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Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanın vergi sisteminin və vergi inzibatçılığı institutunun inkişafının 

başlıca məsələlərinin müəyyənləşdirilməsi 

Tədqiqatın metodologiyası -  təhlil və ümumiləşdirmə. 

Tədqiqatın nəticələri – müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində vergi sisteminin  və vergi inzibatçılığı 

institutunun  əsas xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş və ümumiləşdirilmişdir. 

Tədqiqatın məhdudiyyətləri -  vergi siyasətinin əsas xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi sa-

həsində praktiki informasiyanın çatışmamazlığı. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti -  vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün elmi mənbə kimi istifadə 

edilməsinin mümkünlüyü. 

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun inkişafı, mövcud 

vəziyyət dəyərləndirilərək öyrənilmişdir. 

Açar sözlər: Vergi Məcəlləsi,vergi siyasəti, vergi sistemi,   vergi siyasəti prinsipləri, vergi yükü,  vergi 
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GİRİŞ 

Ölkəmizin vergi xidmətinin yaradılması ta-

rixi ölkəmizin dövlət müstəqilliyi ilə eyni 

dövrə təsadüf edir. Lakin ötən  əsrin 90-cı illə-

rinin ortalarına qədər vergi xidməti köhnə 

inzibati idarəetməyə söykənən, yalnız vergi-

lərin toplanması ilə məşğul olan bir qurum 

kimi fəaliyyət göstərirdi. Məhz dövlət nəzarət 

sisteminin  qaydaya salınması, təkmilləşdiril-

məsi və sahibkarlığın inkişafı sahəsində süni 

maneələrin aradan qaldırılması istiqamətində 

ölkə prezidentinin verdiyi fərman və sərən-

camlar vergi xidmətinin fəaliyyətinin yenidən 

qurulmasını şərtləndirdi.  

1.Azərbaycanda vergi sisteminin yaran-

ması və vergi inzibarçılığının formalaşması 

mərhələləri 

Aparılan islahatların  ən mühüm mərhələsi 

kimi 11 fevral 2000-ci ildə Baş Dövlət Vergi 

Müfəttişliyinin bazasında Vergilər Nazirliyi-

nin yaradılması haqqında ümummilli lider 

Heydər Əliyevin imzaladığı fərmanla dövlətin 

vergi siyasətinin bilavasitə aparılması, dövlət 

büdcəsinə vergilər və digər ödənişlərin vax-

tında və tam yığılması, həmçinin vergitutma 

sahəsində dövlət nəzarətinin həyata keçirilmə-

sisəlahiyyətləri bu quruma həvalə edildi. 

Vergilər Nazirliyi qarşısında vergi xidmətinin 

fəaliyyətinin kökündən dəyişdirilməsi kimi 

mühüm vəzifələr qoyuldu. Sovet dönəmində 

əslində, müstəqil vergi siyasəti və vergi inzi-

batçılığı ilə məşğul olan ayrıca qurum yox idi 

və o, Maliyyə Nazirliyinin tərkibində bir idarə 

statuslu bölmə kimi fəaliyyət göstərirdi. Qısa 

müddətdə bu köhnə inzibati qurumun əvəzinə 

yeni prinsiplər və qaydalarla fəaliyyətgöstərən 

vergi inzibatçılığı formalaşdırılmalı, ölkədə 

yeni təşəkkül tapmaqda olan sahibkarlıq sub-

yektləri, həmçinin digər ənənəvi vergi ödəyi-

ciləri ilə iş yenidən təşkil olunmalı, ölkədə də-

yişilən situasiyadan asılı olaraq vergi qanun-

vericiliyinin və vergi inzibatçılığının ardıcıl 

təkmilləşdirilməsi təmin olunmalı idi. [2,s.5] 
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Sxem №1 
VERGİTUTMANIN QANUNVERİCİLİK BAZASI 

 

 

 

 

 

 

 

             

             

             

