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AZӘRBAYCANDA VERGİ İNZİBATÇILIĞININ TӘKMİLLӘŞDİRİLMӘSİ 

MӘSӘLӘLӘRİ 

 

Xülasə 

Tədqiqatın məqsədi- Azərbaycanda vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi. 

 Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli statistik  və  analitik  təhlil. 

Tədqiqatın nəticələri - vergi inzibatçılıgı sistemi iqtisadi sahələrin fəaliyyətinin tənzimlən-

məsində mühüm rol oynayır. Vergi orqanlarının fəaliyyətində şəffaflıq səviyyəsinin artırılması 

məqsədilə daxili nəzarət mexanizmini təkmilləşdirmək zəruridir. 

Açar sözlər: vergilər, milli iqtisadiyyat, dövlət tənzimlənməsi, şəffaflıq  

 

GİRİŞ 
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə 

etdikdən sonra inzibati-idarəetmə sistemindən 

bazar iqtisadiyyatına keçid və onun əsaslarının 

formalaşması effektiv aparılan sosial-iqtisadi 

siyasətin uğurla həyata kecirilməsinə və milli 

iqtisadiyyatın inkişafı üçün əlverişli şəraitin 

yaradılmasına səbəb olmuşdur. Azərbaycan 

Respublikasının müasir inkişaf strategiyası 

sabit iqtisadi artıma nail olmağa yönəldilmişdir. 

Bu məqsədlə dövlət müxtəlif iqtisadi tənzim-

ləmə vasitələrindən istifadə edir ki, bunlardan 

da ən mühümlərindən biri iqtisadiyyatın vergi 

yolu ilə tənzimlənməsi vasitəsidir. Təbii ki, 

düşünülmüş vergi siyasəti aparılmadan bazar 

mexanizminin normal fəaliyyətini təmin etmək 

mümkün deyildir. 

Azərbaycan Respublikasında vergi inzibat-

çılığının modernləşdirilməsi prosesi hazırki 

dövrdə də davam etdirilir. Vergi xidmətində in-

formasiya texnologiyalarının geniş tətbiqi vergi 

inzibatçılığının asanlaşmasına, ona çəkilən 

xərclərin əhəmiyyətli şəkildə azalmasına imkan 

vermişdir.  Hazırda  vergitutmanın müasir dün-

ya təcrübəsində mövcud olan ən mütərəqqi 

yenilikləri milli vergi sistemində  tətbiq  edilir. 

Son illər mürəkkəb qanun və qaydaların 

nəticəsi olaraq vergi ödəyicilərinin üzərinə qo-

yulan inzibati yüklərin səviyyəsi beynəlxalq 

təşkilatlarla yanaşı bir sıra dövlətlərin vergi 

orqanlarının da diqqət mərkəzindədir. Belə ki, 

vergi inzibatçılığın sadələşdirilməsi və inzibati 

yüklərin azaldılması İqtisadi İnkişaf və Əmək-

daşlıq Təşkilatının (OECD) və eyni zamanda, 

Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlərin əsas pri-

oritet  hədəflərindən  biri  hesab edilir. 

Son dövrlər ölkəmizdə həyata keçirilən iq-

tisadi islahatlar vergi sistemində əsaslı dəyi-

şikliklərə səbəb olmuşdur. Belə ki, müasir vergi 

sistemi milli iqtisadiyyata təsir göstərilməsində, 

iqtisadiyyatın qabaqcıl sahələrinin inkişafının 

stimullaşdırılmasında dövlətin əlində real vasitə 

hesab olunur. İslahatların sonrakı mərhələlərinin 

həyata keçirilməsi bu məsələlərin elmi tədqi-

qindən, nəzəri, metodoloji-praktiki məsələlərinin 

kompleks həllindən çox asılı olduğunu göstərmiş-

dir. Bununla əlaqədar, həyata keçirilən islahatlar 

kontekstində vergi siyasətinin əsas istiqamət-

lərinin öyrənilməsi, onun ölkənin iqtisadi inkişafa 

təsirinin, vergi inzibatçılğının tənzimlənməsinin 

araşdırılması sahəsində yeni tələblər qoymuş və 

bu problem müasir dövrün reallıqlarına uyğun 

tədqiq edilməsini zərurətə çevirmişdir. 

Hazırda milli iqtisadiyyatın dinamik inki-

şafına təkan verən  vergitutma  səviyyəsinin  

müəyyən  edilməsi  bir  problem  kimi  qarşıda  

durur. Vergilərin könüllü ödənilmə səviy-

yəsinin artırılması üçün görüləsi işlər, vergi 

sisteminin optimal təşkilati strukturunun 

yaradılması, ümumi bəyannamə sisteminin 

tətbiqi, vergi güzəştləri sisteminin səmərəli-

liyinin artırılması, vergi inzibatçılığının tək-

milləşdirilməsi yolları, vergi sisteminin Avropa 

standartlarına uyğunlaşdırılması üçün keçilməli 

mərhələlər və sair kimi məsələlər ölkəmiz üçün 

həyati əhəmiyyətə malik olmaqla eyni zamanda 

həllini gözləyən nəzəri problemlərdir.Vergi 

sisteminin müasir şəraitdə iqtisadiyyatın tən-
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zimlənməsində rolu və inkişaf problemləri haq-

qında çoxsaylı əsərlərdə vergitutmanın bir çox 

məsələləri ətraflı tədqiq olunmuşdur. 

