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MÜASİR İQTİSADİ ŞӘRAİTDӘ SAHİBKARLIQ FӘALİYYӘTİNӘ VERGİLӘRİN 

TӘSİRİ 

 
Tədqiqatın məqsədi - Azərbaycanda müasir vergi siyasətinin əsas xüsusiyyətlərinin tədqiqi. 

Tədqiqatın metodologiyası - təhlil və ümumiləşdirmə. 

Tədqiqatın nəticələri – müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində vergi siyasətinin əsas xüsusiyyətləri 

müəyyənləşdirilmiş və ümumiləşdirilmişdir. 

Açar sözlər: vergi siyasəti, vergi sistemi,   iqtisadi metod, vergi siyasəti prinsipləri, vergi yükü, sa-

hibkarlıq. 

 

GİRİŞ 

Son dövrlər Azərbaycan Respublikasında 

aparılmış  davamlı islahatlar əsnasında əhə-

miyyətli sosial-iqtisadi dəyişikliklər baş ver-

miş,  kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyəti üçün 

yeni iqtisadi mühit  təşəkkül tapmışdır.  Bel 

ki, Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu iqti-

sadi siyasətin əsas məqsədlərindən biri də 

əlverişli biznes və investisiya muhiti yarat-

maqla daxili və xarici investisiyaların cəlb 

edilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafına 

nail olmaqdan ibarətdir.  Qeyri-neft sektoru-

nun  effektiv inkişafının təmin edilməsinin ən 

zəruri şərtlərindən biri kimi  sahibkarlıq fə-

aliyyətinin  inkişaf etdirilməsi, o cümlədən 

kiçik va orta biznes fəaliyyətinin səmərəliliyi-

nin artırılması milli iqtisadiyyatımızın əsas 

prioritetlərindən biri kimi qəbul olunur. 

Məhz bu  baxımdan, ölkəmizdə kiçik və 

orta sahibkarlığın tənzimlənməsində vergi-

tutma amillərinin rolunun təhlili  zəruri hesab 

olunur. Qeyd olunan məqsədə nail olunması 

üçün kiçik sahibkarlıq subyektlərinin mövcud 

vəziyyətinin təhlili və onun inkişaf meyilləri-

nin üzə çıxarılması, sahibkarlıq mühitinin, 

sahibkarlığın regional strukturunun və inkişaf 

dinamikasının, sahibkarlığın dövlət tən-

zimlənməsi tədbirlərinin sistemliliyinin təhlili 

məqalənin əsas vəzifələri kimi qarşıya qoyul-

muşdur. 

İqtisadi sistemlər açıq sistemlər olduğu 

üçün onların nəticələri fəaliyyət göstərdiyi 

mühitdən birbaşa asılı olur. Kiçik və orta sa-

hibkarlıq müəssisələrinin fəaliyyət mühiti 

barədə məlumatlar onların inkişaf prob-

lemlərinin diaqnostikası üçün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda sahibkarlıq fəaliy-

yətinin həyata keçirildiyi mühit şərti olaraq 

xarici və daxili mühitə bölünür. Xarici mühitə 

sahibkarın uyğunlaşmalı olduğu iqti-sadi, si-

yasi, hüquqi, sosial-mədəni, texnoloji, coğrafi 

mühit, infrastruktur, istehsal amilləri, həmkar-

lar ittifaqları, rəqabət kimi amillər aid edilir. 

Daxili mühitə isə sahibkarın idarə edə biləcəyi 

amillər aid edilir : 

 sahibkarın məqsədi;  

 məqsədə nail olmaq üçün seçiləcək 

texnologiya;  

 seçilmiş texnologiyaya uyğun təşkilati 

struktur;  

 struktur bölmələrin vəzifələri;  

 vəzifələrin icraçıları (işçilər).  

Azərbaycan Respublikasının Mülki və Ver-

gi Məcəllələrində sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin 

müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi 

əmlak istifadəsindən, malların təqdim edil-

məsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər 

göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan 

fəaliyyət kimi təqdim olunur. 

