqlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər;
- məhsuldar heyvanlar;
- kitabxana fondları, kinofondlar (video, audio, foto), səhnə rekvizitləri, muzey eksponatları;
- istifadəyə yararlı olduqları halda, tam amortizasiya edilmiş əsas vəsaitlər;
- konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər;
- istismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər.
Hesablanmış amortizasiya məbləğləri mənfəət vergisi məqsədləri üçün gəlirdən çıxılır.
İllik amortizasiya normaları aşağıdakı kimidir:
- binalar, tikintilər və qurğular - 7 faizədək;
- maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası - 25 faizədək;
- nəqliyyat vasitələri - 25 faizədək;
- iş heyvanları - 20 faizədək;
- geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər - 25 faizədək;
- qeyri-maddi aktivlər - istifadə müddəti məlum olmayanlar üçün 10 faizədək, istifadə müddəti məlum
olanlar üçün isə illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə;
- digər əsas vəsaitlər – 20 faizədək.
Amortizasiya ayırmaları hər kateqoriyaya aid olan əsas vəsaitlər üçün müəyyənləşdirilmiş amortizasiya
normasını həmin kateqoriyaya aid əsas vəsaitlərin vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə tətbiq etməklə hesablanır. Amortizasiyanın hesablanmış illik məbləği Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş normadan aşağı
olarsa, bunun nəticəsində yaranmış fərq növbəti vergi illərində amortizasiyanın gəlirdən çıxılan məbləğinə
əlavə oluna bilər.
İlin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərinin 5 faizindən az olduqda, qalıq
dəyərinin məbləği gəlirdən çıxılır.
Zərərin keçirilməsi: Müəssisənin gəlirlərdən çıxılmasına yol verilən xərclərinin gəlirdən artıq olan hissəsi
beş ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilir və illər üzrə məhdudiyyət qoyulmadan həmin illərin mənfəəti
hesabına kompensasiya edilir.
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İllik amortizasiya normalarının maksimal hədləri

Binalar, tikintilər və
qurğular 7 faiz

Nəqliyyat vasitələri
25 faiz

Maşınlar, avadanlıq və hesablama
texnikası 25 faiz

TM
İş heyvanları
20 faiz

Geoloji kəşfiyyat və təbii
ehtiyatların hasilatına hazırlıq
işlərinə çəkilmiş xərclər 25 faiz

Qeyri maddi aktivlər - istifadə
müddəti məlum olmayanlar 10 faiz,
istifadə müddəti olanlar üçün illər
üzrə istifadə müddətinə mütənasib

Respublika iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli olan stimullaşdırıcı güzəştlər:
Neft və qaz layihələri
“İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu Azərbaycanda təsis edilən, lakin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından, o cümlədən
Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsindən kənarda həyata keçirilən
neft-qaz əməliyyatları ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasında ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üçün
müəssisələrə (yerli və xarici) aşağıdakı güzəştləri nəzərdə tutur:
- mənfəət vergisi rejimi seçimi:
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin dərəcəsi sonradan artırıldıqda, podratçılara bu Qanunda göstərilən şəhadətnamənin verildiyi tarixdə mövcud olan hüquqi şəxslərin mənfəət
vergisinin dərəcəsi tətbiq ediləcək) və podratçılara ödənilən ümumi məbləğlərdən 5 (beş) faiz dərəcəsi
ilə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (Bu verginin ödənilməsi ilə mənfəət vergisi üzrə öhdəliklər tamamilə
yerinə yetirilmiş hesab olunur);
- podratçıların və xarici subpodratçıların ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar ödədikləri
dividendlərin, faizlərin və qeyri-rezident subpodratçının daimi nümayəndəliyinin xalis mənfəətinin ödəmə
mənbəyində vergidən azad olunması;
- podratçılar tərəfindən ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasından ixrac edilən malların (işlərin, xidmətlərin) əlavə dəyər vergisinə 0 (sıfır) faiz dərəcəsi ilə cəlb olunması;
- podratçıların ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar əmlak vergisinin və torpaq vergisinin
ödənilməsindən azad olunması.
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Mənfəət vergisi
Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlər
Azərbaycan Respublikasında prioritet sektorlara və xüsusi sahələrə ayrılan xarici investisiyalara vergi
güzəştləri təqdim edilir. Belə ki, hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərdə subpodratçı tərəflərə ƏDV-yə sıfır
(0) dərəcə ilə cəlb edilmə kimi mühüm güzəşt təqdim edilir.
Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlər Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya edilir və qanun qüvvəsinə malikdir. Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişdə ümumi qanunvericiliklə
ziddiyyət təşkil edən müddəalar mövcud olarsa, həmin sazişlərin müddəaları tətbiq edilir.
Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişə həmin sazişin tərəfləri olan şəxslər və Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanları (Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycan
Respublikası Dövlət Neft Şirkəti) arasında razılaşdırılmış xüsusi vergi protokolları daxil edilir. Bu protokollar
əsasən aşağıdakı məsələlər üzrə təfsilatları əhatə edir:
- xarici subpodratçıların vergiyə cəlb edilməsi;
- muzdlu işçilərin və digər fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi;
- mənfəət vergisi və ƏDV-yə münasibətdə xüsusi qaydalar.
Əsas boru kəməri haqqında sazişlər
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru Kəməri və Cənubi Qafqaz Boru Kəməri layihələrində fəaliyyət göstərən
müəssisələrə tətbiq edilən vergi rejimləri də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qanun şəklində qəbul edilir və bu sazişlər ümumi qanunvericiliklə ziddiyyət təşkil edərsə, həmin sazişlərin
müddəaları tətbiq edilir.
Əsas Boru Kəməri haqqında sazişə həmin sazişin tərəfləri olan şəxslər və Azərbaycan Respublikasının
müvafiq dövlət orqanları (Vergilər Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Gömrük Komitəsi və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti) arasında razılaşdırılmış xüsusi vergi protokolları daxil edilir. Bu protokollar,
əsasən, aşağıdakı məsələlər üzrə təfsilatları əhatə edir:
- muzdlu işçilərin və digər fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi;
- mənfəət vergisi və ƏDV-yə münasibətdə xüsusi qaydalar.

Azərbaycan xam neftinin dünya bazarına nəql olunması üzrə əsas neft kəmərləri

Baku-Novorossiysk
oil pipeline

ME

RK

TU

Baku-Supsa
oil pipeline

ST
NI

Nabucco gas pipeline
to Central Europe
(planned)

AN

Baku-Tbilisi-Ceyhan
oil pipeline
Baku-Tbilisi-Erzurum
gas pipeline
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Trans-Caspian gas pipeline
(proposed)
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Neft və qeyri-neft sektorları üzrə mənfəət vergisindən daxilolmalar (mln. manat)
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Perspektiv TANAP və TAP qaz layihələri

«Nabucco West»

TANAP (Trans-Anadolu Pipeline)

TAP (Trans-Adriatic Pipeline)
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Mənfəət vergisi
Sənaye və texnologiyalar parklarında vergi güzəştləri: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına
əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatının və ya operatorunun
mənfəətinin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının infrastrukturunun tikintisinə və saxlanılmasına
yönəldilmiş hissəsi mənfəət vergisinə cəlb edilmir.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslərin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarındakı fəaliyyətdən
əldə etdikləri gəlir — qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata
alındıqları hesabat ilindən başlayaraq — 7 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilir.
Vergi dövrü: Vergi ili təqvim ili hesab edilir. Vergi ödəyiciləri vergi öhdəliklərini özləri hesablayır.
Vergi bəyannamələrinin təqdim edilmə müddəti: Vergi ödəyiciləri vergi bəyannamələrini qeydiyyatda
olduqları yer üzrə vergi orqanlarına hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq təqdim
etməlidirlər.
Vergi bəyannaməsini əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim edilməməsinə görə 40 manat
maliyyə sanksiyası nəzərdə tutulmuşdur. Bəyannamədə vergi öhdəlikləri ödənilməli olan vergi məbləğinə
nisbətən az göstərilmiş, habelə büdcəyə çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin 50 faizi həcmində maliyyə sanksiyası
tətbiq edilir.
Verginin ödənilmə müddəti: Vergi ödəyiciləri mənfəət vergisini rüblük cari ödənişlər vasitəsilə
ödəməlidirlər. Verginin məbləği rüb qurtardıqdan sonra 15 gündən gec olmayaraq ödənilməlidir. Hər rüb
üçün ödənişin məbləği əvvəlki vergi ilində hesablanmış vergi məbləğinin ¼ hissəsini təşkil edir.
Yeni yaradılmış və əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan müəssisələr cari vergi ödəmələrinin məbləğini
təqvim ili ərzində rüblər üzrə artan yekunla Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən vergi dərəcələrinə əsasən
hesablayır.
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Mənfəət vergisi üzrə bəyannamələrin təqdim edilməsi vəziyyəti
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Qeyd: 2014-cü il üzrə bəyannamələr 2015-ci ilin mart ayının 31-nədək təqdim edilir.
Maraqlı fakt:
• 1 yanvar 2013-cü il tarixdən etibarən Vergi Məcəlləsinə Vergi Partnyorluğu Sazişi anlayışı
daxil edilmişdir. Bu saziş vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında bağlanılır və vergi
risklərinin minimallaşdırılması məqsədi daşıyır.
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Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Gəlir vergisi haqqında ümumi məlumat: Fiziki şəxslərin cəlb edildiyi ən mühüm vergi proqressiv
dərəcələrlə tutulan fiziki şəxslərin gəlir vergisidir. Rezidentlər bütün gəlirləri, qeyri-rezidentlər isə Azərbaycan
mənbəyindən gəlirləri üzrə vergiyə cəlb edilir.
Vergi ödəyiciləri: Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyiciləridir.
Rezidentlik: Təqvim ili ərzində üst-üstə 182 gündən artıq müddətdə həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan şəxslər rezident hesab edilir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə (hər hansı birində) fiziki şəxsin olma müddəti 182
gündən artıq olmadıqda, həmin fiziki şəxs aşağıdakı ardıcıllıqla göstərilən meyarlarla Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır:
- daimi yaşayış yeri;
- həyati mənafelərinin mərkəzi;
- adətən yaşadığı yer;
- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı.
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi rezidentlərin bütün gəlirlərindən, qeyri-rezidentlərin isə Azərbaycan
mənbəyindən olan gəlirlərindən tutulur.
Vergiyə cəlb olunan gəlir:
Aşağıdakı gəlir növləri fiziki şəxslərin gəlir vergisinə cəlb edilir:
- muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir;
- muzdlu işə aid edilməyən fəaliyyətlərdən gəlir;
- vergilərdən azad edilən gəlirlərdən və əsas vəsaitlərin (vəsaitin) yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artımdan başqa bütün digər gəlirlər.
Rezidentlərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr
üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərq kimi müəyyən edilir.
Pensiya gəliri
Pensiya gəlirinə əmək pensiyası, əlillik, analıq, sosial status və s. səbəblərdən ödənilən pensiyalar daxildir.
İcbari dövlət pensiyaları fiziki şəxslərin gəlir vergisinə cəlb edilmir.
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Azərbaycanda gəlir vergisinin dərəcələri, minimum aylıq əmək
haqqı və yaşayış minimumunun həcmi (manatla)
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MDB dövlətləri üzrə minimum aylıq əmək haqqı
(2013-cü il, ABŞ dolları ilə)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Belarus			162
Rusiya			158
Ukrayna		 152
Azərbaycan		
134
Qazaxıstan		 121
Ermənistan		 111
Tacikistan		 52
Moldova		 46
Qırğızıstan		 17

Mənbə: “MDB dövlətlərində vergitutma məsələləri“ Moskva 2014-cü il
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Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Azadolmalar:
Fiziki şəxsin muzdlu işdən əldə etdiyi gəlirlərə münasibətdə aşağıdakı azadolmalar tətbiq olunur:
- fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə
edilən aylıq gəliri 250 manatadək olduqda, əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1
misli, illik gəliri 3000 manatadək olduqda, əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12
misli məbləğində olan hissəsi;
- əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətlər istisna olmaqla, dövlət
müavinətləri, əvəzsiz dövlət köçürmələri, dövlət pensiyaları, dövlət təqaüdləri, işçilərin sayının və ştatların
ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə Azərbaycan Respublikasının
Əmək Məcəlləsinə müvafiq ödənilən təminatlar;
- Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına və hakimlərə öz səlahiyyətlərinin yerinə
yetirilməsi ilə bağlı xərclərin ödənilməsi üçün qanunla müəyyən edilmiş miqdarda verilən aylıq pul təminatı
və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə vəzifəyə təyin olunan Azərbaycan Respublikasının icra
hakimiyyəti və digər dövlət orqanlarının (təsisatlarının) rəhbər işçilərinə səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı
təmsilçilik xərclərinin ödənilməsi üçün verilən vəzifə maaşlarına aylıq əlavə pul təminatı;
- dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik
haqq.
Fiziki şəxslərə kompensasiya xarakterli aşağıdakı ödəmələr gəlir vergisinə cəlb edilmir:
- iş vaxtı daimi yolda olan və ya işi gediş-gəliş (səyyar) xarakteri daşıyan, çöl təşkilatlarında işləyən
işçilərə gündəlik ezamiyyə xərclərinin əvəzində verilən əlavə vəsaitin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə
sutkalıq ödənişlərin qanunvericiliklə nəzərdə tutulan məbləği;
- müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarı ilə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin məbləğləri;
- ağır, zərərli və təhlükəli istehsalatlarda işçilərin tibbi müayinədən keçirilməsi üçün işəgötürənin hesabına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ödənilmiş xərc məbləğləri;
- əmək şəraiti zərərli, ağır olan və yeraltı işlərdə çalışan işçilərə verilən pulsuz müalicə-profilaktik
yeməklər, süd və ona bərabər tutulan digər məhsulların dəyəri və işçilərə müəyyən edilmiş müddətlərdə və
tələb olunan çeşidlərdə verilən xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı və digər fərdi mühafizə vasitələrinin dəyəri;
- istehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara (magistrlərə) müəssisə və
təşkilatların hesabına ödənilən təqaüd məbləğləri;
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- təbii fəlakət və digər fövqəladə hallarla əlaqədar müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qərarları
əsasında, habelə xarici dövlətlər və digər təşkilatlar tərəfindən göstərilən birdəfəlik yardımlar;
- verdikləri qana görə donorlara ödənilən kompensasiya məbləğləri;
- dalğıc işləri üçün pul mükafatı;
- ictimai təşkilatlar, xeyriyyə cəmiyyətləri və fondları tərəfindən verilən maddi yardımlar;
- hərbi qulluqçulara, prokurorluq orqanlarının prokurorluq işçilərinə və prokurorluq işçiləri olmayan
hərbi qulluqçularına, hüquq mühafizə və feldyeger rabitəsi orqanlarının xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarına
ödənilən bütün növ ödənişlər (vəzifə və hərbi (xüsusi) rütbəyə görə maaşlar istisna olmaqla), habelə,
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektləri ilə əməkdaşlıq edən şəxslərə, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat fəaliyyəti
subyektlərinə kömək edən şəxslərə ödənilən bütün növ əmək haqqı, mükafat və digər maddi təminatlar;
- işəgötürən tərəfindən işçinin hərbi və alternativ xidmətə çağırılması ilə əlaqədar ödənilən müavinətlərin
qanunvericilikdə nəzərdə tutulan məbləği.
Xarici ölkələrdə Azərbaycan Respublikasının xidmətində olan diplomatik xidmət əməkdaşlarının rəsmi
məşğulluqlarından gəlirləri:
- rotasiya qaydasında xaricə ezamiyyətə göndərilən diplomatik xidmət əməkdaşlarının və diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən şəxslərin və mühafizəsi zəruri hesab
edilən Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərinin və konsulluqlarının mühafizəsini həyata keçirən hərbi qulluqçuların xarici
ölkədə aldığı əmək haqqı, Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və ya konsulluq əməkdaşının rəsmi
məşğulluğundan gəlir;
Təqvim ili ərzində alınan hədiyyə, maddi yardım, birdəfəlik müavinət və miraslara münasibətdə aşağıdakı azadolmalar tətbiq edilir:
- hədiyyələrin, təhsil və ya müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın, birdəfəlik müavinətin
dəyərinin 1 000 manatadək olan hissəsi, xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün maddi yardımın, birdəfəlik
müavinətin dəyərinin 2 000 manatadək olan hissəsi, mirasların dəyərinin 20 000 manatadək olan hissəsi;
Təhsil və ya müalicə haqları almış şəxslərə bu güzəşt o halda verilir ki, həmin məbləğlərin təyinatı üzrə
ödənildiyini təsdiq edən müvafiq sənədlər təqdim edilmiş olsun.
- hədiyyə, maddi yardım və miras vergi ödəyicisinin ailə üzvlərindən alındığı halda onun tam dəyəri.

Maraqlı fakt:
• Azərbaycanda fiziki şəxslərə tətbiq olunan vergi güzəştlərinin sayı 46-dır.
Bu da ümumi tətbiq olunan vergi güzəştlərinin yarısı qədərdir.
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Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Fiziki şəxslərin digər gəlirlərinə münasibətdə aşağıdakı azadolmalar tətbiq olunur:
- alimentlər;
- qiymətli daşlardan və metallardan, qiymətli daşlar və metal məmulatlarından, incəsənət əsərlərindən,
əntiq əşyalardan və vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətində istifadə edilən və ya istifadə edilmiş
əmlakdan başqa, daşınan maddi əmlakın təqdim edilməsindən gəlir;
- sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta olunanın və faydalanan şəxsin həyatına, habelə onun əmlakına
və ya əmlak mənafelərinə dəymiş zərərin əvəzini ödəmək üçün pul və ya natura şəklində ödənilmiş vəsait,
həmçinin işəgötürən tərəfindən ödənilən bütün növ icbari sığorta və könüllü tibbi sığorta haqları, 3 ildən
az olmayan müddətə bağlanan müqavilə ilə həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə işəgötürənin
Azərbaycan Respublikasının sığortaçılarına ödədikləri sığorta haqları, həyatın yığım sığortası və pensiya
sığortası üzrə müqavilənin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3 illik müddət keçdikdən sonra sığorta olunana
və faydalanan şəxsə ödənilən hər hansı məbləğlər;
- vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində əsas yaşayış yeri olduğu daşınmaz əmlakının təqdim edilməsindən gəlir;
- dəymiş zərərlərin ödənilməsi ilə bağlı alınan kompensasiya ödənişləri;
- bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından alınan gəlirlər;
- sənətkarlığın misgərlik, qalayçılıq və saxsı məmulatlarının, təsərrüfat müxəlləfatının, bağçılıq-bostançılıq alətlərinin, xalq musiqi alətlərinin, oyuncaqların, suvenirlərin, qamışdan və qarğıdan məişət əşyalarının
düzəldilməsi, keramika məmulatlarının bədii işlənməsi, bədii tikmə, ağac materiallardan məişət alətlərinin
hazırlanması sahəsində fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin gəlirləri;
- müvafiq qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyatdan keçmiş lotereyalardan, habelə
dövlət daxili uduşlu istiqrazlardan əldə olunan uduşların dəyəri;
- yarışlarda və müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların tam dəyəri. Beynəlxalq yarışlarda və
müsabiqələrdə pul şəklində alınan mükafatların dəyəri 4000 manatadək, respublika, şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində isə — 200 manatadək;
- “Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
fiziki şəxslərə ödənilən kompensasiya;
- “Bədən tərbiyəsi və idman haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 53.1-ci maddəsi ilə
müəyyən edilmiş qaydada keçirilən idman mərc oyunlarından əldə edilən uduşlar;
- Azərbaycan Respublikasının keçmiş Prezidentinə və onun ailə üzvlərinə ödənilən pensiya, müavinət və
digər ödənişlərin məbləği;
- müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının
rezidenti olan hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslərin sənaye, yaxud
texnologiyalar parklarında fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlir (əmək haqqından tutulan gəlir vergisi istisna
olmaqla) — qanunvericiliyə uyğun olaraq sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları
hesabat ilindən başlayaraq — 7 il müddətinə;
- yerli bank və xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı tərəfindən fiziki şəxslərin əmanətləri
üzrə ödənilən illik faiz gəlirlərinin 500 manatadək olan hissəsi.
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Maraqlı faktlar:
• Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin gəlirləri sahibkarlıq
məqsədilə çəkilmiş xərclər çıxılmaqla 20% dərəcə ilə gəlir vergisinə cəlb edilir.
• Fiziki şəxslərin muzdlu işdən aylıq gəlirləri 2001-ci ildə 5 pilləli (12%,20%, 25%,
30%, 35%), 2002-2003-cü illər ərzində 3 pilləli (12%, 25%, 35%) dərəcə şkalası ilə
gəlir vergisinə cəlb olunurdu. 2004-cü ildən isə şkala 2 pilləli sistemə endirildi.

Azərbaycanda vergi qanunvericiliyi

Dərəcələr:
Fiziki şəxslərin vergiyə cəlb edilməsi gəlirin növündən asılı olaraq fərqli qaydada həyata keçirilir. Aşağıdakı fiziki şəxslərin gəlir vergisi onların aylıq gəlirlərindən ödəmə mənbəyində tutulur:
- muzdlu işçilər;
- dövlət sosial sığorta sistemi altında ödənilmiş pensiyalar istisna olmaqla pensiya ödənişləri alan şəxslər;
- vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicisi kimi uçota alınmayan və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə
nömrəsi olmayan fiziki şəxslər.
Yuxarıda sadalanan vergi ödəyicilərinə aşağıdakı vergi dərəcələri tətbiq edilir:
Aylıq dərəcə cədvəli
Vergi tutulan aylıq gəlirin məbləği			
Verginin məbləği
		2 500 manatadək					14 faiz
2 500 manatdan çox olduqda		
350 manat + 2 500 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi

İllik dərəcə cədvəli		
Vergi tutulan illik gəlirin məbləği				
Verginin məbləği
		30 000 manatadək					14 faiz
30 000 manatdan çox olduqda		
4 200 manat + 30 000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi

Fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirləri 20% dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir.

Azərbaycanda iqtisadi rayonlar üzrə əhalinin hər nəfərinə düşən orta illik gəlir
(2013-cü il, manatla)
Balakən
Zaqatala
Qax

Ağstafa
Qazax

Tovuz

Şəki

Samux

Xaçmaz

Qusar

Oğuz
Qəbələ

Şabran

Quba

Siyəzən

İsmayıllı Şamaxı
Xızı
Gəncə Mingəçevir
Ağdaş
Goranboy
Gədəbəy
Göyçay
Göygöl
Qobustan
Ağsu
Naftalan
Ucar
Daşkəsən
Abşeron
Tərtər Bərdə Zərdab Kürdəmir
Şəmkir

Ağdam
Ermənistanın
işğalı altında olan
Azərbaycan rayonları

İmişli
Beyləqan

Naxçıvan Muxtar
Respublikası

Bakı şəhəri 9 539 manat

Biləsuvar
Cəlilabad
Yardımlı

Neftçala

Masallı

Lerik

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi, 2013-cü il

Bakı

Hacıqabul
Sabirabad
Saatlı
Salyan

Ağcabədi

Füzuli

Sumqayıt

Lənkəran
Astara

Naxçıvan MR və Naftalan 4 000 manat
3 000 - 4 000 manat
2 000 - 3 000 manat
1 000 - 2 000 manat
250 - 1 000 manat
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Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Zərərlər: Fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirindən çıxılmasına yol verilən
xərclərinin belə ümumi gəlirdən artıq olan hissəsi digər gəlirlərdən çıxıla bilməz, lakin gələcək dövrlərdə
sahibkarlıq fəaliyyətindən ümumi gəlir hesabına kompensasiya edilməsi üçün üç ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilə bilər.
Beynəlxalq aspektlər: Rezident fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda
Azərbaycan mənbəyindən olmayan gəlirindən ödənilmiş gəlir vergisinin məbləğləri Azərbaycanda vergi ödənilərkən nəzərə alınır. Nəzərə alınan məbləğ Azərbaycan Respublikasında həmin gəlirdən və ya
mənfəətdən müəyyən edilmiş dərəcələrlə tutulan verginin məbləğindən çox olmamalıdır.
Ödəmə mənbəyində tutulan vergilər: Dividendlər ödəmə mənbəyində 10% dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir. Bu cür vergiyə cəlb edilmiş dividendlərin faktiki sahibi olan səhmdar fiziki şəxslərin həmin gəlirlərindən
bir daha vergi tutulmur.
Faizlər, müəyyən edilmiş güzəşt nəzərə alınmaqla, ödəmə mənbəyində 10% dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir.
Royaltidən gəlir ödəmə mənbəyində 14% dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir.
İcarə haqqından gəlirlər ödəmə mənbəyində 14% dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir.
Güzəştlər:
Aşağıdakı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400 manat məbləğində
azaldılır:
- Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanları;
- Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanları;
- müharibə əlilləri;
- həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadları (ərləri);
- 1941—1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslər;
- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslər;
- Çernobıl AES-də qəza, mülki və ya hərbi təyinatlı atom obyektlərində digər radiasiya qəzaları nəticəsində,
habelə nüvə qurğularının hər hansı növləri, o cümlədən nüvə silahı və kosmik texnika ilə bağlı olan sınaqlar, təlimlər və başqa işlər nəticəsində şüa xəstəliyinə və şüa yükü ilə əlaqədar xəstəliyə tutulmuş və ya bu
xəstəlikləri keçirmiş şəxslər.
I və II qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başqa), sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək şəxslərin
hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200 manat məbləğində azaldılır.
Aşağıdakı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100 manat məbləğində
azaldılır:
- həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri və arvadları (ərləri). Bu şəxslərin arvadlarına (ərlərinə)
güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar;
- 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının
ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları (ərləri). Bu şəxslərin
arvadlarına (ərlərinə) güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar;
- Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlimyoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər;
- daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud uşağa və ya I qrup əlilə baxan və onunla birlikdə
yaşayan valideynlərdən biri (özlərinin istəyi ilə), arvad (ər), himayəçi və ya qəyyum;
- məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər. Bu güzəşt mənzil qanunvericiliyinə və ya mülki
hüquqi əqdlərə əsasən ayrıca mənzil sahəsi əldə etməsi nəticəsində daimi məskunlaşmış şəxslərə şamil
edilmir.
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Qeyd olunan şəxslərin muzdlu işdən vergi tutulan
aylıq gəliri 400 manat məbləğində azaldılır