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın vergi sistemi həmin dövrdə 

daha çox fiziki şəxsləri əhatə edən vergi mü-

nasibətlərinə əsaslanırdı və təsərrüfat 

subyektlərinin vergilərə laqeyd münasibəti 

ciddi maliyyə-uçot və vergi nəzarəti tələb 

edirdi. Eyni zamanda,  ölkədə hələlik dəqiq 

konturları olan vergi siyasəti və ya vergi kon-

sepsiyası da yox idi və indiyə qədər 

vergitutma sahəsində elmi məktəb və ya təc-

rübə də  yox idi.[5,s.7] Lakin zaman keçdikcə 

bu çətinliklər ardıcıl tədbirlər sayəsində təd-

ricən aradan qaldırıldı, ölkənin vergi 

sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun inkişaf 

etmiş ölkələrin vergi sisteminə uygunlaşdırıl-

ması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görüldü. 

Yeni yaradılan Vergilər Nazirliyi Azərbay-

can Respublikasında  dövlət  vergi  siyasətinin  

həyata keçirilməsini, dövlət büdcəsinə ver-

gilərin və digər daxilolmaların vaxtında və 

tam yığılmasını təmin edən və bu sahədə döv-

lət nəzarətini həyata keçirən mərkəzi icra ha-

kimiyyəti orqanı statusu aldı. Bu, ölkənin iq-

tisadi inkişafında vergi orqanlarının rolunun 

əhəmiyyətli dərəcədə artması ilə nəticələndi. 
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Bununla, həm də ölkədə aparılan iqtisadi si-

yasətin mühüm tərkib hissəsi kimi vergi si-

yasəti və vergi tənzimləməsinə üstünlük  

verilməyə başladı. [3,s.4] 

Azərbaycan Respublikasında bazar iqti-

sadiyyatının formalaşdırılması, onun dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində 

aparılan məqsədyönlü iqtisadi siyasət çərçi-

vəsində çevik vergi siyasəti həyata keçiril-

məkdədir. Respublikamızda aparılan vergi 

siyasəti vergi dərəcələrinin aşağı salınması və 

vergi güzəşlərinin azaldılması ilə yanaşı ver-

gitutma bazasının genişləndirilməsinə, iqti-

sadiyyata investisiya qoyuluşunun stimullaş-

dırılmasına, mülkiyyət formasından asılı ol-

mayaraq bütün iqtisadi subyektlər arasında 

vergi yükünün bərabərləşdirilməsinə, kiçik və 

orta sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli 

şəraitin yaradılmasına səmtlənmişdir.  

2.Azərbaycanın müasir vergi sistemininin 

xüsusiyyətləri 

Büyövlükdə Azərbaycan Respublikasının 

vergi sisteminin aşağıdakı xarakterik xüsusiy-

yətləriniqeyd etmək olar: 

 vergi sistemi ayrı-ayrı qanunvericilik 

aktlarına deyil, bütövlükdə maliyə münasibət-

lərini əhatə edən daha geniş hüququ əsaslara 

söykənir; 

 vergi orqanları tərəfindən vergi 

ödənişlərinə vahid nəzarət həyata keçirilir; 

 vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı kateqori-

yalarıi arasında vergi yükünün ədalətlə bölüş-

dürülməsi təmin edilir; 

 xarici ölkələrin qabaqcıl vergitutma təc-

rübəsinin nəzərə alınması beynəlxalq inteqrasiya 

proseslərinə uğurla qoşulmağa imkan verir.  

Azərbaycanda təşəkkül tapan vergi sistemi 

iqtisadiyyatda keçid dövrünün uğurla başa 

çatdırılmasında mühüm rol oynamış, bazar 

münasibətlərinə adekvat çevik vergi siyasətini 

həyata keçirməyə qadir,  beynəlxalq standart-

lara cavab verən səmərəli idaretmə sisteminə 

çevrilmişdir. Hazırda ölkəmizin sürətli 

iqtisadi inkişafını təmin edən yeni iqtisadi 

strategiya ölkəmizin vergi xidmətinin də tək-

milləşməsi, modernləşdirilməsi və müasir 

dünya standartlarına tam uyğunlaşdırılması ilə 

müşayiət olunur. 