 

Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində  

vergi siyasətinin inkişaf mərhələləri 
İnkişaf etmiş ölkələrdə kiçik və orta bizne-

sin səmərəli fəaliyyətinin təmin edildiyi 

şəraitdə istehsal olunan məhsul və xidmətlərin 

yarıdan çoxu, elmi -texniki tərəqqinin nai-

liyyətlərinin istehsala tətbiqinin 80%-i, hər 

yeni açılan 3 iş yerindən 2-si həmin sahənin 

payına düşür. Eyni zamanda kiçik və orta biz-

nes subyektləri əhalinin tələbatına daha həssas 

olduğundan, bazar konyukturunun dəyişik-

UOT:336:1; 336,22 

JEL:  H24 
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liklərinə çevik reaksiya verib, istehsal və isteh-

lak sferalarındakı müvafiq boşluqları daha 

dolğun və səmərəli şəkildə doldura bilirlər.  

Bundan əlavə kiçik və orta sahibkarlıq 

fəaliyyəti  cəmiyyətdə orta təbəqənin for-

malaşmasının əsas mənbəyi kimi zəruri sabit-

liyi təmin edərək, ölkədə həyata keçirilən 

demokratik yönlü, mütərəqqi iqtisadi, hüquqi 

və siyasi islahatların dəstəklənməsinin sosial 

bazasını genişləndirir. Məlumdur ki, səmərəli 

fəaliyyət göstərən güclü sahibkarlıq insti-

tutunun formalaşması və inkişafı uzunmüd-

dətli proses olaraq, dövlət tərəfindən müəyyən 

edilən siyasi, hüquqi və iqtisadi mühitin əlve-

rişli olmasından, həm də dövlətin biznes və 

cəmiyyətlə əməkdaşlığının səmərəli olma-

sından asılıdır [1]. 

Ölkəmiz  son dövrlər kiçik və orta sahib-

karlıq mühitinin yaxşılaşdırılması isti-

qamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata  ke-

çirməkdədir. Davamlı tədbirlərdən həlledicisi 

bu sahədə qanunvericilik bazasının forma-

laşdırılması və zamanın tələbinə uyğun olaraq 

təkmilləşdirilməsi olmuşdur. Azərbaycan Res-

publikasında kiçik və orta sahibkarlığa dövlət 

yardımının zəruriliyi kiçik və orta sahibkarlı-

ğın cəmiyyətin sosial-iqtisadi problemlərinin 

həllinin vacib alətlərindən birinə çev-

rilməsindən irəli gəlmişdir. 1999-cu ildə qəbul 

edilmiş “Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda kiçik sahibkarlıq subyektlərinə dövlət 

köməyinin istiqamətləri müəyyən edilmişdir: 

kiçik sahibkarlığın dəstəklənməsinin və in-

kişafının infrastrukturunun formalaşdırılması;  

kiçik sahibkarlığa kömək proqramlarının 

hazırlanması və həmin proqramların həyata 

keçirilməsinin təşkili;  

kiçik sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə, 

maddi, elmi-texniki və informasiya resurs-

larının əldə etmələri üçün güzəştli şəraitin ya-

radılması;  

kadrların hazırlanması, yenidən hazır-

lanması və ixtisaslarının artırılması sahəsində 

kiçik sahibkarlıq subyektlərinə kömək 

göstərilməsi;  

kiçik sahibkarlıq subyektlərinin xarici-

iqtisadi fəaliyyətinə, o cümlədən xarici tərəf-

müqabilləri ilə istehsalat, maliyyə-kredit, ti-

carət, elmi-texniki və informasiya əlaqələrinin 

inkişafına kömək göstərilməsi;  

kiçik sahibkarlıq subyektləri üçün dövlət 

qeydiyyatının (uçotunun), statistik və mühasi-

bat hesabatlarının təqdim edilməsinin, onların 

istehsal etdikləri məhsulun (işin, xidmətin) 

sertifikatlaşdırılmasının sadələşdirilmiş siste-

minin tətbiqi;  

kiçik sahibkarlığın inkişafı üzrə tədqi-

qatların təşkili  

Son dövrlər Azərbaycan Respublikasında 

bazar iqtisadiyyatının inkişafı, onun dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində apa-

