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Xülasə 

Cəmiyyət üzvlərinin gəlirləri arasında fərqin səviyyəsini müəyyən edərkən istehsalın 

inkişafı, iqtisadi artımın həvəsləndirməsi və cəmiyyət üzvlərinin tələbatlarının dolğun 

ödənilməsi meyarlarından yanaşmaq lazımdır. Məqalədə bu məslələrə, əsasən də onların 

vergilər yolu ilə bölüşdürülməsinə xüsisi diqqət yetirilir. İqtisadi səmərəliliklə gəlirlərinin 

bölgüsünün üzvi surətdə əlaqələndirilməsi önə çəkilir və bunun dövlət səviyyəsində həllinin 

mümkünlüyü problemi göstərilir. 

Açar sözlər: vergi sistemi, sosial-iqtisadi inkişaf və tənzimləmə mexanizmi 

 

Giriş 

Bütün cəmiyyətlərdə mövcud olan sosial bərabərsizliklərin əsas mənbəyi olan əhali 

gəlirlərinin qeyr-bərabərliyi, həyat səviyyəsindəki fərqlər və onların insanların davranışına 

təsiri həmişə iqtisadçıları düşündürmüş, onların elmi maraq dairəsində olmuşdur. Əhalinin 

gəlirlərinin formalaşması haqqında nəzəriyyələrin təhlilində bəzən bərabər bölgü ilə ədalətli 

bölgünü, qeyri-bərabərliklə ədalətsizliyi qarışdırırlar. Zənnimizcə, insanların mənafeyi ilə 

bağlı və olduqca həssas olan  gəlirlərin bölgüsü  kimi bir məsələdən danışarkən bu cür 

dəqiqsizliyə yol vermək olmaz. Çünki, birincisi, burada cəmiyyətin iqtisadi inkişaf maraqları 

və  insanların şəxsi maddi maraqları kəsişir, ikincisi, qeyri-bərabər olan şey ədalətli, bərabər 

olan şey isə ədalətsiz ola bilər. 

Əhalinin gəlirləri və onun bölgüsü xüsusiyyətləri 

Bazar iqtisadiyyatı xarakter baxımından elədir ki, burada əhalinin gəlirlərinin ədalətli 

və ya ədalətsiz bölgüsü haqqında ölkənin bütün əhalisinin fikirləri eyni ola və üst - üstə düşə 

bilməz. Çünki, bu və ya digər sosial qrup tərəfindən ədalətli hesab olunan bölgü mexanizmi, 

digər sosial qrup üçün ədalətsiz ola bilər. Buradan da əhali gəlirlərinin nə vaxt ədalətli, nə 

vaxt ədalətsiz  formalaşmasının müəyyən edilməsi zərurəti  meydana çıxır. Ədalət baxımdan 

əhalinin gəlirlərinin bölgüsünə yanaşsaq əmək qabiliyyətli bütün ölkə vətəndaşları əməyinə, 

mülkiyyət sahibləri mülkiyyətinə, sahibkarlar sahibkarlıq qabiliyyətinə, əmək və sahibkarlıq 

qabiliyyəti, mülkiyyəti olmayan insanlar isə bir insan olaraq yaşamaq haqqına  uyğun olaraq  

gəlir əldə etməlidir. Şübhəsiz ki, gəlirlərin bölgüsünün bu mexanizmi ədalətli olsa da 

cəmiyyət üzvlərinin gəlirlərində fərqlər qaçılmazdır. Burada əmək sahibləri də, mülkiyyət 

sahibləri də, sahibkarlar da, cəmiyyətin digər üzvləri də fərqli gəlirə malik olacaqlar, çünki 

onlar həm gəlir əldə etməsi üsulu və forması, həm də malik olduqları ehtiyyatların kəmiyyət 

və keyfiyyəti bir-birindən fərqlidirlər. Bu fərqlər ilkin bölgü zamanı həm iqtisadi ehtiyat 

sahiblərinə, həm də təkrar bölgü nəticəsində gəlir əldə edən cəmiyyət üzvlərinə münasibətdə 

mövcud olur. Buradan da dövlət gəlirlərin ilkin və təkrar bölgüsü zamanı meydana çıxan 

fərqləri azaltmalı olur. Deməli, bazara münasibətdə ədalətli olan gəlirlərin ilkin bölgüsü 