 

Azərbaycanda vergi inzibatçılığı sahə-

sində mövcud vəziyyətin dəyərləndirilməsi 
Qeyd etmək lazımdır ki, vergi öhdəliklərinin 

yerinə yetirilməsi üzrə xərclər əlavə olaraq 

vergi ödəyicilərinin inzibati yüklərinə daxil edi-

lir. Belə ki, vergi öhdəliklərinin yerinə ye-

tirilməsi üzrə xərclər isə vergi ödəyiciləri tərə-

findən vergilərin hesablanması Vergi ödəyi-

ciləri vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə 

bağlı müəyyən vergi məbləğlərinin dövlətə 

ödədiklərinə baxmayaraq, əməl etmə ilə bağlı 

xərclər ümumi inzibati yüklər iqtisadiyyata 

neqativ təsir etməklə biznesin aparılması xərc-

lərini artırır. Biznesin aparılması xərclərinin 

artması isə öz növbəsində sahibkarlar tərəfin-

dən bu xərclərin istehsal edilən mallara və ya 

göstərilən iş və ya xidmətlərə ötürülməsi ilə 

nəticələnir. Bütün bu halların qarşısının alın-

ması və eyni zamanda, vergi ödəyicilərinin üzə-

rinə qoyulan inzibati yüklərin minimuma 

endirilməsi üçün bir çox dövlətlər tərəfindən 

belə yüklərin hesablamaları aparılır və əlavə 

tədbirlər planları qəbul edilir. Vergi ödəyici-

lərinin inzibati yüklərinə daxil edilən müxtəlif 

xərclər mövcuddur. [1] Burada birbaşa maliyyə 

xərclərinə  sahibkarlar tərəfindən dövlətin mü-

vafiq orqanlarına pul vəsaitlərinin köçürülməsi 

ilə bağlı mövcud olan birbaşa və konkret öh-

dəliklər üzrə xərclər  aid edilir. Belə xərclərə 

əsasən inzibati yığımlar, vergilər və sairlər 

daxildir. Misal üçün dövlətin səlahiyyətli or-

qanı tərəfindən verilən hər hansı icazəyə görə 

ödəniş maliyyə xərci hesab edilə bilər.Əməl 

etmə xərcləri birbaşa  maliyyə və uzun müd-

dətli struktur xərcləri istisna olmaqla müvafiq  

qanun və qaydalara  əməl etmə üzrə yaranan  

xərcləri  əhatə  edir. 

Ölkəmizdə inzibati yüklər tənzimləyici tə-

ləblər olduğu üçün sahibkarlar tərəfindən asan 

qarşılanan inzibati xərclərin bir hissəsidir. 

İnzibati yüklərə daxil edilə bilən xərclər birbaşa 

maliyyə xərcləri, əməl etmə xərcləri, uzun 

müddətli struktur xərcləri, dolayı maliyyə xərc-

ləri, inzibati xərclər hesab olunur. Vergitutma 

kontekstində inzibati yüklərin mənası vergi 

qanunvericiliyi də daxil olmaqla, müvafiq qa-

nunlara əməl olunması sahibkarlardan şəxsi 

daxili resurslardan və xarici tərəflərin (vergi 

məsləhətçilərinin, mühasiblərin və sair) xid-

mətlərindən istifadə etməklə bir sıra inzibati  

fəaliyyətlərin  həyata  keçirilməsini  tələb  edir. 

Müasir Azərbaycanın vergi sistemi vergi 

ödəyicilərinə dünyanın ən qabaqcıl ölkələrində 

tətbiq olunan əksər vergi xidmətlərini təqdim 

edir. Hazırda Vergilər Nazirliyi vergi ödəyici-

lərinə 59 növ elektron xidmət göstərir. Bu, 

respublikamızda dövlət orqanları tərəfindən 

göstərilən ən geniş elektron xidmətlər toplu-

sudur. Vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin 

genişləndirilməsi, bu məqsədlə müasir iqtisadi 

münasibətlər şəraitində bizneslə tərəfdaşlıq və 

partnyorluq münasibətlərinin qurulması hazırda 

vergi orqanlarının fəaliyyətinin prioritet istiqa-

mətlərindən hesab olunur. 

Vergilər Nazirliyi yaradıldıqdan sonra 

aparılan islahatların mühüm bir istiqaməti də 

vergilərin məcburi yığılmasından könüllü ödə-

niş sisteminə keçidi təmin etmək üçün müvafiq 

tədbirlərin görülməsi olmuşdur. Sosial -iqtisadi 

inkişafın  indiki mərhələsində ölkədə vergilərin 

könüllü ödəniş sisteminin inkişaf etdirilmə-

sinin, vergi mədəniyyətinin yüksəldilməsinin, 

vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında 

münasibətlərin sivil və şəffaf əsasda qurulma-

sının, qarşılıqlı etimad mühitinin formalaşdırıl-

masının aktuallığı daha da artmışdır. 

Son dövrlər müasir vergi inzibatçılığının 

qurulması, sabit qanunvericiliyin formalaşdırıl-

ması, vergi öhdəlikləri və onların icrası sistemi-

nin şəffaflığı, səmərəli appelyasiya sisteminin 

mövcudluğu, sahibkarlığın inkişafını dəstək-

ləyən vergi siyasətinin həyata keçirilməsi, vergi 

yükünün azaldılmasına yönələn vergi islahatları  

bütün bunlar əlverişli biznes mühitinin forma-

laşmasına dəstək vermək istiqamətində Azər-

baycanın vergi xidməti tərəfindən atılan 

addımlardır. 