rılan effektiv iqtisadi siyasət çərçivəsində çevik 

vergi siyasəti həyata keçirilməkdədir. Davamlı 

olaraq respublikamızda aparılan vergi siyasəti 

vergi dərəcələrinin aşağı salınması və vergi 

güzəştlərinin azaldılması hesabına vergi tutma 

bazasının genişləndirıiməsinə, milli iqtisadiy-

yata investisiya qoyuluşunun stimullaş-

dırılmasına, hüquqi şəxslərlə fərdi sahibkarlar 

arasında, rezident və qeyri-rezident vergi 

ödəyiciləri arasında vergi yükünün bərabər-

ləşdirilməsinə, kiçik və orta sahibkarlıq, biznes 

fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına 

və son nəticədə mövcud iqtisadi potensialın 

artırılmasına və vətəndaşların maddi rifahının 

yüksəldilməsinə yönəldilmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında vergi siyasəti 

əsasən aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmaqla 

həyata keçirilir: vergi sisteminin normativ-

hüquqi bazasının yaradılması, vergi mədəniy-

yətinin formalaşdırılması, vergi ödəyicilərinin 

fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması və 

onların hüquqlarının maksimum qorunması; 

vergi yükünün optimal səviyyədə saxlanılması; 

vergi sisteminin idarəetmə orqanlarının digər 

dövlət orqanları ilə əlaqələndirilməsi; sahibkar-

lıq və investisiya fəallığını stimullaşdıran, sadə 

və vergi ödəyici tərəfindən başa düşülən vergi 

sisteminin yaradılması və s. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında 

reallaşdırılan vergi siyasətinin əsas xüsu-

siyyətləri aşağıdakılara nail olmasını özündə 

ehtiva edir və kifayət aktuallıq kəsb edir: vergi 

idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi; vergidən ya-

yınmaya qarşı səmərəli vergi nəzarətinin təşki-

li; vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndi-

rilməsi; dağ və ucqar rayonlarda sahibkarlıq 
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fəaliyyətinin stimullaşdırılması; əlverişli inves-

tisiya mühitinin yaradılması; hüquqi şəxslərlə 

fərdi sahibkarlar arasında vergi yükünün 

bərabərləşdirilməsi; vergi güzəştlərinin mini-

muma endirilməsi; vergi dərəcələrinin azaldıl-

ması; vergilərin sayının azaldılması. 

Dövlət vergi siyasətini reallaşdırarkən ver-

gilərə məxsus funksiyalara əsaslanır və bu 

zaman aktiv vergi siyasətinin həyata keçi-

rilməsində onlardan istifadə edir. İnkişaf et-

miş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ölkənin 

iqtisadi baxımdan prioritet hesab etdiyi 

məqsədlərdən asılı olaraq, vergi siyasətinin 

reallaşdırılması üçün müxtəlif metodlardan 

istifadə məqsədəuyğun hesab olunur. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, iqtisadi siyasətin həyata 

keçirilməsinin forma və metodları birbaşa 

vergi siyasətindən asılıdır. 

Məsələn, vergi siyasətinin iqtisadi inkişafla 

əlaqəsini yüksəltmək üçün onu elmi cəhətdən 

əsaslandırmaq zəruridir. Bunun üçün vergi 

siyasətinin təşkilinə elmi yanaşılması zəruri-

dir. İqtisadi və sosial sahələrdə mövcud pro-

seslər haqqında dəqiq məlumatlar, vergi si-

yasətinin nəticələrinin formalaşmasına böyük 

təsir edə bilər. Vergi siyasətinin formalaş-

masının əsas bazası hesab olunan məlumatlar 

və elmi nəticələr vergi siyasətinin effektivli-

yini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulur. 

Vergi siyasətinin formalaşması sosial-iqtisadi 

inkişafın hər mərhələsini, o cümlədən, döv-

lətin real iqtisadi və maliyyə imkanlarını 

nəzərə almalıdır.  

Ümumiyyətlə, ümumi xərclərin və maliyyə 

ehtiyatlarının həcminin bir-birindən asılı ol-

ması təsdiq olunmalıdır. Belə olmadığı 

təqdirdə dövlət büdcəsinin kəsirləri artmaqla 

dövlət borcları çoxalar, inflyasiya prosesi baş 

verə bilər. Qeyd olunanları nəzərə alaraq 

qabaqcıl dünya ölkələrinin təcrübəsinin öy-

rənilməsi və araşdırılması vacibdir. Vergi 

siyasəti cəmiyyətin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə şərait yaratmalı, sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafına kömək etməlidir. 

