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Vergi borclarının məәbləәği azalır
Müsahibimiz Vergiləәr Nazirliyinin Vergi borclarının alınması işinin təәşkili
idarəәsinin rəәisi Zeynalabdin Məәmməәdzadəәdir.
- Dövləәtin maliyyəә sabitliyini təәmin edəәn amilləәrdəәn biri dəә vergiləәrin dövləәt
büdcəәsinəә vaxtında vəә tam həәcmdəә ödəәnilməәsinin təәmin olunmasıdır. Vergi
qanunvericiliyindəә göstəәrildiyi kimi, müəәyyəәn edilmiş vergiləәr dövləәt büdcəәsinəә
tam vəә vaxtında ödəәnilməәlidir. Azəәrbaycanda vergi borcları sahəәsindəә son
zamanlar vəәziyyəәt necəәdir?
- Ötəәn il Azəәrbaycan iqtisadiyyatında vəә vergi sistemindəә müsbəәt tendensiyalar
davam etmiş vəә sabitlik nümayiş olunmuşdur. Vergi orqanlarında idarəәetməә
sisteminin beynəәlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, vergiləәrin könüllü ödəәnilməәsi
sisteminin inkişaf etdirilməәsi, vergi ödəәyiciləәrinin hüquqlarının etibarlı
qorunmasının təәmin olunması, vergidəәn yayınma halları iləә mübarizəәnin
gücləәndirilməәsi vəә vergi borclarının yaranmasının qarşısının alınması istiqaməәtindəә
əәhəәmiyyəәtli işləәr görülmüşdür. Bütün bunlar isəә öz növbəәsindəә vergi borclarının
azalmasına da öz təәsirini göstəәrmişdir.
2014-cü ilin 1 yanvar tarixinəә vergi ödəәyiciləәrinin dövləәt büdcəәsinəә olan
borclarının məәbləәği 2012-ci ilin yanvar ayının 1-nəә olan məәbləәği iləә müqayisəәdəә
23,8 faiz, 2013-cü ilin yanvar ayının 1-nəә olan məәbləәği iləә müqayisəәdəә isəә 9,0 faiz
azalmışdır. İl əәrzindəә 227 min 480 borclu vergi ödəәyicisinin vergi borcları
tamamiləә ləәğv edilmişdir. Cari ilin 1 yanvar tarixinəә borclu vergi ödəәyiciləәrinin
ümumi vergi ödəәyiciləәrinin sayında xüsusi çəәkisi cəәmi 3,4 faiz təәşkil etmişdir.
- Vergi borclarının vaxtında ödəәnilməәsinin təәmin olunmasında Vergi
Məәcəәlləәsinin vəә digəәr qanunvericilik aktlarının təәtbiqi vergi borclarının
ödəәnilməәsinəә nəә dəәrəәcəәdəә təәsir göstəәrir?
- Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn vergi borclarının yaranma hallarının vəә vergi
borclarının məәbləәğinin azaldılması, borclu vergi ödəәyiciləәrinəә fəәrdi yanaşma,
borcların alınması üçün mümkün olan bütün təәdbirləәrdəәn kompleks şəәkildəә istifadəә
edilməәsi, təәbii ki, borcların səәməәrəәli idarəә olunmasına öz müsbəәt təәsirini göstəәrir.
Qeyd edim ki, ötəәn il vergi ödəәyiciləәrinin dövləәt büdcəәsinəә yaranmış
borclarının ödəәnilməәsinin təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә vergi orqanları təәrəәfindəәn
əәmlakın siyahıya alınması barəәdəә 60 min 700 sayda qəәrar açılmış vəә bu qəәrarların
86,8 faizi borclar ləәğv edildiyi üçün bağlanmışdır. 2013-cü il əәrzindəә əәmlakın

siyahıya alınması barəәdəә açılmış qəәrarlar üzrəә 58,1 milyon manat məәbləәğindəә
vəәsaitin dövləәt büdcəәsinəә ödəәnilməәsi təәmin edilmişdir.
Bununla yanaşı, ötəәn il vergi öhdəәlikləәrini qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş
müddəәtdəә yerinəә yetirməәyəәn 454 borclu vergi ödəәyicisindəә keçirilmiş operativ
vergi nəәzarəәti təәdbirləәri nəәticəәsindəә 286 borclu vergi ödəәyicisindəә qanun
pozuntusu aşkar edilmiş vəә onlar barəәsindəә 78,3 min manat məәbləәğindəә maliyyəә
sanksiyası vəә inzibati cəәriməә təәtbiq olunmuşdur. Keçirilmiş təәdbirləәr nəәticəәsindəә
təәtbiq edilmiş maliyyəә sanksiyaları vəә inzibati cəәriməәləәrin 89,4 faizinin dövləәt
büdcəәsinəә ödəәnilməәsi təәmin olunmuşdur.
