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Xülasə 
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müəyyənləşdirilməsi  
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GİRİŞ 

Məlum olduğu kimi ölkənin iqtisadi inkişa-

fı istiqamətində mühüm amil hesab olunan 

rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin forma-

laşması yalnız adekvat vergi siyasətinin, tək-

mil vergi qanunvericiliyinin, əlverişli vergi 

mühitinin və səmərəli vergi nəzarəti mexa-

nizminin yaradılması nəticəsində mümkündür.  

  

Vergi inzibatçılığının başlıca mexanizmi 

kimi vergi nəzarətinin mahiyyəti  

 Vergi nəzarəti bütün dünya ölkələrində 

ən çox diqqət yetirilən bir sahə olmaqla, ver-

gilərin vaxtında və düzgün ödənilməsi işinin 

təşkili, vergidən yayınma hallarının qarşısının 

alınmasını əhatə edir. Vergi nəzarəti həm də 

vergi münasibətlərinin qanuniliyinin xüsusi 

üsullarla hüquqi cəhətdən təmin olunmasıdır. 

[4,s.55] 

Vergi nəzarətinin mahiyyətinə bir neçə 

mövqedən - iqtisadiyyatın dövlət idarəetməsi-

nin bir funksiyası, elementi kimi; vergi müna-

sibətlərinin mahiyyətindən irəli gələn vergi 

qanunvericiliyinin icrası üzrə səlahiyyətli 

dövlət icra hakimiyyəti orqanları, yerli özünü-

idarəetmə və digər səlahiyyətli orqanlar və 

vəzifəli şəxslər tərəfindən həyata keçirilən 

xüsusi fəaliyyət kimi baxmaq olar. [6,s.12] 

Vergi nəzarəti vergi inzibatçılığının başlıca 

mexanizmidir. Vergi nəzarəti dövlət və ma-

liyyə idarəetməsinin funksiyası və ünsürü, 

dövlət icra hakimiyyətinin, yerli özünüi-

darəetmə, digər səlahiyyətli və vəzifəli 

şəxslərin vergi qanunvericiliyinə riayət 

edilməsi üzrə xüsusi fəaliyyət sahəsidir. 

Başqa sözlə, vergi nəzarəti - müvafiq səla-

hiyyət və səriştəyə malik subyektlərin xüsusi 

forma və metodlardan istifadə etməklə, vergi 

intizamına əməl edilməsinin elə səviyyəsinə 

nail olunmasıdır ki, vergi qanunvericiliyinin 

pozulmasını istisna edən və ya onu minimal-

laşdıran, təsirli vergi sisteminin yaradılmasına 

səmtlənən fəaliyyət təmin olunsun. 

Vergi nəzarətinin məqsədi - qanunverici-

likdə nəzərdə tutulan bütün vergi və ödəniş-

lərin dövlət büdcəsinə və büdcədənkənar for-

malara vaxtında və tam daxilolmasına, bu 

zaman cəmiyyət və vergi ödəyicilərinin məna-

felərinin tarazlığının qorunmasına yönəldilən 

təsirli vergi inzibatçılığının yaradılmasını 

təmin etməkdir.  

Beləliklə, vergi nəzarətinin məzmununa tək-

cə vergi qanunvericiliyinin gözlənilməsinə 

nəzarəti deyil, həm də özünün fəaliyyəti barədə 

məlumatları saxtalaşdıran iqtisadi subyektlərin 

aşkar edilməsi, bu məlumatların səhihlik dərə-

cəsinin qiymətləndirilməsi, vergi ohdəliklərinin 

muəyyən edilməsinin dolayı (hesablama-ana-

litik) metodları əsasında daha mötəbər informa-

siyanın əldə olunması aid edilir.  