Qeyd etmək lazimdir ki, tam ədalətli 

vergitutmanın bütün incəliklərini özündə 

birləşdirən vergi sisteminin, həm vergi ödəyi-

cilərinin, həm də dövlətin maraqlarına tam 

cavab verən, bu maraqlar balansını tamamilə 

gözləyən vergi qanunvericiliyin yaradılması 

demək olar ki,  hələ dünyanın heç bir ölkəsinə 

müyəssər olmamışdır. Məhz buna görə də, 

dünyanın bütün ölkələrində vergi qanunve-

riciliyi mütəmadi olaraq təkmilləşdirilir, əlavə 

və dəyişikliklər edilir, onda müəyyən dəqiq-

ləşmələr aparılır. Məsələn, Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 2002-

2015-ci illərdə 800-ə qədər əlavə və dəyişiklik 

edilmişdir. [1] 

Cədvəl №1 

1992-2015-ci illər ərzində mənfəət vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi və əlavə dəyər 

vergisinin dərəcələri 

 Mənfəət vergisi % Gəlir vergisi % Əlavə dəyər vergisi 

% 
1992-1995 35 12-55 0-28 

1996-1999 35 12-40 0-20 

2000-2003 27 12-35 0-20 

2004-2009 24 14-35 0-18 
2010-2012 20 14-30 0-18 

2013-2015 20 14-25 0-18 

Mənbə: AR Vergi Nazirliyinin materialları: http//www.taxes.gov.az 

 

Bu dəyişikliklər əsasən vergi ödəyicilərinin 

hüquqlarının genişləndirilməsi, vergi qanun-

vericiliyin pozulması hallarına qarşı sanksi-

yaların sərtləşdirilməsi və s. məsələləri əhatə 

edir. Bütün bunlar respublikanın vergi sis-

temində onun təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
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işlərin bu gün də davam etdirildiyini bir daha 

təsdiq edir.   

Cədvəldən göründüyü kimi 1992-2015-ci 

illər ərzində Azərbaycanda mənfəət vergisi 

dərəcəsi 35%-dən 20%-ə, fiziki şəxslərin gəlir 

vergisi ortalama 12-55%dən 14-25%-ə və 

əlavə dəyər vergisi 28%-dən 18%-ə qədər 

endirilmişdir. 

Azərbaycanın vergi qanunvericiliyi sırf 

fiskal məqsədlərlə yanaşı, həm də iqtisadiy-

yatın ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinin inkişafının 

stimullaşdırılması, investisiyaların cəlb olun-

ması və yeni texnologiyaların tətbiqinə və bir 

sıra məqamlarda sosial sahələrin dəstəklənmə-

sinə də xidmət edir. Hazırda fiskal, sosial və 

tənzimləyici funksiyalara əsaslanan fəal vergi 

siyasəti Azərbaycanda həyata keçirilən iqti-

sadi siyasətin mühüm tənzimləmə mexanizm-

lərindən birinə çevrilmişdir.  

Azərbaycan iqtisadiyyatının, xüsusən büd-

cə gəlirlərinin əsas mənbəyini təşkil edən neft 

gəlirlərindən asılılığının azaldılması ilk növ-

bədə vergi inzibatçılığı ilə və onun tərkib his-

səsi olan vergi nəzarəti sahəsində əsaslı dəyi-

şikliklər tələb edir. Belə ki, neft gəlirlərinin   

azalması şəraitində dövlət büdcəsinə daxilol-

maların kəskin azalması ilə yanaşı iqtisadiy-

yatın digər vacib sahələrində vergi hüquq 

pozulmalarının daha artması, büdcələrarası 

münasibətlərin gərginləşməsi ehtimalı da 

yüksəkdir. Bu boşluğu təkcə büdcə qanunveri-

ciliyinin sərtləşdirilməsi və ya yumşaldılması 

hesabına həll etmək mümkün deyildir. Belə 

ki, vergi qanunvericiliyi, onun tətbiq edilmə 

metodologiyası və bütövlükdə vergi siste-

minin idarə edilməsi arasında qırılmaz qarşı-

lıqlı əlaqələr mövcuddur. 