Azərbaycan Respublikası Milli Qəhrəmanları

Müharibə əlilləri

Müharibə veteranı adını almış şəxslər

Sovet İttifaqı Qəhrəmanları

Sosialist Əməyi Qəhrəmanları

1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə
görə orden və medallarla təltif olunmuş şəxslər
Çernobıl AES-də qəza, mülki və ya hərbi təyinatlı atom
obyektlərində digər radiasiya qəzaları nəticəsində şüa
xəstəliyinə və şüa yükü ilə əlaqədar xəstəliyə tutulmuş şəxslər
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Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı üç nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23
yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 50 manat
məbləğində azaldılır.
Bu qayda uşaqların 18 yaşa, tələbələrin və şagirdlərin 23 yaşa çatdığı ilin sonunadək, habelə uşaqların
və himayədəkilərin öldüyü hallarda ölüm ilinin sonunadək saxlanılır.
Fiziki şəxslərin vergi tutulan gəliri uşağın doğulduğu və himayədə olanın himayəyə götürüldüyü aydan
başlayaraq azaldılır.
Himayədə olanların sayı il ərzində azaldıqda (uşaqların ölüm halları istisna olmaqla) himayədə olanların
sayının azaldığı aydan sonrakı aydan başlayaraq onların saxlanması üçün məbləğin çıxılmasına xitam verilir.
Vergi dövrü: Vergi ili təqvim ili sayılır.
Vergi bəyannamələrinin təqdim edilmə müddəti: Ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb olunması nəzərdə
tutulmayan gəlirləri olan fiziki şəxslər, yaxud Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda gəlir, o
cümlədən royaltidən gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən
gec olmayaraq vergi orqanlarına bəyannamə verməlidirlər. Xüsusi notariuslar hər rüb başa çatdıqdan sonra
növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına gəlir vergisi bəyannaməsi təqdim edirlər.
Verginin ödənilməsi:
Fərdi sahibkarlar gəlir vergisini rüblük cari ödənişlər vasitəsilə ödəməlidirlər. Verginin məbləği rüb qurtardıqdan sonra 15 gündən gec olmayaraq ödənilməlidir. Hər rüb üçün ödənişin məbləği əvvəlki vergi ilində
hesablanmış vergi məbləğinin ¼ hissəsini təşkil edir. Eyni zamanda vergi ödəyicisi cari vergi ödəmələrinin
məbləğini bu rübdəki gəlirinin həcmini onun keçən ilin ümumi gəlirində (gəlirdən çıxılan məbləğlər nəzərə
alınmadan) verginin xüsusi çəkisini göstərən əmsala vurmaqla müəyyənləşdirə bilər.
İşəgötürənlər fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyində tutulmuş vergilər (muzdlu işçilərə və həmçinin rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərə royalti, dividend, sığorta, nəqliyyat və s. ödənişlər) barədə vergi
ödəyicisinin kateqoriyasından asılı olaraq rüblük və illik bəyannamələr təqdim edirlər.
Vergi, faiz və ya maliyyə sanksiyalarının hesablanmış məbləğdən artıq ödənilmiş hissəsi digər vergilər,
faizlər, maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsinə və ya vergi ödəyicisinin
gələcək vergi öhdəliklərinin ödənilməsinə aid edilə bilər.
Artıq ödənilmiş verginin məbləği gələcək vergi öhdəliklərinə aid edilmədiyi halda vergi ödəyicisi ərizə
verməklə həmin məbləğin qaytarılmasını tələb edə bilər. Qaytarılma ərizənin verildiyi tarixdən 45 gün
ərzində həyata keçirilməlidir.
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Fərdi sahibkarların ödədikləri gəlir vergisi üzrə
bəyannamələrin təqdim edilməsi vəziyyəti
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Qeyd: 2014-cü il üzrə bəyannamələr 2015-ci ilin mart ayının 31-nədək təqdim edilir.
Maraqlı fakt:
• Azərbaycanda könüllü ödəmə səviyyəsinin yüksəldilməsi və vergi inzibatçılığında İKT-nin
tətbiqinin genişləndirilməsi nəticəsində gəlir vergisi üzrə elektron formada təqdim olunmuş
bəyannamələrin faizi 2008-ci ildəki 34,5%-dən 2013-cü ildə 74,7%-ə yüksəlmişdir.
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Əlavə dəyər vergisi
Ümumi məlumat: ƏDV malların təqdim edilməsinə, işlərin görülməsinə, xidmətlərin göstərilməsinə və
idxala tətbiq edilir. ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş və ya keçməli olan şəxs ƏDV-nin ödəyicisi
hesab olunur. Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi
tutulan əməliyyatlarının həcmi 120 000 manatdan artıq olan şəxslər ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata
dair ərizə verməyə borcludur.
Bir əqd və ya müqavilə üzrə əməliyyatın ümumi dəyəri 120 000 manatdan artıq olduqda, bu əməliyyat
ƏDV tutulan əməliyyat sayılır və həmin əməliyyatı həyata keçirən şəxs bu əməliyyatın aparıldığı günədək
ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməyə borcludur.
Vergi ödəyiciləri:
ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli olan şəxs ƏDV-nin ödəyicisidir.
Qeydiyyatdan keçən şəxs qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi andan etibarən vergi ödəyicisi olur. Qeydiyyata dair
ərizə verməli olan, lakin qeydiyyatdan keçməmiş şəxs qeydiyyata dair ərizə vermək öhdəliyinin yarandığı
dövrdən sonrakı hesabat dövrünün başlanğıcından etibarən vergi ödəyicisi sayılır. Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən şəxslər bu cür idxal malları üzrə ƏDV-nin ödəyiciləri sayılırlar. Aksizli
malların istehsalçıları və mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər ƏDV-nin ödəyiciləri sayılır.
Vergiyə cəlb olunan əməliyyatlar: Malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi
və vergi tutulan idxal vergitutma obyekti hesab edilir.
Vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və digər şəxslərə mal verməsi,
iş görməsi və ya xidmət göstərməsi, habelə barter əməliyyatı vergi tutulan əməliyyat sayılır. Vergi ödəyicisi
malları (işləri, xidmətləri) ƏDV-ni ödəməklə əldə edirsə və müvafiq əvəzləşdirmə alırsa və ya almaq hüququna malikdirsə, belə mallardan (işlərdən, xidmətlərdən) qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə
edilməsi, fövqəladə hallardan başqa malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması, tam amortizasiya olunmadan uçotdan silinməsi və ya oğurlanması vergi tutulan əməliyyat sayılır.
Vergiyə cəlb olunan dəyər:
ƏDV tutulan əməliyyatın dəyəri vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud
almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan məbləği (yol vergisi istisna olmaqla, digər vergilər,
rüsumlar və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) hesab edilir.
ƏDV tutulan idxalın dəyəri malların gömrük qanunvericiliyinə əsasən müəyyən edilmiş gömrük
dəyərindən və malların Azərbaycana idxalı zamanı ödənilməli olan vergi (ƏDV və yol vergisi nəzərə alınmadan) və rüsumlardan ibarətdir.
Hesabat dövrü ərzində vergi tutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan ƏDV-nin məbləği vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərqdən
ibarətdir.
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Maraqlı fakt:
• Azərbaycanda 1 yanvar 2008-ci ildən etibarən ƏDV-nin depozit hesabı tətbiq edildikdən sonra
ƏDV üzrə vergi daxilolmaları 2007-ci illə müqayisədə 2 dəfəyədək artmış, vergi hesab-fakturaları
üzrə ƏDV fırıldaqçılığının sayı sıfıra endirilmişdir.

Azərbaycanda vergi qanunvericiliyi

ƏDV məqsədləri üçün məcburi qeydiyyatdan keçmə üzrə minimum illik dövriyyə: 120 000 manat
(≈153 min ABŞ dolları).
Dərəcələr:
ƏDV-nin standart dərəcəsi 18%-dir.
Sıfır (0) dərəcə aşağıdakılara tətbiq edilir:
- Malların və Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən xidmətlərin ixracına;
- Hasilatın Pay Bölgüsü haqqında Saziş rejimi altında idxalına;
- Qrant müqaviləsi (qərarı) əsasında xaricdən alınan qrantlar hesabına malların idxalı, qrant üzrə resipi
yentlərə malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə;
- Beynəlxalq və tranzit yük və sərnişin daşınması, habelə beynəlxalq və tranzit uçuşlarla bilavasitə
əlaqəli işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə;
- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına qızıl və digər qiymətlilərin göndərilməsinə;
- Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi, həmçinin bu nümayəndəliklərin müvafiq statuslu
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan diplomatik və inzibati-texniki işçilərinin, o cümlədən onlarla yaşayan ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mallar və xidmətlərə.

Ümumi vergi daxilolmaları və ƏDV üzrə daxilolmaların dinamikası
(2005-2014-cü illər, mln. manat)
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Əlavə dəyər vergisi
Azadolmalar:
Ən əhəmiyyətli ƏDV azadolmaları aşağıdakılardır:
- özəlləşdirilmə qaydasında dövlət müəssisəsindən satın alınan əmlakın dəyəri, habelə dövlət əmlakının
icarəyə verilməsindən alınan icarə haqqının büdcəyə ödənilməli olan hissəsi;
- maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi;
- milli və ya xarici valyutanın (numizmatika məqsədlərindən başqa), həmçinin qiymətli kağızların
göndərilməsi və ya idxal edilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun aktivlərində yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan qızılın, habelə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankının valyuta sərvətlərinin, xaricdə istehsal edilmiş Azərbaycan Respublikası pul nişanlarının, yubiley
sikkələrinin və digər bu qəbildən olan qiymətlilərin idxalı;
- idxal olunmuş əmlak istisna olunmaqla, müəssisənin nizamnamə kapitalına əmlakın pay şəklində
qoyuluşu;
- kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının alqı-satqısının bütün növləri üzrə dövriyyələr, mətbu kütləvi
informasiya vasitələri məhsulları istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti (reklam
xidmətləri istisna olmaqla);
- ümumtəhsil müəssisələri üçün dərslik komplektləri (iş dəftərləri istisna olmaqla) və uşaq ədəbiyyatının
istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti;
- Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı, iş görülməsi və xidmət
göstərilməsi;
- Azərbaycan Respublikasına, o cümlədən onu təmsil edən hüquqi şəxslərə neft-qaz ehtiyatlarının
kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında və bu qəbildən olan digər
sazişlərə uyğun olaraq verilməsi nəzərdə tutulan əsas fondların, daşınan əmlakın və digər aktivlərin
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna və ya Azərbaycan Respublikasını təmsil edən tərəfə hər hansı
şəkildə təqdim edilməsi üzrə əməliyyatlar;
- sərnişinlərin Metropolitenlə daşınması;
- ödənişli təhsil xidmətləri;
- hüquqi şəxsdə səhmlərin və ya iştirak paylarının satılması və ya təqdim edilməsi;
- sənaye və texnologiyalar parklarının operatorları və ya idarəetmə təşkilatları tərəfindən müəyyən avadanlıqların idxalı;
- sənaye və texnologiyalar parklarının rezidentləri tərəfindən müəyyən avadanlıqların idxalı (7 il
müddətinə).
Nazirlər Kabineti konkret sahənin inkişafını təmin etməklə konkret dövr üçün nəzərdə tutulan, istehsal
ehtiyaclarını yerli xammal hesabına ödəmək mümkün olmadıqda, istehsal təyinatlı xammal və müasir texnologiyanı təmin edən avadanlıqların idxalını ƏDV-dən azad edə bilər.
Qeyri-rezidentlər:
Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinə qeydiyyat üzrə tələblər rezidentlərə tətbiq edilən şərtlərlə eynidir.
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ƏDV üzrə azadolmalar

Özəlləşdirmə qaydasında dövlət
müəssisəsindən satın alınan əmlakın dəyəri

Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi

Milli və xarici valyutanın, qiymətli kağızların
göndərilməsi və idxal edilməsi

İdxal olunmuş əmlak istisna olunmaqla,
müəssisənin nizamnamə kapitalına əmlakın
pay şəklində qoyuluşu

Pr

Mətbu KİV məhsulları istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti (reklam
xidmətləri istisna olunmaqla)
Ümumtəhsil müəssisələri üçün dərslik
komplektləri (iş dəftərləri istisna olmaqla) və
uşaq ədəbiyyatının istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti

Sərnişinlərin Metropolitenlə daşınması

Ödənişli təhsil xidmətləri

Sənaye və texnologiyalar parklarının operatorları və ya idarəetmə təşkilatları tərəfindən
müəyyən avadanlıqların idxalı
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Aksizlər
Ümumi məlumat: Aksiz - qanunvericilikdə müəyyən edilən aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən
dolayı vergi növüdür.
Aksizli mallar:
- içməli spirt, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri;
- tütün məmulatları;
- neft məhsulları;
- minik avtomobilləri (xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat
vasitələri istisna olmaqla);
- istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr;
- idxal olunan platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları, emal olunmuş,
çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz.
Vergi ödəyiciləri:
- Azərbaycan Respublikasında aksizli malların istehsalçıları;
- Azərbaycan Respublikasına aksizli malların idxalçıları;
- xaricdə özü və ya podratçı vasitəsilə aksizli malları istehsal edən və orada vergi ödəyicisi kimi uçotda
olmayan Azərbaycan Respublikasının rezidentləri.
Qeyd: aksizli mallar sifarişçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal
edildiyi hallarda, malların istehsalçısı (podratçı) aksizin ödəyicisidir. Bu halda istehsalçı (podratçı) aksiz
məbləğlərini sifarişçidən almalıdır.
Vergitutma obyekti:
- respublika ərazisində istehsal edilən aksizli malların istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılması;
- idxal edilən aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxması.
Vergi tutulan əməliyyatın məbləği:
Respublika ərazisində istehsal olunan mallar üzrə:
a) neft məhsulları üçün - vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən, o cümlədən barter
əsasında aldığı və ya almalı olduğu haqqın topdansatış bazar qiymətindən (aksiz, yol vergisi və ƏDV çıxılmaqla) aşağı olmayan məbləği;
b) digər aksizli mallar üçün istehsal olunan malların miqdarı.
Respublikaya idxal olunan mallar üzrə:
a) minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər
üzən vasitələr üçün - vasitələrin mühərrikinin həcmi;
b) idxal olunan platinə görə vergi tutulan əməliyyat platinin hər qramı, qızıla, ondan hazırlanmış zərgərlik
və digər məişət məmulatlarına görə - qızılın min çəki vahidindəki miqdarı, emal olunmuş, çeşidlənmiş,
çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza görə - almazın karatı;
c) digər idxal malları üçün - Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilən, lakin topdansatış bazar
qiymətindən aşağı olmayan malların gömrük dəyəri (aksiz, yol vergisi və ƏDV çıxılmaqla).
Aksizdən azadolmalar:
- Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içkinin, 600 ədəd siqaretin, 20 qram qızılın, ondan
hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və
bərkidilmiş 0,5 karat almazın idxalı;
- Azərbaycan Respublikasına avtomobillərlə gələn şəxslər üçün avtomobilin texniki pasportu ilə nəzərdə
tutulmuş bakındakı yanacaq;
- Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzitlə daşınan mallar;
- Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 192-ci və 194-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallarda malların respublika ərazisinə müvəqqəti idxalı;
- Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının aktivlərində yerləşdirilmək üçün idxal olunan platin, qızıl və
emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun aktivlərində yerləşdirilmək üçün idxal olunan qızıl.
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Aksizlərin dərəcələri:
Respublikada istehsal olunan mallar üzrə:
- içməli spirtə, pivəyə, spirtli içkilərə və tütün məmulatlarına tətbiq edilən aksiz dərəcələri:

• içməli spirt
(o cümlədən tərkibində 80 %-dən az spirt olmayan denaturlaşdırılmamış etil spirti;
tərkibində 80 %-dən az spirt olan denaturlaşdırılmamış etil spirti)

hər litrinə 2,0 manat

• araq (vodka), tündləşdirilmiş içkilər və tündləşdirilmiş içki materialları, likyor və
likyor məmulatları

hər litrinə 2,0 manat

• konyak və konyak materialları

hər litrinə 6,0 manat

• şampan şərabı

hər litrinə 2,5 manat

• şərablar və şərab materialları

hər litrinə 0,1 manat

• pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla) və pivə tərkibli digər içkilər

hər litrinə 0,2 manat

• siqarlar, ucları kəsilən siqarlar və siqarilla (nazik siqarlar)

1000 ədədinə 10,0 manat

• tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzediciləri

1000 ədədinə 4,0 manat

- neft məhsullarına, minik avtomobillərinə və istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün
nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə aksiz dərəcələri Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.
Respublikaya idxal olunan mallar üzrə:
- minik avtomobillərinə, istirahət və ya idman üçün yaxtalara və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan
digər üzən vasitələrə aşağıdakı aksiz dərəcələri tətbiq edilir:

Vergitutma obyekti

Aksizin dərəcəsi

minik avtomobilləri üçün mühərrikin həcmi:
2000 sm3-dək olduqda

Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,20 manat

3000 sm3-dək olduqda

400 manat + mühərrikin həcminin 2001 — 3000 kub santimetr
hissəsi üçün hər kub santimetrə görə — 1,5 manat

4000 sm3-dək olduqda

1900 manat + mühərrikin həcminin 3001 — 4000 kub santimetr
hissəsi üçün hər kub santimetrə görə — 4 manat

5000 sm3-dək olduqda

5900 manat + mühərrikin həcminin 4001-5000 kub santimetr
hissəsi üçün hər kub santimetrə görə — 8 manat

5000 sm3-dən çox olduqda
İstirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər
üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr

13900 manat + mühərrikin həcminin 5000 kub santimetrdən çox
olan hissəsi üçün hər kub santimetrə görə — 10 manat
Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 3 manat

- idxal olunan platinə, qızıla, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarına, emal olunmuş,
çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza görə aşağıdakı vergi dərəcələri tətbiq edilir:
a) idxal olunan platinin hər qramına görə - 2,0 manat;
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b) idxal olunan qızılın, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının min çəki
vahidindəki miqdarına görə:
1) qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 375 (üç yüz yetmiş beş) olduqda, hər qramına görə - 0,8
manat;
2) qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 500 (beş yüz) olduqda, hər qramına görə - 1,0 manat;
3) qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 585 (beş yüz səksən beş) olduqda, hər qramına görə - 1,2
manat;
4) qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 750 (yeddi yüz əlli) olduqda, hər qramına görə - 1,5 manat;
5) qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 958 (doqquz yüz əlli səkkiz) olduqda, hər qramına görə - 1,8
manat;
6) qızılın min çəki vahidindəki miqdarı 999 (doqquz yüz doxsan doqquz) olduqda, hər qramına
görə - 2,0 manat;
c) idxal olunan emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almazın 1 karatı üçün
200 manat (aksiz dərəcəsi) olmaqla, aşağıdakı qaydada hesablanır:
1) almazın bir ədədinin miqdarı 1 karatdan aşağı olduqda, aksiz dərəcəsi almazın faktiki miqdarına mütənasib olaraq azaldılır;
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2) almazın bir ədədinin miqdarı 1 karatdan yuxarı olduqda, aksizin məbləği aksiz dərəcəsi ilə
almazın faktiki miqdarının hasilinə aşağıdakı əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır:
• 1 karatdan 2 karatadək olduqda - 2,0;
• 2 karatdan 3 karatadək olduqda - 3,0;
• 3 karatdan 4 karatadək olduqda - 4,0;
• 4 karatdan 5 karatadək olduqda - 5,0;
• 5 karatdan yuxarı olduqda - 10,0.
- digər aksizli mallara tətbiq olunan aksiz dərəcələri Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə tənzimlənir.
İxracın vergiyə cəlb olunması:
Aksizli malların ixracı sıfır (0) dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur.
Aksizin ödənilməsi:
İstehsalçılar hər hesabat ayı üçün vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizləri növbəti ayın 20-dən gec olmayaraq dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.
Ödəyicinin aksizin ödənişi üzrə borcu olduqda, həmin borc yaranandan ödənilənədək həyata keçirilən
vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər sözügedən əməliyyatların aparıldığı vaxt ödənilir. Əks təqdirdə, yəni
ödəniş aparmadıqda ödəyicinin malları istehsal binasının hüdudlarından kənara çıxartmağa hüququ yoxdur.
Malların idxalı zamanı aksiz gömrük orqanları tərəfindən gömrük rüsumlarının tutulduğu qaydada tutulur.
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Əmlak vergisi
Vergi ödəyiciləri:
- xüsusi mülkiyyətində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların hissələri
olan rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər;
- xüsusi mülkiyyətində yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq su və hava nəqliyyatı
vasitələri olan rezident fiziki şəxslər;
- rezident müəssisələr;
- Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata
keçirən qeyri-rezident müəssisələr.
Birgə sahibkarlar əmlakın dəyərində paylarına uyğun olaraq vergi öhdəlikləri daşıyırlar.
Vergitutma bazası vergi ödəyicisindən asılı olaraq dəyişir. Rezident müəssisələrin balansında olan əsas
vəsaitlərin orta illik dəyəri vergitutma obyekti hesab edilir. Azərbaycan Respublikasında özünün daimi
nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-rezident müəssisələr üçün - yalnız
daimi nümayəndəliklə bağlı olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri vergitutma obyekti hesab edilir.
Əmlak vergisindən azadolma və güzəştlər:
- dövlət hakimiyyəti orqanları, büdcə təşkilatları və yerli özünü idarəetmə orqanları, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı və onun qurumları, dövlət fondları və əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud
uşaqların ictimai təşkilatları;
- misgərlik, qalayçılıq, dulusçuluq və saxsı məmulatlarının, təsərrüfat müxəlləfatının, bağçılıq-bostançılıq alətlərinin, xalq musiqi alətlərinin, oyuncaqların, suvenirlərin, qamışdan və qarğıdan məişət əşyalarının
düzəldilməsi, keramika məmulatlarının bədii işlənməsi, bədii tikmə, ağac materiallardan məişət alətlərinin
hazırlanması sahəsində hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin
sənətkarlıq emalatxanalarının binaları və ya binaların bu emalatxanalar yerləşən hissələri;
Vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının dəyəri aşağıdakı əmlakların dəyərində azaldılır:
- ekologiya, yanğından mühafizə və ya mülki mühafizə məqsədli müdafiə üçün istifadə edilən obyektlər;
- məhsul ötürən kəmərlərin, dəmir və avtomobil yollarının, rabitə və enerji ötürücü xətlərinin, meliorasiya və suvarma sistemi obyektləri;
- mexaniki nəqliyyat vasitələri;
- təhsil, səhiyyə, mədəniyyət müəssisələrinin yalnız bu sahələrin təyinatı üzrə istifadə etdiyi obyektləri.
Şəhərlərdə sərnişin daşımaları üçün istifadə olunan trolleybuslar və tramvaylar əmlak vergisindən azaddır.
Binaların icarəyə, kirayəyə verildiyi, habelə sahibkarlıq və ya kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün
istifadə edildiyi hallar istisna olmaqla Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin, habelə
pensiyaçıların və müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının və onların ailə üzvlərinin müddətli hərbi xidmət
dövründə binalara görə ödəməli olduqları əmlak vergisininin məbləği 30 manat azaldılır.
Müəssisələrin balansında olan, sərnişin və yük daşımalarında istifadə edilən su nəqliyyatı vasitələrinə görə
ödənilməli olan əmlak vergisinin məbləği 25 faiz azaldılır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki
şəxslər qanunvericiliyə uyğun olaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları hesabat
ilindən başlayaraq, 7 il müddətinə sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında əmlaklarına görə əmlak vergisini
ödəməkdən azaddırlar.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının
idarəedici təşkilatı və ya operatoru sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının ərazisində yerləşən əmlaklarına
görə əmlak vergisini ödəməkdən azaddır.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) hüquqi və fiziki
şəxslər həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlaka görə 2014-cü il yanvarın 1-dən 5 il müddətinə
əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar.
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Əmlak vergisinin dərəcələri:
Fiziki şəxslər əmlak vergisini aşağıdakı dərəcələrlə ödəyirlər:
- onların xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsinin (yaşayış sahələrinə münasibətdə — onların 30
kvadratmetrdən artıq olan hissəsinin) hər kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələr
tətbiq olunur (bina Bakı şəhərində yerləşdikdə, həmin dərəcələrə Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi 0,7dən aşağı və 1,5-dən yuxarı olmayan əmsallar tətbiq edilməklə):

Yaşayış məntəqələri

Fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri (manatla)

Bakı

0,4

Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu

0,3

Digər şəhərlər (rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla),
rayon mərkəzləri

0,2

Rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə
(Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron rayonunun qəsəbə
və kəndləri istisna olmaqla)

0,1

- su və hava nəqliyyatı vasitələrinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün 0,02 manat;
- mühərriki olmayan su və hava nəqliyyatı vasitələri üçün onların bazar qiymətinin 1 faizi.
Müəssisələr əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyərindən 1 faiz dərəcə ilə əmlak vergisi ödəyirlər.
Əmlak vergisinin hesablanma və ödənilmə qaydaları:
Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalara görə əmlak vergisi onların yerləşdiyi ərazinin
bələdiyyəsi tərəfindən hesablanır.
Əmlak vergisinin hesablanma və ödənilmə qaydaları:
Su və hava nəqliyyatı vasitələrinə görə vergi onların qeydiyyatını həyata keçirən təşkilatlar tərəfindən
verilən məlumatlar əsasında hər il yanvarın 1-i vəziyyətinə hesablanılır.
Bələdiyyələr verginin ödənilməsi barədə tədiyə bildirişini vergi ödəyicilərinə avqustun 1-dən gec olmayaraq verməlidirlər.
Cari il üçün verginin məbləği bərabər hissələrlə, həmin il avqustun 15-dək və noyabrın 15-dək ödənilir.
Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi yerli (bələdiyyə) büdcəyə ödənilir.
Müəssisələr əmlak vergisi üzrə cari vergi ödəmələrini hər rübün ikinci ayının 15-dək həyata keçirilməlidir.
Cari ödəmənin məbləği ötən ilin əmlak vergisi məbləğinin 20%-nə bərabərdir. Müəssisə əmlak vergisinin
illik bəyannaməsini hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına verir.
İllik bəyannamələr üzrə vergilər həmin bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətlərədək
ödənilir. Müəssisələrin əmlak vergisi dövlət büdcəsinə ödənilir.
Mənfəət vergisi məqsədləri üçün ödənilmiş əmlak vergisinin məbləği gəlirdən çıxılır.
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Torpaq vergisi
Ümumi məlumat: Torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin
nəticələrindən asılı olmayaraq torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyə şəklində hesablanır.
Vergi ödəyiciləri:
Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki
şəxslər və müəssisələr torpaq vergisinin ödəyiciləridir.
Torpaq vergisindən azadolma və güzəştlər:
Aşağıdakı torpaqlar torpaq vergisinə cəlb edilmir:
- yaşayış məntəqələrinin ümumi istifadədə olan torpaqları;
- dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünü idarəetmə orqanlarının, Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankının və onun qurumlarının, habelə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaqlar;
- istehsal fəaliyyətinə cəlb edilməmiş dövlət, meşə və su fondu torpaqları, Xəzər dənizinin (gölünün)
Azərbaycan Respublikasına məxsus olan sektorunun altında yerləşən torpaqlar;
- dövlət sərhəd zolaqları və müdafiə təyinatlı torpaqlar;
Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatı və ya operatoru sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının ərazisində
istifadə etdiyi torpaqlara görə torpaq vergisini ödəməkdən azaddır;
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər
qanunvericiliyə uyğun olaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındıqları hesabat
ilindən başlayaraq, sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında istifadə etdikləri torpaqlara görə 7 il müddətinə
torpaq vergisini ödəməkdən azaddırlar.
Vergi Məcəlləsinin 102.2-ci maddəsində göstərilən şəxslərin mülkiyyətində olan torpaqlara görə torpaq
vergisinin məbləği 10 manat azaldılır.
Torpaq vergisinin dərəcələri:
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə torpaq vergisinin dərəcəsi 1 şərti bal üçün 0,06 manatdır. Şərti
ballar kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir.
Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar istisna olmaqla, torpaq sahəsinin hər 100 kvadratmetrinə görə aşağıdakı cədvəldə göstərilən dərəcələr tətbiq olunur:

Yaşayış məntəqələri

Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri
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Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə,
Yaşayış fondlarının, həyətyanı
ticarət-məişət xidməti və digər
sahələrin torpaqları və vətəndaşların
xüsusi təyinatlı torpaqlar
bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar
(manatla)
(manatla)
10000 m2-dək 10000 m2-dən yuxarı 10000 m2-dək 10000 m2-dən yuxarı
olduqda
olan hissə üçün
olduqda
olan hissə üçün
10
20
0,6
1,2

Gəncə, Sumqayıt, Xırdalan şəhərləri və Abşeron rayonunun
qəsəbə və kəndləri

8

16

0,5

1,0

Digər şəhərlər və rayon mərkəzləri

4

8

0,3

0,6

Rayon tabeliyində olan şəhərlər, qəsəbələr və kəndlər

2

4

0,1

0,2

Torpaq vergisinin hesablanma və ödənilmə qaydaları:
Müəssisələr hər il torpaq vergisinin məbləğini torpaq sahəsinin ölçüsünə və torpaq vergisinin dərəcələrinə
əsasən illik olaraq hesablamalı və həmin hesablamaları 15 may tarixindən gec olmayaraq vergi orqanlarına
təqdim etməlidirlər.
Bələdiyyə orqanları tərəfindən hər il iyulun 1-dək fiziki şəxslərə torpaq vergisi hesablanılır və tədiyə
bildirişləri avqustun 1-dən gec olmayaraq onlara çatdırılır.
Torpaq vergisi 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq bərabər məbləğlərlə ödənilməlidir.
Müəssisələrin torpaq vergisi dövlət büdcəsinə, fiziki şəxslərin torpaq vergisi isə yerli büdcəyə (bələdiyyə
büdcəsinə) ödənilir.
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Yol vergisi
Vergi ödəyiciləri: Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və həmin ərazidən sərnişin və yük daşıması üçün istifadə edən avtonəqliyyat vasitələrinin sahibləri olan qeyri-rezident şəxslər, habelə Azərbaycan
Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı və ya idxalı ilə
məşğul olan şəxslər yol vergisinin ödəyiciləridir.
Vergitutma obyekti: Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və Azərbaycan Respublikasının
ərazisini tərk edən zaman yol vergisinə cəlb olunmalı olan xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri, habelə
Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) və
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilən avtomobil benzini, dizel yanacağı və maye qaz yol vergisinin vergitutma obyektidir.
Yol vergisinin dərəcələri: Avtonəqliyyat vasitələrinin növündən, mühərriklərinin həcmindən, Azər
baycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən, oturacaqların sayından, oxların sayından və avto
nəqliyyat vasitəsinin yüklə birlikdə ümumi çəkisindən, Azərbaycan Respublikası ərazisində qət edilən
məsafədən, təhlükəli yüklərin daşınmasından asılı olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan
və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edən xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən tutulan
yol vergisinin dərəcələri dəyişir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə yol vergisi onların hər litrinin topdansatış qiymətinə
(ƏDV və aksiz daxil olmaqla) 0,02 manat əlavə edilməklə hesablanır. İdxal olunan avtomobil benzininə,
dizel yanacağına və maye qaza görə yol vergisi Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilən, lakin
onların hər litrinin topdansatış bazar qiymətindən aşağı olmayan gömrük dəyərinə (ƏDV və aksiz daxil olmaqla) 0,02 manat əlavə edilməklə hesablanır.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə hesablanmış yol vergisinə nəzarət dövlət vergi orqanları, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal edilən avtomobil benzininə, dizel yanacağına və maye
qaza görə yol vergisinin hesablanmasına və ödənilməsinə nəzarət isə gömrük orqanları tərəfindən həyata
keçirilir.
Yol vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları: Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən
müəyyən edilmiş vergini həmin avtonəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olan zaman və Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edərkən yol vergisinə cəlb olunmalı hallarda
gömrük orqanları tuturlar və bir bank günü ərzində dövlət büdcəsinə köçürürlər.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində avtomobil benzininin, dizel yanacağının və maye qazın istehsalı
ilə məşğul olan şəxslər yol vergisini aylıq olaraq hesablayır və hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq, yol vergisinin bəyannaməsini vergi orqanına təqdim etməklə vergini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.
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Mədən vergisi
Ümumi məlumat:
Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektorunda faydalı qazıntıların çıxarılmasına görə mədən vergisi tutulur.
Mədən vergisinin ödəyiciləri:
Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi də daxil olmaqla Azərbaycan
Respublikasının ərazisində yerin təkindən faydalı qazıntıları çıxaran fiziki şəxslər və müəssisələr mədən vergisinin ödəyiciləridir.
Mədən vergisinin dərəcələri:
Yerin təkindən çıxarılan aşağıdakı faydalı qazıntıların növündən asılı olaraq, mədən vergisi hər kubmetr
üçün aşağıdakı dərəcələrlə hesablanır:
Mədən vergisinə cəlb olunan qeyri-filiz faydalı qazıntıların adı

