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İzvestiya: Fazil Əsədoviç, Vergilər Nazirliyi yarandığı gündən bu vəzifədəsiniz. Yeni
qurumun formalaşdırılmasının ələlxüsus ilk mərhələsində hansı çətinlikləri dəf etmək
lazım gəllmişdir?
Fazil Məmmədov: Bildiyiniz kimi, heç bir yenilik asan başa gəlmir. Biz də bu qədim,
sınaqdan keçmiş gerçəkliklə üzləşməli olduq. Ötən əsrin 90-cı illərində ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıtmış Heydər Əliyevin titanik səyləri sayəsində ölkədə ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirmək
mümkün oldu. Ümummilli lider vaxt itirmədən dərhal bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçid
üçün geniş miqyaslı islahatlara başladı. Makroiqtisadi sabitləşmənin, iqtisadiyyatın tarazlı
inkişafının təmin edilməsi üçün kompleks tədbirlər həyata keçirildi. Bununla yanaşı, qarşıya
qoyulan məqsədə çatmaq üçün keyfiyyətcə yeni, keçid dövrünün tələblərinə uyğunlaşdırılmış
vergi sisteminin yaradılması zəruri idi. 2000-ci ilin əvvəlinədək fəaliyyət göstərən vergi sistemi
artıq yeni iqtisadi reallıqlara cavab vermirdi, sahibkarlığın inkişafına mane olan hədsiz
süründürməçilik və normativ ziddiyyətlərlə yüklənmişdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev
ölkədə prinsipcə yeni mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının - Vergilər Nazirliyinin yaradılmasını
qəti bir vəzifə kimi qarşıya qoydu. Beləliklə, vergi siyasətini gerçəkləşdirməyə, vergilərin dövlət
büdcəsinə vaxtında daxil olmasını təmin etməyə, bu sahədə dövlət nəzarətini həyata keçirməyə
tam səlahiyyəti çatan yeni bir qurum yaradıldı. Zaman göstərdi ki, Heydər Əliyevin bu qərarı
iqtisadiyyatımızın bazar prinsiplərinə keçirilməsində, sahibkarlığın inkişafı və xarici
sərmayələrin cəlbi üçün ölkədə əlverişli mühit yaradılmasında mühüm rol oynamışdır. Açığını
deyim: Azərbaycanın Vergilər Nazirliyini, sözün həqiqi mənasında, Heydər Əliyevin əsəri
adlandırmaq olar. Ulu öndərimiz bu qurumun əsas vəzifəsini çox dəqiq və əsaslı şəkildə belə
ifadə etmişdir: «Biz bazar iqtisadiyyatını vergi yolu ilə tənzimləməliyik». Ölkənin indiki
rəhbərliyinin də nazirliyimizin fəaliyyətinə daimi diqqət və qayğısını hiss edirik. Prezident İlham
Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa dəstəyi ilə son beş ildə vergi sistemində hər şeydən əvvəl
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı olan geniş modernləşdirmə
tədbirləri həyata keçirilmişdir. Dövlətimizin başçısı bu yaxınlarda Vergilər Nazirliyinin
yaradılmasının onilliyi münasibətilə xidmətdə fərqlənən işçilərin böyük bir qrupunu dövlət
mükafatları ilə təltif etməklə kollektivimizin səylərini, qazanılmış nailiyyətləri yüksək
qiymətləndirmişdir.
İzvestiya: İqtisadiyyatın vüsətli inkişafı sayəsində son illərdə Azərbaycanda cəmiyyət
həyatının bütün sahələrinin modernləşdirilməsi üzrə irimiqyaslı layihələr həyata keçirilir.
Ölkənin vergi xidməti bu yeniləşmə prosesində hansı mövqedədir?
Fazil Məmmədov: Vergilər Nazirliyinin yarandığı birinci gündən bizim mövqeyimiz
dəqiq və birmənalı olub: vergi inzibatçılığını daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə daim təşkilati və
texnoloji baxımdan təkmilləşmək, vergi nəzarətini gücləndirmək, vergi ödəyicilərinə daha
mükəmməl xidmət sistemi yaratmaq və onu inkişaf etdirmək. Bu baxımdan son beş ili
Azərbaycanın vergi sisteminin keyfiyyətcə yeni inkişaf pilləsinə keçid dövrü hesab etmək olar.
