“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
icrası ilə əlaqədar Vergilər Nazirliyi üzrə 2015-ci il ərzində görülmüş işlər barədə məlumat
№
4.1.1.

Tədbirin adı

Tədbirin icra vəziyyəti

Vergi siyasətinin və vergi dərəcələrinin
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
optimallaşdırılmasının davam etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 20 oktyabr 2015-ci il tarixli 1384IVQD nömrəli Qanununa əsasən 2016-cı il yanvarın 1-dən Vergi Məcəlləsində
bir sıra dəyişikliklər həyata keçirilməklə, vergi siyasətinin və dərəcələrinin
optimallaşdırılması davam etdirilmişdir.
Vergi Məcəlləsində edilmiş dəyişikliyə əsasən Vergi Məcəlləsinin 102.1.6cı maddəsində “250” rəqəmi “2500” rəqəmi ilə, “3000” rəqəmi “30000” rəqəmi
ilə əvəz edilmişdir. Bununla fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının
olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500
manatadək olduqda əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış
minimumunun 1 misli (136 manat), illik gəliri 30000 manatadək olduqda əmək
qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli (1632 manat)
məbləğində olan hissəsi fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad edilir.
Sözügedən dəyişiklik ölkədə həyata keçirilən sosial siyasətə uyğun olaraq
əhalinin gəlirlərini artırmaqla onların maddi rifahının yaxşılaşmasına müsbət
təsir göstərəcəkdir.
Qeyd olunan qanunla Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən
bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi
olmaq hüququndan istifadə etdikləri halda tikinti-quraşdırma işlərinə
başlandığı rübdə tikilən binanın sahəsinin hər kvadratmetri üçün 45 manat
məbləğinə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş ölkənin şəhər və
rayonlarının ərazilərinin zonalar üzrə əmsallarını tətbiq etməklə
sadələşdirilmiş vergi hesablanmalı və hesablanmış vergi bərabər hissələrlə
10 rüb ərzində dövlət büdcəsinə ödənilməlidir. Binanın qeyri-yaşayış sahəsinə
münasibətdə hesablanmış sadələşdirilmiş vergi 1,5 yüksəldici əmsala
vurulacaqdır. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxs sadələşdirilmiş vergi
rejimini seçdiyi halda hüquqi şəxslər ƏDV-nin, mənfəət vergisinin və əmlak
vergisinin, fiziki şəxslər isə ƏDV-nin və gəlir vergisinin ödənilməsindən azad
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edilirlər. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş verginin
ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etmədikləri halda onlar tərəfindən
yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilmə dəyərindən ƏDV, təqdim
etmədən əldə edilən gəlirləri ilə gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərqdən
yaranan mənfəətdən mənfəət (gəlir) vergisi və həmin fəaliyyət prosesində
istifadə olunan əmlaka görə əmlak vergisi (hüquqi şəxslər üçün) dövlət
büdcəsinə ödənilməlidir.
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən bina tikintisi fəaliyyəti ilə
məşğul olan şəxslərə vergitutma metodu üzrə seçim hüququnun verilməsi
onlar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətində maliyyə resurslarından səmərəli
istifadə edilməsinə və tikinti sektorunun inkişafına şərait yaradacaqdır.
Bundan əlavə Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə daşınmaz əmlakın
təqdim edilməsi (satılması) üzrə müqavilələri təsdiq edən notariuslar
tərəfindən ödəmə mənbəyində sadələşdirilmiş verginin tutulması, 1 (bir) bank
günü ərzində dövlət büdcəsinə ödənilməsi və aylıq bəyannamənin vergi
orqanına təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Nəticədə daşınmaz əmlakların
təqdim edilməsindən gəlir əldə edən şəxslərin vergi uçotuna alınması və onlar
tərəfindən müvafiq bəyannamənin vergi orqanına təqdim edilməsi zərurəti
aradan qalxır.
Bunlarla yanaşı, fiziki şəxsin azı 5 il ərzində yaşayış yeri üzrə
qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələrinin təqdim edilməsi, daşınmaz əmlakın
hədiyyə, maddi yardım və miras formasında ailə üzvləri tərəfindən verilməsi,
daşınmaz əmlakın dövlət ehtiyacları üçün alınması, əmlakın ər və arvad
arasında verilməsi, keçmiş ər-arvad arasında boşanma prosesində verilməsi
ödəmə mənbəyində vergidən azad edilir.