Azərbaycanın vergi sisteminin və inzibat-

çılığının rəqabətqabiliyyətliliyinə nail olunması 

üçün vergi xidmətində mütərəqqi beynəlxalq 

təcrübənin tətbiqi məsələləri daim diqqətdə 

saxlanılır. Bu baxımdan, beynəlxalq əlaqələrin 

inkişaf etdirilməsi, mütərəqqi beynəlxalq təcrü-

bənin öyrənilərək ölkəmizə gətirilməsi, digər 
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ölkələrin vergi orqanları, habelə beynəlxalq və 

regional təşkilatlarla işgüzar əlaqələrin qurul-

ması, vergi məsələləri üzrə beynəlxalq müqa-

vilələrin bağlanması Vergilər Nazirliyinin pri-

oritet fəaliyyət istiqamətlərindəndir. İnkişaf et-

miş ölkələrin vergi orqanları ilə həm ikitərəfli, 

həm də çoxtərəfli formatda əlaqələr qurur. 

Vergilər Nazirliyi dünyanın vergitutma 

sahəsində əksər aparıcı və nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatlar çərçivəsində, habelə Avropadaxili 

Vergi Administrasiyaları Təşkilatının icra 

Komitəsinin üzvü kimi dünyada mövcud olan 

ən mütərəqqi təcrübələrin öyrənilməsi və ölkə-

mizdə tətbiq olunması, insan resurslarının 

peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün bu 

təşkilatların verdiyi imkanlardan maksimum 

yararlanır. Azərbaycan hələ 2003-cü ildə «Ver-

gi məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardım 

haqqında» OECD-nin (İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatı) və Avropa Şurasının birgə 

konvensiyasına qoşulmuşdur. Beynəlxalq vergi 

siyasətinin həyata keçirilməsində çox mühüm 

məsələlərdən biri də vergilərə dair beynəlxalq 

müqavilələrdir. 

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması ba-

rədə beynəlxalq sazişlərin imzalanması bir 

tərəfdən ölkədə əlverişli investisiya mühitinin 

yaradılmasına birbaşa təsir göstərir, digər tərəf-

dən vergidən yayınma hallarının qarşısının alın-

ması məqsədilə vergi orqanları arasında qar-

şılıqlı yardım göstərilməsi üçün əlavə imkanlar 

yaradır. 

Azərbaycanda aparılan islahatlar, həyata ke-

çirilən kompleks tədbirlər vergi xidmətinin fis-

kal funksiyalarının da yerinə yetirilməsinə müs-

bət təsir göstərmişdir. Son illər həyata keçirilən 

iqtisadi strategiyanın uğuru, ölkə iqtisadiy-

yatının dinamik və davamlı inkişafı, eləcə də 

yuxarıda qeyd olunan amillərin nəticəsidir ki, 

dövlət büdcəsinə vergilərin və digər daxilolma-

ların həcmi son 15 il ərzində 14 dəfəyədək 

2000-ci ildəki 510,4 milyon manatdan 2014-cü 

ildə 7 milyard 113,6 milyon manata qədər art-

mışdır. Bu zaman qeyri  neft-qaz sektorundan 

daxilolmalar 14,4 dəfə artaraq 211,1 milyon 

manatdan 4 milyard 306,5 milyon, regionlardan 

daxilolmalar isə 14,8 dəfə artaraq 40 milyon 

manatdan 591,8 milyon manata çatmışdır. 

Vergi qanunvericiliyinin və vergi inzibatçı-

lığının təkmilləşdirilməsi məsələləri ölkəmizdə 

vergi qanunvericiliyinin və inzibatçılığının tək-

milləşdirilməsinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

Vergi  dövlətin ən önəmli gəlir qaynağı və dövlət 

suverenliyinin əsas təzahür formalarından biridir. 

İnkişaf etmiş ölkələrində vergi mexanizmi bazar 

münasibətlərinin dövlət tənzimlənməsinin ən əsas 

alətidir. Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji 

inkişafının təmin olunmasında təkmil vergi sis-

teminin yaradılması mühüm rol oynayır. Dövlət 

elə vergi mexanizmdən istifadə etməlidir ki, onun 

fəaliyyəti maliyyə ehtiyatları yaratmaqla yanaşı, 

milli iqtisadiyyatın inkişafına real şərait yaratsın. 

Azərbaycanın da vergi siyasətinin əsas istiqamət-

ləri vergi mexanizminin sadə və təkmil qurulma-

sını, vergi yükünün tənzimlənməsini nəzərdə 

tutmaqla sahibkarlıq fəaliyyətinin sərbəst inkişafı 

üçün əlverişli  iqtisadi  şəraitin  yaradılmasına  

yönəldilmişdir.[2] 

Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilmə-

sinin konseptual əsasları vergi ödəyicilərinin 

hüquqlarının genişləndirilməsi, vergi güzəşt-

lərinin çevikliyi, vergidən yayınma hallarına 

qarşı səmərəli mübarizənin təşkili, əlverişli in-

vestisiya mühitinin yaradılmasından ibarətdir. 

Vergi ödəyiciləri üçün bərabər iqtisadi şəraitin 

yaradılması, ölkədə sahibkarlığın inkişafı və 

azad rəqabətin formalaşması vergi qanunveri-

ciliyinin təkmilləşdirilməsinin əsas prinsiplərin-

dən hesab olunur. 

Azərbaycanda  2008-2010-cu illərdə dövlət 

büdcəsinə daxilolmalar müvafiq il üzrə nəzərdə 

tutulan məbləğdən az olsa da, son üç ildə 

(2012-2014) dövlət büdcəsinə daxil edilən fizi-

ki şəxslərin gəlir vergisinin həcmi artmışdır.  