2005-ci ildən 2007-ci ilədək vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı
çərçivəsində biz beş əsas strateji istiqamətdə bir sıra mühüm layihələr həyata keçirmişik. Hər
şeydən əvvəl vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin inkişafında və vergi ödəyicilərinin

hüquqlarının etibarlı müdafiəsi sahəsində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə etmək mümkün olmuşdur.
Vergi fırıldaqçılığına və vergilərin ödənilməsindən yayınma hallarına qarşı mübarizənin
səmərəliliyi artırılmış, risk səviyyəsi aşağı olan vergi inzibatçılığı sisteminin
formalaşdırılmasında nəzərəçarpacaq uğur qazanılmışdır. Vergilərin məcburi tutulması və vergi
borclarının yaranmasının qarşısının alınması mexanizminin təkmilləşdirilməsi müsbət nəticələr
verir. Vergi orqanlarının idarə edilməsinin beynəlxalq standartlarının tətbiqi və müasir tələblərə
cavab verən kompyuter informasiya sisteminin yaradılması da bu qəbildəndir. Yeri gəlmişkən,
təvazökarlıqdan uzaq olsa da, xatırlatmaq istərdim ki, ABŞ Xəzinədarlıq Departamentinin,
Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının ekspertləri bizim sözügedən istiqamətlərdə
gördüyümüz işləri inkişaf etməkdə olan ölkələr və MDB dövlətləri üçün nümunəvi strateji
proqram kimi dəyərləndirmişlər.
İzvestiya: Bu mövzunun davamı kimi soruşmaq istərdik: ötən ilin əvvəlində Vergilər
Nazirliyinin qəbul etdiyi «2009-2012-ci illərdə vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi üzrə strateji plan»ın icrası hansı mərhələdədir?
Fazil Məmmədov: Həqiqətən də, ölkənin vergi siyasətinin inkişafı üçün çox mühüm
əhəmiyyət daşıyan belə bir sənədi işləyib hazırlamış və icrasına başlamışıq. Onun zəruriliyini
Azərbaycanın vergi sistemininin əsas istiqamətlərinin Avropa İttifaqının vergi siyasəti və vergi
inzibatçılığı üzrə ümumi standartlarına uyğunlaşdırılması işinin davam etdirilməsi
şərtləndirmişdir. Bu iş Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planı
əsasında görülür. Strategiyanın özünün iki konseptual tərkib hissəsi vardır. Bunlardan birincisi,
vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə müxtəlif tədbirləri, o cümlədən əlavə dəyər
vergisi (ƏDV) üzrə elektron hesab-fakturaların tətbiqi ilə bağlı təkliflərin hazırlanmasını,
elektron audit sisteminin tətbiqi üçün normativ-hüquqi baza yaradılmasını, həmçinin, vergi
kreditləri mexanizmi üzrə təkliflərin hazırlanmasını nəzərdə tutur. Digər konsepsiyada isə müasir
kompyuter-informasiya texnologiyaları bazasında vergi inzibatçılığını daha təkmilləşdirmək
vəzifəsi qarşıya qoyulmuşdur. Burada söhbət vergi ödəyicilərinin nəzarət-kassa aparatlarındakı
elektron məlumatların vergi orqanlarının verilənlər bazasına ötürülməsi sisteminin təşkilindən,
banklarla məlumat mübadiləsi və elektron sənəd dövriyyəsi həcminin genişləndirilməsindən,
həmçinin, verilənlər bazasının inkişafından, elektron audit sahəsində auditor-mütəxəssislərin
hazırlanmasından və proqram təminatından gedir. Bunlarla yanaşı, konsepsiyaya digər dövlət
qurumlarının Vergilər Nazirliyinin «195» telefon məlumat xidmətinə qoşulması, eləcə də vergi
orqanlarının bütün fəaliyyət sahələrində və strukturlarında vergi inzibatçılığı risklərini erkən
aşkarlamaq və aradan qaldırmaq məqsədilə idarəedici qərarların qəbul olunması ilə üzrə
kompyuter ekspert sisteminin yaradılması ilə bağlı tədbirlər daxil edilmişdir. Bir sıra tədbirlər
artıq həyata keçirilmişdir. ƏDV ödəyicilərinin depozit hesablarının işlənib hazırlanmasında və
tətbiqində Azərbaycanın vergi inzibatçılığının uğurlu təcrübəsi vardır. ƏDV ödənişindən
yayınmaya qarşı mübarizənin bu mühüm mexanizminə əlavə kimi biz cari ilin əvvəlindən ƏDV
üzrə elektron hesab-fakturaların tətbiqinə başlamışıq. Elektron məlumatların nəzarət-kassa
aparatlarından vergi orqanlarının verilənlər bazasına uzaqdan (məsafədən) ötürülməsi üçün zəruri
avadanlıqlar quraşdırılır. Avropa İttifaqının xətti ilə bu ilin mayında tender keçirilmişdir və artıq
iyun ayından Danmarkanın vergi idarəsinin köməyi ilə Azərbaycan Vergilər Nazirliyində
elektron audit sisteminin həyata keçirilməsinin müfəssəl planının hazırlanması işinə
başlanılmışdır.