Göstəәriləәn dövr əәrzindəә borclu fiziki şəәxsləәrin borcları üzrəә təәləәbin onların
mülkiyyəәtindəә olan avtonəәqliyyat vasitəәləәrinəә yönəәldilməәsi prosesi davam
etdirilmişdir. Görülmüş təәdbirləәr nəәticəәsindəә 2 min 121 vergi ödəәyicisinin 1 milyon
387,6 min manat məәbləәğindəә borc məәbləәğinin dövləәt büdcəәsinəә ödəәnilməәsi təәmin
edilmiş, 27 vergi ödəәyicisinin nəәqliyyat vasitəәləәri siyahıya alınmış, 1139 vergi
ödəәyicisi təәrəәfindəәn nəәqliyyat vasitəәləәri siyahıya alınmaya təәqdim edilməәdiyi üçün
həәmin nəәqliyyat vasitəәləәrinin üzəәrinəә həәbs qoyulmaqla cəәriməә meydançalarına
yerləәşdirilməәsi barəәdəә məәhkəәməәləәr təәrəәfindəәn qəәrarlar qəәbul edilmişdir.
Aparılan araşdırmalarla mülkiyyəәtindəә heç bir daşınan vəә ya daşınmaz əәmlakı
müəәyyəәn edilməәyəәn, lakin hüquqi şəәxsləәrdəә təәsisçi (payçı) olduqları müəәyyəәn
ediləәn borclu fiziki şəәxsləәrin borclarının onların paylarından tutulması
istiqaməәtindəә təәdbirləәr dəә davam etdirilmişdir.
Hüquqi şəәxsləәrdəә təәsisçi kimi çıxış edəәn fiziki şəәxsləәrin borclarının həәmin
hüquqi şəәxsləәrdəәki paylarından tutulması məәqsəәdiləә 66 borclu fiziki şəәxsəә qarşı
məәhkəәməәləәrdəә iddialar qaldırılmışdır. Həәmin iddialar üzrəә 49 iş üzrəә borc
məәbləәğinin hüquqi şəәxsin əәmlakındakı payına yönəәldilməәsi barəәdəә qəәtnaməә
çıxarılmış vəә 8 iş üzrəә borc məәbləәği ödəәnildiyindəәn müvafiq məәhkəәməә qəәrardadı
qəәbul olunmuşdur. Borc məәbləәğləәrinin qeyd ediləәn məәnbəәləәrəә yönəәldilməәsi barəәdəә
görülmüş təәdbirləәr nəәticəәsindəә hüquqi şəәxsləәrdəә təәsisçi (payçı) kimi çıxış edəәn
1224 borclu fiziki şəәxs üzrəә 1.022,5 min manat məәbləәğindəә borcların dövləәt
büdcəәsinəә ödəәnilməәsi təәmin edilmişdir.
Kiçik həәcmdəә borcları olan vergi ödəәyiciləәri üzrəә «İnzibati icraat haqqında»
Qanunun təәləәbləәrinəә uyğun olaraq «Təәləәbin icraya yönəәldilməәsi barəәdəә qəәrarlar»
qəәbul edilməәkləә birbaşa icra məәmurlarına ediləәn müraciəәtləәr əәsasında 3402 vergi
ödəәyicisinin 577,6 min manat məәbləәğindəә borcları dövləәt büdcəәsinəә ödəәnilmişdir.
Vergi orqanları təәrəәfindəәn borclu vergi ödəәyiciləәrinin ölkəәdəәn getməә
hüququnun məәhdudlaşdırılması üçün aidiyyəәti üzrəә edilmiş müraciəәtləәrdəәn sonra
onların bir qismi borclarını ödəәmiş, 29-nun isəә ölkəәdəәn getməә hüququ məәhkəәməә
qəәrarı iləә məәhdudlaşdırılmışdır. Vergi borcunu ödəәməәkdəәn yayınmaya görəә 11,8
milyon manat borc məәbləәği üzrəә 398 vergi ödəәyicisi barəәdəә materiallar ibtidai

istintaq qaydasında araşdırılması məәqsəәdiləә Vergiləәr Nazirliyi yanında Vergi
Cinayəәtləәrinin İbtidai Araşdırılması Departamentinəә göndəәrilmişdir.
