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Xülasə
Tədqiqatın məqsədi-müasir sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində  vergilərin roluna

baxılmışdır.
Tədqiqatın metodologiyası- təhlil və ümumiləşdirmə
Tədqiqatın nəticələri- sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsində  vergilərin  təsirinin əsas

xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmişdir.
Açar sözlər:vergi siyasəti,vergi sistemi, iqtisadi metod, vergi siyasəti prinsipləri, vergi yükü,

sahibkarlıq.

GİRİŞ
Müasir dövrdə  ayrı-ayrı iqtisadi sahələr

üzrə sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndiril-
məsi zəruri məsələ hesab olunur. Qabaqcıl
dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, kiçik
və orta biznesin səmərəli fəaliyyətinin təmin
edildiyi şəraitdə istehsal olunan məhsul və
xidmətlərin yarıdan çoxu, elmi texniki tərəq-
qinin nailiyyətlərinin istehsala tətbiqinin sək-
sən faizi, həmin sahənin payına düşür. Bun-
dan başqa kiçik və orta biznes subyektləri
əhalinin tələbatına daha həssas olduğundan,
bazar konyukturunun dəyişikliklərinə çevik
reaksiya verib, istehsal və istehlak sfera-
larındakı müvafiq boşluqları daha dolğun və
səmərəli şəkildə doldura bilirlər. Kiçik və orta
sahibkarlıq fəaliyyəti  cəmiyyətdə orta təbə-
qənin formalaşmasının əsas mənbəyi kimi zə-
ruri sabitliyi təmin edərək, ölkədə həyata
keçirilən demokratik yönlü, mütərəqqi iqti-
sadi, hüquqi və siyasi islahatların dəstəklən-
məsinin sosial bazasını genişləndirir. Səmərə-
li fəaliyyət göstərən güclü sahibkarlıq institu-
tunun formalaşması və inkişafı uzunmüddətli
proses olaraq, dövlət tərəfindən müəyyən edi-
lən siyasi, hüquqi və iqtisadi mühitin əlverişli
olmasından, həm də dövlətin biznes və
cəmiyyətlə əməkdaşlığının səmərəli formalaş-
masından birbaşa asıldır.

Son illər Azərbaycan Respublikasında
bazar iqtisadiyyatının inkişafı, onun dünya iq-
tisadiyyatına inteqrasiyası istiqamətində apa-
rılan effektiv iqtisadi siyasət çərçivəsində çe-
vik vergi siyasəti həyata keçirilməkdədir. Da-

vamlı olaraq respublikamızda aparılan vergi
siyasəti, vergi dərəcələrinin aşağı salınması və
vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına
vergitutma bazasının genişləndirilməsinə,
milli iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun
stimullaşdırılmasına, hüquqi şəxslərlə fərdi
sahibkarlar arasında, rezident və qeyri-rezi-
dent vergi ödəyiciləri arasında vergi yükünün
bərabərləşdirilməsinə, kiçik və orta sahibkarlıq,
biznes fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin ya-
radılmasına və son nəticədə mövcud iqtisadi
potensialın artırılmasına və vətəndaşların mad-
di 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 qorun-
ması; vergi yükünün optimal səviyyədə saxla-
nılması; vergi sisteminin idarəetmə orqanları-
nın digər dövlət orqanları ilə əlaqələndiril-
məsi; sahibkarlıq və investisiya fəallığını sti-
mullaşdıran, sadə və vergi ödəyici tərəfindən
başa düşülən vergi sisteminin yaradılması və
s.

Müasir vergi siyasətinin əsas xüsusiy-
yətlərinin müəyyənləşdirilməsi

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan
Respublikasında reallaşdırılan vergi siyasəti-
nin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılara nail
olmasını özündə ehtiva edir və kifayət aktual-
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lıq kəsb edir: vergi idarəçiliyinin təkmilləş-
dirilməsi; vergidən yayınmaya qarşı səmərəli
vergi nəzarətinin təşkili; vergi ödəyicilərinin
hüquqlarının genişləndirilməsi; dağ və ucqar
rayonlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaş-
dırılması; əlverişli investisiya mühitinin yara-
dılması; hüquqi şəxslərlə fərdi sahibkarlar
arasında vergi yükünün bərabərləşdirilməsi;
vergi güzəştlərinin minimuma endirilməsi;
vergi dərəcələrinin azaldılması; vergilərin sa-
yının azaldılması.