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən ticarət və ictimai iaşə
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə dövriyyəsindən asılı olmayaraq
sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ verilməklə, əldə edilən ümumi
hasilatın həcmindən ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin 6 faiz, ictimai
iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin isə 8 faiz dərəcə ilə sadələşdirilmiş
vergi ödəməsi nəzərdə tutulur. Ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan
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və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə edən
şəxslərin ticarət dövriyyəsi 200 min manatdan artıq olduqda onlar ƏDV
ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmırlar. Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq
hüququnun verilməsi vergi inzibatçılığını sadələşdirməklə yanaşı, adıçəkilən
vergi ödəyicilərinin vergi yükünün azaldılması, ticarət dövriyyələrinin
şəffaflaşması və vergitutma obyektinin genişlənməsi ilə nəticələnəcəkdir.
Belə ki, sadələşdirilmiş vergini ödəyən ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə
məşğul olan hüquqi şəxslər ƏDV-nin, mənfəət və əmlak vergisinin, fiziki
şəxslər isə ƏDV-nin və gəlir vergisinin ödənilməsindən azad edilirlər.
Ticarət dövriyyəsi 200 min manatdan artıq olan şəxslər sadələşdirilmiş
verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etmədikləri halda Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş ümumi qaydada ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyata
alınaraq ƏDV, ilin yekunlarına əsasən mənfəət (gəlir) və əmlak vergilərini
(hüquqi şəxslər üçün) dövlət büdcəsinə ödəməlidirlər.
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən ƏDV-nin məqsədləri üçün
ərizə vermə öhdəliyini yaradan vergi tutulan əməliyyatların həcminin 120 min
manatdan 200 min manatadək, ƏDV qeydiyyatının ləğvi üçün vergi tutulan
əməliyyatların həcminin 60 min manatdan 100 min manatadək artırılması
həyata keçirilmişdir. Qeyd olunan dəyişiklik dövriyyəsi 200 min manatadək
olan şəxslərə sadələşdirilmiş vergitutma rejimində fəaliyyətlərini davam
etdirməyə imkan verəcəkdir ki, bu da vergi inzibatçılığının sadələşdirilməsi ilə
yanaşı həmin vergi ödəyicilərinin vergi yükünün azaldılmasını təmin
edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 mart 2015-ci il tarixli 97
nömrəli qərarı ilə 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarda dəyişikliklər
edilərək Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərin sayı 62-yə
çatdırılmış və siyahıya 2 yeni xidmət əlavə edilmişdir:
- Çağrı Mərkəzi vasitəsilə “Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi”nin
təqdim edilməsi;
- gəlir və ya mənfəət vergisinin hesabatının verilməsi müddətinin
uzadılması barədə ərizələrin qəbulu.
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Ödəmə köşklərində vergilərin ödənilməsinin tətbiqi ilə əlaqədar Vergilər
Nazirliyinin əməkdaşları icraçı şirkətlərin nümayəndələri ilə görüşlər keçirmiş
və danışıqlar aparmışdır.
Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərdən olan “Çağrı
Mərkəzində SMS vasitəsilə daxil olmuş müraciətlərin SMS ilə
cavablandırılması” və “İkitərəfli SMS xidməti” vasitəsilə vergi ödəyicilərinə
göndərilən məlumatların genişləndirilməsi məqsədilə hesabat dövründə zəruri
işlər görülmüşdür. Nəticədə “İkitərəfli SMS xidməti” vasitəsilə abunə olmuş
şəxslərə vergi öhdəlikləri və vergi orqanının qanuni tələbləri barədə 21
istiqamətdə, xidmətdən sorğu vasitəsilə istifadə edən şəxslərə 5 istiqamətdə
məlumatlar göndərilir. Hazırda icraçı şirkət tərəfindən “Azercell” və “Bakcell”
ilə yanaşı, “Narmobile” abonentlərinin də bu xidmətdən istifadə edə bilməsi
imkanı yaradılmışdır. Eyni zamanda vergi odəyicilərinin məlumatlandırılması
məqsədilə icraçı şirkət tərəfindən 8195 nömrəsindən onlara SMS
göndərilməsi həyata keçirilir.
Xidmət mərkəzlərinə müraciət edən şəxslərə daha rahat şəraitin
yaradılması, onların əlavə vaxt itkisinin qarşısının alınması məqsədilə
internetdən istifadə etməklə əvvəlcədən növbəyə yazılmaq imkanının təmin
edilməsi baxımından İnternet Vergi İdarəsində “Onlayn növbəyə yazılma”
bölməsinin yaradılması üçün müvafiq texniki sifariş hazırlanmışdır.
Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsindən, o cümlədən səhifədəki
məlumat və elektron xidmətlərdən istifadənin asanlaşdırılması və əhalinin
bütün təbəqəsi üçün əlçatan olması məqsədilə İOS və Android sistemli
smartfon tipli avadanlıqlar üçün müvafiq parametrləri özündə əks etdirən
xüsusi proqram hazırlanmış və noyabr ayından “PlayMarket" və "AppStore"
servislərində yerləşdirilmişdir. Həmin proqram 8 bölmədən (haqqında,
qanunvericilik, bəyannamə, e-xidmətlər, bir pəncərə, müraciətlər, yeniliklər və
media) ibarətdir. Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində olan
xidmətlərin bir qismi - ilkin olaraq aşağıda qeyd olunan 5 elektron xidmətdən
İOS və Android sistemli mobil telefonlar üçün xüsusi əlavəsi vasitəsilə
istifadəsi mümkündür:
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1. Vergilər nazirinə onlayn müraciət;
2. Vergi orqanı əməkdaşlarının fəaliyyətində korrupsiya və digər
hüquqpozma halları barədə məlumatın onlayn verilməsi;
3. Vergi orqanı əməkdaşlarının qeyri-etik davranışı barədə məlumatın
onlayn verilməsi;
4. Vergi Apellyasiya Şurasına müraciətin onlayn təqdim edilməsi;
5. Sual-Cavab (ən çox verilən suallar, sual-cavab bazası üzrə axtarış,
sizin sual, suallar və cavablar).
Hesabat dövründə vergi ödəyicilərinə internet üzərindən göstərilən
elektron xidmətlərin genişləndirilməsi ilə əlaqədar “Fiziki şəxsin vergi
uçotundan çıxarılması haqqında” və “Fəaliyyətinə xitam verilmiş fiziki şəxsin
fəaliyyətinin bərpa edilməsi haqqında” ərizələrin elektron qaydada təqdim
edilməsi üzrə proqram təminatı hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir.
Hesabat dövründə Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində “Onlayn
treninq” bölməsi yaradılmış və bölmə vasitəsi ilə Vergi Məcəlləsində edilmiş
dəyişikliklər mövzusunda vergi ödəyiciləri və digər şəxslər üçün sınaq təlim
keçirilmişdir.
“Şəhadətnamə-dublikatın verilməsi” və “Fiziki şəxsin onlayn qeydiyyatı”
elektron xidmətlərin Çağrı Mərkəzi vasitəsi ilə yerinə yetirilməsi üçün lazımi
imkanların yaradılması ilə bağlı elektron xidmətləri üzrə inzibati reqlamentlərin
yeni layihəsi hazırlanmış və təsdiq edilməsi üçün müvafiq tədbirlər
görülmüşdür.
“Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi ilə
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin elektron informasiya
sistemləri arasında qarşılıqlı məlumat mübadiləsi haqqında” Razılaşmaya
əsasən informasiya əldə edilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumları ilə
inteqrasiyanın genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar hazırlanmış
proqram təminatı hesabat dövründə istifadəyə verilmişdir.
İnformasiya əldə edilməsi üçün aidiyyəti dövlət qurumları ilə
inteqrasiyanın genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi sahəsində hesabat
dövründə “Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
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və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Vergilər Nazirliyinin
“Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi”ndən istifadə reqlamenti
haqqında”, həmçinin “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi ilə Vergilər Nazirliyinin elektron informasiya sistemləri arasında
qarşılıqlı məlumat mübadiləsi haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının
Ədliyyə Nazirliyinin icra məmurlarının Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin
“Avtomatlaşdırılmış
Vergi
İnformasiya
Sistemi”nin
məlumatlarından istifadə reqlamenti haqqında” Razılaşmalar imzalanmışdır.
Vergi orqanlarının büdcədənkənar fondunun vəsaiti hesabına 10 ədəd
xidmət mərkəzinin tikintisi və mövcud xidmət mərkəzlərinin binalarında
yenidənqurma işlərinin yerinə yetirilməsinə dair müqavilələr bağlanılmış və
işlərin icrası üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin edilir. Ucar və Zərdab
rayonlarında müasir tələblərə cavab verən Vergi ödəyicilərinə xidmət
mərkəzlərinin tikintisi başa çatdırılmışdır.
Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərindən göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin və ödəyici məmnunluğu səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədilə
cari ildə Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin 33-də növbə və qeydiyyat
aparatlarının, səsyazma və video müşahidə qurğularının, kompüter
avadanlıqlarının quraşdırılması təmin edilmişdir.
Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılması istiqamətində tədbirlərin
davam etdirilməsi məqsədilə hesabat dövrü ərzində səyyar vergi yoxlaması
başa çatdırılmış 11876 vergi ödəyicisindən 11331-də vergi qanunvericiliyinin
pozulması hallarına görə 1 milyard 28,8 milyon manat əlavə vəsait
hesablanmışdır ki, bunun da 634,8 milyon manatını əlavə hesablanmış vergi
məbləği, 394,0 milyon manatını isə vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə
tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları (faizlə birlikdə) təşkil etmişdir.