(yalnız cəmiyyətin əmək qabiliyyətli və iqtisadi ehtiyyatlara malik hissəsinin gəlirləri) 

gəlirlərdə qeyri-bərabərliyə səbəb olur ki, bu da dövlətin iştirakı ilə  təkrar bölgü yolu ilə 

azaldılır. Dövlətin iştirakı ilə həyata keçirilən bölgü heç bir vaxt bərabərliyə gətirib 

çıxarmamalıdır. Əks təqdirdə cəmiyyətin maraqları zəifləyir, sosial proqramlar hesabına 

yaşayanların sayı artır. 
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
Əhali gəlirlərinin bölgüsünün yeni mexanizmi əhali gəlirlərini istehsalda iştirak və 

istehsalın nəticələri ilə sıx əlaqəli olduğundan, o əmtəə istehsalını, xidmətlər göstərilməsini və 

əhali gəlirlərinin həcmini  müəyyən edən çox mühüm amil kimi çıxış edir. Doğrudur, bu 

əlaqənin güclənməsi işçilərin, iqtisadi ehtiyat sahiblərinin, eləcə də bütün cəmiyyət üzvlərinin 

gəlirlərində fərqlərin dərinləşməsinə səbəb olur, lakin əhali gəlirlərinin qeyri-bərabərliyinin 

bu yolla güclənməsi iqtisadi baxımdan bazar iqtisadiyyatının mövcudluğunun zəruri şərtidir. 

Odur ki, bu çox vacib cəhəti nəzərə almadan cəmiyyətin bütün üzvlərinin gəlirlərinin 

bərabərliyi dalınca qaçmaq iqtisadi səmərəliliyi minimuma endirir. İqtisadi səmərəliliyin 

azalması isə bir qayda olaraq ölkədə iqtisadi artımın aşağı düşməsinə və iqtisadi tənəzzülə, 

ÜDM və şəxsi gəlirin azalmasına səbəb olur. 

Gəlirlərin bölgüsündə əməyi, mülkiyyəti, sahibkarlıq qabiliyyətini nəzərə alan  bazar 

mexanizmi nə qədər ədalətli görünsə də istehlakçının ehtiyaclarına, istehlak xüsusiyyətlərinə, 

tələblərinə reaksiya verməməsi, hümanzmi nəzərə almaması baxımdan bazar iqtisadiyyatının 

ən böyük çatışmamazlığıdır. Lakin bazar münasibətləri tam təşəkkül tapdıqda, ölkədə bütün 

işləmək və yüksək gəlir əldə etmək istəyənlər üçün bərabər imkan yaradır, iqtisadi resursların 

sahiblərinin hər birinin gəliri tələb və təklif qanunları, istehsal amillərinin faydalılıq həddi və 

son məhsulu əsasında formalaşır. Bu nöqteyi-nəzərdən ixtisassız və peşəkar olmayan əməyə 

tələbin aşağı olması və buradan da bu əmək sahiblərinin gəlirlərinin digərləri ilə müqayisədə 

az  olması təbii və  tamamilə ədalətlidir  

Cəmiyyətin bütün üzvləri milli gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsündə iştirak 

etməlidir. Çünki onun mövcudluğu, istehsalın daim təkrarlanması, insanların təkrar 

istehsalının zəruriliyi əhali gəlirlərinin mütləq qeyri-bərabər və yalnız onu yaradanlar arasında 

bölüşdürülməsini istisna edir. Bu bir həqiqətdir ki, elə bir cəmiyyət tapmaq olmaz ki, onun 

bütün üzvləri işləmək və gəlir yaratmaq qabiliyyətinə malik olsunlar. Əgər, Dövlət Statistika 

Komitəsinin məlumatlarına müraciət etsək, görərik ki, 2015-ci ildə Azərbaycanda iqtisadi fəal 

əhalinin sayı 4859,8 min nəfər, onlardan 4623,4 min nəfəri iqtisadi əmək fəaliyyəti ilə məşğul 

olan əhali olub. Rəsmi işsizlərin sayı isə 29,3 min nəfər təşkil etmişdir. Dünyanın bütün 

ölkələrində belə bir fakt müşahidə olunur, fərq yalnz ümumi əhalinin tərkibində əmək 

qabiliyətli əhalinin və əmək qabiliyyətli əhalinin ümumi miqdarında işləməyənlərin xüsusi 

çəkisindədir. 