Dövlət vergi siyasətini reallaşdırarkən
vergilərə məxsus funksiyalara əsaslanır və bu
zaman aktiv vergi siyasətinin həyata keçiril-
məsində onlardan istifadə edir. Təcrübə gös-
tərir ki, ölkənin iqtisadi baxımdan prioritet
hesab etdiyi məqsədlərdən asılı olaraq, vergi
siyasətinin reallaşdırılması üçün müxtəlif
metodlardan istifadə məqsədəuyğun hesab
olunur. İqtisadi siyasətin həyata keçirilmə-
sinin 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 zəru-
ridir. İqtisadi və sosial sahələrdə mövcud pro-
seslər haqqında dəqiq məlumatlar, vergi siya-
sətinin nəticələrinin formalaşmasına böyük
təsir edə bilər. Vergi siyasətinin formalaş-
masının əsas bazası hesab olunan məlumatlar
və elmi nəticələr vergi siyasətinin effektiv-
liyini 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
olması 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 öyrə-
nilməsi və araşdırılması vacibdir. Vergi siya-
səti cəmiyyətin həyat səviyyəsinin yüksəldil-
məsinə şərait yaratmalı, sahibkarlıq fəaliy-
yətinin inkişafına kömək etməlidir.

Azərbaycanda  son illər qəbul olunmuş
iqtisadi proqramlara əsasən həyata keçirilən
islahatlar və özəlləşdirmə prosesi makroiqti-
sadi sabitliyin və struktur dəyişikliklərin tə-
min olunmasına yönəlmişdir. Məhz bu illər-
dən başlayaraq beynəlxalq maliyyə təsisatları
ilə birgə hazırlanan və reallaşdırılan islahatlar
nəzərdə tutulmuş məqsədlərin həyata keçiril-
məsinə, eləcə də iqtisadi artıma və əhalinin
maddi rifahının yüksəldilməsinə şərait yarat-
mışdır. Bu məsələlər milli iqtisadiyyatın digər
sahələrində olduğu kimi vergi sahəsində də
müasir islahatların aparılmasını, müasir vergi
siyasətinin reallaşdırılmasını tələb etmişdir.

Proseslərin məntiqi nəticəsi kimi respub-
likamızda 1997-ci ildən başlayaraq vergi
münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində
təkmil qanunvericilik bazasının yaradılması
üçün Vergi Məcəlləsi layihəsinin hazırlanma-
sına başlanılmışdır. Müvafiq istiqamətdə hə-
yata keçirilən tədbirlər ölkədə müasir vergi
inzibatçılığının formalaşdırılmasına, vergi sis-
teminin mərkəzləşdirilmiş formada idarə
olunmasına imkan vermişdir.

Artıq son illər ərzində Azərbaycan Respub-
likasında vergi sahəsində aparılan islahatları
nəticəsində vergi xidmətlərinin təkmilləş-
dirilməsi, bu xidmətlərin müasir beynəlxalq
standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətlərin-
də ciddi tədbirlər görülmüşdür. Nəticədə,
vergi sistemi modernləşdirilmiş, vergi qanun-
vericiliyi və vergi inzibatçılığı təkmilləşdiril-
mişdir [1].

Vergi siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi
nəticəsində ölkənin maliyyə resursları səfər-
bər olunmuş, dövlət büdcəsinin gəlirləri art-
mışdır. 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 sahibkarlıq fəaliy-
yəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması isti-
qamətində görülən işlərin effektivliyi artır [2].

Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dinamikası-
nın artması, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrin-
də olduğu kimi vergi sistemində də qanunve-
riciliyin təkmilləşdirilməsini şərtləndirir.
Vergi Məcəlləsinə olunan bəzi dəyişikliklər
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dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslərə,
ölkənin milli maraqlarını qorumaq tələblərinə
əsaslanır. Vergi sistemində aparılan digər isla-
hatlar elektron xidmətlər, eləcə də, vergilərin
dəqiq ödənilməsi sisteminin inkişafına, vergi
orqanlarında beynəlxalq standartlara uyğun
idarəetmə sisteminin təşkilinə, vergidən ya-
yınma hallarının qarşısının alınmasına, vergi
ödəyicilərinin hüquqlarının etibarlı müdafi-
əsinin təminatına imkan yaratmışdır [3].