Nəzarətdən danışarkən, hər şeydən əvvəl,  

vergi nəzarətini təftişdən fərqləndirmək la-

zımdır. İstər təftiş, istərsə də nəzarət “yoxla-

ma” məqsədilə aparılan müayinə kimi təqdim 

olunsa  da, nəzarət anlayışı təftiş anlayışından 

daha genişdir. Birincisi, əgər təftiş ancaq qa-

nuniliyin müayinəsidirsə, qanuniliyin müa-

yinə olunması nəzarət üçün onun yalnız bir 
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aspektidir. Heç də az əhəmiyyəti olmayan 

nəzarət istiqamətlərindən biri - yoxlama 

fəaliyyətinin məqsədyönlüyüdür. [7,s,35] İkin-

cisi, nəzarət xətti (inzibati), yaxud funksional 

(müəyyən funksiyalar çərçivəsində) iyerarxiya 

əsasında qurulur. Nəzarətdən fərqli olaraq 

təftiş, iyerarxiya və asılılıq münasibətlərinə 

əsaslanmır. Bu münasibətlərdə ən tipik olan 

prokuror təftişidir ki, o da ancaq qanunların 

tam və ciddi icrasının təmin olunması 

məqsədilə qanunvericiliyin pozulmasına qarşı 

mübarizə üçün həyata keçirilir. Bu zaman, 

təkcə müəssisələrin və təşkilatların işi deyil, 

onların hüquqi yazışmalarının yerinə yeti-

rilməsinin yoxlanılması da həyata keçirilir. 

Nəzarət, hakimiyyətin aktiv forması kimi də 

reallaşır ki, bu da təkcə qanuniniliyin pozulma-

sını aşkarlamağa deyil, həmçinin birbaşa onla-

rın qarşısını almağa imkan verir. Onu da qeyd 

etmək vacibdir ki, nəzarət dövlət idarəetməsi-

nin elementlərindən biridir. [9,s.24] 

Bütün bu deyilənləri nəzərə almaqla, vergi 

nəzarətini - vergi qanunvericiliyinə riayət olun-

ması, vergilərin büdcəyə və büdcədənkənar 

fondlara tam, vaxtında və düzgün ödənilməsi 

işinin təşkili, vergidən yayınma hallarının qar-

şısının alınması və bütövlükdə, vergi müna-

sibətlərinin qanuniliyinin xüsusi üsullarla tə-

min olunması üzrə vergi orqanlarının nəzarət 

fəaliyyəti kimi müəyyən edə bilərik. 

Vergi nəzarətinin başlıca vəzifəsi - dövlətin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. 

Ona görə də, vergi nəzarətinin əsas metodları: 

proqnoz, xəbərdarlıq və bərpaetmə metodları-

dır. 

Vergi nəzarət həm də müddətlərdən (operativ 

və dövri) və mənbələrdən (sənədli və faktiki) 

asılılı olaraq fərqləndirilir. Operativ nəzarət, 

yoxlamanın bir forması kimi onun keyfiyyət və 

kəmiyyət xarakteristikasına uyğun olaraq, 

nəzarət olunan əməliyyatın başa çatması üzrə 

müəyyən hesabat dövrü çərçivəsində həyata 

keçirilir. Göstəricilərin mənbəyi kimi plan, ope-

rativ-texniki, statistik və mühasibat informasiya-

ları xidmət edir. [12,s.86] 

Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə bilava-

sitə fəaliyyətini həyata keçirdiyi ərazidə keçi-

rilən operativ vergi nəzarəti tədbirləri - vergi-

tutma bazasının müəyyənləşdirilməsi, aksiz 

markası ilə markalanmalı olan, lakin marka-

lanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə ni-

şanlanmış malların aşkarlanması, sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki 

şəxslərin vergitutma obyektlərinin uçotu, əhali 

ilə pul hesablaşmalarının aparılması sahəsində 

qanunvericiliyə riayət olunması sahəsində 

nəzarəti təmin edir. 

Dövri nəzarət - müəyyən planlar, smeta, 

norma və normativlər, ilkin sənədlər, hesabat-

lar, uçot registrlərində yazılır və başqa 

mənbələr üzrə müəyyən hesabat dövrünə görə 

yoxlamadır. Belə yoxlamaların vəzifəsi - ver-

gi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət olun-

ması, vergilərin tam və vaxtında ödənilməsi, 

həmçinin pozuntuların aşkara çıxarılması və 

onların aradan qaldırılması tədbirlərinin qəbul 

olunmasıdır. 

Sənədli nəzarət - yoxlanılan obyektin ma-

hiyyəti və reqlamentə uyğunluğu sənədlərdə 

əks etdirilən (ilkin və toplanmış sənədlər) 

göstəricilər əsasında müəyyən edilən yoxla-

madır. 

Faktik nəzarət - yoxlanılan obyektin 

kəmiyyət və keyfiyyət vəziyyətinin təhlil 

edilməsi, yenidən hesablanma, qiymətlən-

dirmə, nəzarət alqısı, nəzarət göndərişi və s. 