- Qeyd etdiyiniz kimi, vergi borclarının alınması istiqaməәtindəә keçiriləәn
əәnəәnəәvi təәdbirləәrləә yanaşı, borclu vergi ödəәyiciləәrinəә fəәrdi yanaşma prinsipinin
təәtbiqi genişləәndirilmişdir. Bu tendensiya nəә dəәrəәcəәdəә əәhəәmiyyəәtlidir?
- ƏӘlbəәttəә ki, biz öz fəәaliyyəәtimizdəә həәr bir borclu vergi ödəәyicisinəә fəәrdi
yanaşmağa çalışırıq. Bu sahəәdəә səәməәrəәliliyin təәmin olunması üçün ilk növbəәdəә
vergi borcunun yaranma səәbəәbləәri araşdırılır, həәmin borcun ödəәnilməәsi iləә bağlı
vergi ödəәyicisinin imkanları dəәyəәrləәndirilir vəә borcun yönəәldilməәsi üçün məәnbəәləәr
dəәqiq müəәyyəәn edilir.
Vergiləәr Nazirliyinin Vergi borclarının alınması işinin təәşkili idarəәsi təәrəәfindəәn
borclu vergi ödəәyiciləәri barəәdəә məәlumat bazası yaradılmış vəә həәmin vergi
ödəәyiciləәri müvafiq meyarlar nəәzəәrəә alınmaqla risk qrupları üzrəә
bölüşdürülmüşdür.
Borclu vergi ödəәyiciləәri barəәdəә məәlumat bazasının yaradılması vergi borcunun
ödəәnilməәsi istiqaməәtindəә daha tez nəәticəә verəә biləәcəәk metodların seçilməәsinəә,
borclu vergi ödəәyiciləәrinin müvafiq risk qruplarına ayrılması isəә həәmin ödəәyiciləәr
üzrəә görülmüş vəә görüləәcəәk işləәrəә nəәzarəәtin daha da effektiv şəәkildəә həәyata
keçirilməәsinəә köməәklik edəәcəәkdir. Bu məәlumatlar Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn həәr
ay yeniləәnəәrəәk yerli vergi orqanlarına təәqdim edilir.
- Vergiləәr Nazirliyi bir çox ölkəәləәrin vergi xidməәtləәri iləә sıx əәməәkdaşlıq edir,
nazirliyin əәməәkdaşları xarici ölkəәləәrdəә işgüzar səәfəәrləәrdəә olurlar. Vergi
borclarının alınması işindəә beynəәlxalq təәcrübəәdəәn hansı şəәkildəә faydalanmağı
düşünürsünüz?
- Beynəәlxalq təәşkilatlarla mövcud olan əәməәkdaşlığın genişləәndirilməәsi Vergiləәr
Nazirliyi qarşısında duran prioritet həәdəәfləәrdəәndir. Azəәrbaycan Respublikası
Vergiləәr Nazirliyi IOTA (Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təәşkilatı), OECD
(İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq vəә İnkişaf Təәşkilatı) vəә digəәr nüfuzlu beynəәlxalq qurumlarla
sıx əәməәkdaşlıq edir. Hazırda təәrəәfimizdəәn bir çox qabaqcıl ölkəәləәrin «vergi
ödəәyicisinin əәmlakı olmadıqda vergi borcunun alınması mexanizmləәri, elektron
həәrracların keçirilməәsi, borcların alınması məәqsəәdi iləә icra məәmurları iləә qarşılıqlı
fəәaliyyəәtin təәşkili, könüllü ödəәməәləәrin təәşviqi (promotion of tax compliance)»
sahəәsindəә təәcrübəәləәri öyrəәniləәrəәk təәhlil edilir vəә bununla bağlı müvafiq
müddəәaların Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsinəә daxil edilməәsi
istiqaməәtindəә hazırlıq işləәri aparılır. Bundan başqa, vergi sahəәsindəә ölkəәmizdəә
keçiriləәn beynəәlxalq təәdbirləәr zamanı həәyata keçiriləәn təәcrübəә mübadiləәsi dəә vergi
borclarının idarəә olunmasında böyük rol oynayır.

- Vergi borclarının azalması üçün hansı stimullaşdırıcı təәdbirləәr görüləә
biləәr?
- Vergiləәr Nazirliyi vergi ödəәyiciləәri təәrəәfindəәn vergi öhdəәlikləәrinin icra
edilməәsinin təәkmilləәşdirilməәsi işləәrini daim diqqəәtdəә saxlayır. Bu proses istəәr
könüllü əәməәletməә səәviyyəәsinin yüksəәldilməәsi, istəәrsəә dəә vergi borclarının səәməәrəәli
idarəә edilməәsi üçün mühüm amilləәrdəәndir. Bununla bağlı mövcud qanunvericiliyəә
nəәzəәr salsaq, bu istiqaməәtdəә kifayəәt qəәdəәr stimullaşdırıcı təәdbirləәrin
mövcudluğunun şahidi olarıq.