Mədən vergisinin
dərəcələri

seolit, barit, mişar daşları, çınqıl xammalı, yüngül doldurucular (keramzit, aqloporit) istehsalı
üçün gillər, bentonit gilləri, kərpic-kirəmit gilləri, vulkan külü və pemza, kvars qumları, tikinti
qumları, sement xammalı (əhəng daşı, mergel, gil, vulkan külü)

0,5 manat

üzlük daşları (mərmər, qabbro, tuflar, travertin, mərmərləşmiş əhəng daşı)

1 manat

qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşları

4 manat

duz

4 manat

yodlu bromlu sular

0,02 manat

mineral sular

6 manat

Yerin təkindən çıxarılan xam neft, təbii qaz və filiz faydalı qazıntılarına görə mədən vergisi onların
topdansatış qiymətinə tətbiq edilməklə aşağıdakı kimi hesablanır:
Mədən vergisinə cəlb olunan
faydalı qazıntıların adı
• Xam neft
• Təbiiqaz
• Filiz faydalı qazıntıları: - bütün növ metallar

Mədən vergisinin
dərəcələri (faizlə)
26%
20%
3%

Mədən vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları:
Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği faydalı qazıntıların çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 20-dən gec
olmayaraq ödənilir.
Mədən vergisinin ödəyiciləri hər ay hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına,
yerli büdcələrə daxil olan mədən vergisi üzrə isə bələdiyyələrə mədən vergisinin bəyannaməsini verirlər.
Mədən vergisi (yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi istisna olmaqla) dövlət büdcəsinə
ödənilir. Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları (kərpic-kirəmit gilləri, tikinti qumları çınqıl xammalı) üzrə
mədən vergisi yerli büdcəyə (bələdiyyə büdcəsinə) ödənilir.
Hesablanmış mədən vergisinin məbləği gəlirdən çıxılmalara aid edilir.
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Sadələşdirilmiş vergi
Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri:
ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) vergi
tutulan əməliyyatlarının həcmi 120 000 manat və ondan az olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər.
Aşağıda göstərilən şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləridirlər:
- mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə (beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını (o cümlədən taksi
ilə) və yaxud həmin daşımaları müqavilə əsasında digər şəxslər vasitəsi ilə həyata keçirən şəxslər;
- mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər;
- idman mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan şəxslər.
Aşağıda göstərilən şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ yoxdur:
- aksizli mallar istehsal edən şəxslər;
- kredit və sığorta təşkilatları, investisiya fondları, qiymətli kağızlar bazarının peşəkar iştirakçıları, lombardlar;
- qeyri-dövlət pensiya fondları;
- əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edənlər;
- Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş təbii inhisar subyektləri;
- mükiyyətində olan əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə (Vergi Məcəlləsinin 218.1.1-ci maddəsində göstərilən
şəxslər istisna olmaqla) qalıq dəyəri 1 000 000 manatdan artıq olanlar.
Azadolmalar:
- Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal
etdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının satışından əldə edilmiş hasilatın həcmi 2014-cü il yanvarın 1-dən 5
il müddətinə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyektinə daxil edilmir.
- Körpələr evləri, körpələr evi-uşaq bağçaları, uşaq bağçaları, xüsusi uşaq bağçaları və uşaq evləri 2014cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə sadələşdirilmiş vergini ödəməkdən azaddırlar.
Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi:
Sadələşdirilmiş vergi (Vergi Məcəlləsinin 218.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətlə məşğul
olan vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) təqdim edilmiş mallara (işlərə, xidmətlərə) bu verginin ödəyicilərinin
malların təqdim edilməsindən, işlərin görülməsindən, xidmətlərin göstərilməsindən əldə etdiyi vəsaitin
məbləğindən (ümumi hasilatının həcmindən) və satışdankənar gəlirlərdən Bakı şəhəri üzrə 4 faiz, digər
şəhər və rayonlar, Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə isə 2 faiz dərəcə ilə hesablanır.
Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi uçotuna alınmış, lakin Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri vergini Bakı şəhəri üzrə
müəyyən olunmuş vergi dərəcəsi ilə ödəyirlər.
Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri üçün
sadələşdirilmiş vergi aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

Daşınma növü
Sərnişin daşınması
(taksi istisna olmaqla), oturacaq
yerlərinin sayına görə:
Taksi ilə sərnişin daşınması
Yük daşınması

Sadələşdirilmiş verginin
tətbiq edildiyi ölçü vahidi

Sadələşdirilmiş verginin
aylıq məbləği (manatla)

1 oturacaq yeri üçün

1,8

1 ədəd nəqliyyat vasitəsi üçün
yükgötürmə qabiliyyəti üçün
(hər tona)

9,0
1,0
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Yük və sərnişin daşınmasının növündən və həyata keçirildiyi ərazidən asılı olaraq, sərnişin və yük daşıyan vergi ödəyiciləri üçün sadələşdirilmiş vergi yuxarıda göstərilən sadələşdirilmiş verginin məbləğinə
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır.
Mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən sadələşdirilmiş vergi vergitutma obyektinin
hər kvadrat metri üçün 10 manat məbləğinə ölkənin şəhər və rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə Nazirlər
Kabinetinin müəyyən etdiyi əmsallar tətbiq edilməklə hesablanır.
İdman mərc oyunlarının operatoru tərəfindən oyun iştirakçılarından qəbul edilmiş vəsaitdən 6 faiz dərəcə
ilə, idman mərc oyunlarının satıcısı tərəfindən isə operatorun ona verdiyi komisyon haqdan 4 faiz dərəcə ilə
sadələşdirilmiş vergi hesablanır.
Sadələşdirilmiş verginin hesablanması və ödənilməsi qaydası:
Sadələşdirilmiş vergi üçün hesabat dövri rübdür.
Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq ödənilməli
olan verginin məbləği haqqında vergi orqanlarına bəyannamə verir və həmin müddətdə vergini dövlət
büdcəsinə ödəyirlər.
Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər hər bir avtomobil nəqliyyatı vasitəsi üçün Nəqliyyat Nazirliyindən təqvim ayının sonunadək öz istəklərinə uyğun olaraq
növbəti ay, rüb, yarım il və ya il üçün ciddi hesabat blankı olan «Fərqlənmə nişanı» almalıdırlar.

Xarici subpodratçılardan tutulan vergi
Xarici subpodratçıların vergi öhdəlikləri Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlər (HPBS) və onların vergi
protokolları ilə nəzərdə tutulmuş xarici subpodratçılardan tutulan vergi ilə əhatə edilir. Xarici subpodratçıların Azərbaycanda təqdim etdikləri mal, iş və xidmətlər müqabilində aldıqları məcmu ödənişlər ödəmə
mənbəyində vergiyə cəlb edilir (Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərə əsasən 5-8% arasında dəyişir).
Bu vergi xarici subpodratçıların muzdlu işçilərinin gəlir vergisi öhdəliyindən başqa bütün vergi öhdəliklərini
əhatə edir.
Bəzi HPBS-lərdə xarici subpodratçılara həmin HPBS-in inkişafı və hasilatı dövrü ərzində mənfəət vergisi
rejiminin məcburi tətbiqi nəzərdə tutulur.
Əsas Boru Kəməri haqqında sazişlərdə xarici subpodratçılar vergisi nəzərdə tutulmur.
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Xəzər dənizinin perspektivli neft və qaz yataqları
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prezident administrasiyasi
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Azərbaycan Respublikasında
vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi
Dövlət Proqramı
Təsdiq olunma tarixi: 12 sentyabr 2005-ci il (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı)
Əhatə olunan dövr: 2005-2007-ci illər
Əsas istiqamətlər:
- vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi və vergi ödəyicilərinin hüquqlarının etibarlı
qorunmasının təmin edilməsi;
- vergi dələduzluğu və vergidən yayınma halları ilə mübarizənin gücləndirilməsi, vergi inzibatçılığının az
riskli sistem kimi formalaşdırılması;
- vergilərin məcburi ödənilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi və vergi borclarının yaranmasının qarşısının alınması;
- vergi orqanlarında idarəetmə sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması;
- müasir tələblərə cavab verən kompüter informasiya sisteminin yaradılması.
Əldə olunan nəticələr:
- Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi (AVİS) yaradılmış (2006-cı il);
- Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin fəaliyyəti bütün respublika ərazisini əhatə etmiş (2006-cı il);
- Elektron bəyannamələrin tətbiqinə başlanılmış (01.02.2007-ci il);
- Elektron ərizə sistemi yaradılmış (23.08.2007-ci il);
- “Bir pəncərə” prinsipi üzrə qeydiyyat prosesinə başlanılmış (01.01.2008-ci il);
- ƏDV-nin depozit hesabının tətbiqinə başlanılmış (01.01.2008-ci il)
- Banklarla “onlayn” inteqrasiya sistemi təşkil edilmiş (01.01.2008-ci il);
- Vergi yoxlamalarının obyektivliyinin və səmərəliliyinin artırılmasına nail olunmuş;
- Daha az inzibati xərclərlə vergi daxilolmalarının artırılması təmin olunmuş;
- Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunması gücləndirilmiş;
- POS-terminalların quraşdırılmasına başlanılmış;
- Vergi borclarının tez aşkar edilməsində və ödənilməsində səmərəli hüquqi-iqtisadi mexanizmlər və
texnologiyalar tətbiq olunmuş;
- Vergi dələduzluğuna və vergidən yayınma hallarına qarşı səmərəli mübarizə sisteminin fəaliyyəti
nəticəsində bu sahədə yaranan risklər ciddi şəkildə azalmışdır.

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi Dövlət Proqramı (2005-2007-ci illər)
AVİS
(2006-cı il)

E-bəyannamə
(2007-ci il)

E-ərizə
(2007-ci il)
ƏDV depozit hesabı
(2008-ci il)
“Bir pəncərə“ prinsipi üzrə
qeydiyyat (2008-ci il)
Banklara “onlayn“
inteqrasiya (2008-ci il)
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Maraqlı fakt:
• Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi Dövlət Proqramına əsasən 2005-2007-ci illər ərzində
5 əsas istiqamət üzrə 39 tədbirin icrası təmin olunmuşdur.
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Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin
təkmilləşdirilməsi üzrə Tədbirlər Planı
Təsdiq olunma tarixi: 24 dekabr 2007-ci il (Vergilər Nazirliyinin əmri)
Əhatə olunan dövr: 2008-2012-ci illər
Əsas istiqamətlər:
- vergi növləri üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi;
- vergi inzibatçılığının vergi ödəyicilərinin vergilərin könüllü ödənilməsinin artmasına yönəldilməsi;
- sahibkarlıq subyektlərinin informasiya təminatının yaxşılaşdırılması və məlumat əldə etmə imkanlarının genişləndirilməsi;
- vergi ödəyicilərinin qeydiyyatının asanlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi;
- ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət növləri və vergi ödəyicilərinin qrupları üzrə vergidən yayınma risklərinin aşkar olunması və bu risklərin aradan qaldırılması üçün vergi inzibatçılığının potensialının artırılması;
- vergi qanunvericiliyinin və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı informasiya kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiq sahələrinin və imkanlarının genişləndirilməsi;
- vergi orqanlarının əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması və həvəsləndirmə tədbirlərinin
işçilərin birbaşa fəaliyyət nəticələrinə bağlanılması;
- vergi sahəsində Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrlə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
- vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunması məqsədilə apellyasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi.
Əldə olunan nəticələr:
- “Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin strateji istiqamətləri Konsepsiyası” təsdiq edilmiş
(03.11.2008-ci il);
- “Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi məqsədilə İKT-nin istifadə imkanlarının genişləndirilməsi Konsepsiyası” təsdiq edilmiş (03.11.2008-ci il);
- İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması üzrə Sazişlər şəbəkəsi genişləndirilmiş və dünyanın 48 ölkəsi
ilə beynəlxalq saziş bağlanılmış;
- Vergilər Nazirliyi Avropa Kommersiya Qeydiyyatçıları Forumuna (ECRF) üzv seçilmiş (2010-cu il);
- “Bir pəncərə” sisteminin tətbiqi ilə əlaqədar “Doing Business 2009” hesabatında Azərbaycan dünyada
“ən islahatçı ölkə” kimi göstərilmişdir.

Vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi
üzrə Tədbirlər Planı (2008-2012)
“Bir pəncərə“ prinsipi üzrə qeydiyyat
həyata keçirilmiş və
təkmilləşdirilmişdir

İkiqat vergitutmanın
aradan qaldırılması
üzrə Sazişlər şəbəkəsi
genişləndirilmişdir

Tədbirlər planı
üzrə əldə olunmuş
nəticələr

Maraqlı fakt:
• Vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi
üzrə Tədbirlər Planına əsasən 6 əsas
istiqamət üzrə 13 tədbirin icrası
təmin olunmuşdur.

“Doing Business 2009“
hesabatına görə
Azərbaycan ən islahatçı ölkələrdən olmuşdur

Vergilər Nazirliyi
Avropa Kommersiya
Qeydiyyatçıları Forumuna üzv olmuşdur
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Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi üzrə 2009-2012-ci illər üçün
Strateji Plan
Təsdiq olunma tarixi: 3 noyabr 2008-ci il (Vergilər Nazirliyinin əmri)
Əhatə olunan dövr: 2009-2012-ci illər
Əsas istiqamətlər:
- Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinin Avropa İttifaqının vergi qanunvericiliyinin tələblərinə
uyğunlaşdırılması;
- investisiya yönümlü vergi mühitinin formalaşdırılması məqsədilə vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi;
- vergi qanunvericiliyinin asan və şəffaf tətbiqinin təmin olunması;
- vergi orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliyinin artırılması məqsədilə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi;
- vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması məqsədilə strategiya və tədbirlərin təkmilləşdirilməsi, bu
sahədə vergi inzibatçılığının az riskli vahid sistem kimi formalaşdırılması;
- vergi inzibatçılığını sadələşdirmək və təkmilləşdirməklə inzibatçılıq xərclərinin azaldılması;
- vergi siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi;
- vergi orqanlarında işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi və iş şəraitinin yaxşılaşdırılması;
- vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin daha da yaxşılaşdırılması və onların məlumat əldəetmə imkanlarının genişləndirilməsi;
- vergi orqanlarının fəaliyyətində şəffaflıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə daxili nəzarət mexanizminin
təkmilləşdirilməsi;
- Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi üçün “Qərar qəbuletmə üzrə ekspert sistemi”nin yaradılması;
- işçilərin və idarələrin fəaliyyətinin planlaşdırılması və qiymətləndirilməsinin avtomatlaşdırılması və
qiymətləndirmənin obyektivlik dərəcəsinin yüksəldilməsi;
- beynəlxalq vergi münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq təcrübənin tədqiqinin genişləndirilməsi.
Əldə olunan nəticələr:
- Elektron vergi-hesab fakturalarının tətbiqinə başlanılmış (01.01.2010-cu il);
- Elektron məsafədən ötürmə qurğuları (GPRS sistemi) tətbiq olunmuş (01.01.2010-cu il);
- Onlayn kargüzarlıq sistemi istifadəyə verilmiş (01.03.2010-cu il);
- Fərdi sahibkarların elektron qeydiyyat sistemi tətbiq edilməyə başlanılmış (01.06.2011-ci il);
- Kommersiya hüquqi şəxslərin elektron qeydiyyat sistemi tətbiq olunmuş (fevral 2012-ci il);
- Elektron vergi ödənişi (e-ödəmə) sistemi yaradılmış (aprel 2012-ci il);
- vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması proseslərinin daha
sürətlə aparılmasına imkan yaradılmış;
- vergi siyasətinin səmərəliliyinin daha da yüksəlməsi və vergilərin könüllü ödənilməsi səviyyəsi yüksəlmiş;
- vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər daha da yaxşılaşmış və məlumat əldə etmə imkanları genişlənmiş;
- vergi orqanlarının fəaliyyətində şəffaflıq səviyyəsinin artırılması məqsədilə daxili nəzarət mexanizmi
təkmilləşdirilmişdir.

Strateji plan üzrə əldə olunan nəticələr

Elektron VHF
(01.01.2010-cu il)

NKA-larda
GPRS sistemi
(01.01.2010-cu il)

Onlayn kargüzarlıq
sistemi
(01.03.2010-cu il)

Sahibkarlıq subyektlərinin
elektron qeydiyyatı
(2011-2012-ci illər)

Maraqlı fakt:
• Strateji Plana əsasən 13 strateji məqsəd üzrə 56 tədbirin icrası təmin olunmuşdur.
78

Elektron vergi
ödənişi (e-ödəmə)
(aprel 2012-ci il)

İnstitusional İslahat Proqramları

Vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinə
göstərilən xidmətlərin inkişafı Konsepsiyası
Təsdiq olunma tarixi: 6 yanvar 2011-ci il (Vergilər Nazirliyinin əmri)
Əhatə olunan dövr: 2011-2015-ci illər
Əsas istiqamətlər:
- Elektron xidmətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi, e-xidmətlərdən istifadənin kütləviləşdirilməsi;
- Vergi bəyannamələrinin təkmilləşdirilməsi, tərtibatının sadələşdirilməsi;
- Vergilərin ödənilməsi prosesinin asanlaşdırılması, elektron ödəmələrin tətbiqi;
- Vergilərin vaxtında ödənilməsi, vergi borclarının yaranmaması üçün profilaktik işlərin təşkili;
- Vergi ödəyicilərinə xidmətin forma və metodlarının təkmilləşdirilməsi.
Əldə olunan nəticələr:
- “Onlayn kargüzarlıq” sistemində onlayn formada tərtib edilən ərizələrin sayı 32-yə çatdırılmış;
- Vergi qanunvericiliyinə əməletmə səviyyəsi və fəaliyyət sahələri üzrə qruplaşdırmaqla ayrı-ayrı
seqmentlər və sahəvi xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla 11 risk qrupu müəyyən edilmiş və vergi ödəyicilərinə
məqsədyönlü xidmətlərin göstərilməsinə başlanılmış;
- Bakı şəhərində vergi ödəyicilərinin vergilərlə bağlı bütün xidmətləri ala biləcəyi, bütün prosedurları
həyata keçirə biləcəyi nümunəvi xidmət mərkəzi yaradılaraq istifadəyə verilmiş;
- “Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları” təsdiq edilmişdir.

Vergi orqanları tərəfindən
vergi ödəyicilərinə göstərilən
xidmətlərin inkişafı

KONSEPSİYASI

(2011-2015)

Maraqlı fakt:
• Konsepsiyada 8 istiqamət üzrə 27 tədbirin icrası nəzərdə tutulmuşdur.
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Vergi sisteminin inkişafı
üzrə 2013-2020-ci illər üçün
Strateji Plan
Təsdiq olunma tarixi: 19 mart 2013-cü il (Vergilər Nazirliyinin əmri)
Əhatə olunan dövr: 2013-2020-ci illər
Əsas missiyalar:
- Mütərəqqi, mükəmməl və beynəlxalq standartlara cavab verən vergi sisteminin formalaşdırılmasının
yekunlaşması;
- İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyatın inkişafını təmin edən və qeyri-neft sektorunun ixrac potensialını
gücləndirən vergi siyasətinə üstünlük verilməsi;
- Vergi ödəyiciləri ilə partnyorluq prinsiplərinin yaradılması;
- Vergi ödəmə vərdişlərinin cəmiyyətin normasına çevrilməsinə nail olunması.
Əsas məqsədlər:
- Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə və ÜTT-nin tələblərinə uyğunlaşdırılması;
- vergi bəyannamələrinin əvvəlcədən doldurulma sisteminə keçilməsi üzrə beynəlxalq təcrübə öyrənilərək
mərhələlərlə bu sistemə keçidin təmin olunması;
- vergi ödəyicilərinə xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsi;
- transfer qiymətlərin tənzimlənməsi mexanizmlərinin yaradılması;
- nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması, onun xüsusi çəkisinin mərhələlərlə artırılması;
- nağd ödənişlərə nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi;
- e-auditin tətbiqi sahəsində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- elektron kommersiyaya vergi nəzarətinin təşkili;
- vergilər üzrə güzəşt və azadolmaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi;
- ümumi bəyannamə sisteminə keçidə hazırlığın görülməsi;
- vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi;
- vergi orqanlarının tədris və təlim proseslərinin təkmilləşdirilməsi;
- bələdiyyələrə metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi;
- beynəlxalq əməkdaşlığın davam etdirilməsi;
- vergi borclarının alınması istiqamətində beynəlxalq təcrübənin araşdırılması;
- vergidən yayınma halları üzrə istintaq mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi.
Əldə olunan nəticələr:
- Elektron auditin (e-audit) tətbiqinə başlanmış (sentyabr, 2013-cü il);
- “Asan imza” (Mobil İD) sistemi yaradılmış (02.05.2013-cü il);
- Vergi ödəyiciləri ilə Partnyorluq Sazişlərinin bağlanmasına başlanılmış (noyabr, 2013-cü il);
- Vergi ödəyicilərinə təqdim olunan elektron xidmətlərin sayı 58-ə çatdırılmış;
- «İnsan resurslarının inkişafı sahəsində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə dəstək» üzrə Tvinninq layihəsinə başlanılmış (24.09.2014-cü il);
- Nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılması ilə bağlı Vergilər Nazirliyi, Mərkəzi Bank və Dünya Bankı arasında Saziş layihəsi hazırlanmış;
- Transfer qiymətinin tətbiqi, kiçik və orta müəssisələrin vergiyə cəlb olunma sisteminin inkişafı, şəffaflıq və
məlumat mübadiləsi üzrə hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası arasında Saziş layihəsi hazırlanmış;
- Bələdiyyələrə metodiki rəhbərliyin həyata keçirilməsi məqsədilə Bələdiyyə Vergi İnformasiya Sistemi
(BVİS) proqram təminatı yaradılmış və ilkin olaraq 8 bələdiyyədə bu sistemin tətbiqi ilə əlaqədar pilot layihə
həyata keçirilmiş;
- Vergilər üzrə güzəşt və azadolmaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi məqsədilə Avtomatlaşdırılmış
Vergi İnformasiya Sistemində Strateji araşdırmalar modulu istifadəyə verilmişdir.
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Vergi sisteminin inkişafı üzrə 2013-2020-ci illər üçün Strateji Plan

1

2

Audit sahəsində

Vergi inzibatçılığı
sahəsində

• Elektron auditin tətbiqinə

başlanılması (2013)

• Partnyorluq sazişlərinin

bağlanmasına başlanılması
(2013)

• Bələdiyyə Vergi

İnformasiya Sisteminin test
rejimdə istifadəyə verilməsi
(2014)

3

4

Vergi ödəyicilərinə
xidmət sahəsində

Beynəlxalq
əməkdaşlıq sahəsində

• “Asan imza”nın

yaradılması (2013)
• E-xidmətlərin sayının 58-ə

çatdırılması (2014)

Maraqlı fakt:
• Strateji Plana əsasən 2013-2020-ci illər ərzində 22 strateji
məqsəd üzrə 85 tədbirin icrası nəzərdə tutulmuşdur.

• Aİ, Dünya Bankı və
IFC ilə yeni sahələrdə
əməkdaşlığın davam
etdirilməsi (2014)
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Elektron xidmətlər
və innovativ layihələr
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Elektron xidmətlər və innovativ layihələr

Avtomatlaşdırılmış
Vergi İnformasiya Sistemi (AVİS)
Tətbiq olunduğu sahə: Vergi sisteminin bütün funksional sahələri
Başlanma tarixi: 2006-cı il
Ümumi məlumat: AVİS “Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkişafı üzrə
2005-2008-ci illər üçün Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)”na uyğun olaraq işlənib hazırlanmış və 2006-cı
ildə tətbiqinə başlanılmışdır. Elektron hökumətin yaradılması istiqamətində mühüm layihələrdən biri olan AVİS
vergi sistemində texnoloji yeniliklərə start verməklə yanaşı, həm də vergi inzibatçılığında yeni bir keyfiyyət
dəyişikliyinə səbəb olmuşdur. Ötən müddət ərzində vergi menecmentinin bütövlükdə AVİS üzərinə keçirilməsi
vergi inzibatçılığının kökündən dəyişməsini və beynəlxalq standartlar əsasında qurulmasını təmin etmişdir.
Əsas məqsədlər:
- büdcənin mədaxil hissəsinin tam və vaxtında formalaşdırılması, çevik və səmərəli vergi inzibatçılığının
həyata keçirilməsi üçün effektiv informasiya dəstəyinin təmin edilməsi;
- Vergilər Nazirliyinin bütün strukturlarında informasiya mübadiləsinin sürətlənməsi və bütün məlumatların
vahid bazada saxlanılması;
- yerli vergi orqanlarının həyata keçirdikləri funksiyaların avtomatlaşdırılması;
- müxtəlif dövlət qurumları ilə inteqrasiyanın həyata keçirilməsi və onlarla qarşılıqlı məlumat mübadiləsinin
aparılması;
- geniş formatda təhlillərin aparılması və vergi sistemində proqnozlaşdırmanın həyata keçirilməsi;
- vergi ödəyicisinin bütün işlərinin vergi orqanlarına getmədən “onlayn” rejimdə həyata keçirilməsi və s.
Strukturu:
AVİS sistemi Mərkəzi Baza və 30-dan çox alt sistemdən ibarətdir: kargüzarlıq, mühasibatlıq, təhlil və s.
Sistem məlumatlar bazasının serverinin və proqram serverinin ayrı-ayrı aparat platformalarında qurulması
imkanına təminat verir. Sistemin məlumat bazası kimi dünya miqyasında geniş istifadə olunan “Oracle”-dan
istifadə olunur.
Əldə olunan nəticələr:
- yeni elektron xidmətlərin həyata keçirilməsi üçün müasir texnoloji infrastruktur yaradılmış;
- funksional sahələr üçün elektron məlumat bazası formalaşdırılmış;
- elektron sənəd dövriyyəsi, vergi xidmətinin bütün strukturları arasında operativ informasiya mübadiləsi
sürətləndirilmiş;
- vergi bəyannamələrinin qəbulu və işlənməsi əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşmış və sürətlənmiş;
- Vergilər Nazirliyinin bütün strukturlarının və işçi heyətinin fəaliyyətinin planlaşdırılması və qiymətləndiril
məsi üzrə elektron hesabatları tərtib etmək imkanları yaradılmış;
- analitik təhlillərin aparılması üçün vahid məlumat bazasından istifadəyə imkan yaradılmış və s.
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Maraqlı fakt:
• Vergilər Nazirliyi üzrə elektronlaşdırılması mümkün olan 60 xidmət növü
müəyyənləşdirilərək Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli
191 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmətlərin siyahısı”na daxil edilmişdir.