əsasında müəyyən edilən yoxlamadır. 

Vergi nəzarəti həm də qeyri-dövlət müəs-

sisələrində mühasibat xidmətinin işçiləri 

səviyyəsində həyata keçirilə bilər ki, bu da bir 

qayda olaraq, ilkin nəzarət adlanır. O, ilk 

növbədə, vergi ödənişlərinin büdcəyə vaxtın-

da və düzgün hesablanması və ödənilməsi 

barədə ilkin mühasibatlıq və digər sənədləş-

dirmənin təhlili və baxılmasını, istehsal edil-

miş və reallaşdırılmış məhsulların uçotunun 

düzgünlüyünü, maya dəyərinin, mənfəətin, 

əmlakın dəyərinin və başqa vergi qoyulan 

obyektlərdən vergilərin və digər məcburi 

ödənişlərin büdcəyə ödənilməsini, həmçinin 

mühasibat hesablarının və vergi hesablaşma-

larının düzgünlüyünün təmin edilməsini 

nəzarətə götürür. Belə nəzarətin həyata keçi-

rilməsi, həm müəssisələrin qanuna riayət 

etməsini, həm də vergi qanunvericiliyinin 

pozulmasına görə məsuliyyət tədbirlərini 

şərtləndirir. 
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Vergi nəzarətinin əsas məqsədi - müəs-

sisələrin vergi hesabatı göstəricilərinin və 

yoxlamadan alınmış göstəricilərinin yoxla-

nılması və müvafiq qərar verilməsidir. 

 

Vergi nəzarətinin forma və metodları 

Vergi nəzarətinin əsas forması vergi 

yoxlamaları hesab edilir. Bu, vergilərin hesab-

lanmasına, vaxtında ödənilməsinə nəzarət 

üzrə vergi orqanlarının prosessual hərəkətləri-

dir. Vergi yoxlamalarının məqsədi - vergi 

qanunvericiliyinə riayət olunmasına nəzarətin 

həyata keçirilməsindən ibarətdir. Vergi 

yoxlamalarının obyekti - vergi ödəyicisinin 

həm maliyyə-təsərrüfat, həm də bilavasitə 

vergilərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağ-

lı məcmu fəaliyyəti hesab edilir.  

Dünya təcrübəsində çox geniş yayılmış 

nəzarət - auditor nəzarətidir. Auditor firmaları 

qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada 

müəssisələr qarşısında məsuliyyət daşıyırlar. 

Əgər auditor yoxlamasından sonra vergi 

müfəttişliklərinin apardıqları yoxlama zamanı 

qanunvericiliyin pozulması və vergilərin qey-

ri-düzgün hesablanması halları aşkar olunarsa, 

bu məsuliyyət auditorların üzərinə düşür və 

hətta cəza tətbiq edilir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə vergilərin ödənil-

məsinin düzgünlüyünə nəzarət və vergilərin 

yığılması məsələləri ilə yaxud öz gəlirlərini 

vergidən yayındıran iqtisadi subyektlərin aş-

karlanması ilə məşğul olan vergi orqanlarının 

xüsusi qurumları fəaliyyət göstərir  ki, bu da 

ölkənin iqtisadi inkişafı və siyasi oriyentasi-

yasından asılı olaraq təşkilati strukturu və 

inzibati məsuliyyətinə görə əhəmiyyətli 

dərəcədə fərqlənir. ABŞ-da bu aparat - Daxili 

Vergilər Xidməti, Fransada Baş Vergi İdarəsi, 

İsveçrədə Federal Vergi İnzibati İdarəsi adla-

nır.[10,s.25] 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirli-

yi Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergilərin 

tam və vaxtında yığılmasını təmin etmək 

məqsədilə vergi nəzarətini həyata keçirir. 