Azərbaycanda qəbul olunmuş iqtisadi 

proqramlara əsasən həyata keçirilən islahatlar 

və özəlləşdirmə prosesi makroiqtisadi sabitli-

yin və struktur dəyişikliklərin təmin olunma-

sına yönəlmişdir. Məhz bu illərdən başlayaraq 

beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə birgə hazır-

lanan və reallaşdırılan islahatlar nəzərdə tu-

tulmuş məqsədlərin həyata keçirilməsinə, 

eləcə də iqtisadi artıma və əhalinin maddi 

rifahının yüksəldilməsinə şərait yaratmışdır. 

Bu məsələlər milli iqtisadiyyatın digər 

sahələrində olduğu kimi vergi sahəsində də 

müasir islahatların aparılmasını, müasir vergi 

siyasətinin reallaşdırılmasını tələb etmişdir. 

Azərbaycanda 1997-ci ildən başlayaraq 

vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi sahə-

sində təkmil qanunvericilik bazasının yara-

dılması üçün Vergi Məcəlləsi layihəsinin ha-

zırlanmasına başlanılmışdır. Müvafiq istiqa-

mətdə həyata keçirilən tədbirlər ölkədə müasir 

vergi inzibatçılığının formalaşdırılmasına, 

vergi sisteminin mərkəzləşdirilmiş formada 

idarə olunmasına imkan vermişdir. Artıq son 

illər ərzində Azərbaycan Respublikasında 

vergi sahəsində aparılan islahatları nəticəsində 

vergi xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, bu 

xidmətlərin müasir beynəlxalq standartlara 

uyğunlaşdırılması istiqamətlərində ciddi təd-

birlər görülmüşdür. Nəticədə, vergi sistemi 

modernləşdirilmiş, vergi qanunvericiliyi və 

vergi inzibatçılığı təkmilləşdirilmişdir [1]. 

 Son illər vergi islahatları aşağıdakılar 

nəzərə alınmaqla reallaşdırılmaqdadır: fiskal 

səmərəlilik, dövlətin vergi ödəyicilərinin, 

vergilərin yığılması ilə bağlı xərclərin vergi 

daxilolmalarından dəfələrlə az olması; ver-

gilərin ödəmədən yayınma hallarının qarşısı-

nın alınması; vergilərin tədqiqi və yığılması 

qaydalarının alınması üçün əlverişli normativ 

hüquqi bazanın yaradılması və tətbiqi; vergi 

dərəcələrinin və gəlirlərinin bölüşdürülməsi 

normativlərinin əlverişliyinin təmin olunması; 

vergi ödəyicilərinə, sahələrə və fəaliyyət növ-

lərinə vergitutma məqsədilə müxtəlif yanaş-

maların tətbiqi. Milli vergi sistemində son 

illər əldə olunmuş nailiyyətlərdən biri də onun 

beynəlxalq vergi sisteminə inteqrasiya etməsi 

nəticəsində vergi sahəsində ölkələr qrupuna 

daxil olmasıdır. Bunlar ilk növbədə həyata 

keçirilən vergi islahatları və bu islahatlardan 

əldə olunan nailiyyətlərlə bağlıdır. 

Vergi siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi 

nəticəsində ölkənin maliyyə resursları sə-

fərbər olunmuş, dövlət büdcəsinin gəlirləri 
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artmışdır. Müasir vergi sistemi üzrə aparılan 

islahatlar iqtisadi inkişafı, real sektorun daha 

səmərəli fəaliyyətini təmin etmək, vergi 

mədəniyyətini yüksəltmək məqsədini daşıyır. 

Bundan başqa sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf 

etdirilməsi, qanunda nəzərdə tutulmuş sahib-

karlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yara-

dılması istiqamətində görülən işlərin effektiv-

liyi artır [2]. 

 Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dinamika-

sının artması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələ-

rində olduğu kimi vergi sistemində də qanun-

vericiliyin təkmilləşdirilməsin işərtləndirir. 