İzvestiya: Məlumdur ki, Vergi Məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər vergi
ödəyicilərində daha böyük maraq doğurur. Son illər vergi qanunvericiliyinin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı görülən tədbirlər barədə nə deyə bilərsiniz?
Fazil Məmmədov: Vergilər Nazirliyinin mövcud olduğu on il ərzində biz Azərbaycan
vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə fasiləsiz iş aparmışıq. Hər hansı dəyişiklik,
əlavə, redaksiya düzəlişi təklif edərkən biz, hər şeydən əvvəl, sabit vergi mühitinin təmin
edilməsi, vergi yükünün azaldılması, vergi ödəyicilərinin hüquq və maraqlarının qorunması
məsələlərini əsas götürürük. Ötən illər ərzində mənfəət vergisinin dərəcəsi 27 faizdən 20 faizə,
ƏDV dərəcəsi 20-dən 18 faizə endirilmişdir. Fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin tutulması

mexanizmi əhəmiyyətli şəkildə sadələşdirilmişdir - altıpilləli hesablama cədvəlinin əvəzinə indi
ikipilləli cədvəl (14% və 30%) tətbiq edilir. Artıq uzun illərdir ki, aqrar bölməni stimullaşdırmaq
məqsədilə kənd təsərrüfatı istehsalçıları, torpaq vergisi istisna olmaqla, bütün vergilərdən azad
edilmişlər, fiziki şəxslərin bank əmanətlərindən faizlərə vergiqoymada güzəştlər tətbiq olunur,
bankların, sığorta və təkrarsığorta şirkətlərinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilmiş
vəsaitlər mənfəət vergisindən azaddır. Biz qanunvericilikdə hər bir düzəlişə son dərəcə ehtiyatla,
həssaslıqla yanaşmağa çalışırıq. Vəzifəmiz, hər şeydən əvvəl, ölkədə sahibkarlığı
stimullaşdırılması üçün vergi yükünü optimallaşdırmaq, iqtisadiyatın dinamik inkişafına təkan
verməkdir. Məncə, hələ ki, biz bunun öhdəsindən yaxşı gəlirik.
İzvestiya: Artıq üç ildir ki, Azərbaycan Vergilər Nazirliyində avtomatlaşdırılmış
vergi məlumat sistemi (AVİS) fəaliyyət göstərir. Mütəxəssislərin bir çoxunun fikrincə, bu
sistem vergi nəzarəti və kargüzarlıq sahəsində əsl inqilab etmişdir…
Fazil Məmmədov: Belə bir qiymətlə razılaşmamaq mümkün deyildir. Həqiqətən də,
AVİS bizə vergi xidmətinin, demək olar ki, bütün həlqələrində, bir növ, texniki çevriliş etmək
imkanı vermişdir. AVİS 2005-2008-ci illərdə İKT-nin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı
çərçivəsində yaradılmışdır və Azərbaycanda yaradılmaqda olan «elektron hökumət»in mühüm
tərkib hissəsinə çevrilmişdir. AVİS-in əsas məqsədi - vergi siyasətinin operativ və səmərəli
həyata keçirilməsi üçün texnoloji dəstəyi təmin etməkdir. Bu sistemin geniş imkanları sayəsində
biz 2007-ci ildən onlayn-rejimdə elektron vergi bəyannamələrini qəbul etməyə, onlar üzərində
işləməyə, həm ayrı-ayrı vergi ödəyiciləri, həm də konkret iqtisadi fəaliyyət növü üzrə vergilərin
ödənilməsindən yayınma risklərini hesablamağa başlamışıq. Yalnız bunu xatırladım ki, təkcə
ötən il ƏDV ödəyicilərinin 99,4 faizi və digər vergi ödəyicilərinin 87 faizindən çoxu öz
bəyannamələrini Vergilər Nazirliyinin təşkil etdiyi İnternet-ofislər vasitəsilə elektron formatda
təqdim etmişlər. Bu göstəricilər hətta informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadəyə
bizdən xeyli əvvəl başlamış xarici ölkələrin mütəxəssislərində də xoş təəssürat yaradır. AVİS-in
funksional imkanları sayəsində gerçəkləşdirilmiş daha bir innovasiya nailiyyətini qeyd etmək