Elektron xidmətlər və innovativ layihələr

Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sisteminin
ALT-SİSTEMLƏRİ

Kargüzarlıq

Vergi cinayətləri

Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı

Mükəlləfiyyət

Vergi bəyannamələri və kameral
yoxlama

Vergi ödəyicilərinə xidmət

Vergi daxilolmalarının uçotu

İnternet vasitəsilə
veriləcək xidmətlər
Vergi orqanlarının və
əməkdaşlarının qiymətləndirilməsi

Vergi ödəyicilərinin şəxsi hesab
vərəqəsi

Vergi ödəyicilərinin maliyyə vəziy
yətlərinin təhlili və qruplaşdırılması

Vergi hesab-fakturaları

İnzibati cərimələr

MƏRKƏZİ BAZA

Kadr

Maliyyə-təsərrüfat

Vergi borcları üzrə tədbirlərin
nəticələrinin uçotu

Mühasibatlıq
Operativ vergi yoxlamaları
Proqnozlaşdırma
Hesabatlar və arayışlar

ƏDV-nin depozit hesabı

Səyyar vergi yoxlamaları

Strateji araşdırmalar

Təhlil

Digər dövlət qurumları ilə
inteqrasiya
Digər alt sistemlər
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Elektron bəyannamə (e-bəyannamə)

Elektron bəyannamə
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Şəbəkələrarası ekran

AVİS
Gücləndirilmiş təhlükəsizlik
sertifikatı

İnternet vergi
idarəsi

Web server

Tətbiq olunduğu sahə: Vergi sisteminin funksional sahələri
Başlanma tarixi: 1 fevral 2007-ci il
Ümumi məlumat: Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm addım atılaraq
Azərbaycanda ilk dəfə elektron bəyannamələrin tətbiqinə başlanılmışdır. Bu məqsədlə Vergilər Nazirliyi
tərəfindən Bəyannamə Tərtibatı Proqramı hazırlanmış, ödənişsiz şəkildə vergi ödəyicilərinə təqdim edilmiş,
vergi bəyannamələrinin elektron formada təqdim edilməsini təmin etmək üçün “www.e-taxes.gov.az” - İnternet Vergi İdarəsi yaradılmışdır.
Əsas məqsədlər:
- vergi ödəyicisinin vergi orqanına gəlmədən və vergi orqanı əməkdaşı ilə birbaşa əlaqə yaratmadan, tam
şəffaf şəkildə və günün istənilən vaxtında bəyannaməni tərtib edərək internet vasitəsilə təqdim etməsi;
- vergi ödəyicisinin öz şəxsi hesab vərəqəsinə baxa bilməsi;
- büdcəyə olan borcları barədə məlumatlar əldə etmək imkanının olması və s.
Əldə olunan nəticələr:
- Hazırda Azərbaycanda əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ödəyicilərinin 99,8%-i, digər vergi ödəyicilərinin isə
90%-dən çoxu vergi bəyannamələrini elektron formada təqdim edirlər.
- 2013-cü ildə vergi bəyannamələrinin təqdim edilmə səviyyəsi 96,1%-ə çatmış, həmin bəyannamələrin
93,4%-i isə elektron formada internetlə vergi orqanlarına göndərilmişdir.

Bildiriş

Maraqlı fakt:
• 2013-cü ildə 1 178 159 bəyannamə elektron şəkildə təqdim edilmişdir.

İlkin nəzarət

FTP

Məlumat
saxlama
qurğusu
Mərkəzi Baza

Ərazi Vergi orqanları

Elektron xidmətlər və innovativ layihələr

Vergi hesabatlarının elektron sənəd formasında göndərilməsinə dair ərizə və müqavilə formaları
Tətbiq olunduğu sahə: Kargüzarlıq
Başlanma tarixi: 23 avqust 2007-ci il
Ümumi məlumat: Qabaqcıl texnologiyaların vətəndaşların gündəlik həyatının müxtəlif sahələrində
tətbiqini təmin etmək, dövlət qurumlarının elektron xidmətlərinin sayını və keyfiyyətini artırmaq məqsədilə
“Vergi hesabatlarının elektron sənəd formasında göndərilməsinə dair ərizə” və “Vergi hesabatlarının elektron sənəd formasında göndərilməsi haqqında müqavilə” formasının təsdiqi barədə əmr imzalanmışdır. Yeni
nəsil elektron xidmətlərin tətbiqi yeni inkişaf mərhələsinin başlanğıcıdır.
Əsas məqsədlər:
- vergi ödəyicilərinə göstərilən elektron xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi;
- vergi ödəyiciləri ilə canlı (fiziki) əlaqə formalarının məhdudlaşdırılması və s.
Əldə olunan nəticələr:
- vergi orqanlarının və vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində faydalılığın artırılması;
- izafi vaxt itkisinin aradan qaldırılması;
- vergi inzibatçılığının sadələşdirilməsi.
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Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin
“bir pəncərə” prinsipi üzrə qeydiyyatı
Tətbiq olunduğu sahə: Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı
Başlanma tarixi: 1 yanvar 2008-ci il
Ümumi məlumat: 2008-ci ilin yanvarında Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına, azad rəqabət
prinsiplərinin formalaşmasına dəstək olaraq sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı prosesində əsaslı
dəyişiklik baş verdi və nəticədə sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı üçün “bir pəncərə” mexanizmi tətbiq
olundu. Elektron hökumətin əsas elementlərindən olan “bir pəncərə” sistemi məlumatların bir mərkəzdə
cəmləşdirilməsini, vergi qeydiyyatı da daxil olmaqla, iqtisadi strukturlarda aparılan bütün qeydiyyatların
tamamilə sinxronlaşdırılmasını nəzərdə tutur.
Bu sistemin tətbiqi ilə biznesə başlama sahəsində islahatlara görə Azərbaycan Dünya Bankının “Doing
Business 2009” hesabatında ən islahatçı ölkə kimi müəyyən edilmişdir.
Əsas məqsədlər:
- biznesə başlama prosedurlarının sadələşdirilməsi;
- investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması;
- sahibkarların dövlət qurumlarından asılılığının azaldılması və s.
Əldə olunan nəticələr:
- biznesə başlama prosedurları asanlaşdırılmış və şəffaflaşdırılmış;
- qeydiyyat prosedurlarının sayı azalmış, 13-dən dərhal 6-dək, hazırda isə 3-dək enmişdir;
- vaxt itkisinin qarşısı alınmış, 53 gündən 5 günədək azalmış, hazırda yalnız qeydiyyat 2 gün təşkil edir;
- çoxpilləli qeydiyyat prosedurları ləğv olunmuş və sadələşdirilmişdir.

“Bir pəncərə“-nin digər dövlət və qeyri-dövlət qurumları ilə inteqrasiyası

Bir pəncərə
Yardım masası

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Dövlət Sosial
Müdafiə Fondu

Banklar
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Monitorinq

Dövlət Statistika
Komitəsi

Digər orqanlar

Məlumat bazası

DİN İAMAS

Tikinti üzrə
icazələrin
alınması

İşçilərin
cəlb
edilməsi
Əmlakın
qeydiyyatı
Kreditin
alınması

İnvestorların
müdafiəsi

Vergilərin
ödənilməsi

Xarici
ticarət

Müqavilələrin
həyata
keçirilməsi

Biznesin
ləğvi

Qeyd: İqtisadiyyatlar islahatların sayı və təsirinə uyğun olaraq sıralanmışdır. “Doing Business” ilk öncə bizneslə məşğul olmanı 3 və daha artıq göstərici üzrə
asanlaşdıran islahatlar tətbiq edən ölkə iqtisadiyyatlarını seçir. Sonra bu iqtisadiyyatları bizneslə məşğul olmanın asanlığı reytinqində əvvəlki ilə nisbətən
irəliləmənin səviyyəsinə uyğun olaraq sıralayır. İnkişaf nə qədər böyük olarsa, islahatçı kimi reytinq bir o qədər yüksək olar.
Mənbə: “Doing Business” məlumat bazası

Misir

Dominikan Respublikası

Kolumbiya

Botsvana

Burkina Faso

Seneqal

Belarus

Qırğızıstan

Albaniya

Azərbaycan

İqtisadiyyat

Biznesə
başlama

“Doing Business 2009”
İlk 10 islahatçı ölkə (2007/2008)
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ƏDV-nin depozit hesabı
Tətbiq olunduğu sahə: ƏDV inzibatçılığı
Başlanma tarixi: 1 yanvar 2008-ci il
Ümumi məlumat: ƏDV üzrə inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi və vergidən yayınma hallarının qarşısının alınması məqsədilə 2008-ci ildən etibarən ƏDV-nin depozit hesabının tətbiqinə və müvafiq proqram
təminatının istifadəsinə başlanılmışdır. Vergi qanunvericiliyinə görə mal (iş, xidmət) əldə edən şəxslər hesab-fakturada göstərilən malın dəyərini satıcının bankdakı hesablaşma hesabına, hesablanmış ƏDV-ni isə
ayrıca depozit hesaba, yəni satıcının ƏDV subhesabına köçürürlər. Vergi ödəyiciləri ƏDV-nin depozit hesabına vergilərin ödənilməsini, digər vergi ödəyicilərinin təqdim etdikləri vergi hesab-fakturası üzrə ƏDV
məbləğinin ödənilməsi və idxal əməliyyatlarında ƏDV-nin ödənilməsini həyata keçirə bilərlər. Bu sistem
ƏDV-nin hərəkəti və əvəzləşdirilməsi, habelə, ƏDV üzrə dövlət büdcəsinə ödənişlə bağlı vergi ödəyicilərinin
bütün əməliyyatları üzrə vergi orqanları tərəfindən səmərəli nəzarəti həyata keçirməyə imkan yaratmışdır.
Əsas məqsədlər:
- ƏDV inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi;
- ƏDV üzrə vergidən yayınmanın aradan qaldırılması;
- vergi sistemində müasir İKT-nin tətbiqi;
- ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi üzrə qeyri-qanuni halların qarşısının alınması və s.
Əldə olunan nəticələr:
- depozit hesabının tətbiq olunduğu ilk ildə, yəni 2008-ci ildə ƏDV üzrə daxilolmalar 2007-ci ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 76,3 faizədək artmış;
- ƏDV-dən yayınma halları əsaslı şəkildə azalmış;
- ƏDV ödəyiciləri “onlayn” qaydada ƏDV depozit hesabı üzrə əməliyyatlar aparmaq imkanı əldə etmişlər.
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Alınmış mal və xidmətlərə
görə digər vergi ödəyicisinin
ƏDV depozit hesabına

Gömrük rəsmiləşdirilməsi
zamanı ƏDV-nin ödənilməsinə

Vergi borcunun ödənilməsi
üçün Dövlət Büdcəsinə

Satıcının bank hesabı

180 manat

Satıcı

www.e-taxes.gov.az

İnternet vergi idarəsi

Alıcının ƏDV depozit
hesabı

Alınmış malın dəyərinin əsas məbləği ödənilir. 1 000 manat

Satıcının ƏDV depozit
hesabı

180 manat

Alınmış malın
dəyərinin əsas
məbləğinin
ödənilməsi
üçün Ödəmə
tapşırığı
təqdim edilir.
1 000 manat

Alıcı

Alıcının bank hesabı

Elektron hesab-faktura
əsasında vergi ödənilir.
180 manat

İşlərin görülməsi və ya xidmətlərin
göstərilməsi

1 000 manat +18% ƏDV = 1 180 manat (qaimə-faktura)

Elektron vergi hesab–faktura təqdim
edilir - 1 180 manat dəyərində

ƏDV depozit hesabı üzrə əməliyyatların aparılması sxemi

Elektron xidmətlər və innovativ layihələr

91

Elektron xidmətlər və innovativ layihələr

Banklarla onlayn inteqrasiya
Tətbiq olunduğu sahə: Vergi borclarının alınması və bank hesablarının açılması
Başlanma tarixi: 1 yanvar 2008-ci il
Ümumi məlumat: Vergi ödəyicilərinə daha əlverişli şəraitin yaradılması məqsədilə 2008-ci ildə Vergi
lər Nazirliyi və bank idarələri arasında hesabların açılması və hesablanmış vergilər üzrə borcların və
faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün banklara təqdim edilən
şəhadətnamə-dublikatların və sərəncamların elektron mübadiləsinə başlanılmışdır. Elektron məlumat
mübadiləsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının XÖKHS sistemi üzərindən aparılır. Vergilər Nazirliyi ilə
Mərkəzi Bank və digər banklarla elektron sənəd mübadiləsi haqqında kollektiv saziş imzalanmışdır. Sazişdə
bank idarələrinin elektron mübadiləyə qoşulma mexanizmi müəyyənləşdirilmişdir. Saziş XÖHKS sisteminin
üzvü olan bütün banklar üçün açıqdır.
Əsas məqsədlər:
- bank hesablarının onlayn rejimdə açılması;
- şəhadətnamə-dublikatın onlayn rejimdə göndərilməsi;
- vergi ödəyicilərinin inzibati xərclərinin azaldılması;
- vergi borclarının alınması işinin təkmilləşdirilməsi.
Əldə olunan nəticələr:
- vergi ödəyiciləri vergi orqanına gəlmədən bank hesabları açmaq imkanı əldə etmiş;
- vergi orqanında bank hesablarının açılması üçün sənədləşməyə sərf olunan vaxt minimuma endirilmiş;
- vergi borclarının alınmasının səmərəliliyi yüksəlmişdir.
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Maraqlı fakt:
• Hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən kommersiya bankları «Vergilər Nazirliyi ilə Mərkəzi Bank və
digər banklar arasında elektron sənəd mübadiləsi haqqında kollektiv Sazişə» qoşulmuşdur.
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Vergi borclarının alınması üzrə sərəncam verilməsinin mexanizmi

Vergi borcunun alınması üzrə
sərəncam

Vergi borcunun dondurulması
üzrə sərəncam

- Vergi ödəyicisi tərəfindən
hesablanmış və bəyan edilmiş
vergilər müəyyən edilmiş
müddətə ödənilmədikdə;
- məhkəmənin müvafiq qərarı
olduqda;
- vergi ödəyicisinin razılığı
olduqda;

Vergi orqanı özünün hesabladığı
və yenidən hesabladığı vergi,
faiz və ya tətbiq etdiyi maliyyə
sanksiyaları üzrə vergi
ödəyicisinin milli və ya xarici
valyutada cari və digər
hesablarında borc məbləğinin
105 faizi həcmində pul
vəsaitinin məxaric əməliyyatları
üzrə dondurulması haqqında
kredit təşkilatına və ya bank
əməliyyatları aparan şəxsə icra
sənədi olan sərəncam verir.

IV Mərhələ
Vergi borcunun
ödənilməsi barədə
məlumat vergi
ödəyicisinin şəxsi
hesab vərəqəsinə
işlənilir.

V Mərhələ

I Mərhələ

A
BANK

Şəxsi hesab
vərəqəsində
olan məlumatlar
əsasında vergi
orqanı bütün
sərəncamları geri
qaytarır.

Yaranmış vergi borcunun vergi ödəyicisinin
bank hesabından tutularaq dövlət
büdcəsinə ödənilməsi üçün banka icra
sənədi olan sərəncam göndərilir.

B
BANK

C
BANK

.............

Z
BANK

III Mərhələ
II Mərhələ

İcra sərəncamı barədə Bank
vergi ödəyicisinə məlumat verir.

Bank Sərəncamı
icra edərək vergi
ödəyicisinin
vergi borcunun
ödənilməsini
təmin edir və
vergi ödəyicisinə
məlumat verir.

Vergi ödəyicisi
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Elektron vergi hesab-fakturaları
Tətbiq olunduğu sahə: ƏDV inzibatçılığı
Başlanma tarixi: 1 yanvar 2010-cu il
Ümumi məlumat: “Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üzrə 2009-2012-ci illər
üçün Strateji Plan” çərçivəsində ƏDV sahəsində vergi inzibatçılığının daha da müasirləşdirilməsi məqsədilə
2010-cu il yanvarın 1-dən etibarən elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqinə başlanılmışdır. Bu sistemin
tətbiqi ilə ƏDV ödəyiciləri tərəfindən satılmış mallara, göstərilmiş xidmətlərə və görülmüş işlərə görə vergi
hesab-fakturaları elektron formada təqdim edilir.
Əsas məqsədlər:
- vergi sistemində innovativ texnologiyaların tətbiqi;
- ƏDV-dən yayınma hallarının qarşısının alınması;
- vergi nəzarətinin gücləndirilməsi;
- vergi ödəyicilərinin öz vaxtlarına və maliyyə vəsaitlərinə qənaət etməsi və s.
Əldə olunan nəticələr:
- kağız dövriyyəsi və vaxt itkisi əhəmiyyətli şəkildə azalmış;
- saxta vergi hesab-fakturalardan istifadə etmək cəhdlərinin qarşısı birdəfəlik alınmış;
- geniş əhatəli təhlillərin aparılması üçün vergi orqanının vahid məlumat bazasına nail olunmuş;
- vergi xidməti orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında əlaqələrə keçid elektron daşıyıcılar vasitəsilə təmin
edilmiş;
- vergidən yayınma hallarının qarşısı alınmışdır.
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Maraqlı fakt:
• Elektron vergi hesabfakturalarının tətbiqi
nəticəsində il ərzində 2 milyon
cütdən çox kağız formatda
VHF-nin istifadəsinə zərurət
aradan qaldırılmışdır ki, bu da
öz növbəsində 20 ton kağız və
ya 2,5 hektar meşə sahəsinə
qənaət deməkdir.
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Elektron məsafədən ötürmə qurğuları
(GPRS sistemi)
Tətbiq olunduğu sahə: Nağd hesablaşmalar
Başlanma tarixi: 1 yanvar 2010-cu il
Ümumi məlumat: 2010-cu ildən etibarən nağd hesablaşmaların aparılması üzərində nəzarət tədbirlərinin
gücləndirilməsi və bu sahədə müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə
vergi ödəyicilərinin nəzarət-kassa aparatlarının yaddaşındakı məlumatların GPRS şəbəkəsi vasitəsilə vergi
orqanlarının məlumat bazasına ötürülməsinə başlanılmışdır.
Əsas məqsədlər:
- nağd hesablaşmalar barədə məlumatların operativ şəkildə vergi orqanlarının məlumat bazasına ötü
rülməsi;
- vergi nəzarətinin səmərəliliyinin və vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində şəffaflığın daha da artırılması;
- fəaliyyətini dayandırmış vergi ödəyicilərinin nağd hesablaşma əməliyyatlarının aparılmasına nəzarət
olunması və s.
Əldə olunan nəticələr:
- vergi ödəyicisinə məxsus obyektlərdə xronometraj aparılması zərurəti kəskin azalmış;
- ödəyicilərin vaxtına qənaət etməyə, aparılan vergi yoxlamalarının səmərəliliyinin yüksəldilməsinə əl
verişli imkan yaradılmışdır.

Ötürücü vasitə

Nəzarət-Kassa Aparatı

Nəzarət-Kassa Aparatı
Ötürücü vasitə
Ötürücü vasitə

Nəzarət-Kassa Aparatı

Vergi orqanının serveri
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Onlayn kargüzarlıq
Tətbiq olunduğu sahə: Vergi ödəyicilərinə xidmət və kargüzarlıq
Başlanma tarixi: 1 mart 2010-cu il
Ümumi məlumat: Vergilər Nazirliyinin 2010-cu ildə tətbiq etməyə başladığı innovativ texnologiyalardan
biri də “Onlayn kargüzarlıq” sistemidir. Bu sistem vasitəsilə e-hökumət quruculuğunun əsas tərkib hissələri
olan “vətəndaş-dövlət”, “biznes-dövlət” və “biznes-biznes” münasibətləri müasir beynəlxalq standartlar
səviyyəsində təşkil edilmişdir.
Əsas məqsədlər:
- vətəndaşların bütün müraciətlərini kompüter və ya mobil telefon vasitəsilə internet üzərindən vergi
orqanına göndərə bilməsi;
- vergi orqanına göndərdiyi bütün məktubların vergi orqanı daxilində hərəkətini onlayn rejimdə izləyə və
birbaşa icraçı ilə telefon əlaqəsi yarada bilməsi və s.
Əldə olunan nəticələr:
- vergi orqanları və vergi ödəyiciləri arasında kargüzarlıq sahəsində fəaliyyətin rahatlığı, şəffaflığı, vaxta
və resurslara qənaət edilməsi təmin edilmiş;
- vergi inzibatçılığına və vergi orqanlarına müraciətlərin rahat şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaranmışdır.
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Maraqlı fakt:
• Vergi ödəyicisinin «Onlayn Kargüzarlıq» sistemi vasitəsilə
vergi orqanlarına müraciət etməklə yanaşı, həmçinin digər
vergi ödəyiciləri ilə də yazışma aparmaq imkanı vardır.
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Fərdi sahibkarların və kommersiya
hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı
Tətbiq olunduğu sahə: Sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı
Başlanma tarixi: fərdi sahibkarlar 1 iyul 2011-ci il və yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər
(kommersiya hüquqi şəxslər) fevral 2012-ci il
Ümumi məlumat: Vergilər Nazirliyi tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatının müasir beynəlxalq
standartlara tam uyğunlaşdırılması istiqamətində ardıcıl həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində 1 iyul 2011ci ildən etibarən fərdi sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün İnternet Vergi İdarəsi vasitəsilə
onlayn rejimdə qeydiyyatına başlanmışdır. E-qeydiyyat sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin qeydiyyatının
“bir pəncərə” prinsipinin davamı olaraq həyata keçirilən mühüm layihələrdən biridir.
Vergilər Nazirliyi “Fərdi sahibkarların e-qeydiyyatı” layihəsinin davamı olaraq “Kommersiya hüquqi
şəxslərin e-qeydiyyatı” xidmətini 2012-ci ildə təqdim etmişdir.
Bu sistemin imkanlarından istifadə etməklə Azərbaycan Respublikasının fiziki və hüquqi şəxsləri
tərəfindən təsis edilən yerli investisiyalı məhdud
məsuliyyətli cəmiyyətlərin elektron dövlət qeydiyyatı sürətli elektron dövlət qeydiyyatı zamanı
dərhal, adi elektron dövlət qeydiyyatı zamanı
isə 1 gündən gec olmayaraq həyata keçirilir.
“Kommersiya hüquqi şəxslərin e-qeydiyyatı”
elektron imzadan istifadə edilməklə vətəndaş
cəmiyyətinə və biznes mühitinə dövlət qurum
ları tərəfindən təqdim olunan ilk elektron xid
mətdir.
Azərbaycan hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının elektron şəkildə həyata keçirilməsi
nəticəsində “Doing Business 2015” hesabatının
“Biznesə başlama” göstəricisi üzrə dünyada qabaqcıl ölkələr sırasındadır.
Əsas məqsədlər:
- sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi;
- əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması;
- biznesə başlama prosedurlarının daha da
sadələşdirilməsi;
- şəffaf qeydiyyat prosedurlarının aparılması
və s.
Əldə olunan nəticələr:
- fərdi sahibkarlar və yerli investisiyalı məh
dud məsuliyyətli cəmiyyətlərin vergi orqanlarına
getmədən, vaxt itkisinə yol vermədən İnternet
Vergi İdarəsi vasitəsilə qeydiyyata alınmasına
başlanılmış;
- qeydiyyat prosedurları elektronlaşdırılmış
və sadələşdirilmişdir.
Maraqlı fakt:
• 2012-ci ilin fevralından 01.01.2015-ci il tarixədək olan dövr ərzində 19 189 kommersiya
hüquqi şəxsi qeydiyyatdan keçmişdir ki, onlardan 7 045-i (36,7%) elektron qeydiyyat
xidmətindən istifadə edərək qeydiyyatdan keçmişdir.
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Vergilərin elektron qaydada ödənişi
Tətbiq olunduğu sahə: Vergilərin dövlət büdcəsinə ödənilməsi
Başlanma tarixi: aprel 2012-ci il
Ümumi məlumat: Dövlət orqanları və Vergilər Nazirliyi tərəfindən vətəndaş cəmiyyətinə, biznes strukturlarına göstərilən elektron xidmətlərin çeşidinin və həcminin artırılması sahəsində bir sıra zəruri tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Bunlardan biri də Vergilər Nazirliyi ilə Mərkəzi Bankın birgə həyata keçirdikləri vergi və
rüsumların elektron ödəniş sisteminin yaradılmasıdır. Vergi ödəyicisi özünə məxsus plastik kartla internet
vasitəsilə vergilərin ödənilməsini həyata keçirə bilir.
Əsas məqsədlər:
- vergi ödəyicilərinin vergi orqanına, banka və ya digər ödəniş məntəqəsinə getmədən istənilən yerdən
və istənilən vaxtda ödənişlərini internet vasitəsilə həyata keçirə bilməsi;
- ödəmənin etibarlı və təhlükəsiz aparılması;
- inzibati xərclərin azaldılması və s.
Əldə olunan nəticələr:
- elektron xidmətlərin göstərilməsi sahəsində çevik və səmərəli idarəetmə təmin edilmiş;
- şəffaflıq artırılmış;
- vergi ödəyicisinin izafi vaxt sərfiyyatı minimuma endirilmiş;
- vergi inzibatçılığının sadələşdirilməsinə nail olunmuşdur.
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Maraqlı fakt:
• Vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə ilkin qeydiyyat prosesindən başlayaraq
vergilərin ödənilməsinə kimi bütün proseslərdə vergi orqanına getmədən, vergi orqanı ilə
bağlı bütün əməliyyatları elektron formada apara bilməsi təmin edilmişdir.
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Elektron audit (e-audit)
Tətbiq olunduğu sahə: Vergi auditi
Başlanma tarixi: sentyabr 2013-cü il
Ümumi məlumat: Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının
Fəaliyyət Planından irəli gələn öhdəliklərə əsasən Vergilər Nazirliyinin benefisiarı olduğu “Kompüter əsaslı
audit sistemi sahəsində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə dəstəyin göstərilməsi” adlı tvinninq
layihəsinin həyata keçirilməsi təmin olunmuşdur.
E-auditin tətbiqi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi Vergilər Nazirliyinin “Vergi qanunvericiliyi və
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üzrə 2009-2012-ci illər üçün Strateji Plan”ına daxil edilmişdir.
Tvinninq layihəsi 2011-ci ilin 1 mart tarixində başlayıb və 2013-cü ilin 30 may tarixində başa çatıb.
Layihə Niderland Krallığının Vergi Administrasiyası ilə birlikdə həyata keçirilmiş Avropa İttifaqı tərəfindən
maliyyələşdirilmişdir.
Əsas məqsədlər:
- vergi nəzarətində müasir innovativ metodların tətbiq edilməsi;
- vergidən yayınma risklərinin təhlilinin avtomatlaşdırılmış qaydada aparılması;
- aparılan yoxlamaların səmərəliliyinin yüksəldilməsi;
- hər bir sahənin spesifikliyinin və e-auditin bu sahələrdə necə işləməsinin qiymətləndirilməsi.
Əldə olunan nəticələr:
- bir yoxlamaya sərf olunan vaxt və insan resurslarının həcmi əsaslı şəkildə azalmış;
- vergi yoxlamalarının səmərəliliyi əhəmiyyətli şəkildə artmışdır.
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Azərbaycanda tətbiqi üçün nəzərdə tutulan müasir vergi auditi modeli
1. İlkin Planlaşdırma
1.Analitik prosedurlar

VÖ-nin Biznesinin
təhlili

2.VÖ ilə ilkin görüşlər/
sorğu

Daxili nəzarət
risklərinin müəyyən
edilməsi

VÖ-nin Mühasibat və İT
sistemlərinin təhlili

Əvvəlki yoxlamalar
üzrə yayınma
sxemləri

Vergi ödəyicilərinin
fərdi faylları

Sahələrə uyğun risk
qrupları (I, A, O, Y )üzrə
vergi ödəyicilərinin
təsnifləşdirilməsi

TƏLƏB OLUNAN
VERİLƏNLƏRİN İDXALI
VƏ İNTELLEKTUAL
TƏHLİLİ

Yeni İT
sistemi
tələb
olunur

MƏLUMAT
BAZASI
2. E-audit prosesi

Mövcud yoxlama üzrə
potensial vergidən
yayınma riskləri /
Audit testlərinə uyğun

Bildiriş və VÖ
Məlumatlarının Verilməsi
Tələbnaməsi

1.VÖ-dən Elektron
məlumatların
alınması

AUDİT ÜZRƏ KOMPÜTER
BİLİK BAZASI

Audit nəticələrinin
rəsmiləşdirilməsi

E-auditin başlanması
(Sahələr üzrə e-audit
testlərinin tətbiqi)

3-cü şəxslərin e-məlumatları

Vergidən yayınma riskləri
ilə bağlı sənədli sübutların
əldə edilməsi

2. E-məlumatların
kompüterə
yüklənməsi
3.E-verilənlərin
idxalının
düzgünlüyünün
yoxlanılması
4.E-məlumatların
tamlığının yoxlanması

3. SƏYYAR AUDİTİN
APARILMASI PLANI

6. E-auditin nəticələrinin
(yayınma risklərinin)
auditorlarla bölüşməsi

5. E-məlumatların
düzgünlüyünün
yoxlanması
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Sertifikat Xidməti Mərkəzi (Asan İmza)
Tətbiq olunduğu sahə: Elektron hökumət layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən əməliyyatlar
Başlanma tarixi: 2 may 2013-cü il
Ümumi məlumat: Vergilər Nazirliyi tərəfindən informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin
genişləndirilməsi, göstərilən elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, eləcə də elektron xidmətlərin yüksək
təhlükəsizlik tələblərinə cavab verən Asan İmza SİM kartı üzrə dövlət orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə
sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı 2013-cü ilin may ayından Vergilər Nazirliyinin müasir tipli Asan
Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) yaradılmış, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində akkreditə
edilərək fəaliyyətə başlamışdır.
Əsas məqsədlər:
- “Mobil Hökumət”ə keçid üçün əlverişli şəraitin yaradılması;
- nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi;
- vergi ödəyicilərinin daha sürətli, təhlükəsiz və çevik şəkildə Vergilər Nazirliyinin elektron xidmətlərindən
istifadə etməsi imkanının yaradılması.
Əldə olunan nəticələr:
- Asan SXM-in istismara verilməsi ilə İnternet Vergi İdarəsində hüquqi və fiziki şəxslərin, habelə POSterminalların onlayn qeydiyyatı daha da asanlaşmış;
- ƏDV-nin depozit hesabı, elektron vergi hesab-fakturalarının göndərilməsi və digər əməliyyatlar üzrə
elektron xidmətlər “ASAN İmza”nın tətbiqi ilə həyata keçirilmişdir.

