“Azərbaycan Respublikasının Məşğulluq Strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2011-2015-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 noyabr tarixli 1836 nömrəli Sərəncamının 2-ci
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Dövlət Proqramının aidiyyəti bəndləri üzrə
2011-2015-ci illər üzrə Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər barədə məlumat
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Yeni iş yerlərinin yaradılması üçün
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sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata
keçirilməsi

İcra
müddəti
Yeni iş yerlərinin yaradılması üçün regionlara investorların cəlb edilməsi 2011-2015
məqsədi ilə investisiya imkanlarının araşdırılması və xarici investorlara təqdim
ediləcək konkret investisiya təkliflərinin hazırlanması istiqamətində müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarından daxil olmuş təkliflərə müvafiq qaydada münasibət bildirilmişdir.
Görülmüş işlər

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin 2011-2015
qeydiyyatının “bir pəncərə” prinsipi üzrə aparılması işləri davam etdirilmişdir.
2011-ci ilin 1 iyul tarixindən tətbiqinə başlanılan fərdi sahibkarların eqeydiyyat sistemi vasitəsilə bu günədək ümumilikdə 83276 fiziki şəxsin vergi
uçotuna alınması təmin edilmişdir.
Eyni zamanda, 2012-ci ilin 6 fevral tarixindən ölkədə tətbiq edilən
kommersiya hüquqi şəxslərin e-qeydiyyat sistemi vasitəsilə 9488 yerli
investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət dövlət qeydiyyatına alınmışdır.
2015-ci ilin əvvəlindən isə 2451 yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət elektron qaydada təqdim etdiyi ərizəyə əsasən dövlət qeydiyyatına
alınmışdır. Elektron qaydada aparılmış qeydiyyatın xüsusi çəkisi kommersiya
hüquqi şəxslər üzrə 46,3 faiz, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər üzrə isə 48,4
faiz olmuşdur.
“Doing Business” hesabatının hazırlanması məqsədilə müvafiq
hesablamalar və cədvəllər hazırlanaraq mütəmadi olaraq aidiyyəti üzrə
göndərilmişdir. Görülmüş tədbirlər nəticəsində biznes mühitinin əlverişliliyi
üzrə qiymətləndirməni özündə əks etdirən "Doing Business 2016" reytinq
hesabatında Azərbaycan Respublikası əvvəlki hesabatdakı (12-ci yer)
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mövqeyini yaxşılaşdıraraq 189 ölkə arasında 7-ci olmuşdur.
E-qeydiyyatın tətbiqi yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər
üçün əvvəlki prosedurlara olan tələbləri aradan qaldırmış və nəticədə ölkədə
biznesə başlama prosedurlarının sayı 6-dan 2-yə, sərf edilən müddət 8
gündən 3 günə enmişdir.
Eyni zamanda, hesabatda Azərbaycan Respublikasının “Vergilərin
ödənişi” indikatorunda mövqeyi qorunmuşdur. Bu reytinq üzrə Azərbaycan
189 ölkə arasında 34-cü olmuşdur. 2015-ci il üçün bəyannamələrin
doldurulması və vergilərin ödənilməsinə sərf olunan illik vaxt (saat) indikatoru
2007-ci ilə nisbətən 5,1 dəfə azalaraq 1000 saatdan 195 saata, ödəmələr (illik
sayı) indikatoru 5,2 dəfə azalaraq 37-dən 7-yə düşmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının Qərarı ilə
“Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı” və “Fərdi sahibkarların
onlayn qeydiyyatı” elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlərdə edilmiş
dəyişikliklərin Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə
daxil edilməsi təmin edilmişdir.
İnternet üzərindən göstərilən elektron xidmətlərin çeşidi və həcmi
genişləndirilmişdir. Belə ki, “Fəaliyyətinə xitam verilmiş fiziki şəxsin
fəaliyyətinin bərpa edilməsi”, “Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması
haqqında” ərizələrin elektron şəkildə vergi orqanına təqdim edilməsi üzrə
müvafiq proqram təminatları hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir.
Eyni zamanda, ölkəmizdə vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə informasiya əldə edilməsi üçün aidiyyəti dövlət
qurumları ilə inteqrasiyanın genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi sahəsində
2011-2015-ci illərdə “Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Vergilər
Nazirliyinin “Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi”ndən istifadə
reqlamenti haqqında”, “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin “Avtomatlaşdırılmış Vergi
İnformasiya Sistemi”ndən istifadə edilməsi reqlamenti haqqında”, “Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilə Vergilər Nazirliyinin
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elektron informasiya sistemləri arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsi
haqqında”, ““Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya sistemi ilə Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyinin “Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya
Sistemi” arasında elektron məlumat mübadiləsinin reqlamenti haqqında” və
“Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin icra məmurlarının
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin “Avtomatlaşdırılmış Vergi
İnformasiya Sistemi”nin məlumatlarından istifadə reqlamenti haqqında”
Razılaşmalar imzalanmışdır.
Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması
Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması istiqamətində tədbirlərin 2011-2015
məqsədi ilə qanunsuz sahibkarlığın və
davam etdirilməsi məqsədilə qanunsuz sahibkarlığın və vergi orqanında uçota
vergi orqanında uçota durmadan
durmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma hallarının qarşısının alınması
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma
sahəsində nəzarətin gücləndirilməsi barədə Vergilər Nazirliyi tərəfindən
hallarının qarşısının alınması istiqamətində Naxçıvan MR Vergilər Nazirliyinə və yerli vergi orqanlarına müvafiq tapşırıq
tədbirlərin gücləndirilməsi
verilmişdir.
2011-2015-ci illər ərzində vergi orqanında uçota durmadan qanunsuz
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma hallarının aşkar edilməsi üzrə həyata
keçirilmiş operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin nəticələri barədə 15055 akt tərtib
olunmuşdur. Aktlara əsasən qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslərə 568,6
min manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilmiş və onlardan 11296nın vergi orqanlarında uçota alınmaları təmin olunmuşdur.
Qeyd olunan illərin yekunu üzrə başa çatdırılmış səyyar vergi yoxlamalar
zamanı 1313 vergi ödəyicisinin qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olduğu (belə ki, 1304 vergi ödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunduğu hallarda belə razılıq
olmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması və 9 vergi ödəyicisinin vergi
orqanında uçota durmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması) aşkar
edilərək barələrində qanunamüvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Hesabat illərində Vergilər Nazirliyi tərəfindən qanunsuz sahibkarlığın və
vergi orqanında uçota durmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olma
hallarının müəyyən edilməsi və qarşısının alınması istiqamətində müvafiq
3