Vergi Məcəlləsinə olunan bəzi dəyişikliklər 

dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərə, 

ölkənin milli maraqlarını qorumaq tələblərinə 

əsaslanır. Vergi sistemində aparılan digər 

islahatlar elektron xidmətlər, eləcə də, vergi-

lərin dəqiq ödənilməsi sisteminin inkişafına, 

vergi orqanlarında beynəlxalq standartlara uy-

ğun idarəetmə sisteminin təşkilinə, vergidən 

yayınma hallarının qarşısının alınmasına, ver-

gi ödəyicilərinin hüquqlarının etibarlı mü-

dafiəsinin təminatına imkan yaratmışdır [3]. 

Müasir  bazar iqtisadiyyatı  şəraitində 

vergi siyasəti üzrə  mövcud vəziyyətin  

qymətləndirilməsi Qabaqcıl dünya ölkələri-

nin təcrübəsi göstərir ki, vergi ödəyiciləri 

arasında münasibətlərin qarşılıqlı etibarlılıq 

əsasında formalaşdırılması ən mühüm məq-

sədlərdən biridir [4]. İlk öncə vergitutma 

sahəsində davam edən inkişaf vergi inzibat-

çılığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində ver-

gi ödəyicilərinin vergi qanunvericiliyinə əməl 

etmə xərclərinin azaldılması üçün müasir 

İKT-dan istifadənin tətbiqi zəruridir [5]. Artıq 

bu istiqamətdə də respublikamızda mühüm 

nailiyyətlər əldə olunmuşdur.  

Məsələn, vergi sistemi üzrə vergi inzibatçı-

lığında yeni idarəetmə standartlarının tətbiqi-

ni, insan resurslarının inkişafını, vergi ödəyi-

cilərinə yeni xidmət növlərinin təqdimini, 

vergi sistemi üzrə müasir İKT tex-

nologiyalarının tətbiqini və s. nümunə göstər-

mək mümkündür. Bundan başqa Avtomat-

laşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi (AVİS) 

vergi orqanlarının fəaliyyətini avtomat-

laşdırmaqla yanaşı, bu sahədə effektiv vergi 

siyasətinin aparılması üçün texnoloji dəstəyi 

təmin etmişdir. Müvafiq proses elektron ha-

kimiyyətin yaradılmasında mühüm rol oyna-

maqla vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi və 

müasirləşdirilməsində mühüm rol oynamışdır. 

Bundan başqa beynəlxalq iqtisadi böhranların 

ölkəmizə təsirinin azaldılmasında səmərəli 

vergi siyasətinin həyata keçirilməsinin böyük 

rolunu nəzərə almaq zəruridir. 

Aparılmış təhlillər göstərir ki, ölkə iqtisa-

diyyatının dinamik inkişafı nəticəsində bütün 

iqtisadi sahələr üzrə yüksək artım tempi qeydə 

alınmışdır. Məsələn, 2003-cü illə müqayisədə 

2013-cü ildə ÜDM-in artım həcmi yeddi 

dəfəyə qədər artaraq 57,7 mlrd. manata çat-

mışdır. Vergi sistemində effektiv hesab oluna 

biləcək islahatların aparılması, bu sahədə çe-

vik vergi siyasətinin reallaşdırılmasın səbəb 

olmuşdur. Son illər vergi sisteminin təşkilati-

nəzarət imkanlarının artırılması, maddi-

texniki təchizatın yüksəldilməsi, vergi inzi-

batçılığı sahəsində müasir İKT texnologiyala-

rının tətbiqi, inzibati idarəetmənin təkmilləş-

dirilməsi öz müsbət təsirini tezliklə göstər-

mişdir. 

Statistik təhlillər göstərir ki, Dövlət Neft 

Fondundan dövlət büdcəsinə transfertlərin 

həyata keçirilməsi nəticəsində büdcə gəlir-

lərində vergi daxilolmalarının xüsusi payı 

aşağı düşmüşdür. 2003-cü illə müqayisədə 

2011-ci ildə vergi daxilolmaların büdcə 

daxilolmalarındakı xüsusi payı 32,53 faiz 

azalaraq 34,87 faiz təşkil etmişdir. Bundan 

başqa dövlət büdcəsi üzrə gəlirlərin həcmi 

2012-ci ildə 17281,5 mln. manat olmuşdursa, 

2013-cü ildə bu göstərici artaraq 19496,3 mln. 