Məcəlləyə görə vergi nəzarəti vergi ödəyi-

cilərinin və vergitutma obyektlərinin uçotunu 

aparmaq, uçot və hesabat məlumatlarını 

yoxlamaq, vergi ödəyiciləri və digər şəxslər 

arasında sorğu keçirmək, gəlir əldə etmək 

üçün istifadə olunan binalara baxış təşkil 

etmək, habelə vergi qanunvericiliyinə riayət 

olunmasına vahid nəzarət sistemi olmaqla, 

özünü müəssisələrdə vergi ödənişlərinin 

büdcəyə vaxtında və düzgün hesablanması və 

ödənilməsi barədə ilkin mühasibatlıq və digər 

sənədləşdirmənin təhlili və baxılması kimi 

təzahür edir. [1, Maddə 32; 50] 

Vergi orqanları tərəfindən keçirilən yoxla-

malar kameral və səyyar ola bilər. Vergi 

yoxlamaları keçirildikdə, vergi orqanları və 

onların vəzifəli şəxsləri düzgün qərar qəbul 

edilməsi üçün əhəmiyyətli olan bütün halları, 

o cümlədən vergi ödəyicisi üçün əlverişli olan 

halları aydınlaşdırmalıdır. 

Vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən 

vergi nəzarəti prosedurlarının daha geniş izah 

olunması məqsədi ilə Vergilər Nazirliyinin 

Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun ola-

raq hazırladığı metodiki göstərişlər də vardır. 

Müasir informasiya texnologiyalarından, 

məlumat sistemlərindən və telekommunikasi-

ya vasitələrindən istifadə edilməsi nəticəsində 

vergi ödəyicilərinə eyniləşdirmə nömrələrinin 

verilməsi, onların dövlət qeydiyyatı, fəaliyyət 

növləri, bank hesabları və s. barədə məlumat-

larından ibarət geniş informasiya bazasının 

yaradılması vergi ödəyicilərinin uçotdan ya-

yınma hallarının qarşısını almaqla yanaşı, 

vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən 

nəzarətin operativliyinin və səmərəliyinin 

artırılmasına təsir edən əsas amillərdəndir. 

 Vergi Məcəlləsinə görə kamerial vergi 

yoxlaması zamanı vergi orqanı tərəfindən 

yerlərə getmədən vergi orqanında olan vergi 

ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən vergi hesa-

batları, habelə vergilərin hesablanmasını və 

ödənilməsini özündə əks etdirən və vergi 

ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında vergi 

orqanında olan digər sənədlər əsasında həyata 

keçirilir. [1, Maddə 37.3; 37.4] 

 Səyyar vergi yoxlaması vergi orqanının 

qərarına əsasən həyata keçirilir. Səyyar vergi 

yoxlaması növbəti və növbədənkənar ola 

bilər. Növbəti səyyar vergi yoxlaması keçiril-

dikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyici-

sinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı 

15 gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir. Vergi 

ödəyicisinə göndərilən bildirişdə vergi 
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yoxlamasının əsası və tarixi, habelə vergi 

ödəyicisinin və vergi orqanlarının hüquq və 

vəzifələri göstərilməlidir. Növbəti səyyar ver-

gi yoxlaması  ildə bir dəfədən çox olmayaraq 

keçirilir və bir aydan artıq davam edə bilməz. 

[1, Maddə 24.0.5] 

Vergi nəzarəti metodu dedikdə, təsərrüfat 

əməliyyatının qanuniliyinin, onların 

sənədlərdə əks olunmasının düzgünlüyünün 

və vergi hüquq pozuntusu və cinayətinin aş-

karlanmasının konkret üsulu, vasitəsi başa 

düşülür. Vergi nəzarətinin formalarından 

fərqli olaraq, nəzarət metodları Vergi 

Məcəlləsində aydın olmayan formada öz əksi-

ni tapmışdır. Onların tətbiqi zamanı hökmən 

hüquqi normalara riayət olunmalıdır, əks hal-

da vergi yoxlaması aktının hüquqi qüvvəsi 

olmayacaqdır. [2,s.38] 

Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun ola-

raq vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi or-

qanının vergi ödəyicisinin digər şəxslərlə 

əlaqədar fəaliyyəti barədə vergi yoxlamasının 

predmetinə aid olan məlumat alması üçün sə-

nədlərlə təsdiq edilmiş zərurət yarandığı hal-

da, vergi orqanı həmin şəxslərdən yoxlanılan 

vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənəd-

lər ala bilər. Bu hərəkətlər üçün vergi orqanı-

nın əsaslandırılmış qərarı olmalıdır. Vergi 

orqanlarının vəzifəli şəxslərinin belə hərəkəti 

(fəaliyyəti) “qarşılıqlı yoxlama” adlanır. Vergi 

Məcəlləsində isə bu, sənədlərin tələb edilməsi 

kimi verilmişdir. [1, Maddə 36.3] 