Maraqlı faktlar:
• Avropanın keyfiyyət və təhlükəsizlik üzrə bütün tələblərinə cavab verən «Asan İmza»
layihəsi 19 fevral 2014-cü il tarixdə Brüsseldə, Avropa Parlamentində Azərbaycanın orijinal
məhsulu kimi təqdim olunmuşdur.
• 01.01.2015-ci il tarixə «Asan İmza» mobil rəqəmsal imza sahiblərinin sayı 70 min nəfəri
ötmüşdür. Mobil elektron imzanın istifadəsi üzrə əməliyyatların ümumi sayı isə 5,8 milyon
təşkil etmişdir.
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ASAN
xidmət

Rabitə operatorları

Qeydiyyat mərkəzləri

Mobil-İD Mərkəzi

Vergi
ödəyicilərinə
xidmət
mərkəzi

Vergilər Nazirliyinin
ASXM-i

“Asan İmza“ üzrə dövlət orqanları arasında inteqrasiya

Digər təşkilatlar

Banklar

DSMF

ƏMDK

Ədliyyə Nazirliyi

Daxili İşlər Nazirliyi

Vergilər Nazirliyi

Məlumat bazaları

Elektron xidmətlər və innovativ layihələr

103

Elektron xidmətlər və innovativ layihələr

Vergi Partnyorluğu Sazişi
Tətbiq olunduğu sahə: Vergi inzibatçılığı
Başlanma tarixi: noyabr 2013-cü il
Ümumi məlumat: Vergi orqanı ilə vergi ödəyiciləri arasında “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin bağlanması
məqsədilə Vergi Məcəlləsinə müvafiq maddələr əlavə edilmiş, Nazirlər Kabinetinin 19.07.2013-cü il tarixli,
190 nömrəli Qərarı ilə “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması” və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması
Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Partnyorluq sazişi vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi
ilə könüllü şəkildə bağlanmış niyyət razılaşmasıdır. Partnyorluq münasibətlərinin qurulması qabaqcıl dünya ölkələrinin vergi sistemində tətbiq olunan mütərəqqi inzibatçılıq metodu olmaqla, ilk növbədə, vergi
qanunvericiliyinə əməletmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.
Partnyorluq sazişi həm vergi ödəyicilərinin, həm də vergi orqanlarının maraqlarına cavab verir. Bu sazişi
imzalamış vergi ödəyicisi vergi öhdəliklərinə vaxtlı-vaxtında, qanunvericiliyə uyğun şəkildə əməl etməyə
çalışır. Nəticədə vergi orqanı inzibatçılıq xərclərindən, vaxt itkisindən azad olur. Ən vacibi isə budur ki, saziş
vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinə müdaxilələrin azalmasına gətirib çıxarır. Sazişi imzalayan vergi ödəyiciləri
vergi orqanlarından zəruri informasiyaları almaq imkanlarını daha da genişləndirir, biznesin inkişafı ilə bağlı
gələcəkdə yarana biləcək vergi öhdəlikləri barədə əvvəlcədən məlumatlı olurlar.
Əsas məqsədlər:
- sahibkarlığa lüzumsuz müdaxilələrin qarşısının alınması, onun inkişafının stimullaşdırılması;
- əməkdaşlığa, qarşılıqlı etibarlılığa və şəffaf münasibətlərə əsaslanan birgə fəaliyyətin təmin edilməsi;
- müasir idarəetmə alətləri tətbiq etməklə, biznes subyektlərinin vergi orqanlarının fəaliyyətinə cəlb
edilməsi;
- vergilərin ödənilməsi ilə bağlı könüllü əməletmə səviyyəsinin artırılması istiqamətində partnyorluq
edilməsi;
- ədalətli, çevik, effektiv və səmərəli vergi nəzarətinin yaradılması;
- vergi risklərinin minimallaşdırması.
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Maraqlı fakt:
• Vergi partnyorluğu Sazişinin tətbiqindən ötən dövr ərzində Sazişin
bağlanılması üzrə 01.01.2015-ci il tarixə 4 424 vergi ödəyicisi müraciət etmiş
və bunlardan 3 284 vergi ödəyicisi ilə partnyorluq Sazişi bağlanılmışdır.

I Mərhələ

II Mərhələ

razılıq

15 gün

Vergi ödəyicisi müvafiq ərizə ilə vergi
orqanına müraciət edir.

ərizə

Partnyorluq Sazişi bağlanarkən vergi orqanı
aşagıdakı vergi ödəyicilərinə üstünlük verir:
- sertifikatlaşdırılmış proqram təminatı ilə
mühasibat uçotu aparan vergi ödəyicilərinə;
- ƏDV ödəyicilərinə və maliyyə xidmətlərini
həyata keçirən kredit və sığorta təşkilatlarına;
- vergi ili ərzində yaranmış vergi öhdəliklərini
tam və vaxtında icra edən vergi ödəyicilərinə;
- alqı-satqı əməliyyatlarını nağdsız qaydada
həyata keçirən vergi ödəyicilərinə.

Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması mərhələləri

15 gün

imtina

Vergi orqanı tərəfindən Sazişin bağlanmasından imtinaya
səbəb olan hallar aşağıdakılardır:
- vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
səlahiyyətlərinə aid məsələlərlə bağlı dövlət büdcəsi qarşısında
öhdəlikləri olduqda:
- vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinin fəaliyyəti ilə bağlı
həyata keçirilən nəzarət tədbirinin nəticəsi üzrə yekun qərar
çıxarılmadıqda;
- vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər hansı
məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya
vergitutma obyektinin gizlədilməsi (azaldılması) müəyyən
edildikdə.

imtina səbəbləri
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Vergilər Nazirliyinin elektron kitabxanası
(e-kitabxana)
Tətbiq olunduğu sahə: Vergi sisteminin bütün sahələri
Başlanma tarixi: 2 iyun 2014-cü il
Ümumi məlumat: Vergilər Nazirliyinin elektron kitabxanası informasiyaları vahid bazada toplayaraq
vergi orqanı əməkdaşlarının onlardan daha rahat istifadəsini təmin edir. Bu kitabxana hər bir vergi işçisi,
xüsusilə xidmətə yeni qəbul edilmiş əməkdaşlar üçün əvəzolunmaz bir vasitədir. Kitabxananın ayrı-ayrı
bölmələri hər bir əməkdaşa lazım olan materialları asanlıqla əldə etməyə şərait yaradır.
Elektron kitabxana «Qanunvericilik», «Xarici təcrübə», «Vergi forumu», «Təqdimatlar», «Terminlər»,
«İndekslər», «Video materiallar», «Tarix» başlıqlı bölmələrdən, eləcə də «Saytın xəritəsi», «E-ünvanlar»,
«Nəşrlər», «Media», «Onlayn test», «Attestasiya sualları», «Mühasibat uçotu standartları» və «Əlaqə» kimi
köməkçi bölmələrdən ibarətdir.
Əsas məqsədlər:
- vergi orqanı əməkdaşlarının intellektual və peşəkarlıq potensialının inkişafına dəstəyin göstərilməsi;
- müxtəlif sahədə mövcud olan elektron informasiyaların vahid bazada toplanması və sistemləşdirilməsi,
onların daim yenilənməsi;
- vergi orqanı əməkdaşlarının informasiyalardan daha çevik istifadəsinin təmin edilməsi;
- funksional sahələr üzrə təkmilləşmələrin aparılması üçün diskussiya platformasının təşkili (vergi forumu);
- məsafədən asılı olmayaraq vergi əməkdaşları arasında qarşılıqlı əlaqə və ünsiyyətin qurulmasına
əlverişli imkanın yaradılması.
Əldə olunan nəticələr:
- Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi və digər aidiyyəti hüquqi aktların və materialların vahid elektron bazası yaradılmış;
- E-kitabxananın istifadəsi üçün nazirliyin əməkdaşlarına korporativ şəbəkə vasitəsilə imkan yaradılmış;
- Ən müasir proqram təminatı əsasında hüquqi aktlar və materiallar üzrə ətraflı axtarış sistemi işlənilmiş;
- Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti üzrə video materiallar (o cümlədən keçirilən konfranslar, treninqlər,
müsahibələr və s.) vahid bazada toplanmış və vergi əməkdaşlarının geniş istifadəsinə təqdim edilmiş;
- Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi zamanı materialların uzun müddət ərzində internetdə axtarılmasına sərf olunan vaxta qənaət olunmasına imkan yaradılmış;
- Vergi orqanı əməkdaşlarının xarici ölkələrdə iştirak etdikləri konfransların və digər tədbirlərin hesabatlarının (materiallarının) e-kitabxana vasitəsilə digər əməkdaşlarla bölüşdürülməsi mümkün olmuşdur.
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Maraqlı faktlar:
• Hüquqi aktlar və materiallar E-kitabxanadan bölmələr (təsnifatlar) üzrə və ya axtarış pəncərəsi
vasitəsilə əldə oluna bilər.
• “Axtarış pəncərəsi” vasitəsilə:
- “sadə axtarış” materialın başlığında və ya mətnində mövcud olan açar söz və ya ifadə üzrə aparıla bilər;
- “ətraflı axtarış” materialın adı, müəllifi, nəşr ili, təsnifatı, dili və digər parametrlər üzrə aparıla bilər.
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Beynəlxalq Vergi İnformasiya Platforması
(BVİP)
Tətbiq olunduğu sahə: Xarici ölkələrin vergi sisteminin tədqiqi
Başlanma tarixi: 1 yanvar 2015-ci il
Ümumi məlumat: Qlobal iqtisadi inteqrasiya şəraitində vergi sistemində müasir idarəetmə prinsipləri və
metodlarının tətbiqi, innovativ texnologiyaların istifadəsi və elektron xidmətlər spektrinin genişləndirilməsi
daim diqqət mərkəzində olmaqla yanaşı, vergi siyasətinin prioritetlərini təşkil edir.
Vergilər Nazirliyi ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin müəyyən edilməsi və istifadəsi məqsədilə aidiyyəti
sahələr üzrə daim araşdırma və tədqiqatlar aparır, xarici ölkələrin vergi sistemini öyrənir və ən qabaqcıl
təcrübələrin tətbiqi imkanlarını qiymətləndirərək müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsin təmin edir.
Bu məqsədlə Vergilər Nazirliyində xarici ölkələrin vergi sisteminin tədqiqi işlərinə xüsusi önəm verilir.
Bu işlər çərçivəsində inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi, xüsusilə vergi sistemlərinin
təhlilinə kompleks şəkildə yanaşılır və maraq doğuran parametrlər üzrə dəyərli informasiyaları özündə əks
etdirən ətraflı Məlumat Bazası yaradılır. Məlumat Bazası xarici ölkələrin təcrübələrinin sistemli qaydada
və müqayisəli şəkildə öyrənilməsi, mütərəqqi və innovativ təcrübələrin aşkar olunmasına əlverişli imkan
verən xüsusi platforma (Beynəlxalq Vergi İnformasiya Platforması) əsasında idarə edilir.
Əsas məqsədlər:
- müqayisəli standartlar əsasında ən yaxşı təcrübənin aşkar olunması və təhlili üçün innovativ platformanın yaradılması (“İnternational Benchmarking”);
- xarici ölkələrin vergi sisteminin funksional sahələri üzrə araşdırma və tədqiqatların aparılmasına imkan
verən informasiya dəstəyinin təmin olunması;
- vergi sistemində qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və idarəetmə modellərinin tətbiqinin genişləndirilməsi;
- beynəlxalq və regional təşkilatlar, xarici ölkələrin vergi administrasiyaları barədə informativ bazanın
formalaşdırılması və daim yenilənməsi;
- beynəlxalq əməkdaşlıq və innovativ layihələr barədə məlumatların sistemli qaydada ümumiləşdirilməsi
və korporativ şəbəkə vasitəsilə istifadəyə verilməsi;
- vergilər sahəsində beynəlxalq inkişaf tendensiyasını xarakterizə edən analitik hesabat və məlumat
bazasının yaradılması;
- beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və analitik təhlillərin aparılması üçün statistik məlumatlar bazasının
imkanlarından səmərəli istifadənin təmin olunması.
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Vergi sistemində aparılan islahatların əsas məqsədlərindən biri də vergilərin könüllü ödənilməsi
səviyyəsinin artırılmasıdır. Bu istiqamətdə Vergilər Nazirliyinin əsas vəzifəsi vergi ödəyicilərinə müasir
səviyyədə xidmətlərin göstərilməsi, məlumatlandırılma, maarifləndirilmə və təbliğat işlərinin güclən
dirilməsidir. Bu zərurəti nəzərə alaraq Vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları yaradılmışdır.
Hər bir vergi ödəyicisi öz hüquqları, vəzifələri, vergi öhdəlikləri barədə məlumatları təmənnasız olaraq ona
rahat şəkildə internet vasitəsilə, telefonla, mesajla və xidmət mərkəzinə getməklə ala bilər. Məqsəd vergi
ödəyicilərinin istənilən vaxt, istənilən yerdən, istənilən məlumatı ala bilmək imkanının yaradılmasıdır. Bütün
bu mütərəqqi üsullar vergi ödəyicilərinin vaxtına qənaət edərək maariflənməsinə, məlumatlandırılmasına
və nəticə olaraq könüllü əməletmə səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edir.
Vergi ödəyicilərinə təqdim olunan əsas məlumat və xidmət kanalları:
- Rəsmi internet səhifəsi və sosial şəbəkələrdəki səhifələr;
- Çağrı Mərkəzi;
- Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri;
- Görüşlər, ünvanlı xidmətlər, sərgilər, müxtəlif tədbirlər;
- Vergilər mövzusunda nəşrlər;
- Vergi Dostları şəbəkəsi;
- Metodiki Kabinetlər.

Məlumatlandırma
vasitələri və
xidmət kanalları
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Vergilər Nazirliyinin İnternet səhifəsi
Vergilər Nazirliyi vergi ödəyicilərinin məlumatlılıq səviyyəsini artırmaq məqsədilə 2002-ci ildə
www.taxes.gov.az rəsmi səhifəsinin fəaliyyətə başlamasını təmin etmişdir.
Səhifə üç dildə fəaliyyət göstərən və mütəmadi şəkildə yenilənən informasiya və naviqasiya rahatlığı ilə
seçilir. Səhifədə informativ məlumatlarla yanaşı, Vergilər Nazirliyinə müraciət etmək imkanı da yaradılmışdır. Belə ki, hər bir şəxs vergilər nazirinə məktub yaza, vergi orqanlarının əməkdaşlarının hərəkətləri barədə
məlumat verə, eləcə də vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə sualla müraciət edə bilər.
Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin hər il müxtəlif yeniliklərlə zənginləşdirilməsi istifadəçilərin
işini daha da asanlaşdırır və onların səhifəyə marağını artırır. Səhifənin “Qanunvericilik”, “E-xidmətlər”, “Bir
pəncərə”, “ASAN İmza”, “Vergi dostları şəbəkəsi”, “Hərraclar” və “Əmək müqaviləsi” bölmələrindən ətraflı
məlumatlar əldə etmək olar. Eyni zamanda rəsmi səhifədə vergi ödəyicilərinə 58 elektron xidmət göstərilir.
Rəsmi internet səhifəsində olan məlumatların daha rahat tapılması məqsədilə “Onlayn bələdçi” xidməti
istifadəyə verilmişdir.
Uğurlu fəaliyyətinin nəticəsi olaraq, Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsi HUMAY, NETTY, İNTELLEKT, MİLLİ
NET, WORLD SUMMIT AWARD və digər yerli və beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüşdür.
Multimedia Mərkəzi tərəfindən ictimai informasiya subyektlərinin (dövlət orqanları və bələdiyyələr)
rəsmi internet resurslarının monitorinqinin nəticələrinə görə Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi
ardıcıl olaraq 6 il birinci yerə layiq görülmüşdür.
Bunlarla yanaşı, 2011-ci ilin iyulundan etibarən Vergilər Nazirliyi Azərbaycanın vergi sisteminin təbliği
məqsədilə “Facebook”, “Twitter” və “Youtube” sosial şəbəkələrində səhifələr açmışdır. Bu səhifələr vasitəsi
ilə internet istifadəçiləri vergilər sahəsində baş vermiş ən son yeniliklər barədə məlumat ala bilərlər. Nazirliyin “Facebook” səhifəsi qısa müddət ərzində Avrasiya Qəzetçilər Dərnəyi tərəfindən türkdilli ölkələrin
dövlət qurumlarının sosial şəbəkələrdəki aktivliyini araşdırmaq məqsədilə keçirdiyi müsabiqənin qalibi
elan edilmişdir.
Təkcə 2014-cü ildə səhifənin istifadəçilərinin sayı 3 633 992 nəfər olmuşdur.
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195 Çağrı Mərkəzi
195 Çağrı Mərkəzi 2003-cü ildə Vergilər Nazirliyinin vergi ödəyicilərinə xidmət strukturlarının tərkib
hissəsi kimi yaradılmış və həmin ilin dekabr ayından etibarən fəaliyyətə başlamışdır.
Çağrı Mərkəzi 2006-cı ilin may ayınadək yalnız Bakı şəhərindən daxil olan zəngləri, daha sonra isə bütün
Azərbaycan ərazisindən daxil olan zəngləri qəbul etməyə başlamışdır.
Hazırda Çağrı Mərkəzində Azərbaycan, ingilis və rus dillərində olmaqla canlı rejimdə xidmət, səsli menyu, yazılı müraciətlər, internet vasitəsilə və mesaj xidməti olmaqla 5 xidmət kanalı vasitəsilə fasiləsiz və
ödənişsiz xidmət göstərilir.
Canlı əlaqə vasitəsilə müraciət edən şəxslərə vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığına, eləcə də elektron xidmətlərin tətbiqinə dair sualların cavablandırılması, elektron xidmətlərin tətbiqi zamanı yaranmış
xətaların araşdırılması, vergi qanunvericiliyinin pozulması barədə məlumatların və vergi orqanının vəzifəli
şəxslərinin hərəkət və ya hərəkətsizliyi barədə şikayətlərin qəbulu, buraxılmış zənglər və zəng sifarişləri
üzrə əks əlaqə xidməti göstərilir.
Çağrı Mərkəzində səsli menyu vasitəsilə vergi növləri üzrə ümumi məlumat əldə edilməsi, konkret vergi
ödəyicisi üzrə vergi borcunun öyrənilməsi və zəng sifarişi xidməti göstərilir, vergi ödəyiciləri səsli və yazılı
mesajlar vasitəsilə ünvanlı olaraq məlumatlandırılır.
Çağrı Mərkəzi Asan İmzanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq 2013-cü ilin sentyabr ayından etibarən fasiləsiz
olaraq canlı rejimdə xidmət göstərməyə başlamışdır.
Asan İmzanın da imkanlarından istifadə etməklə Çağrı Mərkəzində Asan İmza vasitəsilə əməliyyatların
aparılması layihəsi başlanılmış və 2014-cü ilin oktyabr ayından etibarən I, II, III rüblər üzrə Sadələşdirilmiş
vergi bəyannamələrini Çağrı Mərkəzinə zəng etməklə təqdim etmək xidməti istifadəyə verilmişdir.
Çağrı Mərkəzində 2011-ci ildə “Beynəlxalq Sertifikatlaşdırma və Sorğu Mərkəzləri İnstitutu” tərəfindən
audit keçirilmiş və keçirilmiş auditin nəticəsində sorğu mərkəzlərinin idarəetmə sistemi üzrə vahid Avropa standartını müəyyən edən “Austrian Standards plus” təşkilatı tərəfindən Vergilər Nazirliyinin Çağrı
Mərkəzinə EN-15838 Standartlarına uyğunluq barədə sertifikat verilmişdir. 195 Çağrı Mərkəzi Azərbaycanda
bu sertifikata layiq görülən ilk mərkəz olmaqla yanaşı, MDB ölkələri arasında ilk dövlət qurumunun Çağrı
Mərkəzidir ki, bu sertifikatla təltif edilib.

Canlı rejimdə cavablandırılan müraciətlərin sayı
190 553

2014

114

Məlumatlandırma vasitələri və xidmət kanalları

Çağrı Mərkəzinin əsas göstəriciləri
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Canlı rejimdə cavablandırılan müraciətlərin sayı

Xidmət səviyyəsi

Göndərilən SMS-lərin sayı

Birbaşa cavablandırma səviyyəsi

Sual-cavab bölməsinə daxil olan müraciətlərin sayı

İlk əlaqədən müraciətin cavablandırılması

Orta cavablandırma müddəti

Xidmətdən razıqalma

Operatorla orta əlaqəni gözləmə müddəti
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Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na
əsasən vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi, regionlarda sahibkarlığın inkişafı və
əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması məqsədilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin yaradılması
nəzərdə tutulmuşdur.
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazisində 54 xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir ki, bunların 15-i
vergi orqanlarının inzibati binalarında, 39-u isə inzibati binalardan kənarlarda yerləşir.
Xidmət Mərkəzlərinin əsas məqsədi həmin vergi ödəyicilərinə bir məkandan müasir standartlara uyğun
vergi xidmətlərinin göstərilməsidir, o cümlədən:
- Elektron xidmətlərin göstərilməsi;
- Şifahi xidmətlərin göstərilməsi;
- Yazılı (kağız daşıyıcısında) müraciətlərin qəbulu və emalı;
- Hazır sənədlərin təhvil verilməsi;
- Özünəxidmət.
Yeni xidmət mərkəzlərinin üstünlükləri:
- Vahid mərkəzdə bütün xidmətlər;
- Fasiləsiz xidmət;
- Yazılı (kağız daşıyıcısında) müraciətlərin qəbulu və emalı;
- Göstərilmiş xidmətlərin audio və video yazılışı;
- Növbətutma və qeydiyyat sistemi;
- Özünəxidmət;
- Xidmət səviyyəsinin hərtərəfli qiymətləndirilməsi;
- Göstərilmiş xidmətlərlə bağlı rəy bildirmək və şikayət etmək imkanı;
- İkili monitor və məlumat daxiletmə sistemi;
- Hazır sənədlərin təhvil verilməsi.
2014-cü il ərzində vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 301 192 vergi ödəyicisinə 395 645 sayda
xidmət göstərilmişdir.
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Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin xəritəsi

Maraqlı fakt:
• Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazisində 54 xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir ki,
bunların 15-i vergi orqanlarının inzibati binalarında, 39-u isə inzibati binalardan kənarda yerləşir.
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Vergilər Nazirliyinin
Vergi Ödəyicilərinə Xidmət Mərkəzi
Mərkəz 2013-cü ilin noyabr ayından etibarən fəaliyyət göstərir. Məqsəd qeydiyyat və fəaliyyət yerindən asılı
olmayaraq bütün vergi ödəyicilərinin xidmət ala biləcəyi vahid xidmət mərkəzinin olmasının Vergilər Nazirliyinin müsbət imici və vətəndaş məmnuniyyəti baxımından əhəmiyyətli olması, digər xidmət mərkəzlərinin
fəaliyyətinin daha keyfiyyətli təşkili üçün nümunəvi xidmət mərkəzinin olması, xidmət mərkəzləri ilə bağlı
yeni layihələrin öncə pilot variantda Vergilər Nazirliyi tərəfindən birbaşa tətbiq edilməsinin daha səmərəli
olması, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunması olmuşdur.
Mərkəzin fəaliyyətinin təşkili prosesinin mərhələləri:
- Hədəflər müəyyən edilir;
- Müraciət sayı və iş yükü proqnozlaşdırılır;
- İşçi qüvvəsi və lazımi texniki və metodiki vasitələr təmin edilir;
- Real vaxtda idarəetmə təşkil edilir;
- Kəmiyyət və keyfiyyət təhlilləri aparılır.
Hədəflər:
- Bütün müraciət edən şəxslərin ən az 60%-ni növbədən 10 dəqiqə ərzində qəbul etmək;
- Müraciət edən şəxslərin orta gözləmə müddətinin maksimum 15 dəqiqə olmasını təmin etmək;
- Xidmətin keyfiyyətinin minimum 75% olmasını təmin etmək;
- Xidmətdən razıqalma səviyyəsinin minimum 85% olmasını təmin etmək;
- Xidmətin yararlılığının minimum 97% olmasını təmin etmək.
Vergilərə dair bütün xidmətlər vahid məkanda, o cümlədən:
- Asan İmza ilə bağlı sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi;
- Uyğunsuzluqların araşdırılması;
- Qeydiyyat;
- Hazır sənədlərin təhvil verilməsi;
- Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı sualların cavablandırılması;
- Elektron xidmətlərin göstərilməsi;
- Arayışların, hesabatların və digər sənədlərin qəbulu;
- Vergidən yayınma halları ilə bağlı müraciətlərin qəbulu;
- Vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin hərəkət və hərəkətsizliyi barədə müraciətlərin qəbulu;
- Asan İmza sim kartı almaq üçün mobil operatorun göstərdiyi xidmətlər və s.
Maraqlı fakt:
• 2014-cü il ərzində Vergilər Nazirliyinin
Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində
27 070 vergi ödəyicisinə 34 214 sayda
xidmət göstərilmişdir.
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Maarifləndirmə tədbirləri
Vergilər Nazirliyi məlumatlandırma və maarifləndirmə fəaliyyəti çərçivəsində vergi ödəyiciləri, habelə
bələdiyyələrlə görüş, treninq və seminar-məşğələlər keçirir, yerli KİV-də məqalə, müraciət və elanlar verir,
bukletlər paylayır və digər məlumatlandırma xarakterli tədbirlər görür.
Təhsil müəssisələrinin şagird və tələbələrinin vergi savadının artırılması, onlarda vergi mədəniyyətinin
formalaşdırılması və vergilərə aid dərs vəsaitlərinin tədrisinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə
respublikanın şəhər və rayonlarının orta ümumtəhsil məktəblərində vergilərə dair 54 metodiki kabinet,
habelə Bakı şəhərində 2 peşə-ixtisas liseyində vergi tədris otağı fəaliyyət göstərir.
Uşaq və gənclərdə vergilərə dair marağın və biliklərin artırılması məqsədilə vergi mövzusunda müxtəlif
yarışlar və müsabiqələr təşkil olunur. Belə tədbirlər sırasında Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayı ilə birlikdə hər
il iyun ayının 1-i Uşaqların Beynəlxalq Müdafiə gününə həsr olunmuş “Vergilər uşaqların gözü ilə” rəsm və
hekayə müsabiqəsi ayrıca qeyd olunmalıdır. Təntənəli şəkildə keçirilən müsabiqədən sonra qalib və iştirakçıların rəsm və hekayələri xüsusi jurnalda çap edilərək əhali arasında paylanılır. Bundan başqa, hər il vergi
ödəyicilərinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədilə kiçikhəcmli bukletlər və kitabçalar nəşr
edilərək vergi ödəyicilərinin diqqətinə çatdırılır.
Ərazi vergi orqanlarının və vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin yerləşdiyi şəhər və rayon
mərkəzlərindən kənarda olan kənd və qəsəbələrdə vergi sahəsində məlumat, maarifləndirmə və təbliğat
işinin gücləndirilməsi, cəmiyyətdə vergi mədəniyyətinin formalaşdırılması, vergi ödəyicilərinə ünvanlı
xidmət göstərilməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyi tərəfindən «Vergi dostları» şəbəkəsi yaradılmışdır.
Vergi orqanları tərəfindən rayon təhsil şöbələri və ümumtəhsil məktəbləri ilə birgə hər kənd və qəsəbə
üzrə orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri arasından bir nəfər olmaqla «Vergi dostu» müəyyən edilmiş kriteriyalar üzrə könüllülük prinsipi əsasında seçilir.
“Vergi Dostları” layihəsi fəaliyyətə başladığı 2012-ci ildən etibarən respublikanın 53 inzibati ərazi
vahidlərində 1 453 kəndinin ümumtəhsil məktəblərindən ümumilikdə 1 541 müəllim seçilərək onlara tre
ninqlər keçirilmiş, “Vergi dostu” olması barədə onlara sertifikat və kompüterlər təqdim olunmuşdur.
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Azərbaycanda vergi inzibatçılığı
Gəlir vergisi bəyannamələrinin təqdim olunma forması: elektron (74,7%), kağız (25,3%)
Gəlir vergisi bəyannaməsi üzrə qayda: elektron bəyannamə sistemi məcburi deyil.
Mənfəət vergisi bəyannamələrinin təqdim olunma forması: elektron (95,6%), kağız (4,4%)
Mənfəət vergisi bəyannaməsi üzrə qayda: elektron bəyannamə sistemi məcburi deyil.
Vergi orqanlarının axtarış səlahiyyətləri:
- digər dövlət orqanlarının iştirakı olmadan axtarış qərarı üçün məhkəməyə müraciət edir və bu qərarı
icra edir.
E-audit sisteminin mövcudluğu: e-audit və riskli ödəyicilərin seçilmə üsulları mövcuddur.
Vergi borcları üzrə ümumi məlumat: vergi borclarının idarə edilməsi ilə xüsusi qrup məşğuldur, vergi
borclarının idarə edilməsi ümumi vergi yığımı ilə birgə aparılır və məcburi alınması tələb olunan vergi borclarının azaldılması üzrə strategiya həyata keçirilir.
Vergi borclarının məcburi alınması yolları:
- vergi ödəyicisinə vergi borcunun ödənilməsinə dair bildirişin göndərilməsi;
- vergi ödəyicisinin borc məbləğinin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin məxaric əməliyyatları üzrə dondurulması və ya borc məbləğinin dövlət büdcəsinə alınması üçün bank və kredit təşkilatlarında olan hesablarına sərəncamların verilməsi;
- vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması;
- vergi ödəyicisinin borc məbləğinin digər hüquqi şəxslərdəki təsis paylarından tutulması;
- vergi ödəyicisinin borc məbləğinin məhkəmə qaydasında alınması;
- cinayət tərkibi yaradan vergi borcları ilə əlaqədar materialların aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi;
- vergi borcu olan vergi ödəyicilərinin ölkəni tərk edilməsinə məhdudiyyətlərin qoyulması məqsədilə
icra qurumlarına müraciət edilməsi.
Vergi ödəyicilərinə xidmət üzrə ümumi məlumat: ödəyicilərin məlumatlandırılması ön masaya vaxt
təyin etməklə və birbaşa yaxınlaşmaqla, telefon məlumat mərkəzləri, internet səhifələri, elektron məktublar
və nəşrlər vasitəsilə aparılır.
Vergi mübahisələrinin həlli ilə məşğul olan strukturlar: Vergi Apellyasiya Şurası və yerli orqanlarda
apellyasiya şöbələri fəaliyyət göstərir.