2014-cü ildə fiziki şəxslərin gəlir vergisinin 

dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarındakı payı 

13,7% olmaqla həmin il üçün mənfəət vergisi 

məbləğinin 42%-ni təşkil etmişdir. Dövlət xid-

mətləri (orqanları) vergi qanunvericiliyinə əmə-

letmənin gücləndirilməsi üçün vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi və vergi yükünün azaldılma-

sı, informasiya texnologiyalarının tətbiqinin 

genişləndirilməsi, beynəlxalq əməkdaşlığın 

gücləndirilməsi, vergi nəzarətinin sərtləşdiril-

məsi, vergi qanunvericiliyinə könüllü əməlet-

mənin təşviqi məqsədilə bir sıra tədbirlər hə-

yata keçirilir. 
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Azərbaycanda səmərəli vergi siyasətinin 

həyata keçirilməsi sayəsində əlverişli vergi 

mühiti mövcuddur. Son illər biznes mühitinin 

yaxşılaşması sayəsində sahibkarlıq inkişaf etmiş, 

sahibkarlara yeni yanaşma metodları tətbiq 

olunur. Onun ən yaxşı formalarından biri part-

nyorluq əlaqələrinin yaradılmasıdır. Vergi or-

qanları ilə vergi ödəyiciləri arasında qarşılıqlı 

etimadın möhkəmləndirilməsinə xidmət edən 

əməkdaşlıq mexanizmləri daim yeniləşir. Bu 

mənada, partnyorluq sazişi ilk növbədə biznes 

dairələri üçün əhəmiyyət daşıyır. Partnyorluq sa-

zişi vergi ödəyicisində inam və məsuliyyəti güc-

ləndirir, vergi risklərini azaltmağa xidmət edir. 

Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin  

2011-2015-ci illər üçün  inkişaf konsepsi-

yasının prioritet istiqamətləri  vergi ödəyiciləri 

arasında vergi qanunvericiliyi ilə bağlı bilik-

lərin yaxşılaşdırılmasını, vergi mədəniyyətinin  

ümumi səviyyəsinin qaldırılmasını, vergi 

orqanları və biznes strukturları arasında qarşı-

lıqlı  əlaqənin  genişləndirilməsini  əhatə  edir. 

Başqa sözlə desək, vergi öhdəliyini düzgün və 

vaxtında yerinə yetirməyən ödəyici həm özü, həm 

də vergi orqanları üçün əlavə problemlər yaratmış 

olur. Həmin problemlərdən yan keçməyin ən 

sərfəli yolu isə könüllü əməletmədir. Könüllü 

əməletmədə ən effektiv üsul elektron vergi 

xidmətidir ki, bu gün Azərbaycanda «ASAN 

xidmət», Çağrı Mərkəzi kimi texnologiyalar  

vergi ödəyicilərinin  öhdələrinə düşən  vergi 

borclarının könüllü ödənilməsinə əlavə stimul 

gətirir». Dünya dövlətlərinin 80%-i vergi bə-

yannamələrini  internet  vasitəsilə  həyata  keçirir. 

Növbəti dəyişiklik İKT sayəsində vergi ödə-

yiciləri ilə vergi administrasiyaları arasında mü-

nasibətlərin təkmilləşdirilməsidir. Vergi audi-

torları özəl sektorda müəyyən  tədbirlər keçir-

ərək vergidən yayınmanın profilaktikasını, yol-

larını araşdırır. Gələcəkdə vergi ödəyicisinə 

təzyiq olmayacaq. Vergi bəyannamələrini vergi 

ödəyiciləri auditorlar hazırlayacaq. Məsələn, 

İspaniyada istənilən vətəndaş vergi bəyan-

naməsini alır, razıdırsa, imzalayır və göndərir. 

Bununla da vaxta qənaət olunmaqla bir sıra 

vergi xərcləri aradan qalxır. Bu, artıq qlobal 

miqyasda  qəbul  və  tətbiq  olunmalıdır. 

Klassik vergitutmanın prinsiplərinə əsasən 

bərabərlik (ədalətlilik), müəyyənlik, əlverişlilik, 

qənaətlilik daxildir. Müasir vergi sistemlərinin 

xarakteristikasına görə isə iqtisadi effektivlik, 

sadəlik, şəffaflıq, ədalətlilik və çeviklik əsas 

kimi götürülür.  Hazırki dövdə vergi sistemi 

sadəlik prinsipinə əsaslanmalıdır. Sadə vergi 

sistemi vergi orqanı tərəfindən asan tətbiq olu-

nur, vergi ödəyiciləri tərəfindən asan başa dü-

şülür və vergi normalarına riayət edilməsi asan 

olur. Vergi bəyannamələrinin doldurulması çox 

mürəkkəb məsələdir. Bəyannamələrin yox-

lanılması, uyğunsuzluqlar barədə məktubların 

göndərilməsi, vergi yoxlamalarının keçirilməsi 

və vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi norma-

larının gözlənilməsinə çəkilən məsrəflər, uçot 

sənədlərinin aparılması və tərtibi zamanı şəf-

faflıq  prinsipinin  görülməsi  əsas  şərtdir.[3] 

Son dövrlər müasir vergi sistemini xarak-

terizə edən əsas səbəblərdən biri də onun fay-

dalılığını cəmiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir. 

Vergidə ödəmə qabiliyyətliliyi də əsas amillər-

dən sayılır. Fiziki şəxslər vergini öz potensial-

larına uyğun ödəməlidirlər. Eyni vergi potensi-

alına malik şəxslər eyni məbləğdə vergini ödə-

məlidirlər. Daha yüksək vergi potensialına ma-

lik olan şəxslər isə aşağı ödəniş qabiliyyətli 

şəxslərə nisbətən daha çox vergi ödəməlidirlər. 

Vergi sistemi yeni vergilər daxil etmədən və 

vergi dərəcələrini artırmadan vergi gəlirləri 

vergi tutulan bazaya  nisbətən  daha  yüksək  

templərlə  artmış  olduqda  elastik  hesab  edilir. 