№

Tədbirin adı

1.11 Sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərin
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terminalları şəbəkəsinin genişləndirilməsi
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tədbirlər görülmüşdür.
Daxil olmuş məlumat və materiallar üzrə 2011-2015-ci illər ərzində
qanunsuz sahibkarlıq faktları ilə bağlı 227 cinayət işinə başlanmışdır. Həmin
illər ərzində aparılan araşdırmalar nəticəsində istintaqı tamamlanmış cinayət
işlərindən cəmi 75 cinayət işi 75 şəxs barəsində ittiham aktı ilə baxılması üçün
məhkəməyə göndərilmiş, 42 işin icraatına bəraətverici əsaslar olmadan
(CPM-nin 40.2.-ci maddəsi ilə) xitam verilmiş, digər işlər üzrə isə ibtidai
istintaq davam etdirilir.
Vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi, ölkədə 2011-2015
sahibkarlığın inkişafı və əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması məqsədilə
2011-ci ildən etibarən respublika üzrə vergi ödəyicilərinin istifadəsinə verilən
kompyuter terminallarının sayı artırılaraq 30-a çatmışdır.
Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin spektrinin və əhatə dairəsinin
genişləndirilməsi, keyfiyyətin günün tələbləri səviyyəsinə qaldırılması üçün
2012-ci ildən başlayaraq vergi ödəyicilərinə xidmət terminallarının bazasında
vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri yaradılmışdır.
Vergilər Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər)
Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) arasında 2008-ci ildə imzalanmış
Partnyorluq Sazişinə əsasən ASK nümayəndələri 2011-ci ildən etibarən vergi
ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində sahibkarların məlumatlandırılması və
maarifləndirilməsi sahəsində fəaliyyətə başlamışdırlar.
2012-ci il ərzində xidmət mərkəzləri istifadəyə verilməklə mərkəzlərin
ümumi sayı 36-ya çatdırılmışdır.
2013-cü ildə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri Avtomatlaşdırılmış
Vergi İnformasiya Sisteminə inteqrasiya edilmiş və sürətli internet xətti ilə
təchiz olunmuşdur.
Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri tərəfindən göstərilən xidmətlərin
sırasına Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi adından vergi
ödəyicilərinə gücləndirilmiş elektron imza üzrə sertifikat xidmətlərinin
göstərilməsi əlavə edilmişdir.
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Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi
məqsədi ilə “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində vergi ödəyicilərinin qəbulu
və xidmətin təşkili Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
2013-cü ilin noyabr ayında Bakı şəhərində Mirəli Qaşqay küçəsi 56
ünvanında vergi ödəyicilərinin, ümumilikdə əhalinin vergilərlə bağlı bütün
xidmətləri ala biləcəyi, eyni zamanda bütün prosedurları həyata keçirə biləcəyi
müasir xidmət mərkəzi yaradılmışdır.
2014-cü ilin noyabr ayının 3-də Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun
Bakıxanov qəsəbəsində yeni Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzi istifadəyə
verilmiş və burada göstərilən xidmətlərdən vergi ödəyicilərinin faydalanması
üçün müvafiq şərait yaradılmışdır.
2014-cü ildə respublikada fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə xidmət
mərkəzlərinin funksional imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə 7 xidmət