manat təşkil etmişdir. 2012-ci il ilə 

müqayisədə 2013-cü ildə dövlət büdcəsi üzrə 

gəlirlərin strukturunda fiziki şəxslərin gəlir 

vergisi 19496,3 mln. manat, hüquqi şəxslərin 

mənfəət (gəlir) vergisi 2374, 8 mln. manat, 

torpaq vergisi 33,1 mln. manat əmlak vergisi 

125,1 mln. manat, əlavə dəyər vergisi 2710,0 

mln. manat, aksiz vergisi, xarici iqtisadi 

fəaliyyətlə bağlı vergilər 675,2 digər vergilər 

161,5 mln. manat, sair daxilolmalar 11842,1 

mln. manat təşkil etmişdir [6]. 

2013-cü ilin yekununa görə tədiyyələr üzrə 

vergi daxilolmalarında ən çox artım mənfəət 

vergisi və əlavə dəyər vergisi üzrə müşayiət 
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olunmuşdur. Son il ərzində investisiyaları 

təşviq etmək, müəssisələrin istifadəsində qalan 

maliyyə vasitələrini artırmaq məqsədilə mən-

fəət vergisinin dərəcəsi də aşağı salınmışdır. 

 “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlama-

ların dayandırılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 

1410-IVQ nömrəli qanununun tətbiqi və sa-

hibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 

dövlət tənzimlənməsinə dair əlavə tədbirlər 

barədə Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin fərmanı Azərbaycanda kiçik və orta sa-

hibkarlıq subyektlərinin inkişaf etdirilməsində 

mühüm rol oynayacaqdır. 

 Məsələn, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 

yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azər-

baycan Respublikasının Qanununa əsasən 

insanların həyat və sağlamlığına, dövlətin 

təhlükəsizliyinə və iqtisadi maraqlarına mü-

hüm təhlükə yaradan hallar üzrə aparılmasına 

yol verilən yoxlamaların siyahısında da sahib-

karlarım fəaliyyətinin tam dəstəklənməsi 

nəzərdə tutulmuşdur.Dövlətimizin kçik və 

orta sahibkarlığın inkişafı sahəsində attığı  sti-

mullaşdırıcı addımlar bu sahənin   yaxn illərda 

daha da  genişlənməsinə səbəb olacaqdır. 

Əksər iqtisadçı alimlərinin əsərlərində sa-

hibkarlıq anlayışı yalnız mənfəətin əldə 

edilməsinin mənimsənilmiş üsullardan istifadə 

edilməsi ilə deyil (gündəlik dövriyyə), həm də 

yeniliklərin, yeni dəyərin yaradılması ilə 

əlaqələndirilir və sahibkarlığa dövlət yardımı-

nın məhz yenilikçiliklə əlaqələndirilməsi 

təklif olunurAzərbaycanda kiçik və orta sa-

hibkarlığın dövlət tərəfindən dəstəklənməsi 

üçün yenilikçi fəaliyyət meyarından istifadə 

olunmur. Məsələn, transmilli şirkətlər üçün  

innovator rolunu oynayan kiçik müəssisələrin 

Azərbaycanda yaradılması məsələsi aktual 

hesab oluna bilər. Belə kiçik və orta müəs-

sisələr üzrə sahibkarlıq fəaliyytinin  inkişafı 

ölkədə bilik iqtisadiyyatının formalaşdırılması 

üçün əhəmiyyətli ola bilər [7]. 

Aqrar, turizm və tikinti sektorları üçün 

mövcud olan tələbatın artımı bu sahələrdə, o 

cümlədən həmin sahələrin qohum və köməkçi 

sahələrində yenilikçi sahibkarlığın yaranması 

və inkişafı üçün əlverişli zəmin yaradır. Buna 

görə də, həmin sahələrdə yenilikçi sahib-

karların dəstəklənməsi üçün xüsusi yardım 

proqramlarının işlənməsinə ehtiyac vardır. 