Müasir horizontal monitorinq sistemi vergi 

orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında etibarlılığa, 

şəffaflığa, anlaşmaya və könüllü olaraq bağlan-

mış razılaşmaya əsaslanır. Burada əsas məqsəd 

könüllü əməletmənin artırılması, münasibət-

lərin qarşılıqlı inam və razılıq əsasında qurul-

ması, vergi öhdəliklərinin və daxilolmaların 

əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi, vergi yoxla-

maları zamanı işçi qüvvəsinə və vaxta qənaət, 

risklərin öncədən müəyyənləşdirilməsi və 

aradan qaldırılması  hesab  olunur. 

Vergi inzibatçılığının liberallaşdırılması, 

vergi orqanları tərəfindən göstərilən xidmət-

lərin elektronlaşdırılması, tərəflər arasında ma-

raqların uzlaşdırılması,  mübahisələrin qarşılıqlı 

razılaşma yolu ilə həll edilməsi və Vergilər Na-

zirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmət-

lərin çeşidinin artırılması ilə partnyorluq mü-

nasibətlərinə keçidin əsası qoyulmuşdur.  Bun-
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dan başqa vergi partnyorluğu sazişinin bağ-

lanılması üçün ərizələrin qəbulu» elektron xid-

məti əlavə olunmuş və iki yeni e-xidmət artıq 

istifadəyə verilmişdir. Partnyorluq sazişi vergi 

risklərinin öncədən müəyyən edilməsi və mini-

mallaşdırılması, vergilərin könüllü ödənilmə-

sinin təmin edilməsi, şəffaflığın artırılması, 

qarşılıqlı inam və anlaşmanın təmin edilməsi 

baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Avropa İttifaqı ölkələrində institusional ver-

gi ödəyicilərinə şamil edilən korporativ əməlet-

mə anlayışından geniş istifadə olunur. Korpo-

rativ əməletmə vergi orqanları və biznes arasın-

da mövcud olan əlaqələrin yeni formasıdır ki, 

bu model vergi öhdəliklərinə əməl edilməsində 

qarşılıqlı maraqların artırılması, həmin öhdəlik-

lərin monitorinqi və mübahisəli halların aradan 

qaldırılması, biznes və vergi orqanlarının yük-

sək əməletmə standartlarına nail olunması prin-

sipləri üzərində qurulur. Hər bir ölkə bu barədə 

müəyyən strategiyalar qəbul edib, stimullaş-

dırıcı  tədbirlər  həyata  keçirilir. 

Ölkəmizdə «hökumət ödəniş portalı» va-

sitəsilə 2014-cü il ərzində həyata keçirilmiş 

ödənişlərin sayı 26,6 mln., həcmi 1 milyard 49, 

3 milyon manat; orta günlük ödənişlərin sayı 95 

min, həcmi 3,2 milyon manat olub. Müqayisə 

üçün qeyd edək ki, 2009-cu ildə ödənişlərin 

sayı 5 milyon 359 min, həcmi isə 86 milyon 

manat idi. HÖP-na inteqrasiya olunmuş təşki-

latlar hazırda 284 adda xidmət göstərirlər. 

Son 10 ildə Vergilər Nazirliyi vergi 

ödəyiciləri üçün elektron xidmətlərin təşkilini, 

kreativ yeniliklərin tətbiqini və müasir menec-

ment prinsiplərinə əsaslanan idarəetmə üsulunu 

həyata keçirtmişdir. Buna missal olaraq aşağı-

dakıları göstərmək olar: 

proseslərinin  elektron  qaydada  aparılması, 

vergi  ödəyiciləri  üçün  elektron  bəyan-

namə  sisteminin  tətbiqi, 

 «bir pəncərə» sisteminin həyata keçirilməsi. 

Bu islahatların həyata keçirilməsində əsas 

məqsəd məmur və vətəndaş təmaslarının 

minimuma endirilərək sahibkarlıq subyekt-

lərinin dövlət qeydiyyatına alınmasıdır. Vergi 

ödəyicilərinin sayının artması və onun dinami-

kası, transmilli şirkətlərin fəaliyyətinin güclən-

məsi və maliyyə transaksiyalarının mürəkkəb-

ləşməsi, vətəndaşlar ilə dövlət arasında 

əlaqələrin xarakterinin dəyişməsi, dünya iqti-

sadiyyatında şəffaflıq, səmərəlilik və qənaətcil-

lik meyillərinin güclənməsi və büdcə xərc-

lərinin azaldılması, vergi ödəyicilərinə xidmət 

səviyyəsinin qorunub saxlanması ilə əlaqədar 

inzibati xərclərin azaldılması vergi administra-

siyalarının müxtəlif  təmayüllərlə  üz-üzə  qal-

masına   səbəb olmuşdur. 

 

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi-

nin əsas istiqamətləri. 

Müxtəlif ölkələrin fərqli tələbatları var və 

onlar vergi inzibatçılığı baxımından müxtəlif 

inkişaf pillələrindədir. Şərti olaraq birinci qrup 

adlandırdığımız Böyük Brtitaniya, Fransa, 

Almaniya, ABŞ, Yaponiya, Kanada, İtaliya və 

digər ölkələrdə vergi orqanları mürəkkəb 

təşkilati struktura malikdir. İkinci qrup ölkələr 

olan İsveçrə, İsveç, Belçika, Finlandiya, Avst-

raliya, Danimarka, Portuqaliyada vergi orqan-

larının nisbətən yığcam strukturu vardır. Üçün-

cü qrupa aid Lüksemburq, Malta və Kiprdə isə 

vergi ödəyicilərinin sayının az olmasına bax-

mayaraq,  vergi  orqanlarında  kadr  tərkibi  iki  

min  nəfərə  yaxındır. 