Vergi inzibatçılığında elektron xidmətlərin tətbiqi

I mərhələ
Vergi ödəyicisinin
onlayn qeydiyyatı
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II mərhələ
Onlayn kargüzarlığın tətbiqi
və vergi bəyannamələrinin
elektron şəkildə təqdim
edilməsi

III mərhələ
Vergilərin elektron
ödəniş vasitələri və
onlayn ödənilməsi

IV mərhələ
Elektron auditin tətbiqi

Maraqlı fakt:
• Azərbaycanda elektron xidmətlərin geniş tətbiqi ilə vergi ödəyiciləri vergi inzibatçılığının bütün
mərhələlərində vergi orqanına gəlmədən və vergi əməkdaşları ilə ünsiyyət yaratmadan öz işini
qurub fəaliyyət göstərə bilərlər.
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Azərbaycan Respublikasının ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair
beynəlxalq müqavilələri
Müasir dövrdə bir dövlətin hüquqi və fiziki şəxslərinin sahibkarlıq fəaliyyətlərini müxtəlif xarici dövlətlərdə
həyata keçirməsi adi bir haldır. Belə bir vəziyyətdə sahibkarlıq fəaliyyətini xaricdə həyata keçirən şəxslərin
bu fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlir və ya mənfəətlərinin vergiyə cəlb edilməsi məsələsi geniş aktuallığa malikdir.
Bu zaman diqqət yetirilən əsas məsələlərdən biri əldə edilmiş gəlirin və ya mənfəətin hər iki dövlətdə,
həm əldə edildiyi dövlətdə, həm də vergi ödəyicisinin rezident olduğu dövlətdə eyni vergiyə cəlb edilməməsi,
yəni ikiqat vergitutmaya yol verilməməsidir.
Bu səbəbdən, investorlar xarici ölkədə fəaliyyətə başlayarkən həmin ölkə ilə özlərinin rezident olduqları
ölkə arasında ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilənin mövcudluğuna
xüsusi diqqət yetirirlər.
Təbii ki, ölkəyə cəlb olunan xarici investisiyaların həcmində davamlı artım müşahidə olunan Azərbaycan
Respublikasının digər dövlətlərlə bağladığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında ikitərəfli
müqavilələr şəbəkəsi də son illər ərzində əhəmiyyətli dərəcədə genişlənmişdir.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında 48 beynəlxalq
müqaviləsi vardır:
- Avropa İttifaqı üzrə 21 dövlət: Almaniya, Avstriya, Belçika, Bolqarıstan, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Çexiya, Estoniya, Finlandiya, Fransa, Xorvatiya, İspaniya, İtaliya, Latviya, Litva,
Lüksemburq, Macarıstan, Niderland, Polşa, Rumıniya, Sloveniya, Yunanıstan;
- digər dövlətlər: Belarus, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bosniya və Herseqovina, Çin, Gürcüstan, İordaniya,
İran, İsveçrə, Kanada, Koreya, Küveyt, Makedoniya, Moldova, Monteneqro, Norveç, Özbəkistan, Pakistan,
Qatar, Qazaxıstan, Rusiya, Serbiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikistan, Türkiyə, Ukrayna, Vyetnam, Yaponiya.
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Azərbaycanın gəlirlər və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın
aradan qaldırılması barədə Saziş imzaladığı dövlətlər

Azərbaycanla ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair
sazişlərin imzalanıb tətbiq olunduğu dövlətlər
Azərbaycanla ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair
sazişlərin imzalanıb, lakin tətbiq olunmadığı dövlətlər (01.01.2015)
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Avropa İttifaqı
Təşkilat barədə ümumi məlumat:
Avropa İttifaqı (Aİ) iqtisadi əməkdaşlığın yeni hüquqi forması kimi meydana çıxmışdır. Birlik rəsmi olaraq müstəqil, lakin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan üç təşkilatın - 1951-ci ildə yaradılmış Avropa Kömür və
Polad Birliyi, 1957-ci ildə yaradılmış Atom Enerjisi üzrə Avropa Birliyi (Avro-Atom) və həmin ildə yaradılmış
Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin birləşməsindən yaradılmışdır. Aİ formal olaraq 1992-ci ildə Maastrixt
Sazişinin imzalanması ilə yaradılmışdır. Aİ özündə həm beynəlxalq təşkilatlara xas olan əlamətləri, həm də
federativ dövlətə xas əlamətləri birləşdirir.
Avropa İttifaqının hazırda 28 üzvü var.
Təşkilatın mənzil qərargahı Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
- qarşılıqlı ticarətdə rüsumların tam aradan qaldırılması;
- vahid xarici gömrük tariflərinin müəyyən edilməsi;
- bir-biri ilə ticarət əlaqələrində miqdar məhdudiyyətinin aradan qaldırılması;
- vətəndaşların məhsul və kapitalının sərhədlərdən azad hərəkəti;
- vahid ticarət siyasətinin həyata keçirilməsi;
- vahid pul vahidinin (avro) dövriyyəyə buraxılması;
- əhalinin sosial hüquq və təminatının unifikasiyası (vahid şəklə salınması);
- vahid patent sisteminin yaradılması və s.
Təşkilatın vəzifələri:
- Avropa xalqlarının sıx ittifaqını yaratmaq;
- daxili sərhədləri olmayan vahid valyuta yaratmaqla uzunmüddətli iqtisadi tərəqqiyə yardım etmək;
- ümumi nailiyyəti mühafizə edib, inkişaf etdirmək və s.
Vergilər Nazirliyi - Aİ əlaqələri: Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi ilə Avropa İttifaqı arasında
sıx əməkdaşlıq əlaqələri qurulmuşdur. Bu əlaqələr Aİ-nin Avropa Qonşuluq Siyasəti, Avropa Qonşuluq və
Tərəfdaşlıq Aləti (AQTA) çərçivəsində çox mühüm layihələr üzrə inkişaf etdirilmişdir.
Avropa Qonşuluq və Tərəfdaşlıq Aləti çərçivəsində əməkdaşlıq əlaqələri Müstəqil Dövlətlər Birliyinə
(MDB) göstərilən texniki yardım (TACIS), Tvinninq, Texniki yardım və Məlumat mübadiləsi (TAIEX) və digər
proqramlar üzrə aparılır.
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Maraqlı fakt:
• Avropa İttifaqının sonuncu genişlənməsi 2013-cü il 1 iyul
tarixində Xorvatiyanın Aİ-yə qəbul edilməsi ilə baş vermişdir.

Beynəlxalq Əməkdaşlıq

Avropa İttifaqı

127

Beynəlxalq Əməkdaşlıq

TACIS

(Technical Assistance to the
Commonwealth of Independent States)

Tacis

TACIS proqramı Avropa Komissiyası tərəfindən MDB ölkələrinə və Monqolustana onların demokratik
bazar iqtisadiyyatına keçidi prosesində xarici və texniki dəstək göstərmək məqsədilə həyata keçirilən proqramdır.
1991-ci ildə başlanmış TACIS proqramı hazırda Şərqi Avropa və Orta Asiyanın 13 ölkəsini (Azərbaycan,
Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Monqolustan, Rusiya, Tacikistan,
Türkmənistan, Ukrayna və Özbəkistan) qrantlarla maliyyələşdirilən texniki yardımla əhatə edir.
Avropa İttifaqının TACIS proqramı çərçivəsində 2004-2005-ci illərdə Azərbaycanda “Vergi sisteminin
müasirləşdirilməsi” layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihənin əsas məqsədləri aşağıdakılar olmuşdur:
- vergi orqanları işçilərinin tədrisi;
- Vergilər Nazirliyində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi;
- vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması işinin təkmilləşdirilməsi.
Bu layihənin reallaşdırılması üçün Avropa Birliyinin TACIS proqramı tərəfindən 1,5 milyon avro vəsait
ayrılmışdır.
Vergilər Nazirliyi TACIS əməkdaşlığı:
“Vergi sisteminin müasirləşdirilməsi” layihəsi 2004-cü ilin fevral ayından fəaliyyətə başlamışdır.
Layihənin həyata keçirilməsinin ilkin mərhələsində maddi-texniki təchizat və inzibati məsələlər həll
edilmiş və texniki tapşırıq üzrə görüləcək işlər bir daha dəqiqləşdirilərək təsdiq edilmişdir.
Vergi orqanları əməkdaşlarının tədrisi layihənin əsas komponenti hesab edilir. Layihə tərəfindən vergi
orqanları əməkdaşlarının tədrisi ilə bağlı ədəbiyyat və tədris proqramlarının mövcud vəziyyəti təhlil olunmuşdur. Layihənin işçi qrupu tərəfindən təşkil olunan tədris prosesi çərçivəsində təxminən 60 tədris günü
ərzində beynəlxalq və yerli ekspertlər tərəfindən 2000-dən artıq iştirakçıya treninqlər, o cümlədən təlimçilər
üçün bir sıra tədris sessiyaları keçirilmişdir. Həmin təlimçilər də öz növbəsində nazirliyin əməkdaşları üçün
treninqlərin keçirilməsində iştirak etməkdədirlər. Tədris zamanı əsas mövzular menecment, pedaqoji bacarıqlar, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı olmuşdur.
2004-2005-ci illər ərzində “Vergi sisteminin müasirləşdirilməsi” layihəsinin ekspertləri tərəfindən “Vergi
Məcəlləsinin tətbiqinə dair tövsiyələr” hazırlanmışdır.
Layihə tərəfindən kompüter şəbəkəsinin yaradılması komponenti üzrə Nazirliyin aparatının yerləşdiyi
bina ilə Bakı şəhərində yerləşən və nazirliyin strukturuna daxil olan digər binalar arasında, habelə mümkün olarsa, Dövlət Gömrük Komitəsinin mərkəzi binası ilə yüksək sürətli optik rabitə əlaqəsini yaratmaq
məqsədilə müəyyən işlər görülmüşdür.
Qeyd olunmuş şəbəkənin yaradılması üçün ümumi tələbatlar qiymətləndirilmiş, potensial gələcək struktur müəyyən edilmiş, layihənin texniki həlli üsulu qəbul edilmiş, texniki spesifikasiyalar və nümunəvi tender sənədi tərtib olunaraq, benefisiar və idarəetmə komissiyası tərəfindən təqdim edilmişdir.
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Tacis

TACIS proqramı həyata keçirilən dövlətlər

Avropa
İttifaqı
Belarus
Moldova
Rusiya Federasiyası

Ukrayna
Gürcüstan
Azərbaycan

Qazaxıstan

Monqolustan

Özbəkistan
Türkmənistan

Qırğızıstan
Tacikistan

Avropa İttifaqı 28
TACIS ölkələri
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TAIEX - Technical Assistance TAIEX
and Information Exchange
Avropa Komissiyasının Genişlənmə Baş Direktorluğu tərəfindən həyata keçirilən proqramdır. Əsas
məqsədi benefisiar ölkənin milli qanunvericiliyinin Aİ qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılmasında texniki kömək
göstərmək və məsləhətlər verməkdir.
TAIEX proqramı çərçivəsində aşağıdakı benefisiar ölkələrə dəstək göstərilir:
Xorvatiya, Türkiyə, Makedoniya, Monteneqro, Serbiya, Albaniya, Bosniya və Herseqovina, Əlcəzair,
Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Misir, Gürcüstan, İsrail, İordaniya, Livan, Liviya, Moldova, Mərakeş,
Fələstin, Suriya, Tunis və Ukrayna.
TAIEX proqramı çərçivəsində Vergilər Nazirliyində 3 ekspert missiyası keçirilmişdir:
1) 8-10 iyun 2009-cu il tarixlərində Vergilər Nazirliyində TAIEX proqramı çərçivəsində “Vergi qanunvericiliyinin uyğunlaşdırılması” mövzusunda ekspert missiyası keçirilmişdir. Aİ-nin və Belçika Vergi Administrasiyasının ekspertlərinin cəlb olunduğu missiyanın əsas məqsədi Aİ-nin ən yaxşı təcrübə və standartlara
uyğun olan milli vergi qanunvericiliyi sahələrinin müəyyənləşdirilməsi yolunda Vergilər Nazirliyinə yardım
etmək olmuşdur.
2) “Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin Avropa İttifaqı qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması üzrə
Tədbirlər Planı”nın icrası ilə əlaqədar 2010-cu ilin 21-23 iyul tarixlərində TAIEX proqramı çərçivəsində ƏDV
sistemi və hüquqi şəxslərin birləşməsi, bölünməsi və səhmlərin mübadiləsi zamanı vergitutma ilə bağlı
ekspert missiyası təşkil edilmişdir. Missiyaya ekspert kimi Latviya Vergi Administrasiyasının nümayəndəsi
cəlb olunmuşdur.
3) 11-14 Mart 2014-cü il tarixlərində fəaliyyətin qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud vəziyyətin təhlili və
təkmilləşmələr barədə təkliflərin hazırlanması məqsədilə TAIEX proqramı çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində Fəaliyyətin Qiymətləndirilməsi Sisteminin Təkmilləşdirilməsi üzrə Ekspert Missiyası” işə başlamışdır. Missiyaya daxil olan Avstriya Vergi Administrasiyasının ekspertləri Vergilər Nazirliyində
fəaliyyətin qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud vəziyyətin təhlili və təkmilləşdirmələr barədə təkliflərin
hazırlanması ilə məşğul olmuşlar.
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Aİ-nin TAIEX aləti üzrə əməkdaşlıq etdiyi dövlətlər

TAIEX

Aİ-yə üzv dövlətlər
Aİ-nin TAIEX alətindən bəhrələnən dövlətlər

Georgia
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“Twinning”
“Twinning” - Aİ üzv ölkələr və benefisiar ölkələrin dövlət administrasiyaları arasında əməkdaşlıq alətidir.
Benefisiar ölkələr Aİ üzvlüyünə namizəd və potensial namizəd ölkələr, həmçinin Avropa Qonşuluq
Siyasəti proqramı ilə əhatə edilmiş ölkələrdir.
Tvinninq layihələrinin əsas məqsədləri Aİ qanunvericiliyinin öyrənilməsi, tətbiqi və icrasının həyata
keçirilməsinə dəstək göstərilməsi, inkişaf etmiş Aİ ölkələrinin ən yaxşı təcrübələrinin benefisiar ölkələrin
dövlət administrasiyaları ilə bölüşdürülməsi, indiki və gələcək Aİ ölkələrinin administrasiyaları arasında
uzunmüddətli münasibətlərin yaradılmasından ibarətdir.
Vergi sistemi üzrə Azərbaycanda həyata keçirilən tvinninq layihələri:
1.”Kompüter əsaslı audit sistemi sahəsində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə dəstəyin
göstərilməsi” adlı Tvinninq layihəsi:
Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Fəaliyyət Planından irəli gələn öhdəliklərə əsasən Vergilər Nazirliyinin benefisiarı olduğu “Kompüter əsaslı audit sistemi
sahəsində Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə dəstəyin göstərilməsi” adlı Tvinninq layihəsi həyata
keçirilmişdir. Layihə Niderland Krallığının Milli Vergi və Gömrük Administrasiyası ilə birgə icra olunmuşdur.
E-auditin tətbiqi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi Vergilər Nazirliyinin “Vergi qanunvericiliyi və
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üzrə 2009-2012-ci illər üzrə Strateji Plan”ına daxil edilmişdir.
Tvinninq layihəsi 2011-ci ilin 1 mart tarixində başlayıb və 2013-cü ilin 30 may tarixində başa çatıb. Layihə
Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilmişdir.
Layihənin komponentləri:
- e-auditin tətbiqi üçün zəruri olan hüquqi bazanın yaradılması;
- e-audit üçün müvafiq proqram təminatının seçilməsi;
- e-audit üzrə məlumat bazasının yaradılması;
- e-audit üzrə metodologiyanın hazırlanması və auditorların treninqinin təşkil edilməsi;
- e-audit sisteminə uyğun olan orta və iri müəssisələr arasında istifadə edilən e-mühasibat sistemlərinin
tətbiqi praktikasının inkişaf etdirilməsi;
- e-audit sisteminin Azərbaycanda tətbiqi.
2. “İnsan resurslarının inkişafı sahəsində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə dəstək”
adlı Tvinninq layihəsi:
24 sentyabr 2014-cü ildə Avropa İttifaqının Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində “İnsan resurslarının inkişafı
sahəsində Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə dəstək” adlı Tvinninq layihəsinin təqdimatı keçirilmişdir.
Tvinninq layihəsinin 2014-cü ilin sentyabr ayının 1-dən başlayaraq İspaniya və Fransa Vergi Administrasiyaları ilə birgə 2 il müddətində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Layihənin komponentləri:
- insan resurslarının uzunmüddətli və çoxməqsədli İnkişaf Strategiyası və İnkişaf Planının hazırlanması;
- Vergilər Nazirliyinin insan resurslarının inkişafı və səmərəli idarə edilməsinin təmin edilməsi məqsədilə
tənzimləyici rol oynayan ən müasir normativ qaydalar və metodoloji rəhbərliklər toplusunun hazırlanması
və tətbiq edilməsi;
- insan resurslarının uzunmüddətli İnkişaf Strategiyası və Tədbirlər Planına uyğun olaraq, işçi heyətin
peşəkarlıq səviyyəsinin daim artırılmasını təmin etmək üçün Avropa İttifaqının ən müasir təcrübəsinə uyğun və müasir informasiya texnologiyalarına əsaslanan dayanıqlı təhsil və çoxpilləli treninq sisteminin
tətbiq edilməsi.
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Maraqlı fakt:
• Aİ ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Vergilər Nazirliyinin benefisiarı olduğu 1 Tvinninq
layihəsi başa çatmış, 1 Tvinninq layihəsi hazırda davam etməkdədir.
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Beynəlxalq Valyuta Fondu
Təşkilat barədə ümumi məlumat:
İkinci Dünya müharibəsindən sonra 1944-cü ilin iyul ayında ABŞ-ın Bretton - Vuds şəhərində BMT-nin
konfransında beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlıq çərçivəsində 45 ölkənin nümayəndələrinin görüşü zamanı
Vaşinqton Konsensusu konsepsiyası əsasında yaradılmış Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) öz fəaliyyətinə
1 mart 1947-ci il tarixindən etibarən başlamışdır. Elə həmin il Fransa IMF-dən borc alan ilk ölkə olmuşdur.
Hazırda Beynəlxalq Valyuta Fondunun 188 üzvü vardır. ABŞ və Avropa İttifaqı Fondun əsas qərarlarına
təsir etmək imkanına malikdirlər.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun baş ofisi ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) əsas missiyası beynəlxalq sistemin stabilliyini təmin etməkdən
ibarətdir. IMF iqtisadi çətinliklərlə üzləşən üzvlərə siyasi məsələlər üzrə məsləhət verir və onları maliy
yələşdirir, həmçinin, inkişaf etməkdə olan ölkələrlə işləyərək, makroiqtisadi stabilliyə nail olmaq və yoxsulluğu azaltmaq üçün onlara kömək edir.
Təşkilatın vəzifələri:
- üzv ölkələrin iqtisadiyyatlarının qlobal iqtisadiyyata uyğunlaşdırılması;
- tədiyyə balansında çətinliyi olan ölkələrə borcların verilməsi;
- üzv ölkələrə praktiki köməyin göstərilməsi.
Azərbaycan - IMF əlaqələri:
Azərbaycan IMF-ə 18 sentyabr 1992-ci il tarixində üzv seçilmişdir. IMF-də Azərbaycan tərəfindən müdir
maliyyə naziri, əvəzedici müdir isə Mərkəzi Bankın sədridir.
IMF-in proqramları xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün bir qayda olaraq Struktur İslahatları Proqramı (SİP) çərçivəsində həyata keçirilir.
IMF ilə Azərbaycan Hökuməti arasında Saziş Maddələrinin IV Maddəsinə uyğun olaraq indiyədək Azər
baycan hökumətinə iqtisadi proqramların həyata keçirilməsinin dəstəklənməsinə təqdim edilmiş maliyyə
yardımları ilə yanaşı, IMF texniki yardım, institusional və monetar idarəetmə üzrə potensialın artırılması
üzrə Azərbaycanda bir sıra sahələrdə, o cümlədən dövlət xərclərinin idarə olunması, vergi-gömrük siyasəti
və idarə olunması, mərkəzi bankçılıq, bank nəzarəti, pul siyasəti və statistika sahələrində texniki yardımlar
da göstərmişdir. Azərbaycan makroiqtisadi təhlillər və siyasət, maliyyə proqramlaşdırılması, fiskal siyasət
və idarəçilik, mərkəzi bank mühasibatlığı və bank nəzarəti sahələrində IMF tərəfindən keçirilmiş təlimlərdən
bəhrələnmişdir.
Vergilər Nazirliyi - IMF əlaqələri:
2000-2002-ci illər ərzində IMF-in eksperti Vergilər Nazirliyində funksional sahələr üzrə iş proseslərinin
hazırlanmasına texniki dəstək göstərmişdir. Vergilər Nazirliyi tərəfindən IMF-in tövsiyələri nəzərə alınmaqla vergi orqanlarında yeni iş proseslərinin tətbiqi vergi ödəyicilərinin hüquqlarının, qanuni mənafelərinin
qorunmasına, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında münasibətlərin qarşılıqlı əməkdaşlıq formasında təşkil edilməsinə və nəticə etibarı ilə vergilərin məcburi yığılmasından vergilərin könüllü ödənilməsi
prinsipinə keçilməsinə xidmət etmişdir.
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Maraqlı fakt:
• Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv olan bəzi dövlətlər (Suriya, İraq, Türkmənistan,
Əfqanıstan, Efiopiya, Eritreya, Somali, Anqola və s.) təşkilata qoşulmaq haqqında Sazişin 8-ci
maddəsinin 2, 3 və 4-cü bəndləri üzrə öhdəlikləri qəbul etməmişlər. Həmin öhdəliklər cari
ödənişlərə məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, valyuta praktikasında diskriminasiyanın
aradan qaldırılması və xarici valyutada olan balansların dönərliliyi məsələləridir.
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IMF-in tövsiyələri nəzərə alınaraq 2002-ci ilin sonunda Vergilər Nazirliyinin həm mərkəzi aparatında,
həm də yerli vergi orqanlarında əsaslı struktur islahatları aparılmışdır.
Hökumət orqanları tərəfindən vergi inzibatçılığına dair texniki yardıma dair müraciətə cavab olaraq IMF
Vergi Məsələləri Departamentinin missiyası 2008-ci ilin 21 fevral - 5 mart tarixlərində Azərbaycanda səfərdə
olmuşlar. Səfər çərçivəsində beynəlxalq ekspertlər tərəfindən Vergilər Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri və
islahat proqramı nəzərdən keçirilmiş və islahatların növbəti mərhələləri üçün “2009-2012-ci illər üzrə Vergi
Administrasiyasının İslahatlar Strategiyası” hazırlanaraq təqdim olunmuşdur.
2008-ci ilin sentyabr ayında IMF-in ekspertləri tərəfindən “Azərbaycanda cari və gələcək qeyri-neft sektorunun vergi sistemi” adlı hesabat hazırlanaraq təqdim olunmuşdur.
2008-ci ilin 17 noyabr tarixində IMF nümayəndələri tərəfindən Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları üçün
“Vergilərə əməletmə proqramının hazırlanması və həyata keçirilməsi” mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Bunlarla yanaşı, IMF-in Azərbaycana səfər edən missiyaları Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi ilə görüşlər
keçirmiş, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, vergi daxilolmaları və digər mövzular
üzrə müzakirələr aparmışlar.

Beynəlxalq Valyuta Fonduna üzv dövlətlər

Georgia

IMF-in bütün prinsiplərini qəbul etmiş üzv dövlətlər
IMF-in prinsiplərinə qeyd-şərtlə qoşulmuş ölkələr
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Dünya Bankı
Təşkilat barədə ümumi məlumat:
Dünya Bankı (DB) rəsmi olaraq BMT-nin Monetar və Maliyyə Konfransı (01-22 iyul, 1944-cü il) nəticəsində
qəbul edilən Bretton-Vuds Sazişinin beynəlxalq arenada ratifikasiyasından sonra yaradılmışdır.
DB Qrupu texniki olaraq BMT sisteminə daxildir, lakin onun idarəçilik strukturu bir qədər fərqlidir. DB
səhmdar təşkilat prinsipi əsasında fəaliyyət göstərir. Səhmdarlar rolunda 188 üzv ölkə çıxış edir və onların
səs kəmiyyəti bankın kapitalındakı iştirak payından asılıdır. DB Qrupunun baş idarəetmə orqanı – Müdirlər
Şurasıdır.
DB-nın baş ofisi ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
DB-nın missiyası dünya üzrə inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə və texniki yardım göstərməkdən
ibarətdir. Bu ölkələrə siyasi məsləhətlər, texniki yardım, araşdırma və təhlil vasitəsilə kömək göstərilir.
Təşkilatın vəzifələri:
Dünya Bankı (BYİB və BİA) fəaliyyətini inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsasən aşağıdakı sahələrə
yönəldib:
- BYİB və BİA - beynəlxalq maliyyə bazarlarına çıxışı olmayan və ya əlverişsiz şərtlərlə çıxışı olan ölkələrə
aşağı faiz və 0 (sıfır) faiz dərəcəsi ilə və ya qrant şəklində borcların verilməsi;
- insan inkişafı (məs. təhsil, sağlamlıq);
- kənd təsərrüfatı və kəndlərin inkişafı (məs. irriqasiya, kəndlərə göstərilən xidmətlər);
- ətraf mühitin qorunması (məs. çirklənmənin azaldılması);
- infrastruktur (məs. yollar, şəhərlərin artması, elektrik təchizatı);
- idarəetmə (məs. anti-korrupsiya, qanuni institutların inkişaf etdirilməsi).
Azərbaycan - Dünya Bankı əlaqələri: DB əsasən Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (BYİB)
və Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası (BİA) vasitəsilə Azərbaycanın nəqliyyat, enerji, dağ-mədən sənayesi,
səhiyyə, qidalanma, əhali, kənd təsərrüfatı, təhsil, sosial inkişaf, sosial müdafiə, urbanizasiya, ətraf mühit, su təsərrüfatı, dövlət sektorunda idarəetmə, maliyyə, özəl sektorun inkişafına investisiya yatırmışdır.
Azərbaycanda həyata keçirilməkdə olan 2006-2015-ci illər üzrə Yoxsulluğun Azaldılması və Davamlı İnkişaf
üzrə yeni Dövlət Proqramı (YADİDP), 2007-2010-cu illəri əhatə edən və YADİDP-nin məqsədlərini özündə
birləşdirən Ölkə Tərəfdaşlıq Strategiyası (ÖTS) çərçivəsində DB ilə əməkdaşlıq davam etdirilməkdədir. ÖTS
Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən müəyyən olunmuş ehtiyac və prioritetlərə əsaslanan partnyorluq planıdır.
Vergilər Nazirliyi - Dünya Bankı əlaqələri: Keçirilən son görüşlərdə (10 iyun 2011-ci il, 12 mart 2014-cü il
və 19 iyun 2014-cü illərdə) Dünya Bankı Azərbaycan Respublikasında nağdsız əməliyyatların stimullaşdırılması məsələsi üzrə Vergilər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq etmək və bu sahədə texniki dəstək göstərmək niyyətini
bildirmişdir. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi, Azərbaycanın Respublikasının Mərkəzi Bankı
və Dünya Bankı arasında bununla bağlı texniki yardım Sazişinin layihəsi hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə
təqdim edilmişdir.
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Maraqlı faktlar:
• Dünya Bankı Qrupuna 5 qurum - Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Beynəlxalq Maliyyə
Korporasiyası (IFC), Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası, İnvestisiya mübahisələrinin həlli üzrə Beynəlxalq Mərkəz,
Çoxtərəfli İnvestisiyalar üzrə Zəmanət Agentliyi daxildir.
Azərbaycan Dünya Bankı Qrupunun hər 5 təşkilatına üzvdür. San-Marino isə yeganə dövlətdir ki, Dünya Bankı
Qrupundan yalnız BYİB-ə üzvdür.
Dünya Bankına üzv olmayan dövlətlər - Andorra, Kuba, Lixtenşteyn, Monako, Nauru, Şimali Koreyadır.
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Dünya Bankı Qrupuna daxil olan qurumlar üzrə üzvlük