İnsanlar istənilən anda gəlirinin ilk manatını faydalılıq baxımından daha zəruri istehlak 

şeylərinin alınmasına xərcəyir. Elə ki, onlar özlərinin zəruri tələbatlarını ödəyirlər, gəlirlərinin 

qalan hissəsini faydalılıq baxımından ikinci və üçüncü dərəcəli olan əmtəə və xidmətlərin 

alınmasına sərf edirlər. Bu isə onu göstərir ki, gəlirlərimizin hər sonrakı manatının faydalılıq 

həddi getdikcə aşağı düşür. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, əhalinin gəlirləri nə qədər 

çox ədalətli bölünərsə sonuncu manatın faydalılıq həddi də bir o qədər dəyişir. Əgər gəlirlərin 

yaranmasına və onların əhali arasında bölüşdürülməsinə bir dəfə baş verən akt kimi baxsaq,  

yəni  nə istehsalın, nə də istehlakın təkrar baş verməyəcəyini qəbul etsək, bu zaman gəlirlərin 

son manatının faydalığının bərabər olmasının zəruriliyi və üstünlüyü şəksizdir. Lakin nəzərə 

alsaq ki, cəmiyyətin mövcud olması üçün istehsalın, bölgünün, mübadilənin və istehlakın 

genişlənmiş formada təkrar baş verməsi zəruridir, bu zaman əhali arasında gəlirlərin son 

manatının faydalığının bərabərliyinin çox böyük çatışmazlıqları üzə çıxır.  

Əhali gəlirlərinin bölgüsü zamanı gəlirlərin qeyri-bərabərliyinə səbəb olan   amilləri 

nəzərə almadan və bərabərlik dalınca qaçılması praktiki və nəzəri cəhətdən yol verilməzdir. 

İqtisadi ehtiyatlar cəmiyyət üzvləri arasında qeyri-bərabər bölüşdürüldüyündən və onların 

məhsuldarlığı, habelə insanların bacarığı və qabiliyyəti müxtəlif olduğundan əhali gəlirləri 

qeyri-bərabər olmalıdır. Əhali gəlirlərinin qeyri-bərabərliyi zəruri olduğundan bu qeyri-

bərabərliyin hədlərinin və ya optimalılıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi çox əhəmiyyətlidir. 
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Bunsuz əhali gəlirlərinin tənzimlənməsinə dair dövlət siyasətini həyata keçirmək, cəmiyyətdə 

sosial tarazlığı təmin etmək mümkün deyildir. 

Əhali gəlirlərinin bölgüsü və vergi sistemi  

Əhali gəlirləri arasında fərqin səviyyəsini müəyyən edərkən istehsalın inkişafı, iqtisadi 

artımın həvəsləndirməsi və cəmiyyət üzvlərinin tələbatlarının dolğun ödənilməsi 

meyarlarından yanaşmaq lazımdır. Yəni əhali gəlirləri elə bölüşdürülməlidir ki, o, bir tərəfdən 

ölkə vətəndaşlarında məhdud iqtisadi ehtiyatlardan səmərəli istifadədə və şəxsi gəlirlərin 

artırılmasında maraq doğursun, digər tərəfdən ölkəmizin bütün təbəqələrinin həyat 

səviyyəsinin yüksəlməsinə təkan versin. Bu isə yalnız o halda mümkündür ki, iqtisadi 

səmərəliliklə ədalətlilik üzvü surətdə əlaqələndirilmiş olsun. İqtisadi səmərəliliklə gəlirlərinin 

bölgüsünün üzvi surətdə əlaqələndirilməsi yalnız dövlət səviyyəsində həlli mümkün olan bir 

problemdir.  Odur ki, dövlət burada sosial - iqtisadi münasibətlərin tənzimləyicisi kimi çıxış 

etməlidir və əhali gəlirlərinin formalaşmasına və bölgüsünə biganə qalmamalıdır. Bunun üçün 

dövlətin müəyyən strukturları və mexanizmiləri gəlirlərin yenidən bölgüsünü vergilər və 

sosial proqramlar vasitəsilə həyata keçirir. Gəlirlərin əsaslandırmadan bölgüsü son nəticədə 

müxtəlif əhali kateqoriyası,  o cümlədəndə bütövlükdə ölkənin iqtisadiyyatı üçün bir sıra çox 

mühüm sosial-iqtisadi nəticələrə səbəb olur:  

 Hər cür iqtisadi maraq və işgüzar fəallıq aşağı düşə bilər;  

 ÜDM və şəxsi gəlirin artım templəri ləngiyər;  

 Vergi və sosial proqramlarla bağlı təşkilatlar genişlənər və onların öz 

funksiyaların yerinə yetirməsi ilə əlaqədar xərclər artar; 

 İnvestisiyalara və yığıma meyl azalar;  

 Cəmiyyətdə ələ baxımlıq meyli güclənər. 