Vergi inzibatçılığı dövlətin iqtisadi  

siyasətinin ən fərqli alətlərindən biri olmaqla, 

bir tərəfdən bütün səviyyələrdə büdcəyə daxil 

olan mənbələrin formalaşmasını təmin edir, 

digər tərəfdən iqtisadi subyektlərdən müxtəlif 

maliyyə resurslarının tutulma şərtlərini dəyi-

şərək verginin tənzimləyici funksiyasını real-

laşdıra bilir. 

Vergi sisteminin, o cümlədən vergi inzibat-

çılığının modernləşmə prosesinin sürətlən-

dirilməsi təkcə iqtisadi subyektlərdən vergi 

tutulma səviyyəsinin artması ilə deyil, həm də 

vergi sisteminin özünün idarə olunmasına 

xərclərin səviyyəsi ilə ölçülür. Vergi inzibat-

çılığının səviyyəsinin yüksəldilməsi vicdanlı 

və nizam-intizamlı vergi ödəyiciləri üçün 

bərabər  rəqabət rejiminin təmin olunması, on-

lara vergi yükünün ardıcıl olaraq aşağı salın-

ması üçün də potensial ehtiyat mənbəyidir. 

Azərbaycanda vergi sisteminin təkmilləş-

dirilməsi birinci növbədə dövlətlə biznesin 

optimal münasibətlərinin qorunmasına yönəl-

dilməlidir. Bu daha çox vergi inzibatçılığının 

vergi ödəyiciləri ilə apardığı işlərin 

nəticəsindən asılıdır.  

Halbuki vergi ödəyicilərinin bu kateqo-

riyası bütün parametrlərinə görə - vergi inzi-

batçılığının və idarəetmənin müxtəlif pillələ-

rində iştirak etməsi formalarına, vergi inzibat-

çılığının ayrı-ayrı mərhələlərinin həyata 

keçirilmə metodlarına, vergi inzibatçılğının 

səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə, iri vergi 

ödəyicilərinin ayrı-ayrı qruplarının uçota alın-

masının sahəvi xüsusiyyətlərinə görə kifayət 

qədər fərqlənirlər və bu məsələlər də iqtisadi 

ədəbiyyatda daimi diskusiya obyekti olan 

problemlərdir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının vergilərlə 

tənzimlənmə sisteminin, həmçinin vergi inzi-

batçılığının təkmilləşdirilməsi ölkə iqtisadiy-

yatında aparılan əsaslı islahatların  uğurla apa-

rılmasının başlıca şərti kimi bu gün daha çox 

diqqət mərkəzindədir. Bundan başqa Azərbay-

canın vergi orqanlarının modernizasiyası üzrə 

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan tədbirlər 

sisteminin yerinə yetirilməsi də başa çatmaq 

mərhələsindədir.  

3. Azərbaycan  Respublikası Vergilər 

Nazirliyi tərəfindən təmin edilən vergi daxilol-

malarının təhlili 

Ölkə iqtisadiyyatının dinamik və davamlı 

inkişafının, eləcə də vergi sahəsində aparılan 

islahatların və yuxarıda qeyd olunan amillərin 

nəticəsidir ki, dövlət büdcəsinə vergilərin və 

digər daxilolmaların həcmi son 15 il ərzində 

14 dəfəyədək artmışdır. 2000-ci ildə vergi 

daxilolmaları cəmi 510,4 milyon manat təşkil 

edirdisə, 2014-cü ildə bu rəqəm 7113,6 mil-

yon manata çatmışdır. Qeyri-dövlət sektorun-

dan vergi daxilolmaları ümumi daxilolmaların 

70,4 faizini təşkil edir. Ölkə iqtisadiyyatında 
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neft sektorunda əldə olunan gəlirlərin qeyri-