Georgia

MIGA

Multilateral Investment
Guarantee Agency

ICSID

INTERNATIONAL CENTRE FOR
SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES

Dünya Bankı Qrupunun (DBQ) hər 5 təşkilatına üzv olan dövlətlər
DBQ-nin 4 təşkilatına üzv olan dövlətlər
DBQ-nin 3 təşkilatına üzv olan dövlətlər
DBQ-nin 2 təşkilatına üzv olan dövlətlər
DBQ-nin yalnız Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankına üzv olan dövlətlər
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Beynəlxalq
Maliyyə Korporasiyası
Təşkilat barədə ümumi məlumat:
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) rəsmən 1956-cı ilin yayında yaradılmışdır. IFC-nin yaranması inkişaf
etməkdə olan ölkələrdə xüsusi sahibkarlığın stimullaşdırılması üzrə BYİB-in imkanlarını genişləndirmişdir.
IFC-nin 184 üzvü vardır. Bu təşkilata üzv olmaq üçün əvvəlcə BYİB-ə üzv olmaq mütləqdir. Təşkilatın
maliyyə mənbəyini üzvlük kapitalı, kapital bazarında borclanma və BYİB-dən alınan vəsaitlər təşkil edir.
IFC-nin baş ofisi ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
IFC-nin fəaliyyəti, əsasən, özəl sektorun inkişafına, biznes sektoruna və dövlət qurumlarına texniki yardımın təqdim edilməsinə, özəl sektorda layihələrin maliyyələşdirilməsinə, özəl şirkətlərin beynəlxalq maliyyə
bazarlarına çıxışının təmin edilməsinə yardımçı olmaqdan ibarətdir.
Təşkilatın vəzifələri:
- inkişaf etməkdə olan ölkələrin layihələrinin maliyyələşdirilməsi;
- beynəlxalq maliyyə bazarlarının maliyyə resurslarını cəlb etməklə inkişaf etməkdə olan ölkələrin xüsusi şirkətlərinə köməkliyin göstərilməsi;
- hökumət və müəssisələrə məsləhət və texniki xidmətlərin göstərilməsi.
Azərbaycan - IFC əlaqələri:
Azərbaycan 11 oktyabr 1992-ci ildən etibarən bu təşkilatın üzvüdür. Azərbaycan Respublikasında son illər
də Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (IFC) dəstəyi ilə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir
sıra islahatlar həyata keçirilmişdir. Biznes qeydiyyatının şəffaflaşdırılması, elektron bəyannamələrin tətbiqi,
digər dövlət orqanları və banklarla elektron məlumat və sənəd mübadilələri görülmüş işlərin bir hissəsidir.
Vergilər Nazirliyi - IFC əlaqələri:
- Vergilər Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) arasında əməkdaşlığın güclənməsi 2007-ci
ilin sonlarından başlanmışdır. İlk addım olaraq IFC-nin təşkilatçılığı ilə 2007-ci ilin noyabr ayında Vergilər
Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmi şəxsləri üçün Latviyaya tədris səfəri təşkil edilmişdir. Səfər
zamanı “bir pəncərə” sisteminin uğurla tətbiq edilməsi üçün məlumat əldə olunmuşdur.
- 2007-ci ilin dekabr və 2008-ci ilin yanvar ayları ərzində biznesin qeydiyyatı sahəsində “bir pəncərə”
sisteminin tətbiqi üçün Vergilər Nazirliyinin tələblərinin və potensialının qiymətləndirilməsi məqsədilə Norveçin Qeydiyyatın Təkmilləşdirilməsi şirkəti dəvət olunmuşdur. “Bir pəncərə” sistemi tətbiq edilməzdən
qabaq biznesin qeydiyyatı sahəsində “bir pəncərə” sisteminin müvəffəqiyyətlə tətbiqinə dair ətraflı məruzə
hazırlanmış və əsas tövsiyələr Azərbaycan Hökumətinə təqdim edilmişdir.
- 2009-cu ilin mart-aprel aylarında “Bir pəncərə” sisteminin qanunvericilik və texniki tərəflərinin
qiymətləndirilməsi və daha da təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələrin hazırlanması məqsədilə IFC tərəfindən
İrlandiyanın “ERS” şirkəti dəvət olunmuşdur. Şirkətin rəsmiləri Azərbaycanda səfərdə olmuş və monitorinq
aparmışlar.
Nəticədə hazırlanan məruzə ilə mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi işləri, həmçinin “bir pəncərə” sisteminin daha da təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr təqdim edilmişdir. “ERS” şirkətinin Vergilər Nazirliyinə
təqdim etdiyi məruzəyə əsasən reyestr funksiyalarının genişləndirilməsinə dair təqdimat 2009-cu il dekabr
ayında Vergilər Nazirliyində keçirilmişdir.
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Maraqlı fakt:
• Azərbaycan IFC-nin 50 ölkəni birləşdirən Avropa, Yaxın Şərq və Şimali Afrika regionuna (EMENA) daxildir. IFC
2014-cü il ərzində 179 layihə üzrə 6,9 mlrd. ABŞ dolları həcmində maliyyə vəsaiti sərf etmişdir.
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- “Bir pəncərə” sisteminin sahibkarlar tərəfindən necə qiymətləndirildiyini müəyyən etmək üçün sahibkarlar arasında geniş sorğunun keçirilməsinə hazırlıq məqsədilə 2009-cu ilin mart ayında IFC-nin təşəbbüsü
ilə Vergilər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Sahibkarlar Konfederasiyasının nümayəndələrindən ibarət
işçi qrupu yaradılmışdır.
Bu məqsədlə seçilən şirkət tərəfindən 2009-cu ilin iyul-avqust aylarında sorğu keçirilmiş və sorğunun ilkin
nəticələri İşçi Qrupunun iclaslarında müzakirə edilmişdir. Sorğunun nəticələri əsasında IFC-nin mütəxəssisləri
tərəfindən “Azərbaycanda Biznesin qeydiyyatına dair Hesabat” hazırlanmışdır. 2010-cu il fevral ayında aidiyyəti
dövlət qurumlarının və media nümayəndələrinin iştirakı ilə hesabat, həmçinin araşdırmaların nəticələri və
biznesin qeydiyyatının gələcəkdə daha da təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr təqdim edilmişdir.
Hesabat “bir pəncərə” sisteminin uğurlu tətbiqinin Azərbaycan Respublikasında biznesin qeydiyyatında
sahibkarların vaxt və vəsait xərclərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmasını bir daha təsdiq etmişdir. Belə ki,
“bir pəncərə”nin tətbiqindən sonra 2009-cu ilin iyul ayının sonuna qədər sahibkarların ümumi maliyyə
qənaəti 19,0 milyon manat olmuşdur.
- IFC-nin İnvestisiya Mühiti üzrə Məsləhət Xidmətləri (İMMX), öz partnyorları adından çıxış edən“British
Petroleum” şirkəti (BP) ilə birlikdə, layihənin “İmkanların Yaradılması” komponenti çərçivəsində ikinci araşdırma olan, Azərbaycanda vergi ödəyicisi olan sahibkarların Vergilər Nazirliyinin təqdim etdiyi xidmətlər
haqqında məmnunluğunun öyrənilməsinə dair aparılmış sorğunun nəticələrini təqdim etmişdir. Sorğu
2010-cu ilin avqust-sentyabr ayları ərzində aparılaraq, seçilmiş regionları və Azərbaycan iqtisadiyyatının
əsas sektorlarını əhatə etmişdir.
Sorğu IFC/Dünya Bankı Qrupunun (DBQ) Azərbaycanda İnvestisiya Mühiti üzrə Məsləhət Xidmətləri proqramı və bu proqramın “İmkanların yaradılması” komponenti çərçivəsində yaradılan işçi qrupu tərəfindən aparılmışdır. Qeyd olunan sorğunun məqsədi Vergilər Nazirliyinin vergi ödəyicisi olan sahibkarlara təqdim etdiyi xidmətlərdən istifadəçilərinin məmnuniyyət səviyyəsini öyrənmək və xidmət səviyyəsini, habelə onun
səmərəliliyini daha da inkişaf etdirmək üçün tövsiyələr verməkdən ibarət olmuşdur. Sorğunun nəticəsi üzrə hazırlanmış hesabat sorğuda iştirak etmiş ümumilikdə mindən çox kiçik və orta müəssisə (KOM) nümayəndələri
və fərdi sahibkarın (FS) standart sorğu vərəqəsi üzrə verdiyi cavabların nəticələrinə əsaslanır.
Hazırda IFC ilə əməkdaşlığı daha da genişləndirmək və yeni istiqamətlərdə araşdırmaların aparılması
məqsədilə Əməkdaşlıq Sazişi hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur.

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına üzv dövlətlər (184 üzv dövlət)

Georgia

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına Dünya Bankı Qrupuna daxil olan 184 üzv dövlət daxildir.
Andorra, Kuba, Lixtenşteyn, Monako, Nauru və Şimali Koreya bu təşkilata üzv deyildir.
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İqtisadi Əməkdaşlıq
və İnkişaf Təşkilatı
Təşkilat barədə ümumi məlumat:
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı (OECD) kimi 30 sentyabr 1961-ci ildə yaradılmışdır.
Təşkilatın məqsədi iqtisadi inkişaf və dünya ticarətinin inkişafına təkan vermək və təşkilata üzv ölkələrin
hökumətlərinə bu məqsədə nail olmaq üçün yönəldilmiş siyasətin hazırlanmasında və əlaqələndirilməsində
yardım göstərməkdir.
OECD-nin 34 üzvü var.
OECD-nin baş ofisi Fransanın paytaxtı Paris şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
Təşkilat hökumətlərə siyasət təcrübələrini müqayisə etmək, ümumi problemlərin həllini axtarmaq, ən
qabaqcıl təcrübəni müəyyən etmək, daxili və beynəlxalq siyasəti koordinasiya etmək üçün zəruri şərait
yaradır.
Təşkilatın vəzifələri:
- sabit iqtisadi artımı təmin etmək;
- məşğulluq səviyyəsini artırmaq;
- yaşayış səviyyəsini qaldırmaq;
- maliyyə sabitliyini saxlamaq;
- digər ölkələrin iqtisadi inkişafına yardım etmək;
- dünya ticarətinin inkişafına öz töhfəsini vermək.
Vergilər Nazirliyi - OECD əlaqələri:
2010-cu ilin avqust ayında OECD-nin nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə
ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə ölkəmizdə səfərdə olmuşdur. Həmin tarixdən etibarən
OECD ilə əməkdaşlığın yeni mərhələsinə başlanılmışdır.
Azərbaycan 2013-cü ilin fevral ayında OECD-nin Vergi sahəsində şəffaflıq və məlumat mübadiləsi üzrə
Qlobal Forumuna üzv qəbul edilmişdir.
2014-cü il may ayının 23-də Parisdə “Vergi məsələlərində qarşılıqlı inzibati yardım haqqında Avropa Şurası və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının çoxtərəfli Konvensiyasına dəyişiklik edilməsi haqqında”
Protokolun vergilər naziri cənab Fazil Məmmədov tərəfindən imzalanması ölkəmizin bank sirrini aradan
qaldırmaqla şəffaflığa tərəfdar olduğunu bir daha nümayiş etdirmiş, eyni zamanda artıq bu sazişi imzalamış
63 dövlətlə geniş əməkdaşlıq imkanı əldə edilmişdir.
OECD ilə sıx əməkdaşlıq çərçivəsində bu təşkilatın Parisdə yerləşən Baş Qərargahında keçirilən təd
birlərdə və Ankarada yerləşən Tədris Mərkəzində təşkil olunan çoxsaylı seminarlarda Vergilər Nazirliyinin
əməkdaşları iştirak edir.
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Maraqlı fakt:
• 2013-cü ildən Kolumbiya və Latviyanın təşkilata üzvlüyü barədə danışıqlara start verilmişdir.
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OECD-yə üzv dövlətlər

Georgia

OECD-ni yaradan əsas üzv dövlətlər (1961-ci il)
OECD-yə sonradan üzv qəbul olunan dövlətlər
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Avropadaxili Vergi
Administrasiyaları Təşkilatı

Intra-European Organisation
of Tax Administrations

Təşkilat barədə ümumi məlumat:
Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatının (IOTA) təsis edilməsi haqqında rəsmi qərar 28-30 oktyabr 1996-cı il tarixlərində Varşava şəhərində keçirilmiş Mərkəzi, Şərqi Avropa və Baltikyanı Ölkələrin Vergi
Administrasiyalarının 3-cü Konfransı zamanı qəbul edilmişdir.
Hazırda 46 vergi administrasiyası IOTA-nın üzvüdür: 44 tam üzv və 2 assosiativ üzv (Qazaxıstan və İordaniya).
Təşkilatın Katibliyi Macarıstan Respublikasının paytaxtı Budapeşt şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
Təşkilatın əsas missiyası Avropa regionunda vergi administrasiyaları arasında əməkdaşlığa köməklik və
onların fərdi tələbatlarına uyğun olaraq inkişaflarını dəstəkləmək məqsədilə vergi inzibatçılığının praktiki
məsələlərinin müzakirə edilməsi üçün forumun təşkil edilməsidir.
IOTA Avropa regionunda vergi inzibatçılığının praktiki məsələlərinin müzakirəsi üçün aparıcı təşkilat olmağa çalışır.
Təşkilatın vəzifələri:
- IOTA üzvləri arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə və inkişafına köməklik etmək;
- İnkişaf Proqramlarının həyata keçirilməsində IOTA üzvlərini dəstəkləmək;
- ən yaxşı təcrübəni müəyyən etmək və onun qəbul edilməsini dəstəkləmək;
- IOTA üzvləri üçün məsləhət və təcrübə mübadiləsini təşkil etmək.
Vergilər Nazirliyi - IOTA əlaqələri:
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi 2002-ci ildən IOTA-nın tam-hüquqlu üzvüdür.
Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, vergi nəzarətinin səmərəliliyin artırılması, vergi ödəyicilərinin xidmət səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyi IOTA tərəfindən təşkil edilən
tədbirlərdə (konfrans, seminar, iclas və s.) fəal iştirak edir.
Vergilər Nazirliyi MDB ölkələri arasında IOTA-nın İcraiyyə Şurasına üzv seçilmiş ilk vergi administrasiyasıdır (2013/2014, 2014/2015). Təşkilatın əsas qərarverici və idarəetmə orqanı olan İcraiyyə Şurasına üzvlük
Vergilər Nazirliyinin IOTA ilə əməkdaşlığının yeni mərhələsidir, həmçinin nazirliyin beynəlxalq əlaqələrinin
inkişafı və nüfuzunun artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan IOTA-nın bir sıra mötəbər tədbirlərinə, o cümlədən 2013-cü ildə Baş Əlaqələndirici Şəxslərinin
19-cu Forumuna, 2014-cü ildə isə İcraiyyə Şurasının 92-ci iclasına ev sahibliyi etmişdir.
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Maraqlı fakt:
• Hazırda IOTA-da 43 dövlətdən 44 vergi orqanı tam hüquqlu üzv statusuna malikdir. Bosniya və
Herseqovinadan 2 vergi orqanı Bosniya Herseqovina Dolayı Vergitutma İdarəsi və Bosniya Herseqovinanın
federasiya subyektlərindən biri olan Serbska Respublikasının Vergi Administrasiyası daxildir.
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Intra-European Organisation
of Tax Administrations

IOTA-ya üzv dövlətlər

IOTA-ya tam hüquqlu üzv dövlətlər
IOTA-nın assosiativ üzvləri
(İordaniya 2008, Qazaxıstan 2009)

Georgia
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ABŞ-ın Beynəlxalq
İnkişaf Agentliyi
Təşkilat barədə ümumi məlumat:
ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) tarixi İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Avropanın
yenidən qurulmasına həsr olunmuş Marşal Planından və Trumen doktrinasından başlayır. 1961-ci ildə ABŞ
Prezidenti Con Kennedi “Xarici Ölkələrə Yardım Aktı”nı imzalayaraq bu aktı qanuna çevirmiş və icraçı qərara
əsasən USAID donor agentliyini yaratmışdır. Həmin vaxtdan bəri, USAID fəlakətin nəticələrini aradan qaldıran, kasıblıqdan qurtulan, demokratik islahatlara qatılan ölkələrə köməyini əsirgəməyən ABŞ-ın aparıcı
donor agentliyi kimi fəaliyyət göstərir.
USAID-in baş ofisi ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
USAID-in digər ölkələrdəki missiyaları Missiya direktorları və USAID-in xarici xidmət qulluqçuları
tərəfindən idarə olunur. Ölkədə inkişaf tempi artdıqdan və yardıma daha az ehtiyacı olduqdan sonra missiya öz fəaliyyətini həmin ölkədə dayandırır.
Təşkilatın vəzifələri:
USAID-in əsas vəzifələri 5 proqram üzrə dünyanın bir sıra ölkələrinə dəstək verməkdən ibarətdir:
- fəlakətlər;
- yoxsulluq;
- qlobal məsələlər üzrə texniki yardım;
- ABŞ ilə ikitərəfli əlaqələr;
- sosial-iqtisadi inkişaf.
Azərbaycan - USAID əlaqələri:
USAID-in Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq əlaqələri vardır. Belə ki, Azərbaycan özünün regiondakı geosiyasi
mövqeyinə görə ABŞ üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. USAID 1992-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda inkişaf və humanitar yardım istiqamətində layihələrin maliyyələşdirilməsinə 284 mln. ABŞ dolları həcmində
vəsait ayırmışdır. USAID-in maliyyə yardımı əsasən idarəçilik və demokratiya, iqtisadi inkişaf və tərəqqinin
təmin edilməsinə yönəlmiş proqramların həyata keçirilməsində istifadə olunur.
Vergilər Nazirliyi - USAID əlaqələri:
2007-ci ildə USAID-in Ticarət və İnvestisiya İslahatlarına Dəstək Layihəsi tərəfindən “Qeyri-neft-qaz özəl
sektorunun rəqabət qabiliyyətliliyini artırmaq məqsədilə Azərbaycanın vergi sisteminin islahata cəlb olunması” adlı sənəd hazırlanaraq Vergilər Nazirliyinə təqdim olunmuşdur.
2008-ci ildə USAID tərəfindən Azərbaycanda Ticarət və İnvestisiya İslahatlarına Dəstək Proqramı (TİİDP) layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda əmlak islahatlarının davam etdirilməsi məqsədilə sınaq layihə
həyata keçirilmişdir. Layihəyə əsasən Vergilər Nazirliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə USAID-in ekspertləri
3 bələdiyyə (Bakı şəhəri Yasamal Bələdiyyəsi, Salyan rayonu Qızılağac Bələdiyyəsi və Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi) ərazisində əmlak və torpaq vergiləri üzrə qiymətləndirmə aparmış və riyazi modellərdən
istifadə etməklə analitik təhlillər həyata keçirmişlər.
Sınaq layihə çərçivəsində aparılan araşdırmalar və təhlillər, habelə əmlak və torpaq vergisi sahəsində
qanunvericiliyin təhlili və beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla “Daşınmaz əmlak vergisi haqqında” Qanun
layihəsi hazırlanaraq baxılmaq üçün aidiyyəti üzrə təqdim olunmuşdur.
USAID-in ekspertləri tərəfindən Vergilər Nazirliyində 2008-ci ildə “Əmlak vergisi sahəsində beynəlxalq
səviyyədə sınanmış təcrübələr” mövzusunda, 2010-cu ildə isə “Azərbaycanda Elektron Ticarət Əməliyyatlarının
ƏDV-yə cəlb edilməsi” mövzusunda treninqlər keçirilmiş və mövzular ətrafında müzakirələr aparılmışdır.
2011-ci ildə vergi siyasəti sahəsində aparılan müzakirələrə dəstəyin verilməsi məqsədilə “Azərbaycanda
rəqabətliliyi artırmaq məqsədilə vergi islahatları üçün imkanlara dair Arayış” və “Qeyri-neft-qaz özəl sektorunun rəqabət qabiliyyətini artırmaq məqsədilə Azərbaycanın vergi sistemində islahatların aparılması”
yenilənmiş tövsiyə sənədi Vergilər Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
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2012-ci ildə “Azərbaycanda Rəqabətlilik və Ticarətin İnkişafı” Layihəsi çərçivəsində aşağıdakı texniki
dəstək göstərilmişdir:
• Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətlə əlaqədar qanunvericilik aktlarına dəyişikliklərə dair
təkliflərin hazırlanması;
• Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin qiymətləndirilməsi və tövsiyələrin hazırlanması;
• “Prezumptiv vergitutma və bu siyasətə dair fikirlər” adlı hesabatın hazırlanması.
Qeyd olunanlarla yanaşı, USAID tərəfindən vergi sisteminin müxtəlif sahələri, o cümlədən vergi siyasəti,
proqnozlaşdırma, inzibatçılıq və s. sahələrdə texniki dəstək və treninqlər keçirilmişdir.

ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID)
hazırda yardım layihələri həyata keçirdiyi dövlətlər

Qazaxıstan
Qırğızıstan

İraq
0,28 mlrd.

Mərakeş

Misir

Meksika

Haiti 0,31 mlrd.

Mali

Nigeriya

Kolumbiya
0,18 mlrd.
Peru

Liberiya
0,16 mlrd.

C.Sudan

Konqo
0,24 mlrd.

Braziliya

Əfqanıstan
2,24 mlrd.
Pakistan
0,97 mlrd.
Hindistan
0,15 mlrd.

Filippin

Efiopiya
0,45 mlrd
Kenya 0,31 mlrd.

Tanzaniya 0,21 mlrd.

İndoneziya 0,17 mlrd.

Anqola

Mozambik
0,21 mlrd.
Paraqvay

CAR
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ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti
Təşkilat barədə ümumi məlumat:
ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti 1789-cu ildə Konqres Aktı əsasında dövlət gəlirlərinin idarə edilməsi
məqsədilə yaradılmışdır. Departament Xəzinədarlığın Katibi tərəfindən idarə olunur.
ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti Texniki Yardım Ofisləri vasitəsilə texniki dəstəyin göstərilməsini təşkil edir.
ABŞ Xəzinədarlıq Departamentinin baş ofisi ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqton şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
- ölkə daxilində və xaricində iqtisadi artımı, stabilliyi inkişaf etdirməklə və maliyyə sisteminin tamlığını
qorumaqla ABŞ hökumətinin maliyyə resurslarının effektiv idarə edilməsinin təşkil olunması;
- inkişaf etməkdə olan və keçid ölkələrindəki maliyyə nazirliklərinə və mərkəzi banklara dövlət maliy
yəsinin effektiv idarə edilməsinə və maliyyə sektorunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə yardımın
göstərilməsi.
Təşkilatın vəzifələri:
Departament iki əsas strukturdan ibarətdir: ofislər və işçi bürolar. Ofislər əsasən siyasətin formalaşdırılmasını və Departamentin ümumi idarəçiliyini təşkil edir, işçi bürolar isə xüsusi əməliyyatları həyata keçirir.
Departamentin əsas vəzifələrinə aşağıdakılar aiddir:
- Federal maliyyənin idarə olunması;
- Dövlət hesablarının və borclarının idarə edilməsi;
- ABŞ-ın federal büdcəsinə daxil olan ödənişlərin, vergilərin və rüsumların tutulması;
- Yerli və beynəlxalq maliyyə, iqtisadiyyat, ticarət və vergi siyasəti üzrə məsləhətlərin verilməsi;
- Banklara və yığım institutlarına nəzarət;
- Federal maliyyə və vergi qanunlarının həyata keçirilməsinin təmin edilməsi;
- Statistik hesabatların nəşr etdirilməsi.
Vergilər Nazirliyi - ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti əlaqələri:
2003-2008-ci illər ərzində ABŞ Xəzinədarlıq Departamentinin Texniki Yardım Ofisi tərəfindən Vergilər Na
zirliyində texniki yardım layihəsi həyata keçirilmişdir. Xəzinədarlıq Departamentinin daimi rezident-koordinatoru və məsləhətçilər qrupu tərəfindən həyata keçirilən texniki yardım milli vergi sisteminin strateji
planlaşdırılması, vergi qanunvericiliyi, vergi ödəyicilərinə xidmət, audit, vergi borcları, daxili təhlükəsizlik,
vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması, tədris və digər sahələri əhatə etmişdir.
Bu tədbirlər çərçivəsində ABŞ Xəzinədarlıq Departamentinin Texniki Yardım Ofisinin təqdim etdiyi
tövsiyələri nəzərə alaraq Vergilər Nazirinin 18 yanvar 2008-ci il tarixli əmri ilə “2008-ci ilin Tədbirlər Planı”
təsdiq edilmişdir.
Həmin Tədbirlər Planına əsasən, Vergilər Nazirliyinin İnternet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi, Nazirliyin aidiyyəti struktur vahidlərinin əsasnamələrinin təkmilləşdirilməsi, Avtomatlaşdırılmış Vergi İnforma
siya Sistemində daxili nəzarətlə bağlı müvafiq funksiyaların təsis edilməsi, “Vergi işçisinin etik davranış
Kodeksi”nin təkmilləşdirilməsi və Daxili Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə
əlaqədar işlərin görülməsi üzrə ümumilikdə 19 sayda tədbirin 2008-ci ildə icrası təmin olunmuşdur.
Bunlarla yanaşı, Departamentin təşkilatçılığı ilə Vergilər Nazirliyinin nümayəndə heyəti 2006-cı ilin oktyabr ayında ABŞ-a səfər edərək təcrübə mübadiləsində iştirak etmişdir.
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ABŞ Xəzinədarlıq Departamenti tərəfindən yardım
layihələrinin həyata keçirildiyi dövlətlər (2013-cü il)

Georgia
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Beynəlxalq
Antikorrupsiya Akademiyası
Təşkilat barədə ümumi məlumat:
Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (IACA) BMT-nin Narkotiklərə və Cinayətkarlığa qarşı Mübarizə
Ofisi (UNODC), Avstriya Respublikası, Avropa Dələduzluğa qarşı Mübarizə Ofisi (OLAF) və digər maraqlı
tərəflərin birgə təşəbbüsü ilə 8 mart 2011-ci il tarixində beynəlxalq təşkilat kimi təsis edilmişdir.
IACA-nın tam hüquqlu tərəfləri Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının Beynəlxalq Təşkilat kimi yaradılması haqqında Sazişə imza atan və ratifikasiya edən BMT-yə üzv dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlardır.
Təşkilatın üzvləri:
Hazırda Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə 60 dövlət tam hüquqlu tərəfdaşlıq edir. Azərbaycan
Respublikası 3 noyabr 2012-ci il tarixindən etibarən tam hüquqlu tərəfdaş dövlət hesab olunur.
Akademiyanın baş qərargahı Avstriya Respublikasının Laksenburq şəhərində yerləşir.
Təşkilatın missiyası:
Akademiyanın əsas missiyası bütün sektorlardan olan mütəxəssislər və məsləhətçilər üçün antikorrupsiya sahəsində təhsil və tədrisin təşkilidir. Akademiya dialoqun və şəbəkənin yaradılması üçün araşdırmalar
həyata keçirir və platformalar tərtib edir ki, bu da öz növbəsində sahə mütəxəssislərini bir araya gətirməklə
güclü, davamlı strategiyaların və təlimatların hazırlanmasına əsas yaradır.
Akademiyanın vahid tədris proqramları çoxsahəli fənləri əhatə edir və dünyanın bütün regionlarına
xidmət göstərir. Akademiya bütün sektorlarda sosial məsuliyyəti və mövqelərin dəyişməsini təşviq edir.
Təcrübə mübadiləsi və korrupsiyaya qarşı mübarizədə həmrəylik prinsiplərini rəhbər tutaraq beynəlxalq
əməkdaşlığa, birbaşa dialoqa və geniş tərəfdaşlığa xüsusi yer ayırır.
Vergilər Nazirliyi - IACA əlaqələri:
4 sentyabr 2012-ci il – Azərbaycan Respublikası “Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının beynəlxalq
təşkilat qismində təsis edilməsi haqqında” Sazişə qoşulmuşdur.
3 noyabr 2012-ci il – Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının tam hüquqlu
üzvü olmuşdur.
2012-ci ilin 14-15 fevral tarixlərində IACA-nın nümayəndə heyəti Azərbaycanda işçi səfərdə olmuşdur.
2012-ci ilin 15 fevral tarixində Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində “Azərbaycan Respublikasında korrupsiyaya qarşı mübarizə: nailiyyətlər və perspektivlər” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Konfransda IACAnın, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının, Milli Məclisin, Vergilər Nazirliyinin, Baş Prokurorluğun, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişlər. Konfransın sonunda korrupsiyaya
qarşı mübarizə və onun qarşısının alınmasını birgə təşviq etmək və korrupsiya ilə mübarizə sahəsində
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi və Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası arasında Anlaşma Memorandumu” imzalanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin nümayəndə heyəti 2013-cü ilin 9-11 dekabr tarixlərində Tailand
Krallığının Banqkok şəhərində keçirilən IACA-nın beynəlxalq təşkilat olaraq təsis edilməsinə dair Müqaviləyə
tərəf dövlətlərin 2-ci Baş Assambleyasında iştirak etmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Assambleyanın Bürosuna üzv seçilmişdir.
IACA-nın beynəlxalq təşkilat olaraq təsis edilməsinə dair Müqaviləyə tərəf dövlətlərin 3-cü Baş Assambleyası 2014-cü ilin 19-21 noyabr tarixlərində Bakıda keçirilmişdir. Bakıda keçirilən Assambleyanın sessiyasında Tailand Krallığı nümayəndəsinin bir illik səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə əlaqədar Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyasının Assambleyasının növbəti il üçün
sədri seçilmişdir.
Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri hər il IACA tərəfindən keçirilən müxtəlif seminar, təlim və proqramlarda iştirak edirlər.