Azərbaycanda 1997-ci ildən başlayaraq
vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsin-
də təkmil qanunvericilik bazasının yaradılma-
sı üçün Vergi Məcəlləsi layihəsinin hazırlan-
masına başlanılmışdır. Müvafiq istiqamətdə
həyata keçirilən tədbirlər ölkədə müasir vergi
inzibatçılığının formalaşdırılmasına, vergi sis-
teminin mərkəzləşdirilmiş formada idarə
olunmasına imkan vermişdir. Artıq son illər
ərzində Azərbaycan Respublikasında vergi
sahəsində aparılan islahatları nəticəsində vergi
xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, bu xidmət-
lərin müasir beynəlxalq standartlara uyğunlaş-
dırılması istiqamətlərində ciddi tədbirlər
görülmüşdür. Nəticədə, vergi sistemi modern-
ləşdirilmiş, vergi qanunvericiliyi və vergi
inzibatçılığı təkmilləşdirilmişdir [4].

 Son illər vergi islahatları aşağıdakılar
nəzərə alınmaqla reallaşdırılmaqdadır: fiskal
səmərəlilik, dövlətin vergi ödəyicilərinin, ver-
gilərin yığılması ilə bağlı xərclərin vergi da-
xilolmalarından dəfələrlə az olması; vergilərin
ödəmədən yayınma hallarının qarşısının alın-
ması; vergilərin tədqiqi və yığılması qayda-
larının 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 olun-
muş 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 səfər-
bər olunmuş, dövlət büdcəsinin gəlirləri
artmışdır. Müasir vergi sistemi üzrə aparılan
islahatlar iqtisadi inkişafı, real sektorun daha
səmərəli fəaliyyətini təmin etmək, vergi mə-
dəniyyətini yüksəltmək məqsədini daşıyır.
Bundan başqa sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf
etdirilməsi, qanunda nəzərdə tutulmuş sahib-
karlıq fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradıl-
ması istiqamətində görülən işlərin effektivliyi
artır .

Azərbaycanda iqtisadi inkişaf dinamikası-
nın artması, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində olduğu kimi vergi sistemində də
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsini
şərtləndirir. 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, vergilərin dəqiq
ödənilməsi sisteminin inkişafına, vergi orqan-
larında beynəlxalq standartlara uyğun idarə-
etmə sisteminin təşkilinə, vergidən yayınma
hallarının qarşısının alınmasına, vergi
ödəyicilərinin hüquqlarının etibarlı müdafi-
əsinin təminatına imkan yaratmışdır [5].

Qabaqcıl Avropa ölkələrinin təcrübəsi gös-
tərir ki, vergi ödəyiciləri arasında müna-
sibətlərin qarşılıqlı etibarlılıq əsasında
formalaşdırılması ən mühüm məqsədlərdən
biridir. Respublikamızda vergitutma sahə-
sində davam edən inkişaf vergi inzibatçılığı-
nın təkmilləşdirilməsi istiqamətində vergi
ödəyicilərinin vergi qanunvericiliyinə əməl et-
mə xərclərinin azaldılması üçün müasir İKT-
dan istifadənin tətbiqi zəruridir. Artıq bu
istiqamətdə də respublikamızda mühüm
nailiyyətlər əldə olunmuşdur.

Məsələn, vergi sistemi üzrə vergi inzibat-
çılığında yeni idarəetmə standartlarının tətbi-
qini, insan resurslarının inkişafını, vergi ödə-
yicilərinə yeni xidmət növlərinin təqdimini,
vergi sistemi üzrə müasir İKT texnolo-
giyalarının tətbiqini və s. nümunə göstərmək
mümkündür. Bundan başqa Avtomatlaşdırılmış
Vergi İnformasiya Sistemi (AVİS) vergi orqan-
larının fəaliyyətini avtomatlaşdırmaqla yanaşı,
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bu sahədə effektiv vergi siyasətinin aparılması
üçün texnoloji dəstəyi təmin etmişdir.

Müvafiq proses elektron hakimiyyətin
yaradılmasında mühüm rol oynamaqla vergi
sisteminin təkmilləşdirilməsi və müasirləşdi-
rilməsində mühüm rol oynamışdır. Hətta
beynəlxalq iqtisadi böhranların ölkəmizə tə-
sirinin azaldılmasında səmərəli vergi siyasəti-
nin həyata keçirilməsinin böyük rolunu nəzərə
almaq zəruridir.