 Bu prosesi, həmcinin sənədlərin yoxlanıl-

ması və təhlili də adlandırmaq olar. Butun 

hallarda qarşılıqlı yoxlama həmişə köməkçi 

xarakter daşıyır və “əsas” yoxlama olmadan 

keçinmək mümkünsüzdür. Buna görə də, onu 

vergi yoxlamasının müstəqil növü hesab 

etmək düzgün deyildir. Qarşılıqlı yoxlama 

vergi nəzarətinin əlavə tədbirlərindən biri ki-

mi çıxış edir və səyyar vergi yoxlamalarının 

nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri 

tərəfindən vergi yoxlamasının aparılması 

barədə qərar qəbul edilir. 

Göründüyü kimi vergi nəzarəti formaları-

nın siyahısı birbaşa olaraq Vergi Məcəlləsi ilə 

müəyyən edilir. Vergi nəzarətinin metodları 

isə qanunvericilikdə aşkar görünməyən 

şəkildə iştirak edir. Bundan başqa, nəzarət 

fəaliyyətinin eyni bir hüquqi forması çər-

çivəsində müxtəlif nəzarət metodları, bir sıra 

hallarda isə vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən 

edilən nəzarət forması ilə üst-üstə düşən me-

todlar tətbiq oluna bilər. Məsələn, vergi 

yoxlamasının gedişində vergi orqanları muəs-

sisənin büdcə ilə hesablaşmalarının real 

vəziyyətini öyrənmək ucun vergi ödəyiciləri-

nin maliyyə-təsərrufat fəaliyyəti sənədlərini 

onların doğru və gerçək olması baxımından 

tədqiq edə, sənədlərin hesabi, huquqi və 

məntiqi yoxlanılmasını həyata keçirə və 

sənədlərin təhlilinin digər üsullarını tətbiq edə 

bilər. Beləliklə, uçot və hesabat məlumatları-

nın yoxlanılması vergi yoxlamaları formasın-

da vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı 

vergi orqanları tərəfindən tətbiq olunan komp-

leks metodlar kimi cıxış edir.[4, s.26] 

Vergi ödəmədən yayınmanın qarşısının 

alınması yolları 

Vergidən yayınma - vergi ödəyicilərinin 

vergi, rüsumlar və digər ödənişlər formasında 

həyata keçirdikləri büdcəyə məcburi ödə-

mələri bu və ya digər dərəcədə azaltmağa, 

yaxud son nəticədə vergidən qaçmağa yönəl-

miş məqsədyönlü fəaliyyətidir. Bu fəaliyyət 

birinci növbədə, vergi ödəyicilərinin vergi 

ayırmalarının həcminin azaldılmasına yönəl-

dilmiş əvvəlcədən düşünülmüş məqsədyönlü 

fəaliyyətidir. Əlbəttə, bunu bəzən düşünülmə-

dən, təcrübəsizlikdən yaxud səriştəsizlikdən 

də edənlər olur və vergidən yayınma kimi ba-

xılmaya bilər. Buna baxmayaraq, belə hallar 

da vergi ödəyicilərini mövcud vergi qanunve-

riciliyi üzrə məsuliyyətdən azad etmir. 

Vergi ödəmədən yayınmanın formaları öz 

hüquqi təbiətinə görə və kifayət qədər 

müxtəlif və çoxsaylıdır. Onları xarakterindən 

və vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin ma-

hiyyətindən  asılı olaraq, vergidən yayınma 

hallarının üç əsas formasını qeyd etmək olar:  

 vergi ödənilməsindən bilavasitə və ya 

dolayı yollarla yayınma; 

 vergi ödəməkdən birbaşa yayınma; 

 qanunvericiliyi pozmadan müxtəlif 

üsullardan və qanunlardakı boşluqlardan ya-

rarlanmaqla, vergi ödənişlərindən yayınma.  