Vergi Məәcəәlləәsinəә əәsasəәn, vergi ödəәyicisinin vergi öhdəәliyinin yerinəә
yetirilməәsi müddəәtinin dəәyişdirilməәsi iləә bağlı vergi orqanına müraciəәt etməәk
hüququ vardır. Həәmin hüquqdan istifadəә etməәkləә vergi ödəәyicisinin vergi
öhdəәliyinin yerinəә yetirilməәsi müddəәti vergi ili əәrzindəә 1 aydan 9 ayadəәk uzadıla
biləәr.
2013-cü ilin yanvar ayının 1-dəәn etibarəәn «Vergi partnyorluğu sazişi»nin
bağlanılması üçün vergi orqanlarına müraciəәt etməәk Vergi Məәcəәlləәsindəә vergi
ödəәyicisinin hüququ kimi müəәyyəәn edilmişdir. Vergi orqanı iləә bağlanmış bu saziş
vergi riskləәrinin minimallaşdırılması məәqsəәdi iləә könüllü şəәkildəә bağlanılmış
niyyəәt razılaşması olmaqla yanaşı, vergi ödəәyiciləәrinəә bir sıra üstünlükləәr verir.
Beləә ki, vergi orqanı iləә partnyorluq sazişi bağlamaq istəәyəәn vergi ödəәyiciləәri ilk
öncəә büdcəә qarşısında bütün vergi öhdəәlikləәrini yerinəә yetirməәlidirləәr.
Hazırda vergi borcları barəәdəә məәlumatların vergi ödəәyiciləәrinəә çatdırılması
üçün geniş məәlumatlandırma vasitəәləәrindəәn istifadəә edilir. Bunun üçün vergi
ödəәyiciləәrinəә bildiriş vəә xəәbəәrdarlıqların göndəәrilməәsi iləә yanaşı, onların vergi
orqanlarında olan mobil telefon nömrəәləәrinəә borc məәbləәğləәri barəәdəә qısa SMSləәrin vəә səәsli mesajların göndəәrilməәsi dəә həәyata keçirilir. Bununla da vergi borcu
barəәdəә məәlumatın vergi ödəәyicisinəә vaxtında çatdırılması vergi borclarının
operativ qaydada alınmasına köməәklik göstəәrir.
Digəәr qanunvericilik aktlarında da vergi borclarının azalmasına münasibəәtdəә
stimullaşdırıcı təәdbirləәr nəәzəәrdəә tutulmuşdur. Beləә ki, Cinayəәt Məәcəәlləәsinin 213cü maddəәsinin qeyd hissəәsinin təәləәbləәrinəә əәsasəәn, cinayəәt təәrkibi yaratmış vergi
borcu iləә əәlaqəәdar əәməәl ilk dəәfəә törəәdiləәrsəә vəә cinayəәt nəәticəәsindəә vurulmuş ziyan
tamamiləә ödəәniləәrsəә, vergi ödəәyicisi cinayəәt məәsuliyyəәtindəәn azad oluna biləәr.
Beynəәlxalq təәcrübəәdəә dəә bir çox stimullaşdırıcı təәdbirləәr mövcuddur. Məәsəәləәn,
Amerika Birləәşmiş Ştatlarının təәcrübəәsindəә vergi ödəәyicisi vergi öhdəәliyinin yerinəә
yetirilməәsi müddəәtinin dəәyişdirilməәsi barəәdəә vergi orqanına müraciəәt etməәkləә
yanaşı, vergi öhdəәliyini qrafik əәsasında bəәrabəәr hissəәləәrəә bölünməәkləә ödəәməәk
hüququna malikdir.
Latviya Respublikasında borclu vergi ödəәyiciləәrinəә xüsusi dəәstəәk proqramı
çəәrçivəәsindəә vergi borcunun 10%-ni ödəәyəәn vergi ödəәyiciləәrinin qalan borclarına

görəә onlara 60 ayadəәk müddəәtəә möhləәtin verilməәsi vəә bu müddəәtdəә faiz
hesablanmasının dayandırılması nəәzəәrdəә tutulur.
Hazırda vergi borclarının azalması üçün stimullaşdırıcı təәdbirləәrin siyahısını
genişləәndirməәk məәqsəәdiləә mövcud beynəәlxalq təәcrübəәni nəәzəәrdəәn keçiririk vəә ola
bilsin ki, gəәləәcəәkdəә bununla bağlı Vergi Məәcəәlləәsindəә müvafiq dəәyişiklikləәr
edilməәsi təәklif olunsun.

