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Komissiyasının, Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının və Vergilər
Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi ictimai müzakirələrdə vergilər nazirinin müavini,
3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri Sahib Ələkbərovun giriş sözü:
(23.02.2012-ci il)
«Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Komissiyası və
Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası ölkəmizdə fəaliyyət göstərən aparıcı
qeyri-hökumət təşkilatları ilə birlikdə bir sıra dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının
əməkdaşları ilə silsilə görüşlər, ictimai müzakirələr keçirmək barədə çox vacib bir
təşəbbüslə çıxış etmişlər.
Mən ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı və əlverişli biznes mühitinin, sağlam biznesdövlət,

dövlət-vətəndaş

cəmiyyəti

münasibətlərinin

formalaşmasında,

dövlət

orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın artırılmasında və korrupsiyaya qarşı mübarizədə
bu kimi tədbirlərin böyük rol oynadığını xüsusi qeyd etmək istərdim.
Bizim ən əsas vəzifəmiz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən vergi orqanları qarşısında qoyulan tapşırıqların və Milli Məclisin
təsdiq etdiyi büdcə daxilolmaları üzrə proqnozların icrasını təmin etməkdir. Nazirlik
bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün bütün imkanları səfərbər etməyə çalışır. Keçən ilin
büdcə daxilolmaları üzrə proqnozlar bütün vergi növləri üzrə artıqlaması ilə yerinə
yetirilmiş, iqtisadiyyatımızın əsasını təşkil edən neft hasilatının sabitləşməsinə və ölkə
üzrə iqtisadi artımın bütövlükdə 0,1% olmasına baxmayaraq, Vergilər Nazirliyinin
xətti ilə dövlət büdcəsinə 5,5 milyard və ya əvvəlki ilə nisbətən 27,5% çox vəsait cəlb
olunmuşdur. Qeyri-neft-qaz sektorunda artım 22% təşkil etmişdir. Hələ fevral ayının
23-ü olsa da, artıq büdcə daxilolmaları üzrə 2 aylıq proqnozlar da artıqlaması ilə icra
olunmuşdur.
Əlbəttə, bütün bunlar, əsasən, ölkəmizin vergi sistemində həyata keçirilən uğurlu
islahatlar nəticəsində formalaşmış kifayət qədər güclü və səmərəli vergi inzibatçılığı

sayəsində mümkün olmuşdur. Reallıq belədir ki, bu gün biz nə qədər vergilərin
toplanmasından könüllü ödənilməsinə, könüllü ödəmə səviyyəsinin mümkün qədər
artırılmasına çalışsaq da, təəssüflə qeyd etməliyik ki, vergidən yayınmaq istəyənlərin
sayı hələ çoxdur və buna görə də güclü vergi inzibatçılığı olmadan büdcə
daxilolmaları üzrə proqnozların icrasını təmin etmək qeyri-mümkündür. Biz vergi
inzibatçılığının daha da gücləndirilməsini, vergi orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığın
artırılmasını, vergi ödəyiciləri arasında maarifləndirmə işlərinin və onlara göstərilən
elektron xidmətlərin daha da genişləndirilməsini, neqativ halların qarşısını almaq
üçün vətəndaş-vergi işçisi arasında təmasların minimuma endirilməsini özümüzün ən
vacib vəzifələrimiz hesab edirik.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, «Hər bir vətəndaş vergi
ödəməkdən şərəf duymalıdır». Lakin buna nail olmaq üçün həm vergi orqanları, həm
digər dövlət qurumları, həm də vətəndaş cəmiyyəti, xüsusilə də qeyri-hökumət
təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri hələ çox işlər görməlidirlər. Biz insanların
başa düşdüyü, anlaya bildiyi sadə bir dildə onlara çatdırmalıyıq ki, dövlət vergilər
olmadan yaşaya bilməz. Vergilər olmasa, dövlətin təhlükəsizliyini və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, vacib infrastruktur layihələrini həyata keçirmək, təhsilin
səviyyəsinin inkişafına nail olmaq, pensiyaçılar üçün normal yaşayış səviyyəsini
təmin etmək mümkün deyil.
Buna nail olmaq üçün də hər bir vergi orqanı əməkdaşı, hər bir vergi ödəyicisi
ondan nə tələb olunduğunu aydın dərk etməli və Azərbaycan qanunları ilə onların
qarşısında qoyulan vəzifələri yerinə yetirməlidir. Vergilərin ödənilməsində elə bir
səviyyəyə çatmalıyıq ki, hər bir vətəndaş vergi ödəməkdən şərəf duysun. Ümid
edirəm ki, bugünkü müzakirələrdə də biz bu məsələlər ətrafında faydalı və səmərəli
fikir mübadiləsi aparacağıq».