Beynəlxalq təcrübədə əsas yanaşma tərəf-

daşlığı möhkəmləndirən səmərəli partnyorluq 

sisteminin qurulmasıdır. Bu sistemdə yaranan 

münaqişə və ziddiyyətlər güc qaydasında deyil, 

məhkəmədən kənar qaydada həllini tapır, bu da 

öz növbəsində, yalnız vergi ödəyiciləri deyil, 

həm də vergi orqanları üçün əlverişlidir. İnkişaf 

etmiş ölkələrin əksəriyyətində tətbiq olunan 

tərəfdaşlıq və qarşılıqlı münasibətlərə, məna-

felərə söykənən modelin Azərbaycanda geniş 

yayılması məqsədəuyğun sayılır. Vergilər üzrə 

ödənişlər müxtəlif metodlar, o cümlədən elekt-

ron ödəniş metodlarından istifadə edilməklə hə-

yata keçirilir. Hazırda vergi orqanları tərəfindən 

vergilərin elektron ödənilməsi üzrə metodların 

genişləndirilməsi istiqamətində müəyyən tərəq-

qi əldə edilmişdir. Belə ödəniş metodları kimi 

birbaşa debit və kredit ödənişlərini (vergi 

ödəyiciləri tərəfindən onlayn ödənişlər), telefon 

bank xidmətlərini və kredit kartlar üzrə 

ödənişləri göstərmək  olar. 

Son dövrlər Vergilər Nazirliyi qlobal ten-

densiyaları nəzərə alaraq mobil texnologiyalara 

üstünlük verir. Ən son texnologiyaların əyani 
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nümunəsi kimi Vergilər Nazirliyi, Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və «ASAN 

Xidmət» in birgə tətbiq etdiyi «Asan İmza» 

layihəsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. «Layihə» 

«Mobil hökumət»in qurulmasında və ölkədə 

qeyri-nağd ödənişlərin təşviqində dövlət və özəl 

sektorun uğurlu əməkdaşlığının bariz nümu-

nəsidir. Azərbaycanda 150 min nəfərə «Asan 

imza» sertifikatı verilmişdir ki, bu da qısa dövr 

üçün yaxşı nəticə hesab oluna bilər. Artıq «Asan 

imza» ilə 5,5 milyondan artıq əməliyyat 

aparılmışdır. Bunun ən mühüm nəticələrindən 

biri vergi ödənişlərinin elektronlaşdırılmasıdır. 

Əmək müqavilələri bildirişlərlərinin qeydiyyatı 

prosesində «Asan imza»dan  istifadə  edilməsi  də  

digər  ölkələr  üçün  də  yaxşı  nümunədir.[4] 

Ötən  bir  neçə  il  ərzində Respublikamız  

vergi  inzibatçılığı sahəsində böyük  irəliləyiş-

lərə nail olmuşdur. Bununla belə, vergi inzi-

batçılığında bir sıra məsələlərin ciddi şəkildə 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Həmçinin 

əksər inkişaf etmiş vergi sistemlərinə xas olan 

bir sıra icbari səlahiyyətlər Vergilər Nazirliyi 

üçün təmin edilməmişdir. Bunlar vergi bəyan-

naməsini təqdim etməyən və yaxud bəyan-

namələri təqdim etməyi dayandıran şəxsləri 

aşkarlamaq, üçün tərəfin məlumatlarına çıxış 

imkanını yaxşılaşdırmaq, vergidən yayınma 

hallarını aşkarlamaq və ya  çatışmazlıqların 

qiymətləndirilməsinin genişləndirilməsində na-

zirliyin səlahiyyət və effektivliyini səbəbsiz 

yerə məhdudlaşdırır. Eyni zamanda, suiistifadə 

hallarının qarşısının alınması üçün bu səlahiy-

yətlər üzərində nəzarət olmalıdır. Məsələn, 

üçüncü tərəf barədə məlumatlar müvafiq agent-

liklər tərəfindən real vaxt rejimində təqdim 

oluna bilər və bu halda vergi işçilərinin bu cür 

məlumatları selektiv şəkildə tələb etmək seçimi 

olmamalıdır. Nazirlikdə daxili şikayət 

(apelyasiya) sistemi adi tabeçilik sisteminin 

daxilindədir. Onun ümumi idarəetmə iyerarxi-

yasından müstəqil olmasına ehtiyac var. Bu 

prosesin həqiqətən obyektiv və müstəqil ol-

masının təmin olunması ölkədə könüllü əmə-

letmə səviyyəsinin artmasına çox müsbət təsir 

göstərə bilər. 

Dünya Bankının hazırladığı «Doing Bu-

siness» hesabatında «Vergi ödənişi asanlığı» 

göstəricisi üzrə 2013-cü il üçün bəyannamələrin 

doldurulması və vergilərin ödənilməsinə sərf 

olunan illik vaxt indikatoru 2007-ci ilə nisbətən 

4,7 dəfə azalaraq 214 saata, ödəmələr 

indikatoru, yəni ödəmələrin illik sayı 2 dəfə 

azalaraq 18-ə düşüb. Ölkəmizdə sahibkarlar və 

iş adamları üçün əlverişli investisiya şəraiti və 

azad rəqabət mühiti yaradılmışdır. Ümumən, 

səmərəlilik artdıqca xərclər azalır. 2014-cü ilin 

oktyabr ayının 29-da Beynəlxalq Maliyyə Kor-

porasiyasının Dünya Bankı Qrupu tərəfindən 

açıqlanmış «Doing Business 2015» reytinq 

hesabatında Azərbaycan 189 dünya ölkəsi 

arasında 8 pillə irəliləyərək 80-ci yerdə qərar-

laşmışdır. Belə ki, «Doing Business 2015» 

hesabatında Azərbaycanın 3 indikator üzrə 

(«Əmlakın qeydiyyatı», «Biznesə başlama» və 

«Vergilərin ödənişi») həyata keçirdiyi islahatlar 

nəzərə alınmışdır.  