148

Beynəlxalq Əməkdaşlıq

Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası (IACA)

Georgia

IACA-ya tərəfdaş dövlətlər
IACA-nın yaradılması haqqında Sazişi imzalamış dövlətlər

Maraqlı fakt:
• 2003-cü ildən etibarən hər il 9 dekabr Beynəlxalq Antikorrupsiya Günü kimi qeyd olunur.
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Avropa Kommersiya
Qeydiyyatçılarının Forumu
Forum barədə ümumi məlumat:
Avropa Kommersiya Qeydiyyatçılarının Forumu (ECRF) 5 oktyabr 2000-ci il tarixində Birləşmiş Krallığın
Kardiff şəhərində təsis edilmiş (21 ölkənin iştirakı) və birinci il onun Rəhbər Komitəsi İtaliya, Böyük Britaniya, Norveç və İsveçin qeydiyyat təşkilatlarının nümayəndələrindən ibarət olmuşdur.
ECRF ticarətdə, sənayedə və ümumilikdə biznes aləmində, Kommersiya Qeydiyyatçılarının xidmətlərinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır.
ECRF-in 29 üzvü var.
ECRF-in baş ofisi İtaliyanın paytaxtı Roma şəhərində yerləşir.
Forumun missiyası:
Müəssisələrin rəsmi qeydiyyat idarələri (yeni müəssisələrin yaranması) və müəssisələr haqqında etibarlı
məlumatların əldə edilməsində əsas rol oynayırlar. Avropada biznes daha da inteqrasiya etdiyinə və keçmiş sərhədlər aradan götürüldüyünə görə, o cümlədən kommersiya müəssisələrinin qeydiyyatını həyata
keçirən orqanlar arasında beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac artmışdır.
Forumun vəzifələri:
- innovasiya biznesinin, xüsusilə orta və kiçik müəssisələrin yaradılması və inkişafı üçün səmərəli şəraitin
yaradılması;
- mərkəzi və Şərqi Avropanın müvafiq ölkələrinin Birliyin daxili bazarına inteqrasiyası üçün hazırlıq;
- Avropada açıq və şəffaf biznes mühitinin yaradılması;
- biznesdə inzibati yükün azaldılması məqsədilə nizamlama sahəsinin sadələşdirilməsi.
Vergilər Nazirliyi-ECRF əlaqələri:
2010-cu ilin 14-15 iyun tarixlərində Macarıstan Respublikasının Budapeşt şəhərində ECRF-in 13-cü illik
Konfransı və Baş Assambleyası keçirilmişdir.
ECRF-in Baş Assambleyasında Vergilər Nazirliyinin Forumun üzvlüyünə qəbul edilməsi məsələsinə baxıldığı üçün 28 üzvlə yanaşı, Vergilər Nazirliyinin nümayəndə heyəti də Assambleyada iştirak etmişdir.
ECRF-in Nizamnaməsinə uyğun olaraq, təşkilata üzvlük müvafiq ərizənin Forumun Təşkilat Komitəsi
tərəfindən üzvlər arasında yayılması və növbəti Baş Assambleyanın iclasında qərar qəbul edilməsi ilə
rəsmiləşdirilir.
Vergilər Nazirliyinin üzvlüyü ilə bağlı təqdim edilən ərizə Təşkilat Komitəsi tərəfindən üzvlər arasında
yayılmış və Norveçin, Birləşmiş Krallığın və Serbiyanın qeydiyyat orqanları Təşkilat Komitəsinə müraciət
edərək Vergilər Nazirliyinin üzvlüyünün tam dəstəklədiklərini bildirmişlər.
Təsdiq edilmiş gündəliyə əsasən Vergilər Nazirliyinin Foruma üzv olması məsələsi müzakirəyə çıxarılmış
və Baş Assambleyada iştirak edən 28 üzv tərəfindən Vergilər Nazirliyi yekdilliklə ECRF-in üzvlüyünə qəbul
edilmişdir.
Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri ECRF-in tədbirlərində fəal iştirak edirlər.

150

Beynəlxalq Əməkdaşlıq

Avropa Kommersiya Qeydiyyatçıları Forumuna üzv dövlətlər
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MDB iştirakçısı olan dövlətlərin
vergi xidmətləri rəhbərlərinin
Koordinasiya Şurası
Şura barədə ümumi məlumat:
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin vergi xidmətləri rəhbərlərinin Koordinasiya Şurasının (KSRNS) yaradılması və onun əsasnaməsinin təsdiqi haqqında Qərar MDB hökumət başçıları şurasının 31 may 2001-ci il
tarixində Minsk şəhərində keçirilmiş görüşü zamanı qəbul edilmişdir. 10 MDB dövləti Qərarın iştirakçısı
olmuşdur (Türkmənistan və Özbəkistan Respublikaları istisna olmaqla).
KSRNS-ə MDB iştirakçısı olan 10 dövlətin vergi xidmətlərinin rəhbərləri daxildir. Şura MDB İcraiyyə Komitəsi
ilə qarşılıqlı əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Koordinasiya Şurasının işinə rotasiya prinsipi əsasında 1 ildən
artıq olmayaraq üzvlərdən seçilmiş sədr rəhbərlik edir. Növbəti görüşün keçirilməsi nəzərdə tutulan üzv
dövlətin Əlaqələndirmə Şurasının üzvü Koordinasiya Şurasının həmsədri təyin edilir.
Şuranın vəzifələri:
- milli qanunvericiliklərə əsasən vergi siyasətinə və vergi inzibatçılığına görə cavabdeh olan MDB iştirakçısı olan dövlətlərin vergi xidmətləri arasında əməkdaşlıq;
- vergi siyasətini və vergi inzibatçılığını nizamlayan milli qanunvericiliklərin təkmilləşdirilməsi və harmonizasiyası üzrə təkliflərin hazırlanması;
- qüvvədə olan milli qanunvericiliklərə və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, MDB iştirakçısı
olan dövlətlərin vəzifələrinə vergi siyasəti və vergi inzibatçılığı məsələləri daxil olan digər sahə əməkdaşlığı
orqanları və milli strukturlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi;
- vergi siyasəti və vergi inzibatçılığı sahəsində qəbul edilmiş dövlətlərarası və hökumətlərarası sazişlərin
və qərarların icrasına yardım göstərilməsi.
Vergilər Nazirliyi - KSRNS əlaqələri:
MDB iştirakçısı olan dövlətlərin vergi xidmətləri rəhbərlərinin Koordinasiya Şurasının keçirdiyi iclaslardan
3-ü Azərbaycanda təşkil olunmuşdur. Belə ki, Koordinasiya Şurasının 4-cü iclası 10-12 iyun 2003-cü il tarixdə,
15-ci iclası 21 noyabr 2008-ci il tarixində, 19-cu iclası isə 8 iyun 2012-ci il tarixində Bakıda keçirilmişdir.
Eyni zamanda MDB çərçivəsində 1999-cu ildə “Əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında”, 2005-ci ildə
“Vergi cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq haqqında” çoxtərəfli sazişlər imzalanmışdır.
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Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlər

uzbekistan

Kyrgizia

tajikistan
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MDB iştirakçısı olan dövlətlərin
Vergi (maliyyə) təhqiqatları orqanları
rəhbərlərinin Koordinasiya Şurası
Şura barədə ümumi məlumat:
Vergi (maliyyə) Təhqiqatları Orqanları Rəhbərlərinin Koordinasiya Şurası (KSONR) MDB Hökumət Başçıları
Şurasının 30 noyabr 2000-ci il tarixli Qərarı ilə yaradılmışdır. Həmin Qərar ilə Şuranın Əsasnaməsi təsdiq
edilmişdir.
Şuranın üzvləri MDB iştirakçısı olan dövlətlərin (Türkmənistan, Özbəkistan Respublikası və Ukrayna Respublikaları istisna olmaqla) vergi (maliyyə) Təhqiqatları orqanlarının rəhbərləridir.
Vergi (maliyyə) Təhqiqatları orqanları rəhbərlərinin Koordinasiya Şurasının İşçi Orqanı Rusiya Federasiyasının Daxili İşlər Nazirliyinin İqtisadi Təhlükəsizlik Departamentinin bazasında onun ştat əməkdaşları
hesabına fəaliyyət göstərən İcraiyyə bürosudur.
Koordinasiya Şurasının yaradılması və fəaliyyəti MDB ölkələrində iqtisadiyyat, vergi və onunla bağlı iqtisadi cinayətlərə qarşı mübarizə sahəsində yaranmış vəziyyəti özündə əks etdirən məsələlərin mərhələli
həlli əsasında həyata keçirilmişdir.
Şuranın əsas fəaliyyəti ildə iki dəfədən az olmayaraq iclasların təşkil edilməsindən ibarətdir. Fövqəladə
iclaslar isə üzvlərin ən azı yarı hissəsinin razılığı ilə Şuranın bir və ya bir neçə üzvünün təşəbbüsü ilə çağırıla
bilər.
Təşkilatın işçi dili rus dilidir.
Şuranın vəzifələri:
• vergi (maliyyə) qanunvericiliyinin pozulmasının aşkar edilməsi, qarşısının alınması və aradan qaldırılması ilə bağlı vəzifələrin səmərəli icrası məqsədilə qarşılıqlı fəaliyyətin təmin edilməsi, məlumat mübadiləsi,
qarşılıqlı məsləhətləşmələr, tövsiyələrin və təkliflərin hazırlanması;
• MDB iştirakçısı olan dövlətlərin milli qanunvericiliklərinin təkmilləşdirilməsi və harmonizasiyası, vergi
(maliyyə) qanunvericiliyinin pozulması ilə mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın müqavilə-hüquq
bazasının inkişafına dair təkliflərin hazırlanması.
Vergilər Nazirliyi - KSONR əlaqələri:
Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri Şuranın iclaslarında iştirak etmiş, Şuranın fəaliyyəti üzrə hazırlanan
sənədlərə öz təkliflərini təqdim etmişlər.
2011-ci ilin oktyabr ayında Bakıda Şuranın 13-cü iclası keçirilmişdir.
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Qlobal indekslərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı

“Doing Business” hesabatı
(Ease of Doing Business Rankings)

DOING BUSINESS
MEASURING BUSINESS REGULATIONS

İndeks barədə ümumi məlumat:
Dünya Bankı Qrupu tərəfindən 2004-cü ildən etibarən hər il üçün 189 ölkə arasında şirkətlərin biznes
məsrəflərini hesablayan göstəricidir. Bu göstərici ölkələr üzrə biznes sektorunun inkişaf səviyyəsi, inkişaf
etməkdə olan dövlətlərdə biznes islahatlarının həyata keçirilmə səviyyəsinin əsas göstəricisi rolunu oynayır.
İndeksin hesablanma metodologiyası:
Hər il hər bir ölkə üzrə bir özəl şirkətin biznes fəaliyyətinə çəkdiyi xərclər, ona qoyulan tələblər və prosedurlar detallı şəkildə araşdırılır və ümumi reytinq işlənib hazırlanır. DB göstəriciləri geniş şəkildə elm
xadimləri, siyasətçilər, müstəqil ekspertlər, jurnalist və biznes dairələri tərəfindən geniş istifadə olunaraq
iqtisadi islahatları stimullaşdırır.
Hesabat müxtəlif sahələrə (qeydiyyat, tikinti, bank, elektrik, vergi və s.) aid dünyada qəbul olunmuş 10
standart indikativ göstəricidən ibarətdir ki, bunlardan 2-si (“Starting Business (Biznesə başlama)” və “Paying
taxes (Vergilərin ödənilməsi)”) bilavasitə Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətinə aiddir.
Biznesə başlama indikatoru (Starting business):
“Doing Business” hesabatının bu indikatoru sahibkarın (sənaye və kommersiya) biznesə başlaması üçün
təcrübədə tələb olunan inzibati prosedurların sayı, sərf olunan vaxt və xərclərin dəyəri, həmçinin ödənilmiş
minimum kapitalın həcmini ifadə edir. Bu reytinqin müəyyən edilməsi məqsədləri üçün inzibati prosedur –
lazımi lisenziya, icazə sənədlərinin müvafiq orqanlardan alınmasından ibarət olub hər hansı işıq, qaz, su və
s. kommunal xidmətlər istisna olmaqla xarici tərəflə münasibəti əks etdirir, prosedurun sonu yekun sənədin
alınması ilə tamamlanır.
Vaxt - inzibati prosedurun davam etdiyi müddət gedişinin təqvim günü ilə hesablanan ifadəsidir. Xərclər
- rəsmi ödəmə, hüquq və peşəkar xidmətlərin dəyərinin adambaşına düşən gəlirdəki xüsusi çəkisini ifadə
edir. Ödənilmiş minimum kapital - sahibkarın banka depozit qoymalı olduğu, ticarət məcəlləsi və ya şirkətin
təsisedici nizamnaməsində əks olunan məbləğdir.
Vergilərin ödənilməsi indikatoru (paying taxes):
“Doing Business” hesabatının “Paying taxes” indikatoru Dünya Bankının “PricewaterhouseCoopers (PwC)”
şirkəti ilə birgə apardığı araşdırmalar nəticəsində orta ölçülü şirkətin il ərzində ödəməli olduğu vergi və
ödəmələr onların inzibatçılıq yükünə əsasən hesablanır. Vergi və ödəmələrə mənfəət vergisi, sosial ayırmalar, işəgötürənin ödədiyi muzdlu işlə bağlı vergiləri, əmlak və əmlak icarəsindən vergilər, dividend və
kapital vergiləri, maliyyə köçürmələrindən əldə edilən gəlirdən vergilər, ətraf mühit vergiləri, avtomobil və
yol vergiləri və s. kiçik vergi və yığımlar aiddir.
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“Doing Business - 2015” hesabatı üzrə dövlətlərin reytinqi

DOING BUSINESS
MEASURING BUSINESS REGULATIONS

Georgia

DB-2015 hesabatı üzrə ilk 10 dövlət
11-30-cu sıralarda olan dövlətlər
31-60-cı sıralarda olan dövlətlər
61-100-cü sıralarda olan dövlətlər
101-150-ci sıralarda olan dövlətlər
151-189-cu sıralarda olan dövlətlər
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“Doing Business” hesabatı
Azərbaycanın indeksdəki mövqeyi:
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Dünya Bankı Qrupu tərəfindən açıqlanmış “Doing Business 2015”
reytinq hesabatında Azərbaycan 189 dünya ölkəsi arasında 8 pillə irəliləyərək 80-ci yerdə qərarlaşmışdır.
Ötən ilki hesabatla müqayisədə Azərbaycan “Vergilərin ödənilməsi” göstəricisi üzrə 32 pillə irəliləyərək
33-cü, “Tikinti üzrə icazələrin alınması” göstəricisi üzrə 17 pillə irəliləyərək 150-ci, “Elektrik enerjisinin əldə
olunması” göstəricisi üzrə 2 pillə irəliləyərək 159-cu, “Əmlakın qeydiyyatı” göstəricisi üzrə 1 pillə irəliləyərək
10-cu yerdə qərarlaşmışdır.
Hesabatın iki indikatoru (“Biznesə başlama” və “Vergilərin ödənilməsi”) Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətinə
aid olan sahələrdəki vəziyyəti əks etdirir.
“Doing Business 2015” hesabatında “Biznesə başlama” indikatoru üzrə ölkəmiz 12-ci yerdə qərarlaşmışdır.
Bu indikatora əsasən kommersiya hüquqi şəxsin qeydiyyatı üçün yerinə yetirilməli olan prosedurların sayı
3, sərf edilən müddət 5 gün, sərf edilən məbləğ isə 160 AZN-dir. Burada prosedurlar:
1) Onlayn qeydiyyat üçün elektron imzanın alınması - 1 gün
2) Onlayn qeydiyyatdan keçmə (VÖEN və ƏDV qeydiyyatı daxil) - 3 gün
3) Şirkətin möhürünün hazırlanması - 1 gün.
Hesabatın bilavasitə vergi orqanlarının işinə aid olan növbəti indikatoru isə “Vergilərin ödənilməsi”
indikatorudur. Dövlət büdcəsinə vergilərin ödənilməsi və bəyannamələrin təqdim edilməsi sahəsində vergi
sistemində tətbiq edilən yeniliklər əvvəlki illərin reytinq cədvəllərində öz əksini tapmış və bu indikator üzrə
ölkəmizin xeyli irəliləməsinə səbəb olmuşdur.
2015-ci ilin hesabatında ölkədə sosial sığorta ayırmaları üzrə hesabatların və ödənişlərin elektron formada aparılması sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər nəzərə alınmışdır. Ötən dövr ərzində ölkəmizdə məcburi
dövlət sosial sığorta haqlarının ödənişi və hesabat sisteminin avtomatlaşdırılması tam başa çatdırılıb ki, bu
da beynəlxalq təşkilatın reytinq göstəricisində öz əksini tapmışdır.
Hesabatda il ərzində sosial sığorta ayırmaları üzrə hesabatların hazırlanıb ödənilməsinə sərf olunan vaxt
78 saat qiymətləndirilməklə 19 saat azaldılmış, bu sahədə ödənişlərin sayı isə 11 vahid azaldılaraq 1 qəbul
edilmişdir. Nəticədə “Vergilərin ödənilməsi” indikatoru üzrə ümumilikdə sosial sığorta ayırmaları, mənfəət
vergisi və əlavə dəyər vergisi üzrə 195 saat, 7 ödəniş və mənfəətə nisbətdə ümumi vergi dərəcəsi 39,8%
qeyd olunmuşdur.
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Elektrik enerjisinin əldə olunması (reytinq)		
Elektrik enerjisinin əldə olunması üzrə DTF balı (0-100)
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55.69

Müflisləşmənin həlli üzrə DTF balı (0-100)

“Doing Business 2015“ hesabatının Azərbaycan üzrə indikatorlarının göstəriciləri

Qlobal indekslərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı

161

Qlobal indekslərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı

Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı
(Global Competitiveness Report)
İndeks barədə ümumi məlumat:
Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı 144 dünya dövləti iqtisadiyyatlarının məhsuldarlığı
və tərəqqisi üzrə müqayisəli təhlillər apararaq 12 göstərici üzrə rəqabətliliyi müəyyən edir. Bu göstəricilərə
institusional mühit, infrastruktur, makroiqtisadi mühit, sağlamlıq və ibtidai təhsil, ali təhsil və təlim, əmtəə
bazarının səmərəliliyi, əmək bazarının səmərəliliyi, maliyyə bazarının inkişafı, texnoloji hazırlıq, bazarın
həcmi, biznesin inkişaf səviyyəsi və innovasiyalar daxildir.
İndeksin hesablanma metodologiyası:
Qlobal rəqabətlilik indeksi rəqabətliliyin 12 sütunu əsasında hesablanır:
1) İnstitusional mühit; 			
7) Əmək bazarının səmərəliliyi;
2) İnfrastruktur; 				
8) Maliyyə bazarının inkişafı;
3) Makroiqtisadi mühit; 			
9) Texnoloji hazırlıq;
4) Səhiyyə və ibtidai təhsil; 		
10) Bazarın həcmi;
5) Ali təhsil və təlim; 			
11) Biznesin təkmilləşdirilməsi;
6) Əmtəə bazarının səmərəliliyi; 		
12) İnnovasiya.
İndeksdə Azərbaycanın mövqeyi:
Azərbaycan rəqabətlilik reytinqinə görə 144 ölkə arasında 4,5 balla 38-ci yerdə qərarlaşmışdır. Qeyd
edilməlidir ki, ötən il üzrə təqdim olunan hesabatda Azərbaycan 39-cu yerdə idi.
Azərbaycan Qlobal rəqabətliliyə görə Qazaxıstan (50) və Rusiyanı (53) qabaqlayaraq MDB ölkələri arasında birinci olmuşdur.

Qlobal Rəqabətlilik İndeksi
üzrə Azərbaycanın mövqeyi
		

		

İnkişaf mərhələsi
Mövqe Bal
(144 ölkə üzrə) (1-7)

GCI 2014-2015.......................................................38.....4.5
GCI 2013-2014 (148 ölkə üzrə)...................................39.....4.5
GCI 2012-2013 (144 ölkə üzrə)....................................46.....4.4
GCI 2011-2012 (142 ölkə üzrə)...................................55.....4.3
Əsas tələblər (56.3%)..........................................45.....4.9
İnstitutlar .................................................................60.....4.0
İnfrastruktur.............................................................70.....4.1
Makroiqtisadi mühit...................................................9......6.4
Sağlamlıq və ibtidai təhsil.......................................104.....5.2
Səmərəlilik artırıcıları (37.8%).............................71......4.1
Ali təhsil və təlim....................................................90......3.9
Əmtəə bazarı səmərəliliyi.......................................72.....4.3
Əmək bazarının səmərəliliyi....................................33......4.6
Maliyyə bazarının inkişafı.........................................89.....3.8
Texnoloji hazırlıq......................................................56......4.3
Bazarın həcmi............................................................72.....3.7
İnnovasiya və təkmilləşdirmə faktorları (5.9%)..72.....3.6
Biznesin təkmilləşdirilməsi.....................................80......3.9
İnnovasiya.......................................................59.......3.3
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Azərbaycan Qlobal rəqabətlilik göstəricisinə görə Aİ ölkələrindən Litva, Latviya, Polşa, İtaliya, Bolqarıstan, Macarıstan, Sloveniya, Slovakiya, Xorvatiya və Yunanıstanı qabaqlamışdır.
Qlobal rəqabətliliyin hesablanmasının 12 sütunu üzrə Azərbaycanın reytinqi aşağıdakı kimi olmuşdur:
1) İnstitusional mühit - 60; 		
7) Əmək bazarının səmərəliliyi - 33;
2) İnfrastruktur - 70; 			
8) Maliyyə bazarının inkişafı - 89;
3) Makroiqtisadi mühit - 9; 		
9) Texnoloji hazırlıq - 56;
4) Səhiyyə və ibtidai təhsil - 104; 		
10) Bazarın həcmi - 72;
5) Ali təhsil və təlim - 90; 			
11) Biznesin təkmilləşdirilməsi - 80;
6) Əmtəə bazarının səmərəliliyi - 72;
12) İnnovasiya - 59.

Qlobal Rəqabətlilik İndeksi üzrə ölkələrin reytinqi (2014-2015)

Georgia

reytinq üzrə ilk 25 dövlət
reytinq üzrə 25-50-ci sırada olan dövlətlər
reytinq üzrə 50-100-cü sırada olan dövlətlər
reytinq üzrə 100-144-cü sırada olan dövlətlər
Qlobal rəqabətlilik reytinqi üzrə təhlil aparılmayan dövlət və ərazilər
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Qloballaşma İndeksi
(Index of Globalization)
İndeks barədə ümumi məlumat:
KOF (Sürix (İsveçrə) şəhərində “Konjunkturforschungsstelle” Elmi Tədqiqat İnstitutu) - Qloballaşma İndeksi 2002-ci ildən tərtib olunur. 2006-cı ildə A.Dreher tərəfindən nəşr olunub. Klark, Norris, Keohan və Neyin
fikrincə qloballaşma qitələrarası məsafələrdə faktorlar arasında insanların, informasiya və ideyaların, kapital və malların sərbəst hərəkətinə əsaslanan əlaqələr şəbəkəsinin yaradılmasını nəzərdə tutur.
İndeksin hesablanma metodologiyası:
Əsasən 3 sahədə qloballaşmanı nəzərdə tutur.
1) İqtisadi qloballaşma - maliyyə, kapital və xidmətlərin uzunmüddətli axınının səviyyəsini göstərir və
öz növbəsində iki istiqamətə ayrılır: ticarət, xarici birbaşa investisiyalar, portfel investisiyaları haqqında
məlumatlar və digər istiqamət isə gizli idxal baryerləri, tarif dərəcələri, beynəlxalq ticarətə vergilər və s.
2) Siyasi qloballaşma - ölkə hakimiyyətinin dünya siyasəti ilə diffuziyası (ölkədə olan xarici ölkə səfirlik
ləri, beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinin sayı, ölkənin üzv olduğu beynəlxalq təşkilatların sayı).
3) Sosial qloballaşma - 3 istiqamətdə təhlil edilir: Şəxsi əlaqələr - müxtəlif ölkədə yaşayan əhali ilə
əlaqələr (telekommunikasiya trafiki - bir şəxs üçün dəqiqədə beynəlxalq danışıq və ya digər əlaqə), turizmin səviyyəsi, hökumət və işçilərin aldığı və göndərdiyi transfertlərin ÜDM-də payı ilə ölçülür. İnformasiya
axını - informasiya, bilik və dünyagörünüşünün potensial yayımını əhatə edir (100 nəfər üçün internet
istifadəçilərinin sayı, televiziyası olan evlər və ölkədə satılan xarici qəzet jurnalların ÜDM-də payını əhatə
edir). Mədəni yaxınlıq - ölkə “hit paradlarında” ingilis dilli mahnılar və televiziyada Hollivud filmlərinin sayı
və s. amillərlə ölçülür.
İndeksdə Azərbaycanın mövqeyi:
2013-cü ildə Qloballaşma İndeksi üzrə Azərbaycan 207 ölkə arasında 86-cı yerdə qərarlaşmışdır. Azər
baycan MDB dövlətlərindən Qırğızıstan, Belarus, Ermənistan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanı qabaqlamışdır.
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Qloballaşma İndeksi - 2013

Index of Globalization
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İqtisadi Azadlıq İndeksi
(Index of Economic Freedom)
İndeks barədə ümumi məlumat:
İqtisadi Azadlıq İndeksi “Heritage Fondu” və “Uoll-strit journal” tərəfindən 1995-ci ildən etibarən dərc olunur.
İndeks 186 ölkənin iqtisadiyyatı təhlil olunaraq müəyyənləşdirilir.
İndeksin hesablanma metodologiyası:
İndeks hesablanarkən Adam Smitin “Xalqların Sərvəti” əsərindəki prinsip - “fərdin iqtisadi maraqlarının
təmin olunması üçün vacib olan amillər” əsas götürülür.
İndeks 186 ölkə üzrə 4 əsas qrupa bölünmüş 10 göstəricinin təhlili ilə hesablanır. Bunlara Hüquqi qaydalar (əmlak hüquqları, korrupsiyadan azadolma), Hakimiyyətin məhdudlaşdırılması (fiskal azadlıq, hökumət
xərcləri), Tənzimlənmənin səmərəliliyi (biznes azadlığı, əmək azadlığı, pul azadlığı), Açıq bazarlar (ticarət
azadlığı, investisiya azadlığı, maliyyə azadlığı) aiddir.
İndeksdə Azərbaycanın mövqeyi:
“İqtisadi Azadlıq İndeksi 2014” hesabatı üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatının azadlılıq balı 61,3-dür və bu
Azərbaycan iqtisadiyyatını 186 dövlət arasında 81-ci etmişdir. Ötən illə müqayisədə Azərbaycan iqtisadiyyatının azadlıq balı 1,6 vahid artmışdır. Azərbaycan Asiya-Sakit okean regionu üzrə 42 dövlət arasında 13-cüdür.
Azərbaycanda Biznes azadlığı – 73,5%
Hesabatda qeyd olunduğu kimi biznesin açılması daha da asanlaşmışdır. Tələb olunan prosedurların sayı
6-ya enmiş və minimum kapital tələb olunmur. Lakin müvafiq icazələrin alınması müddəti 150 gündən çox
çəkir.
Azərbaycanda Fiskal azadlıq - 88,1 %
Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda fiziki şəxslərin gəlir vergisinin ən yuxarı dərəcəsi 25% və
mənfəət vergisinin dərəcəsi 20% təşkil edir. Digər vergilərə əlavə dəyər vergisi (ƏDV) və əmlak vergisi daxildir. Ümumi vergi yükü 12,8% təşkil edir.
İndeksin 20 illik tarixi ərzində Azərbaycan iqtisadi azadlıq səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə artıraraq ilk
dəfə 2014-cü ilin indeksində “orta azad” iqtisadiyyata malik hesab edilmişdir. Bir sıra dərin iqtisadi islahat
tədbirləri ölkənin hazırkı səviyyəyə yüksəlməsinə imkan vermişdir. 10 iqtisadi azadlıq göstəricilərinin 9-u
üzrə 10 və daha çox bal artımı əldə edən Azərbaycanın ümumi 31,3 bal artımı istənilən ölkə üçün nümunə
ola bilər.
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İqtisadi Azadlıq İndeksi 2014

Tam azad
Əsasən azad
Qismən azad
Əsasən qeyri-azad
Repressiv
İndekslə əhatə olunmayanlar
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Qeydlər üçün:
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