Aparılmış təhlillər göstərir ki, ölkə
iqtisadiyyatının 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 çatmışdır. Vergi sistemində effektiv
hesab oluna biləcək islahatların aparılması, bu
sahədə çevik vergi siyasətinin reallaşdırılma-
sın səbəb olmuşdur. Son illər vergi sisteminin
təşkilati-nəzarət imkanlarının artırılması,
maddi-texniki təchizatın yüksəldilməsi, vergi
inzibatçılığı sahəsində müasir İKT texnolo-
giyalarının tətbiqi, inzibati idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi öz müsbət təsirini tezliklə
göstərmişdir.

Statistik  təhlillər  göstərir  ki,  Dövlət  Neft
Fondundan dövlət büdcəsinə transfertlərin
həyata keçirilməsi nəticəsində büdcə gəlirlə-
rində vergi daxilolmalarının xüsusi payı aşağı
düşmüşdür. 2003-cü illə müqayisədə 2011-ci
ildə vergi daxilolmaların büdcə mədaxilindəki
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.

Dövlət büdcəsinə vergi və sair daxilolmalar
haqqında statistik göstəricilərin strukturunu
tədqiq etsək görərik ki, 2011-ci illə müqa-
yisədə 2014-cü ildə ƏDV-si üzrə daxilol-
maların həcmi 1,4 dəfə artaraq 2048656,7
min manat, aksizlərin həcmi 1,7 dəfə artaraq

740292,9  min manat, mənfəət vergisinin
həcmi 1,1 dəfə artaraq 2302887,7  min manat,
mədən vergisinin həcmi 1,1 dəfə artaraq
116162,3 min manat, torpaq vergisinin həcmi
0,1  faiz artaraq 35398,1 min manat, əmlak
vergisinin həcmi 1,3 dəfə artaraq 141275,5
min manat, fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1,3
dəfə artaraq 980233,3 min manat, dövlət
rüsumu 0,1 faiz artaraq 111082,3 min manat,
sadələşdirilmiş vergi 1,5 dəfə artaraq
153396,7  min manat,  sair daxilolmalar 1,4
dəfə  artaraq 461923 min manat olmuşdur.
Bundan başqa dövlər büdcəsinə vergi və sair
daxilolmaların həcmi 2014-cü illə müqayisədə
2015-ci ildə 1,3 dəfə artaraq 7113622,4 min
manat olmuşdur. 2016-cı ilin ( yanvar-iyul)
ayları üzrə bu göstərici 3849942,5 min manat
olmuşdur. (Cədvəl №1)

2013-cü ilin yekununa görə tədiyyələr üzrə
vergi daxilolmalarında ən çox artım mənfəət
vergisi və əlavə dəyər vergisi üzrə müşayiət
olunmuşdur. Son il ərzində investisiyaları təş-
viq etmək, müəssisələrin istifadəsində qalan
maliyyə vəsaitlərini artırmaq məqsədilə
mənfəət vergisinin dərəcəsi də aşağı salın-
mışdır[6].

Müasir iqtisadi şəraitdə dövlətin iqtisadi
sistemində vergi sistemi xüsusi yer tutur və
dövlət öz qarşısında duran vəzifələri, o cüm-
lədən ölkənin daxili və xarici təhlükəsizliyini
qorumaq maarif, səhiyyə və s. sahələri sax-
lamaq üçün hüquqi və fiziki şəxslərdən müəy-
yən məbləğdə maliyyə vəsaiti toplamalı və
onun da başlıca mənbəyi müxtəlif növdə və
formada çıxış edən vergilər olmalıdır.

Çevik vergi mexanizminin işləməsi üçün
ilk növbədə qəbul olunmuş qanunlar əsasında
vergi sistemi formalaşmalı, büdcəyə ödənilən
çox növlü tədiyyələr əvəzinə təkmilləşmiş və
vahid vergi sisteminin tətbiqi maliyyəçilərdə
respublikanın maliyyə vəziyyətinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində böyük ümidlər
yaratmalıdır.