Bütün bu qeyd olunanlar kifayət qədər əsaslı və təsirli arqumentlər olduğundan 

gəlirlərin ədalətli bölgüsü, əhali gəlirlərinin formalaşması və iqtisadi həvəsləndirmə daim 

dövlətin diqqət  mərkəzində durmalıdır. Bu nöqteyi nəzərdən həlli vacib olan mühüm 

məsələlərdən biri əhali gəlirlərinə qoyulan vergilərin təkmilləşdirilməsidir. Vergilər heç də 

sadəcə büdcənin gəlirlərinin formalaşması vasitəsi deyil (şübhəsiz bu mühümdür), eyni 

zamanda o makro və mikrosəviyyədə gəlirlərin tənzimlənməsinin iqtisadi vasitəsidir. Vergilər 

özünün bölüşdürücü, həvəsləndirici və nəzarətedici funksiyaları vasitəsilə vətəndaşların 

iqtisadi fəaliyyət növlərinin və formalarının genişləndirilməsi, azad sahibkarlıqla xarakterizə 

olunan bazar iqtisadiyyatının inkişafı və sosial transfertlər üçün mənbə kimi çıxış edir. Əhali 

gəlirlərinin tənzimlənməsində verginin rolu əhəmiyyətli dərəcədə cəmiyyətdə ona olan 

münasibətdən və onun düzgün başa düşülməsindən asılıdır. Lakin çox da uzaq olmayan 

keçmişdə ölkəmizdə gəlir vergisinə münasibət birmənalı olmamış, onun məhdudlaşdırılması 

və getdikcə ləğvi istiqamətində siyasət yeridilmişdir. İlk belə addım 1960-cı ilin mayında 

hazırlanmış xüsusi qanun  və bunun əsasında fəhlə və qulluqçulardan tutulan gəlir vergisinin 

orta hesabla 1/3 dəfə azaldılması olmuşdur. 

Azərbayanda fəal vergi siyasəti siyasi müstəqillik bərpa olunduqdan sonra həyata 

keçirilməyə başlamışdır. Bunu qısa vaxt kəsiyində qəbul edilmiş vergi qanunları (“Hüquqi 

şəxslərin mənfəətindən və gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən vergilər haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu, “Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və 2000-ci ildə qəbul olunmuş “Vergi 

məcəlləsi” və s.) sosial siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri olan gəlirlərin 

formalaşmasının və istifadəsinin mühüm aləti kimi çıxış edir və dövlətin vergi siyasətini 

müəyyənləşdirir. Əhali gəlirlərinin tənzimlənməsində və onun səmərəliliyinin yüksəlməsində 

“Vergi Məcəlləsi”ndə əksini tapan vergi növlərinin hər birinin müəyyən  rolu vardır. Lakin 

təsiri və əhəmiyyəti baxımdan əhalidən gəlir vergisi,  rusum  və ödəmələr daha önəm daşıyır. 
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Region və sahə iqtisadiyyatı 

  
Çünki əhalidən tutulan bu ödəmələr son nəticədə onların məcmu gəlirini tənzimləyir və 

əhalinin sərəncamında qalan gəlirin kəmiyyətini (məbləğini) müəyyən edir. 

 

Əhalidən tutulan gəlir vergisinin düzgün müəyyən edilməsi əhali gəlirlərinin 

səviyyəsinə birbaşa təsir göstərir. Heç də həmişə vergitutma obyekti (əhalinin məcmu  gəliri) 

vergi tutma bazası (əhali gəlirlərinin vergi tutulan hissəsi) ilə üst-üstə düşmür və fərqli 

kəmiyyətlərdir.  Odur ki, vergi obyekti olan məcmu gəliri vergi bazası olan və vergi ödənilən 

gəlirdən fərqləndirmək lazımdır. Vergitutma bazasının müəyyən edilməsi əhali gəlirinin 

tənzimlənməsində və onun səmərəliyinin yüksəldilməsində mühüm mərhələdir. Belə ki, 