Kiçik sahibkarlıq subyektlərinin bu qərarla 

müəyyən edilən illik dövriyyə meyarı ilə Ver-

gi Məcəlləsində sadələşdirilmiş vergi ödə-

yicisi olmaq hüququ üçün müəyyən edilmiş 

meyar arasında ciddi fərqlərin mövcudluğu 

kiçik sahibkarlıq fəaliyyətinin vergi tənzim-

lənməsi ilə dövlətin digər tənzimləmə alətləri 

arasında əlaqənin zəif olması barədə fikir söy-

ləməyə əsas verir. Kiçik və orta sahibkarlığın 

dövlət tənzimləməsinin sistemliliyinin təmin 

olunması üçün vergi tənzimlənməsi ilə digər 

tənzimləmə alətlərinin uzlaşdırılması zəruridir 

 

NӘTİCӘ 

Ümumiyyətlə, kiçik və orta sahibkarlığın 

regional strukturunun optimallaşdırılması üçün 

regionlarda fəaliyyət göstərən kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərinə dövlət dəstəyinin 

sistemliliyi daha  səmərəli nəticələrin əldə edil-

məsini təmin edə bilər. 

Azərbaycan Respublikasında kiik və orta 

sahibkarıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi 

məqsədilə vergi siyasətinin daha da təkmilləş-

dirilməsi üçün  vergi dərəcələrinin aşağı salın-

ması, vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına 

vergitutma bazası genişləndirilməli, iqtisadi 

sahələr üzrə investisiya  qoyuluşları təşviqlən-

dirilməli, hüquqi şəxsləri fərdi sahibkarlar ara-

sında, rezident və qeyri-rezident vergi ödəyi-

ciləri arasında, rezident və qeyri-rezident vergi 

ödəyiciləri arasında vergi yükünün bərabərləş-

dirilməsinə, qeyri-neft sektoru üzrə kiçik və 

orta sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndi-

rilməsinə daha çox  fikir verilməsi zəruridir. 

Aparılmış araşdırma  onu göstərir ki, vergi 

ödəyicilərinin vergi orqanları ilə əlaqələrinin 

tam elektronlaşdırılması işlərinin davam etdi-

rilməsi prosesi vergi sisteminin daha da tək-

milləşdirilməsinə və inkişafına səbəb ola bilər. 

Nəticədə, davamlı olaraq bu sahədə aparılan 

işlər dövlət büdcəsinin vergi daxilolmaları 

hesabına artmasına səbəb ola bilər..  Davamlı 

olaraq  aparılan tədbirlər nəticəsində vergi sis-

temində elektron xidmətlərin təkmilləşdi-

rilməsi əsasında vergidən yayınma hallarının 

sayını azaltmaq mümkündür.  Eyni zamanda 

vergi ödənişləri, nəzarət və s. müxtəlif 
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xidmətlərin müasir elektron texnologiyalardan 

istifadə olunmaqla reallaşdırılması, vergi 

ödəyicilərinə təqdim olunan xidmətlərin  

səviyyəsinin artmasına, inzibatçılıq xərclərinin 

ciddi şəkildə azalmasına, inzibati idarəetmənin 

keyfiyyətcə yüksəlməsinə səbəb olacaqdır. 

Nəticədə vergilər sahəsində aparılan 

məqsədyönlü islahatlar Azərbaycan Respubli-

kasının beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında 

mövqeyinin daha da yüksəlməsini təmin 

edəcəkdir.  
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Влияния налогов  на предпринимательскую деятельность в современных эконо-

мических  условиях 

 

Резюме 

Цель исследования – исследование основных особенностей современной налоговой 

политики в Азербайджане. 

Методология исследования – анализ и обобщение. 

Результаты исследования–были определены и представлены oсновные особенности 

налоговой политики в современных условиях рыночнойэкономики. 

Ключевые слова: налоговая политика, налоговая система, экономический метод, 

принципы налоговой политики, налоговое бремя, предпринимательство. 

Gasimov I.E.   

Institute of Economy, National Academy of Sciences of Azerbaijan 

The influence  taxes to entrepreneurship activity in modern  economic  condition 

 

Abstract 

Purpose - analysis main peculiarities of modern tax policy in Azerbaijan. 

Design /methodology- analysis and synthesis. 

Findings– main peculiarities of tax policy are defined and generalized under the modern 

market economic condition. 

Key words: tax policy, tax system, economic method, tax policy principles, tax load, entre-

preneur. 
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