Vergi ödənilməsindən bilavasitə yayınma - 

vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliklərinin həc-
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mini düşünülmüş və qanunsuz şəkildə aşağı 

salınması ilə əlaqədar olaraq vergi və digər 

ödənişlərin azaldılması formasıdır. Vergidən 

yayınma özü də müxtəlif variantlarda - hər 

şeydən əvvəl, gəlirin (mənfəətin) və ya ƏDV-

nin azaldılması, vergi qoyulan obyektlərin 

tam uçota alınmaması yaxud ixtisarı, mühasi-

bat uçotunda saxtakarlıqlar, vergilərin vaxtın-

da ödənilməməsi, vergi ödənilməsi və ya he-

sablanması üçün zəruri sənədlərin təqdim 

edilməməsi, həmçinin vergi güzəştlərindən 

düzgün istifadə edilməməsi və s. formalarında 

həyata keçirilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, vergi qanunverici-

liyinin özü qismən sahibkarlara vergi ödənil-

məsini azaltma yollarının axtarışı üçün bəzi 

imkanlar verir. [5, s.20]  Bu imkanlar adətən 

aşağıdakılarla şərtlənir: 

 qanunvericilikdə xeyli əsaslı və əsassız 

vergi güzəştləri mövcuddur ki, bu da sahib-

karları həmin güzəştlərdən istifadə etmək 

üçün müxtəlif yollar axtarmağa təhrik edir; 

 müxtəlif dərəcələrlə vergitutma rejimi-

nin mövcudluğu, sahibkarları vergi ödəmə-

lərinin daha aşağı dərəcə seçiminə cəlb edir; 

 onlar öz xərclərini artırmaq, maliyyə 

nəticələrini süni pisləşdirməklə sərəncamla-

rında qalan mənfəət məbləğini azaldaraq daha 

az vergi ödəyirlər;  

 əlavə dəyər vergisi və mənfəətdən ver-

ginin hesablanması və yaxud ödənilməsi pro-

sesində vergi qanunvericiliyində istifadə olu-

na bilən boşluqlar vardır. 

 Vergi ödənməsindən yayınma iqtisadiy-

yat, ümumiyyətlə, dövlət üçün mənfi nəticə-

lərə malikdir. Dövlət büdcəsi ona hesablanmış 

vəsaitləri ala bilmir və təbii öz xərclərini məh-

dudlaşdırmağa məcbur olur. Nəticədə,  bəzən 

ən zəruri dövlət proqramları  reallaşdırılma-

mış qalır. Bundan başqa, verginin ödənil-

məməsi rəqabət və ədalət prinsilərini pozaraq 

ciddi iqtisadi nəticələrə gətirib çıxarır. İki eyni 

müəssisə, məsələn müəyyən məhsullar isteh-

salı ilə məşğul olan müəssisələrdən birinin 

vergidən yayınması halında, digəri  daha pis 

şəraitdə fəaliyyət göstərir.  

  Vergi məsuliyyəti - vergi qanunvericili-

yinin pozulmasının görə səlahiyyətli dövlət 

orqanlarının qüvvədə olan vergi ödənişinə 

uyğun olaraq, vergi ödəyicilərinə və şəxslərə 

qarşı maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməsidir. 

Vergi məsuliyyətinin subyektləri kimi vergi 

ödəyiciləri və öhdəlikli şəxslər çıxış edir və 

mülkiyyət formasından, təşkilati-hüquqi for-

masından, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, 

bütün vergi ödəyicilərini əhatə edir. [8, s.14] 

 Vergidən yayınma hər bir ölkədə eyni 

deyildir. Bu ümumi vergi gəlirlərinin, daha 

doğrusu, proqnozlaşdırılan vergilərin hər bir 

ölkədə müxtəlif faizlərini əhatə edir. Normal 

halda, vergidən gizlənmə faizi 4-6 % təşkil 

edir. Bu yüksək inkişaf etmiş və təkmil vergi 

sistemi, vergi nəzarət sistemi olan ölkələrdə 

özünü real şəkildə göstərə bilir. İnkişaf səviy-

yəsi və vergi sisteminin səviyyəsi aşağı olan 

ölkələrdə belə gizlənmə faizi daha yüksəkdir. 

Məsələn, MDB ölkələrində vergidən yayınma 

təxminən 30-50% arasında dəyişir və təbii 

Azərbaycan Respublikasında bu rəqəm o 

qədər də fərqlənmir.  

 Vergidən yayınmanı təkcə qanun 

dairəsində  tam  həll etmək mümkün olmasa 

da, yayınma problemini vergi nəzarətinin op-

timal təşkili, xüsusən vergi ödəyiciləri ilə işin 

gücləndirilməsi və vergi mədəniyyətinin yük-

səldilməsi ilə minimuma endirmək mümkün-

dür. 