neft sektorunun inkişafına yönəldilməsi istiqa-

mətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 

bu sahədən vergi daxilolmaları da əhəmiyyətli 

dərəcədə artmışdır. 2014-cü ildə qeyri-neft-

qaz sektorundan vergi daxilolmaları ümumi 

daxilolmaların 60,5 faizini təşkil etmişdir. 

Cədvəl №2 

2005-2014-cü illər ərzində AR Dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları (mln.AZN) 
Vergi növləri 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ƏDV 346,1 400,5 669,6 1169,9 1180,3 1271,5 1387,7 1483,6 1723,9 2048,7 

Aksizlər 121,2 164,0 330,6 395,8 417,4 452,0 417,4 454,6 512,0 740,3 

Mənfəətvergisi 357,0 1375,6 2459,2 2864,0 1329,2 1429,8 2134,0 2252,2 2374,8 2302,9 

Mədənvergisi 53,5 100,2 123,2 147,7 121,9 130,1 129,8 125,8 121,5 116,2 

Torpaqvergisi 15,3 18,8 27,3 30,8 26,2 35,3 35,3 30,6 33,1 35,4 

Əmlakvergisi 40,4 56,3 72,8 113,2 66,2 101,8 103,9 105,1 125,1 141,3 

Fizikişəxsləringəlirvergisi 319,2 412,3 596,6 637,8 581,9 590,2 715,7 813,0 859,7 980,2 

Dövlətrüsumu 35,7 33,5 50,1 59,9 72,9 89,5 104,8 103,2 123,2 111,1 

Yolvergisi 9,0 10,3 17,1 27,4 16,5 15,2 28,1 28,7 24,4 22,3 

Sadələşdirilmişvergi 18,8 29,7 48,1 65,7 63,6 65,5 100,4 111,4 119,5 153,4 

Sairdaxilolmalar 111,2 115,4 154,6 234,5 237,5 111,8 318,1 517,2 646,4 461,9 

Cəmi 1427,5 2706,3 4549,3 5746,6 4113,4 4292,8 5475,1 6025,4 6663,6 7113,6 

Mənbə: AR Vergi Nazirliyinin materialları: http//www.taxes.gov.az 

 

Azərbaycan  Respublikası Vergilər Nazirli-

yi tərəfindən 2005-2014-cü illər ərzində 

dövlət büdcəsinə vergi daxilolmaları 5,0 dəfə, 

o cümlədən büdcə gəlirlərinin əsasını təşkil 

edən ƏDV üzrə 5,9 dəfə, aksizlər üzrə 6,1 

dəfə, mənfəət vergisi üzrə 6,5 dəfə, fiziki 

şəxslərin gəlir vergisi üzrə 3,1 dəfə artmışdır. 

Bütövlükdə vergi gəlirlərinin 2014-cüildə 

85,36%-i təşkil edən bu 4 vergi növü üzrə təh-

lil olunan illər ərzində toplam artım 5,3 dəfə 

olmuşdur ki, bu da yuxarıda deyilən büdcə 

üzrə yekun artımdan bir qədər yüksəkdir. ən 

yüksək artım (8,2dəfə) sadələşdirilmiş vergi 

üzrə olmuşdur ki, bu da həmin vergi növü üz-

rə vergi ödəyicilərinin sayının daha üstün art-

ması ilə bağlıdır. 