Qeyd edək ki, «Doing Business 2016» 2014-

cü ilin göstəricilərini əks etdirir. «Doing 

Business 2015» hesabatı ilə müqayisədə 

Azərbaycan bu göstərici üzrə 4 pillə irəlilə-

yərək 7-ci yerdə qərarlaşıb. Sənəddə e-imzanın 

tətbiqi ilə bağlı 2013-cü ildə ölkəmizdə 

aparılmış islahatların nəticəsi nəzərə alınıb, 

biznesə başlamaq üçün müəssisənin möhürünün 

alınmasına tələb aradan qaldırılıb, nəticədə ye-

rinə yetirilməli prosedurların sayı azaldılaraq 

ikiyə salınıb. 

Qeyd olunanlardan belə bir nəticə çıxarmaq 

olar ki, vergi mexanizminə yalnız vergilərin 

yığılması prosesinin gedişinə dövlətin operativ 

müdaxiləsi mövqeyindən yanaşmaq düzgün 

deyildir. Belə yanaşma zamanı vergi mexa-

nizmi öz obyektiv xarakterini itirir və pul və-

saitlərinin yenidən bölüşdürülməsinin subyektiv 

bir vasitəsinə çevrilir. Vergi mexanizmində 

obyektiv və subyektiv başlanğıc üzvü bir 

vəhdət təşkil edir və onlar arasındakı tarazlığı 

pozmaq olmaz. Bazar münasibətləri iqtisadi, o 

cümlədən vergi formaları və metodları ilə do-

layı tənzimləmə sisteminin tətbiq edilməsini 

tələb edir. Dünya təcrübəsində bu cür 

tənzimlənmə sistemlərindən geniş istifadə 

edilir. Bu şəraitdə ən mühüm problemlər vergi 

tənzimlənməsi proseslərinin nəzəri əsaslandırıl-

ması, milli iqtisadiyyatın tənzimlənmə siste-

mində onun yeri və rolu ilə bağlıdır. Beləliklə, 

araşdırma göstərir ki, dövlət yalnız fiskal fun-
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ksiyanın yerinə yetirilməsində deyil, həm də 

vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsində də, 

dayanıqlı iqtisadi artımın təmin olunması məq-

sədilə işgüzar fəallığın artırılmasında da maraq-

lı olmalıdır. Bütövlükdə götürdükdə vergi inzi-

batçılığının tənzimlənməsi sistemi iqtisadi və 

sosial siyasətin prioritetlərinin dəyişməsinə 

uyğun olaraq daim təkmilləşməlidir.[5] 

Vergi münasibətləri yenidən bölüşdürücü 

xarakterli olduğundan ictimai tərəqqi onların 

inkişaf səviyyəsindən asılıdır. Vergi münasibət-

lərinin təkmilləşdirilməsi bütün hökumətlərin 

fəaliyyətinin ən çətin sahəsidir. Beləliklə, vergi 

siyasətinin təkmilləşdirilməsi möhkəm iqtisadi 

bazisin yaradılması və sabit ictimai inkişafa na-

il olunması ilə sıx surətdə bağlıdır. Vergi 

qanunvericiliyinin və vergi inzibatçılığının bey-

nəlxalq standartlara uyğunlaşma istiqamətlərini 

müəyyən etmək məqsədilə, dünyada, xüsusən 

Avropa İttifaqının və digər ölkələrin vergi 

siyasəti üzrə təcrübəsi dərindən təhlil edilməli 

və araşdırılmalıdır. Bununla yanaşı ölkəmizində 

iqtisadi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Vergi 

ödəyicilərinin və dövlətin maraqlarının maksi-

mum tarazlığına nail olunması vergi inzibat-

çılığı sahəsində vergi tənzimlənməsinin əsas 

məqsədini təşkil edir. 

Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı amilləri 

təkmilləşdirmək lazımdır: 

 vergitutma sisteminin qurulmasının təşki-

lati-iqtisadi prinsiplərini; 

 vergi sisteminin idarəetmə mexanizmini; 

 ayrı-ayrılıqda götürülmüş hər bir verginin 

hesablanması texnikasını. 

Mili iqtisadiyyatda davamlı islahatların hə-

yata keçirilməsi səmərəli vergitutma sistemi 

yaratmadan mümkün deyildir. Vergi inzibatçı-

lığı sistemi iqtisadiyyatın tənzimlənməsində, 

büdcə gəlirlərinin formalaşdırılmasında, sosial 

yönümlü iqtisadiyyatlı bütün ölkələrdə inflya-

siyanın qarşısının alınması və qiymət artımının 

məhdudlaşdırılmasında dövlət maraqlarının 

əsas daşıyıcısıdır. Təkrar istehsal prosesi işti-

rakçılarının maraqlarını ifadə etməklə vergi 

sistemi onların tarazlığını təmin edir. Beləliklə, 

Azərbaycan Respublikasında dövlətin yeritdiyi 

uğurlu vergi siyasəti və bu siyasətin məq-

sədlərinə nail olunması istiqamətində həyata 

keçirilən vergi islahatları ölkə iqtisadiyyatının 

dinamik və hərtərəfli inkişafı üçün əlverişli 

mühit yaradılması işinə xidmət edir. 