Fikrimizcə, vergi mühasibat hesabatlarında 

olan informasiyanın avtomatik işlənmə sis-

temlərinin tətbiqi kameral vergi yoxlamaları-

nın səmərəliliyinə əhəmiyyətli təsir göstərə 

bilər. Bu baxımdan, idarə və müəssisələrdə 

təsərrüfat-maliyyə nəzarətinin möhkəmlən-

dirilməsində vergi nəzarəti sistemi və bununla 

bilavasitə əlaqədar olan mühasibat uçotu 

nəzarətinin daha da təkmilləşdirilməsi çox va-

cibdir. Təsərrufat prosesləri zamanı baş verən 

əməliyyatların müntəzəm və ardıcıl olaraq 

mühasibat uçotunda əks etdirmədən və ona 

daimi nəzarət olunmadan bu prosesləri idarə 

etməkdə ciddi çətinliklər yarana bilər.  

Mühasibat və vergi hesabatlarının 

göstəricilərinin bir-birinə uyğun gəlməsi də 

vacib şərtlərdəndir. Hazırda idarəetmə siste-

mində aparılan təkmilləşdirmə və islahatlar 

vergi nəzarət sisteminin daha da genişlən-

məsini tələb edir. Aparılan tədqiqatlar göstərir 

ki, ümumiyyətlə idarəetmə ilə əlaqədar tələb 



 

 

 

229 

 

«ELMİ ӘSӘRLӘR» - №2-2016 
VERGİ NƏZARƏTİNİN VƏZİFƏLƏRİ VƏ VERGİ 

İNZİBATÇILIĞI SİSTEMİNDƏ YERİ 
 

olunan informasiyaların 70 faizi mühasibat 

uçotu məlumatları əsasında həyata keçirilir. 

[11, s.62] Hər bir müəssisədə istehsal olun-

muş  və alıcılara satılmış mallar üzərində nə-

zarət, əmlakın və pul vəsaitinin qorunub 

saxlanması, mövcud olan xammal, yanacaq, 

əmlak və maliyyə ehtiyatlarından səmərəli 

istifadə olunmasına nəzarət, əsas vəsaitlərdən 

düzgün istifadə olunması, maliyyə nəticələ-

rinin mövcud qanunçuluğa uyğun olaraq for-

malaşması üzərində nəzarət bilavasitə 

mühasibat uçotu informasiyalarına əsaslanır.  

 Azərbaycan Respublikasında vergi nəzarə-

tinin təkmilləşdirilməsi və dövlət büdcəsinin 

gəlirlər hissəsinin formalaşmasındakı prob-

lemləri aradan qaldırmaq üçün beynəlxalq 

təcrübənin öyrənilməsi olduqca mühüm 

əhəmiyyət daşımaqdadır. ABŞ Konqresinin 

məlumatına görə, son 50 ildə ABŞ federal 

nəzarət-təftiş idarələrinin fəaliyyətinin iqtisadi 

səmərəliliyi özünü konkret olaraq, 500 

milyard dollar həcmində vəsaitin büdcədən 

yayınmasının qarşısını almaqda  göstərmişdir. 

 

NӘTİCӘ 

Vergi nəzarəti bütün dünya ölkələrində ən 

çox diqqət yetirilən bir sahə olmaqla, ver-

gilərin vaxtında və düzgün ödənilməsi işinin 

təşkili, vergidən yayınma hallarının qarşısının 

alınmasını əhatə edir. Vergi nəzarəti vergi 

inzibatçılığının başlıca mexanizmidir. Vergi 

nəzarəti dövlət və maliyyə idarəetməsinin 

funksiyası və ünsürü, dövlət icra hakimiyyəti-

nin, yerli özünüidarəetmə, digər səlahiyyətli 

və vəzifəli şəxslərin vergi qanunvericiliyinə 

riayət edilməsi üzrə xüsusi fəaliyyət sahəsidir. 

Vergi ödənilməsindən bilavasitə yayınma - 

vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliklərinin həc-

mini düşünülmüş və qanunsuz şəkildə aşağı 

salınması ilə əlaqədar olaraq vergi və digər 

ödənişlərin azaldılması formasıdır. 
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