AMEA İqtisadiyyat İnstitutu                                     «ELMİ ƏSƏRLƏR»  - №4- 2016

145

Cədvəl №1
 Son illər ərzində dövlət büdcəsinə vergi və sair daxilolmaların ümumi dinamikası

Vergi və digər ödənişlər Daxilolmalar (min AZN)
2011 2012 2013 2014

ƏDV 1 387 662,7 1 483 585,3 1 723 917,5 2 048 656,7
Aksizlər 417 394, 4 454 642,4 511 976,6 740 292,9
Mənfəət vergisi 2 133 993,3 2 252 223,2 2 374 791,6 2 302 887,7
Mədən vergisi 129 770,0 125 782,7 121 480,2 116 162,3
Torpaq vergisi 35 321,0 30 596,1 33 113,2 35 398,1
Əmlak vergisi 103 867,1 105 087,4 125 147,6 141 275,5
Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 715 656,2 812 958,4 859 656,6 980 233,3
Dövlət rüsumu 104 804,8 103 186,3 123 229,5 111 082,3
Yol vergisi 28 095,4 28 655,3 24 383,5 22 313,9
Sadələşdirilmiş vergi 100 425,7 111 423,2 119 526,3 153 396,7
Sair daxilolmalar 318 071,4 517 226,2 646 410,8 461 923,0
Cəmi 5 475 062,0 6 025 366,5 6 663 633,4 7 113 622,4

Xarici investisiyaların adambaşına düşən
həcminə görə Azərbaycanın bir sıra dövlətləri
qabaqlaması bu gün xarici investorların
ölkəmizdə yaradılmış işgüzarlıq mühitinə, və-
saitlərin qorunması üçün sabit və daha təhlü-
kəsiz şəraitə inamından xəbər verir. Azərbay-
cana cəlb edilmiş investisiyaların həcminin
yüksək surətdə artması, məhz düzgün qu-
rulmuş vergi siyasətinin məntiqi nəticəsidir.

 Müasir dövrdə vergi siyasəti dedikdə,
maliyyə resurslarının yenidən bölüşdürülməsi
hesabına dövlətin və cəmiyyətin ayrı-ayrı
sosial qruplarının maliyyə təlabatlarının təmin
olunmasının və həmçinin ölkə iqtisadiyyatının
normal inkişaf etdirilməsi məqsədilə ölkənin
vergi sisteminin formalaşdırılması üzrə döv-
lətin həyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyə və
hüquqi tədbirlərin məcmusu başa düşülür.

 Dövlət vergi siyasətini həyata keçirərkən
vergilərə məxsus funksiyalara söykənir və
aktiv vergi siyasətinin həyata keçirilməsi üçün
bu funksiyalardan istifadə edir. Ölkənin iqti-
sadi vəziyyətindən və iqtisadi inkişafın müəy-
yən mərhələsində dövlətin prioritet hesab et-
diyi  məqsədlərdən aslı olaraq vergi siyasəti-
nin həyata keçirilməsi üçün müxtəlif metod-
lardan istifadə olunur. Vergi siyasəti dövlətin
iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla
onun həyata keçirilməsinin forma və metodla-
rından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.

Vergi siyasətinin iqtisadi inkişafa təsirini
daha da artırmaq üçün onu elmi cəhətdən

əsaslandırmaq tələb olunur və ancaq elmi
yanaşma vergi siyasətinin nisbi müstəqilliyini
mohkəmlədə bilər. Təcrübə sübut edir ki, ver-
gi siyasətinin iqtisadiyyatdan  ayrılması ciddi
çətinliklərə səbəb olur.

 Müasir vergi siyasətinin təşkilinə elmi ya-
naşma, onun mahiyyətinin öyrənilməsi həmin
siyasətin qanunauyğunluğunu təmin edir.
Siyasi qərarlar iqtisadi məntiqin qanunlarına
uyğun qəbul olunmalı və bütün hesablaşmalar
gələcəkdə ola biləcək itkiləri nəzərə almalı,
yəni istehsalın uzun müddət stabil işləməsinə
zəmin yaratmalıdır. Buna görə iqtisadi və so-
sial sahələrdə gedən proseslər haqqında dəqiq
informasiyaların, bu və ya başqa vergi siya-
sətinin, tədbirlərin nəticələri böyük rol oynaya
bilərlər.