Vergi daxilolmalarının strukturuna görə ən 

yüksək pay mənfəət vergisinə malikdir 

(32,37%). Onun payı (2006-2008-ci illərdə) 

hətta 50-54%-ə yaxın olmuşdur və bu pay son 

illərdə azalmaqdadır. Bu payın azalmasında 

əsas amil neft-qaz sektorundan (o cümlədən 

xarici neft şirkətlərindən) mənfəət vergisinin 

azalması olsa da, mənfəət vergisi dərəcələri-

nin aşağı salınması da müəyyən rol oynamış-

dır. Vergi daxilolmalarında xüsusi çəki artımı 

ƏDV-də (28,80%); Aksizlərdə (10,41%); 

Əmlak vergisi (1,99%); sadələşdirilmiş ver-

gidə (2,16%) baş vermişdir. 

Ötən 15 il ərzində Vergi Məcəlləsinin 

təkmilləşdirilməsi prosesində bu məsələlər də-

yişikliklərin əsas xəttini təşkil etmişdir. Azər-

baycanda kənd təsərrüfatı məhsulları isteh-

salını artırmaq və bu sahədə sahibkarlığın 

inkişafını sürətləndirmək məqsədi ilə 2001-ci 

ildən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçı-

larına müddətli vergi güzəştləri verən qanun 

qəbul edilmişdir. Sənayenin innovasiyalar 

əsasında inkişaf etdirilməsi, mühüm strateji la 

yihələr kimi texnoparkların yaradılması, 

onların inkişafının stimullaşdırılması üçün 

vergi qanunvericiliyində sənaye və texno-

logiyalar parklarında çalışan fiziki və hüquqi 

şəxslərə, eləcə də parkların idarəedici təşkilat 

və operatorlarına gəlir, mənfəət, ƏDV, əmlak 

və torpaq vergiləri üzrə 7 illik vergi güzəştləri 

tətbiq edilir. 1999-2014-cü illərdə banklar  və 

digər kredit təşkilatları tərəfindən fiziki 

şəxslərin əmanətləri üzrə ödənilən faizlər gəlir 

vergisindən azad edilmişdir. Təkcə qeyd edi-

lən son güzəştlər nəticəsində qanunun 

qüvvədə olduğu müddət ərzində bank, sığorta 

və təkrarsığorta şirkətləri tərəfindən nizam-

namə kapitalının artırılmasına yönəldilmiş 

500 milyon manatdan artıq mənfəətin müqa-

bilində onlara 107 milyon manatdan çox vergi 

güzəşti edilmişdir. [4,s.9] 

4.Azərbaycanda vergi sisteminin modern-

ləşməsi 
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Azərbaycanın vergi sisteminin modernləş-

dirilməsi prosesi bütövlükdə dünya vergi sis-

temində gedən proseslərlə üzvi əlaqədədir. 

Vergi sistemində müasir texnologiyaların tət-

biqi ilə müşayiət olunan islahatlardaha təkmil 

nəzarət mexanizmlərinin qurulmasını - məsa-

fədən nəzarət, proqram təminatlarından istifa-

də etməklə vergi bəyannamələrinin təhlili, 

vergilərin ödənilməsinin hərəkət həlqəsi üzə-

rində şəffaf nəzarət mexanizmlərinin müəyyən 

edilməsini təmin etməkdədir. Düzgün işlənib 

hazırlanmış və tətbiq edilmiş analitik tədbirlər 

vergi yığımının səmərəliliyini artırmaqla 

yanaşıtəhlillər üçün də qiymətli məlumatların 

toplanmasınaimkan verir ki, bu da vergi siya-

sətinin gələcək istiqamətlərinin müəyyən 

edilməsində çox əhəmiyyətli rol oynayır. 

Aparılan islahatlar həm də vergi ödənil-

məsi ilə bağlı proseslərin - vergi ödəyici-

lərinin vaxtının və xərclərinin azaldılmasına 

şərait yaratması, eyni zamanda vergi ödə-

nilməsi prosesinin sadə və rahat olması və s. 