istərdim. Bu ildən biz nazirliyin daxili sənəd dövriyyəsi mexanizminə inteqrasiya olunmuş
«onlayn-kargüzarlıq» sistemini işə salmışıq. İndi bizim elektron ünvanımıza müəyyən bir sənəd
göndərmiş həp kəsin real vaxt rejimində onun hərəkətini izləmək, həmin məsələnin birbaşa
icraçısı ilə telefon əlaqəsi qurmaq imkanı vardır. Üstəlik, «onlayn-kargüzarlıq» sisteminin
imkanlarından istifadə etməklə vergi ödəyiciləri öz aralarında da yazışmalar apara bilərlər. AVİS
bizim qarşımızda elektron audit tətbiq etmək imkanı açmışdır. Bu layihə 2 ilə həyata
keçirilicəkdir və qeyd etdiyim kimi, onun icrasına E-auditin tətbiqi sahəsində dünya lideri olan
Danimarkanın vergi idarəsi ilə birgə bu ilin dördüncü rübündə başlamağı nəzərdə tutmuşuq. Hər
şeydən əvvəl bu, ələlxüsus iri təşkilatlarda və biznes qurumlarında səyyar vergi yoxlamalarının
aparılmasına sərf olunan vaxta və əmək resurslarına böyük qənaət deməkdir.
İzvestiya: Vergilər Nazirliyinin tətbiq etdiyi yeniliklər vergi ödəyiciləri və fiskal
orqanlar arasında müsbət dialoqun qurulmasına necə təsir edir?
Fazil Məmmədov: Prinsipcə, bizim bütün innovasiya fəaliyyətimiz, hər şeydən əvvəl,
vergi ödəyicilərinə xidmətin forma və metodlarını daha yaxşılaşdırmaq, onlara təqdim olunan
məlumatların həcmini artırmaq və bunun nəticəsi kimi onların hüquq və maraqlarının
müdafiəsinin səviyyəsini yüksəltmək məqsədi güdür. Mən yuxarıda gecə-gündüz işləyən «195»
telefon-informasiya xidmətinin səmərəliliyindən danışdım. Bu baxımdan diqqətəlayiq
nailiyyətlərdən biri də Vergilər Nazirliyinin 2002-ci ildən fəaliyyət göstərən (www.taxes.gov.az
<http://www.taxes.gov.az>) İnternet saytıdır. Vergi ödəyiciləri üçün zəruri məlumatların 3 dildə
- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində verildiyi bu saytın ən vacib elementi onların «Sual-cavab»
rubrikası vasitəsilə vergi administrasiyası ilə interaktiv ünsiyyətidir. Məmnuniyyətlə qeyd etmək
istərdim ki, bizim İnternet saytımız ötən illər ərzində dəfələrlə ölkənin dövlət orqanlarının
informasiya resurslarının ən yaxşısı sayılmışdır. Vergi ödəyicilərinə göstərilən yeni xidmətlər
arasında dövlətimizin başçısının sərəncamı ilə təsdiqlənən «2005-2007-ci illərldə Vergi
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi üzrə Dövlət Proqramı»na uyğun olaraq, Azərbaycanın 15
rayonunda yaradılmış və yüksək sürətli internetə qoşulmuş, təkcə vergi bəyannamələrinin

göndərilməsi deyil, həm də vergi ödəyicilərinə bir sıra digər xidmətlər təqdim edilməsi üçün
nəzərdə tutulmuş ixtisaslaşmış kompyuter terminallarını xüsusi qeyd etmək istərdim. Elə
yaradılmasının birinci ilində onların xidmətindən 20 minə yaxın vergi ödəyicisinin istifadə
etməsi və xidmətlərin isə 48 mindən çox olması terminalların yaradılmasının səmərəliliyi barədə
fikir yürütməyə imkan verir. Yaxın vaxtlarda Bakıda və respublikanın bir sıra rayonlarında daha
20 belə terminal açmağı planlaşdırırıq.
İzvestiya: Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin dairəsini ilbəil genişləndirməklə
yanaşı, nazirlik son illərdə vergi ödənişindən yayınma hallarına, qeyri-qanuni sahibkarlıq
faktlarına və digər qanunazidd hərəkətlərə qarşı mübarizəni əhəmiyyətli dərəcədə
gücləndirib. Bu istiqamətdə hansı uğurlar əldə etmək mümkün olmuşdur?