Azərbaycan Respublikasında müasir risk 

idarəetmə yanaşmasının tədricən həyata keçiril-

məsinə ehtiyac var. Riskin idarə edilməsinin 

hər bir funksiyanın planlaşdırılması və icrasına 

inteqrasiya edilməsi üçün qabaqcıl beynəlxalq 

təcrübələrdən istifadə edilə bilər. Məsələn, səy-

yar audit üçün bəyannamələrin seçimi zamanı 

auditin aparılmasına  sərf olunan vəsaitin  mü-

qabilində əlavə hesablanacaq  mənfəət  vergisi,  

ödəyicilərin  seçilməsi  üçün  istifadə  olunan 

meyar və metodologiyanın əsasında dayan-

malıdır. Düzgün seçilməmiş metodologiya-

lardan istifadə edilməsi dəyərli resursların 

israfçılığına  gətirib çıxarır və gəlir imkanlarını 

azaldır. Riskin təhlili, yəni hər bir təcrübənin 

potensial gəlirlərə münasibətdə risk və xərc-

lərinin ölçülməsi bütün proseslərin müəyyən 

edilməsi və ya dəyişdirilməsi üçün təlimat rolu-

nu oynamalıdır və əməliyyatların təhlükəsiz-

liyini yüksəltmək və tamlığının pozulmasının 

qarşısının alınmasında əlavə üstünlüyə malik-

dir. Əsas məsələlərdən biri də borcların yığıl-

ması ilə bağlı təşkilati strukturun təkmilləşdiril-

məsidir. Vergilər Nazirliyi bu borcları silmək 

üçün qanuni səlahiyyət əldə etməlidir və sonra 

baş idarədə bu cür borclarla məşğul olan 

müvafiq şöbəni bağlayaraq  onun  resurslarını  

müvafiq  qaydada  digər  şöbə  və  ya  səyyar  

idarələrə  ötürülməsi  məsələsi  nəzərdən  ke-

çirilə  bilər. 

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi 

audit prosesinin səmərəli  təşkilindən əhəmiy-

yətli dərəcədə asılıdır. Çünki audit vergi nəza-

rətini təmin edən əsas proses olmaqla eyni za-

manda cəmiyyətin vergi sistemi haqqında rə-

yinin formalaşmasında  böyük  rol  oynayır. 

Audit funksiyasının inkişaf səviyyəsini qiy-

mətləndirmək üçün təkcə prosesi tənzimləyən 

normativ sənədlərin öyrənilməsi və bu qay-

dalara necə riayət olunduğunu yoxlamaq ki-

fayət deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə 

Vergilər Nazirliyi tərəfindən aparılan yoxla-

maların keyfiyyətində ciddi yaxşılaşma baş 

vermişdir. Bəyannamələrin kameral yoxlanıl-

masında yaxşılaşmanı xüsusilə ilə qeyd etmək 

lazımdır. Bu bir tərəfdən auditin aparılması 

üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və 
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tətbiq edilməsinin, digər tərəfdən isə audit 

prosesinin idarə olunması  üzrə  təşkilati  struk-

tura  edilən  dəyişikliklərlə  bağlıdır. 

Müasir dünyada istənilən şəxs istənilən mal 

və ya xidməti internet şəbəkəsi vasitəsilə, hara-

da yerləşməsindən asılı olmayaraq, sadə bir 

əməliyyatla əldə edə bilər. İnternet şəbəkəsinin 

mövcudluğu vergi ödəyiciləri də daxil olmaqla 

bütün şəxslərə göstərilən xidmətləri sadələş-

dirməklə onların inzibati xərclərinin azaldılma-

sına yardım edir. Vergilərin ödənilməsi vergi 

ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında mövcud 

əlaqələrin müəyyən formasından biri hesab 

edilir. Vergilərin hesablanması və vaxtında 

dövlət büdcəsinə ödənilməsi fəaliyyət göstərən 

hər bir vergi ödəyicisinin vəzifəsidir və belə 

ödənişlərin mütəmadi həyata keçirilməsi  vergi  

orqanları  tərəfindən  tələb  edilməkdədir. 

 

NӘTİCӘ 

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, 

qaydaların istifadə imkanlarının genişləndir-

məsi tədbirləri nəticəsində aşağıdakılara nail 

olunmalıdır: 

 vergi inzibatçılığını sadələşdirmək və 

təkmilləşdirməklə inzibatçılıq xərcləri əhəmiy-

yətli şəkildə azaldılacaq; 

 vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər 

beynəlxalq standartlara cavab verməli, və mə-

lumat əldə etmə imkanları genişləndirilməlidir; 

vergi orqanlarının fəaliyyətində şəffaflıq sə-

viyyəsinin artırılması məqsədilə daxili nəzarət 

mexanizmi dahada təkmilləşdirmək zəruridir; 

 beynəlxalq vergi münasibətləri daha da 

inkişaf etdirilməli və vergi sisteminin Avropa 

İttifaqının vergi sisteminə inteqrasiyası dahada 

sürətlənməlidir. 
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Вопросы совершенствования налогового администрирования в Азербайджане.  

 

Цель исследования - совершенствование налогового администрирования в Азербайджанской 

Республике.  

Методология  исследовапния - сравнительный и аналитический анализ, системный подход 

Результаты  исследовапния-  системы налогового администрирования  играют важную роль в 

регулировании экономики . Есть необходимость для повышения уровня прозрачности  в системе 

налогового администрирования  

 Ключевые слова: налоги, государственное регулирование, национальная экономика, прозрач-

ность. 
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Some questions to improve   tax administration in Azerbaijan 

 

Porpose : The article investigates some  questions to improve  tax administration in Azerbaijan 

Methodology: comparative analyze  

Conclution: the system of tax administration is one of the essential mechanizms of the state regulation. 

So there is necessity to improve the level of transparency  in this system.  

Key words: taxes, national economy, state regulation, transparency. 
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