özünü göstərir.  Fikrimizcə, məhz bu amil, 

vergi ödəyicilərinin öhdəliklərini həyata 

keçirməsi prosesində könüllü əməletmə səviy-

yəsinin artmasına birbaşa təsir edir. Təhlillər 

göstərir ki, bu gün Azərbaycanda vergi 

ödəyicilərinin təxminən 90%-i bəyannamə-

lərini vaxtında təqdim edir, 80%-i isə vergi 

ödəmələrini vaxtında həyata keçirir. [8]  Bu, 

inkişaf etmiş ölkələrlə belə müqayisədə kifa-

yət qədər yüksək göstəricidir.  

Azərbaycanda vergi xidmətinin sistemli 

olaraq modernləşdirilməsi prosesində vergi 

yükünün aşağı salınması, vergi menecmen-

tinin müasirləşdirilməsi, vergi xidmətində 

informasiya texnologiyalarının tətbiqi və 

genişləndirilməsi istiqamətində xeyli uğurlar 

əldə olunub. Ölkədə iqtisadiyyatın dəyişən və 

sürətlə artan həcminə adekvat çevik vergi 

sistemi qurulmasına, səmərəli nəzarət me-

xanizmlərinin tətbiqinə cəhdlər edilir. Bu gün 

Azərbaycan iqtisadiyyatı Cənubi Qafqaz 

iqtisadiyyatının 80%-ni təşkil edir və ölkə-

mizdə 400 mindən çox vergi ödəyicisi oldu-

ğunu nəzərə alsaq, Azərbaycanın vergi xid-

məti faktiki olaraq regionda ən böyük iqtisadi 

sistemə xidmət edir. [6, s.44] 

Azərbaycanın vergi sistemində son bir necə 

ildə aparılmış genişmiqyaslı islahatlar, reallaş-

dırılmış kompleks tədbirlər, konkret hədəflərə 

yönəlmiş proqramların uğurla yerinə yetiril-

məsi,  sahibkarlar və iş adamları üçün əlverişli 

vergi mühitinin yaradılması, iqtisadi inkişafı 

stimullaşdıran çevik və səmərəli vergi siya-

sətinin həyata keçirilməsi sayəsində vergi 

inzibatçılığının sadələşdirilməsi və təkmilləş-

dirilməsi, vergi nəzarətinin gücləndirilməsi, 

vergi ödəyicilərinə mükəmməl xidmət siste-

minin qurulması və inkişaf etdirilməsi 

istiqamətində əhəmiyyətli irəliləyişlərə nail 

olunmuşdur. Ölkə iqtisadiyyatının dinamik və 

davamlı inkişafının, eləcə də vergi sahəsində 

aparılan islahatların və yuxarıda qeyd olunan 

amillərin nəticəsidir ki, dövlət büdcəsinə ver-

gilərin və digər daxilolmaların həcmi son 15 il 

ərzində 14 dəfəyədək artmışdır.  

 

NӘTİCӘ 

Azərbaycanın vergi sistemi təkcə fiskal 

məqsədlərə deyil, həm də iqtisadiyyatın inki-

şaf etdirilməsi, ayrı-ayrı fəaliyyət sahələrinin 

inkişafının stimullaşdırılması, investisiyaların 

və yeni texnologiyaların cəlb olunması kimi 

məqsədlərə xidmət edir və həyata keçirilən 

iqtisadi siyasətin mühüm tənzimləmə mexa-

nizmlərindən biridir. Azərbaycanda vergi xid-

mətinin sistemli olaraq modernləşdirilməsi 

prosesində vergi yükünün aşağı salınması, 

vergi menecmentinin müasirləşdirilməsi, ver-

gi xidmətində informasiya texnologiyalarının 

tətbiqi və genişləndirilməsi istiqamətində xey-

li uğurlar əldə olunub. 
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Резюме 
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Abstract 

Purpose - definition some issuesto develop  tax system and  tax administration institute in Azerbaijan 

Design /methodology -  analysis and synthesis. 
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