mərkəzində cari təmir işləri aparılmış, 14 xidmət mərkəzi yeni mebellərlə
təmin edilmiş, 9 xidmət mərkəzində texniki tədbirlər görülərək növbə və
qeydiyyat aparatları, səsyazma və video müşahidə qurğularının, kompüter
avadanlıqlarının quraşdırılması təmin edilmişdir. Eyni zamanda vergi
ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsinə başlanılmışdır.
Bununla yanaşı 2014-cü ilin aprel ayında vergi ödəyicilərinə xidmət
mərkəzlərində göstərilən xidmətin səviyyəsinin və keyfiyyətinin müəyyən
edilməsi və ölçülməsi məqsədi ilə “Birlikdə daha yaxşı olaq!” anket sorğusu
hazırlanmış və anket-sorğusunun Vergilər Nazirliyinin “www.taxes.gov.az”
rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə keçirilməsinə başlanılmışdır.
Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin və ödəyici məmnunluğunun səviyyəsinin yüksəldilməsi
məqsədilə 2015-ci il ərzində vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin 23-də
növbə və qeydiyyat aparatlarının, səsyazma və video müşahidə qurğularının
quraşdırılması təmin edilmişdir. Bununla da növbə və qeydiyyat aparatları,
səsyazma və video müşahidə, qiymətləndirmə (sorğu keçirmə) qurğuları, yeni
kompyuter avadanlıqları quraşdırılmış xidmət mərkəzlərinin sayı 33-ə
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2.2. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və
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məqsədi ilə təkliflərin hazırlanması
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çatmışdır.
Sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərin məlumatlandırılması və vergi
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə əlverişli şəraitin yaradılması məqsədi ilə
vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin şəbəkəsi genişləndirilərək Ucar və
Zərdab rayonlarında müasir tələblərə cavab verən vergi ödəyicilərinə xidmət
mərkəzlərinin tikintisi başa çatdırılmış və 14 may 2015-ci il tarixdən vergi
ödəyicilərinin istifadəsinə verilmişdir.
“Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid standartları”nın yeni redaksiyada
təsdiq edilməsi ilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri tərəfindən göstərilən
xidmətlərin spektrı genişləndirilərək 85-ə çatdırılmışdır.
Hazırda respublikada 55 vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzi fəaliyyət
göstərir ki, onlardan 13-ü vergi orqanlarının inzibati binalarında, 42-si isə
inzibati binalardan kənarda yerləşir.
Bununla yanaşı vergi orqanlarının büdcədənkənar fondunun vəsaiti
hesabına 10 sayda xidmət mərkəzinin tikintisinə və mövcud xidmət
mərkəzlərinin binalarında yenidənqurma işlərinin yerinə yetirilməsinə dair
müqavilələr bağlanılmış və işlərin icrası üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi
təmin edilir.
Vergi Məcəlləsinin 106.2-ci maddəsi ilə əlillərin və ya sağlamlıq imkanları 2011-2013
məhdud uşaqların ictimai təşkilatlarına məxsus olan işçilərinin ümumi sayının
azı 50 faizi əlillərdən və ya sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək
şəxslərdən ibarət olan istehsal müəssisələrinin mənfəət vergisinin dərəcəsi 50
faiz azaldılır.
Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən
şəxsləri işlə təmin edən işəgötürənləri həvəsləndirmək məqsədi ilə aidiyyəti
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarından daxil olmuş təkliflərə müvafiq qaydada
münasibət bildirilmişdir.

6