Fazil Məmmədov: Hər şeydən əvvəl, biz vergi nəzarətinin səmərəliliyinin
yüksəldilməsinə nail olmuşuq. Əlbəttə, ilk növbədə, müasir informasiya texnologiyalarının
tətbiqi və vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi sayəsində. Deyək ki, ötən il aparılmış kameral
yoxlamalar zamanı 70 min qanun pozuntusu aşkarlanmışdır ki, bu da 2008-ci ildəkindən 20 min
çoxdur. Müvafiq olaraq, həmin dövrdə ödənilmiş vergi borlarının da məbləği iki dəfə artmışdır.
Səyyar vergi yoxlamaları üzrə də, təxminən, eyni mütənasiblik müşahidə olunur ki, bu da
yoxlamaların keyfiyyətinin yüksəldiyini təsdiqləyir. Vergilər sahəsində cinayətkarlıq hallarına
qarşı mübarizə məsələsinə gəldikdə isə, bizdə bununla Vergi cinayətlərinin ilkin araşdırılması
Departamenti məşğul olur. Bu struktur bölməsi Vergilər Nazirliyinin yaradıldığı ilk gündən
fəaliyyət göstərir və onun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri üzrə
müstəqil istintaq hərəkətləri aparmaq səlahiyyəti vardır. Belə bir məsələyə də diqqəti cəlb etmək
istərdim ki, vergi cinayətləri törədənlərə qarşı istintaq hərəkətlərinin aparılması ilə yanaşı, biz
onların gizlətdiyi vəsaitlərin dövlət büdcəsinə qaytarılmasına xüsusi önəm veririk.
İzvestiya: Azərbaycanda «bir pəncərə» sisteminin tətbiqindən iki il yarım keçir.
Bununla Vergilər Nazirliyinin üzərinə kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi
şəxslərin qeydiyyata alınması vəzifəsi qoyulmuşdur. Qurum öz vəzifənin öhdəsindən necə
gəlir?
Fazil Məmmədov: «Bir pəncərə» prinsipinin tətbiq edilməsi ideyası ölkədə həyata
keçirilən sahibkarlığa dövlət dəstəyi və əlverişli biznes mühiti yaradılması siyasətinin məntiqi
nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Bu vəzifənin daha uğurla yerinə yetirilməsi, sahibkarlığın
inkişafı yolunda maneələrin aradan qaldırılması üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
«Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafı üzrə bəzi tədbirlər haqqında» 30 aprel 2007ci il tarixli Fərman imzalamışdır. Bu sənəddəki müddəaların icrasını təmin etmək üçün
kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin qeydiyyatı üçün «bir pəncərə»
prinsipinin həyata keçirilməsi, dövlət başçısının ayrıca sərəncamı əsasında, Vergilər Nazirliyinə
həvalə olunmuşdur. Prezident İlham Əliyevin birbaşa köməyi və dəstəyi ilə biz qısa müddətdə
təşkilati və texniki məsələlərin öhdəsindən gələ bildik və dövlət başçısının iştirakı ilə 29 dekabr
2007-ci ildə sahibkarlıq subyektlərinin «bir pəncərə» prinsipi üzrə dövlət qeydiyyatına
başlanmasına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirildi. Bu sistem bizə nə verdi? İşə yeni
başlayan biznes subyektlərinin qeydiyyatı üçün əvvəllər tələb olunan sənədlərin sayı beş dəfə
azaldıldı. Qeydiyyata sərf edilən müddət 53 gündən 8 günə düşdü, qeydiyyat prosedurunun özü
isə cəmi 3 gün çəkir. 2005-2007-ci illərlə müqayisədə son iki ildə «bir pəncərə» prinsipi üzrə
qeydiyyata alınmış sahibkarlıq subyektlərinin sayı 20 min artmışdır. Dünya Bankı və Beynəlxalq
Maliyyə Korporasiyası bizim işimizi yeni biznesin qeydiyyatı sahəsində ən uğurlu islahat kimi
qəbul etmiş, 2009-cu il üzrə
"Doing Business" hesabatında «Biznesin başlanması»
nominasiyasında Azərbaycanın reytinqi 64-cü yerdən 13-cü yerə qalxmışdır.