İnformasiya və elmi nəticələr vergi siya-
sətinin formalaşmasının əsas bazası olmalı və
siyasətin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün
burada mütləq maliyyə ehtiyatlarının  həcmi-
nin artırılmasını və effektliyini nəzərdə tutma-
lıdır. Maliyyə ehtiyatlarının effektli istifadəsi-
nin uçotunu aparmamaq vəsaitinin dağılma-
sına səbəb ola bilər. Vergi siyasətinin forma-
laşması mütləq konkret tarixi şərait, o cüm-
lədən sosial-iqtisadi inkişafın hər mərhələsini,
daxili və xarici şəraitin xüsusiyyətlərini, döv-
lətin real iqtisadi və maliyyə imkanlarını nə-
zərə almalıdır. Nəzərdə tutulmuş xərclərin və
maliyyə ehtiyatlarının həcminin bir-birindən
asılı olması sadəcə olaraq maliyyə ehtiyatı
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normasının  sübutu olmalı və təsərrüfatın bü-
tün mərhələlərində eyni dərəcədə saxlanılma-
lıdır. Əks halda dövlət büdcəsinin kəsiri və
dövlət borcları artar, infilyasiya baş verə bilər.

Vergi siyasətinin formalaşdırılması üçün
keçmişin təcrübəsini öyrənmək, dünya təcrü-
bəsi ilə tanış olmaq və müqayisələr aparmaq
çox vacibdir. Aydındır ki, burada iqtisadi və
sosial sahələrdə olan vəziyyət haqqında real
informasiyanın rolu böyükdür və vergi siyasəti
cəmiyyətin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına
şərait yaratmalı, kiçik və orta sahibkarlıq
fəaliyyətinin inkişafına kömək etməlidir.

NƏTİCƏ
Aparılmış təhlilin nəticəsi onu göstərir ki,

vergi ödəyicilərinin vergi orqanları ilə
əlaqələrinin tam elektronlaşdırılması işlərinin
davam etdirilməsi prosesi vergi sisteminin
daha da təkmilləşdirilməsinə və inkişafına
səbəb ola bilər. Nəticədə, davamlı olaraq bu
sahədə aparılan işlər dövlət büdcəsinin vergi
daxilolmaları hesabına artmasına gətirib
çıxaracaqdır. Bu və ya digər tədbirlər nəticəs-
ində vergi sistemində elektron xidmətlərin
təkmilləşdirilməsi əsasında vergidən yayınma
hallarının sayını azaltmaq mümkündür.

Bundan başqa vergi ödənişləri, nəzarət və
s. müxtəlif xidmətlərin müasir elektron texno-
logiyalardan istifadə olunmaqla reallaşdırıl-
ması, vergi ödəyicilərinə təqdim olunan xid-
mətlərin  səviyyəsinin artmasına, inzibatçılıq
xərclərinin ciddi şəkildə azalmasına, inzibati
idarəetmənin keyfiyyətcə yüksəlməsinə səbəb
olacaqdır. Nəticədə vergilər sahəsində aparı-
lan məqsədyönlü islahatlar Azərbaycan Res-
publikasının beynəlxalq təşkilatların hesabat-
larında mövqeyinin daha da yüksəlməsinə
səbəb olacaqdır.

Kiçik və orta biznesin səmərəli fəaliyyəti-
nin təmin edildiyi şəraitdə istehsal olunan
məhsul və xidmətlərin yarıdan çoxu, elmi
texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin istehsala
tətbiqinin 80%-i həmin sahənin payına düşür.

Bundan əlavə kiçik və orta sahibkarlıq
cəmiyyətdə orta təbəqənin formalaşmasının
əsas mənbəyi kimi zəruri sabitliyi təmin edə-
rək, ölkədə həyata keçirilən demokratik
yönlü, mütərəqqi iqtisadi, hüquqi və siyasi
islahatların dəstəklənməsinin sosial bazasını
genişləndirir.

Məlumdur ki, səmərəli fəaliyyət göstərən
güclü sahibkarlıq institutunun formalaşması
və inkişafı uzunmüddətli proses olaraq, döv-
lət tərəfindən müəyyən edilən siyasi, hüquqi
və iqtisadi mühitin əlverişli olmasından, həm
də dövlətin biznes və cəmiyyətlə əməkdaş-
lığının səmərəli olmasından asılıdır. Məhz
buna görə də dövlət səviyyəsində kiçik və
orta sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilmə-
sində  vergilərin roluna diqqətlə yanaşmaq
zəruridir [7].
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Abstract
Purpose-  Considered the role's of taxes on broadening modern business activity.
Methodology-  Analysis and generalization
Findings-  Determined the main features by taxes' influence for enlarging business activity.
Key words: tax policy, tax system, economic method, principles of tax policy, tax  burden,  business.

Daxil olub: 27.04.2016
Rəy verib: Tanrıverdi Paşa