əhalinin bütün gəlirləri vergiyə cəlb olunarsa və vergi güzəştinin tətbiq olunmaması əhalinin 

gəlirləri arasındakı qeyri-bərabərliyi daha da artır, yoxsul və aztəminatlı əhalinin həyat 

səviyyəsi daha da pisləşir. Təbii ki, Azərbaycanda tətbiq olunan vergi sistemi nə qədər ədalətli 

görünsə belə, o iqtisadi cəhətdən yetkin hesab oluna bilməz. Belə ki, təyin edilən müxtəlif 

vergi güzəştləri ən azı son nəticədə insanlarda ələbaxımlıq hissi oyadır və bütövlükdə ölkədə 

əmək ehtiyatlarından səmərəli və yetərincə istifadəyə mane olur. Bunları nəzərə alaraq inkişaf 

etmiş dövlətlərin təcrübəsindən istifadə edərək vergi sahəsində edilən güzəştlərə olduqca 

diqqətli yanaşmaq lazım gəlir. Əhalinin məcmu gəlirlərinin formalaşmasında mühüm 

məsələlərdən biri də vergitutma bazası olan əhali gəlirlərinin vergiyə cəlb olunan hissəsinin 

müəyyən edilməsi və ya hansı həddən başlayaraq ona vergi dərəcələrinin tətbiq edilməsidir. 

Hər bir vergi güzəşti və kifayət qədər yüksək gəliri olmayan ölkə vətəndaşının aylıq gəlirinin 

ilk manatından başlayaraq bütün gəlirin vergiyə cəlb olunması onun ağır olan vəziyyətini bir 

az da ağırlaşdırır və iqtisadi marağını zəiflədir. Buna görə də, vergi tutulmayan minimumunun 

müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Vergitutma obyektindən asılı olmayaraq vergi tutulmanın minimumunun dəqiq və 

əsaslandırılmış qaydada müəyyən olunması çox vacibdir. Aşağı vergi dərəcəsi elə müəyyən 

olunmalıdır ki, vergilər tutulduqdan sonra adambaşına düşən gəlirlər yaşayış minimumdan 

aşağı olmasın və onların normal istehlakını təmin etsin. Yüksək vergi tarifi isə təmin olunmuş 

əhali ilə yüksək təminatlı əhali arasındakı fərqi azaltsa da, onu tamamilə aradan qaldırmır və 

əhlinin yüksək gəlir əldə etmək marağını qoruyub saxlayır. Yoxsulluq və aztəminatlıqla 

mübarizə aparılan hər bir ölkədə vergi tutulmanın minimumu az təminatlı əhalinin həyat 

səviyyəsinin qoryucusu kimi çıxış edən yaşayış minimumundan az olmayaraq müəyyən 

olunur. Çünki əhalinin gəlirləri yaşayış minimundan aşağı olarsa, onlar yoxsullar cərgəsinə 

qoşulur, onların ünvanlı yardımlara ehtiyacı yaranır.  

Nəticə 

    Vergitutma bazasının müəyyən edilməsi əhali gəlirinin tənzimlənməsində və onun 

səmərəliyinin yüksəldilməsində mühüm mərhələdir. Tətbiq olunan vergi sistemi nə qədər 

ədalətli görünsə belə, o iqtisadi cəhətdən yetkin hesab oluna bilməz. Belə ki, təyin edilən 

müxtəlif vergi güzəştləri ən azı son nəticədə insanlarda ələbaxımlıq hissi oyadır və 

bütövlükdə ölkədə əmək ehtiyatlarından səmərəli və yetərincə istifadəyə mane olur. Bunları 

nəzərə alaraq inkişaf etmiş dövlətlərin təcrübəsindən istifadə edərək vergi sahəsində edilən 

güzəştlərə olduqca diqqətli yanaşmaq lazımdır. 
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Турал Фархад оглу  Алиев 

Роль справедливого распределения доходов от налогов 

Резюме 

Для выявления уровня дифференциации доходов населения необходимо 

учитывать такие факторы, как: уровень развития общества, стимулирование 

экономического роста и тенденции удовлетворения главных потребностей общества. 

Сопоставление экономической эффективности с распределением доходов является 

проблемой экономической политики государства.  

Ключевые слова: налоговая система, социально-экономическая  развития и 

механизм регулирования 

 

Tural Farxad Aliyev 

Fair distribution of income tax in the role 

                                      Summary 

Production growth, stimulation of economic growth and fulfillment the demands of 

society members are the criteria to be considered while differentiating the levels of income of 

society members. Coordination of economic efficiency with income distribution is a problem 

that can be solved only on government level. 

Key words: tax system, socio-economic development and regulatory mechanisms 
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