İzvestiya: Siz nüfuzlu beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının Azərbaycanda vergilər
sahəsində həyata kesirilən islahatlara verdiyi yüksək qiyməti xatırlatdınız. Ümumiyyətlə,
başçılıq etdiyiniz qurumun xarici vergi administrasiyaları ilə münasibətləri necədir?
Fazil Məmmədov: Ötən on il ərzində biz təkcə Avropanın, Yaxın Şərqin, Cənub-Şərqi
Asiyanın, ABŞ-ın bir çox ölkələrinin vergi xidmətləri ilə deyil, həm də beynəlxalq və regional

vergi təşkilatları ilə çox faydalı əlaqələr qurmuşuq və onları inkişaf etdiririk. Azərbaycan
Respublikası Vergilər Nazirliyi 2002-ci ildən Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatının
(IOTA) tamhüquqlu üzvüdür. Bundan başqa biz Bakıda MDB-nin üzv dövlətlərinin vergi
xidmətləri rəhbərlərinin Koordinasiya Şurasının iki dəfə iclasını keçirmişik. Bu ilin əvvəlinədək
ikiqat vergiqoymadan imtina etmək barədə 39 ölkə ilə saziş imzalanmışdır, 15 ölkə ilə müvafiq
sənədlərin imzalanmasına isə hazırlıq görülür.
İzvestiya: Cənab nazir, Azərbaycanın vergi xidmətində ötən on il ərzində keçdiyiniz
yol barədə şəxsi təəssüratlarınız necədir? Qarşıda hansı məsələlər durur?
Fazil Məmmədov: Düşünürəm, biz düzgün istiqamətdə getmişik ki, bunun üçün də, ilk
növbədə, ümummilli lider Heydər Əliyevə və dövlətimizin indiki başçısı İlham Əliyevə vergi
xidmətinə göstərdikləri dəstək və qayğıya görə minnətdarıq. Ötən on il ərzində Vergilər Nazirliyi
əsaslı inkişaf yolu keçmiş, vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün möhkəm qanunvericilik
bazası yaratmış, vergi inzibatçılığını xeyli təkmilləşdirmiş, öz maddi-texniki bazasını
gücləndirmiş, dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarını səkkiz dəfə artırmışdır. Məsələləri daha
yüksək səviyyədə həll etməyə qadir olan yetərincə peşəkar kadrlar komandası
formalaşdırılmışdır.
Lakin bizim bütün nailiyyətlərimiz vergi sisteminin uzunmüddətli inkişaf strategiyasının
yeni mərhələsinin həyata keçirilməsi üçün yalnız yaxşı bir bazadır. Azərbaycanı bu gün özünün
dinamik inkişaf edən iqtisadiyyatı ilə daha böyük xarüqələrə qadir bir ölkə kimi
səciyyələndirmək olar. Bu iqtisadiyyat öz dayanıqlılığını ötən il qlobal iqtisadi böhran şəraitində
nümayiş etdirdi. Azərbaycan böhranın fəsadlarını nisbətən ağrısız dəf etmiş az sayda ölkələr
sırasındadır. Bu, ilk növbədə, ölkənin ali rəhbərliyinin həyata keçirdiyi sınanmış, savadlı iqtisadi
siyasət sayəsində mümkün olmuşdur. Üstəlik, 2009-cu ilin yekunlarına görə ümumi daxili
məhsul artımı 9,3 faiz təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, qeyri-neft sektorundan vergi daxilolmaları
ötən illə müqayisədə 3,1 faiz artmışdır. Fərəhli haldır ki, dövlət rəhbərliyi qeyri-neft sektorunun
üstün inkişafı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi xəttini qətiyyətlə aparır. Bu şəraitdə ölkənin vergi
sisteminin də qarşısında yeni vəzifələr, yeni çağırışlar dayanır. O, real iqtisadiyyatda gedən
proseslərdən geridə qalmamalı, hər zaman baş verən hadisələrin ahənginə və sürətinə uyğun
olmalı, yaranan meyillərə həssaslıq göstərməlidir. Bundan başqa, biz vergi xidmətinin bütün
istiqamətlərdə təkmilləşdirilməsi üzrə islahatları və tədbirləri davam etdirməliyik. Biz sosial
ədalət, neytrallıq və milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsi prinsiplərinə
maksimum cavab verən, sadə və tez qavranılan vergi öhdəlikləri sistemi yaratmalıyıq.
Düşünürəm ki, bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün bu gün yetərli intellektual və təşkilati-texniki
potensialımız vardır.
Oleq Tsıqanov, Şamil Məcidov
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