Hesabat dövrü ərzində operativ nəzarət strukturlarının fəaliyyəti daha da
gücləndirilmiş və nəzarət işlərinin səmərəliliyi yüksəldilmişdir. Belə ki, həmin
dövrdə əhali ilə nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına əməl
olunmasına nəzarət üzrə operativ vergi nəzarəti tədbirləri aparılmış 26077
obyektdən 24953-də qanun pozuntuları aşkar edilərək, 13 milyon 168,4 min
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manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Vergi orqanlarında uçota durmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxslərin aşkar edilməsi üzrə həyata keçirilmiş operativ vergi nəzarəti
tədbirləri nəticəsində sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən 2541 şəxsin vergi
orqanlarında qeydiyyatdan keçmədiyi aşkar olunmuş, həmin şəxslər
barəsində müvafiq akt tərtib edilərək, 101,3 min manat məbləğində maliyyə
sanksiyası tətbiq edilmişdir. Hesabat dövründə həmin şəxslərdən 2390
nəfərin vergi orqanlarında uçota alınmaları təmin edilmiş, digərləri barədə isə
bu məqsədlə müvafiq tədbirlər görülməkdədir.
Hesabat dövrü ərzində daxil olmuş məlumat və materiallar üzrə qanunsuz
sahibkarlıq faktları ilə bağlı başlamış cəmi 71 cinayət işindən 26 cinayət işinin
istintaqı tamamlanaraq müvafiq qaydada məhkəməyə göndərilmiş, 29 işin
icraatına isə bəraətverici əsaslar olmadan (vergidən yayınma faktları üzrə
vurulmuş maddi ziyan tam ödənildiyinə görə Azərbaycan Respublikası CPMnin 39.1.11-ci maddəsinə və qanunsuz sahibkarlıq faktları üzrə şəraitin
dəyişməsinə görə CPM-nin 40.2.-ci maddəsinə əsasən) xitam verilmiş, digər
işlər üzrə ibtidai istintaq davam etdirilir.
Hesabat dövründə aksiz markaları ilə markalanmalı olan məhsulları
(malları), belə marka olmadan satış məqsədilə saxlama faktları ilə bağlı daxil
olmuş materiallar üzrə Azərbaycan Respublikası CM-nin 213-1-ci maddəsi ilə
25 və saxta aksiz markalarını əldə etmə faktı ilə bağlı CM-nin 205-1-ci
maddəsi ilə 1 (cəmi 26) cinayət işi başlanmışdır. Hesabat dövründə göstərilən
faktlarla bağlı aparılan araşdırmalar nəticəsində 19 nəfər şəxs barəsində 17
cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq ittiham aktı ilə baxılması üçün
məhkəməyə göndərilmişdir.
Hesabat dövrü üzrə aparılmış operativ nəzarət tədbirləri nəticəsində 1927
obyektdən 1133-də 245,5 min manat məbləğində 116,6 min ədəd aksiz
markaları ilə markalanmamış və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış
tütün məmulatı və alkoqollu içkilər aşkar edilmişdir. Qanun pozuntusu halları
ilə əlaqədar inzibati xəta haqqında 1129 protokol tərtib edilmiş və materiallar
baxılması üçün aidiyyəti məhkəmə orqanlarına göndərilmişdir.
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“Fərqlənmə nişanı” almadan avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və
yükdaşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi üzrə aparılmış
operativ nəzarət tədbirləri nəticəsində 2642 şəxsin “Fərqlənmə nişanı”nı
almadan avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yükdaşıma fəaliyyəti göstərməsi
faktı aşkar edilmiş, həmin şəxslər barəsində 105,6 min manat məbləğində
maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi qüvvəyə minmədən işəgötürənlər
tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə
cəlb edilməsi hallarının aşkar edilməsi üzrə həmin dövrdə nəzarət aparılmış
4353 obyektdən 2443-də nöqsan aşkar edilmişdir. Nəzarət işləri nəticəsində
həmin obyektlərdə 4168 nəfər fiziki şəxsin əmək müqaviləsi (kontraktı) hüquqi
qüvvəyə minmədən işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edildiyi aşkar
olunmuşdur. Qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslər barəsində Vergi
Məcəlləsinə müvafiq olaraq 4 milyon 9,0 min manat məbləğində maliyyə
sanksiyası tətbiq edilmişdir. Valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi qəbul
edilməsi hallarının aşkar edilməsi üzrə həyata keçirilmiş operativ vergi
nəzarəti tədbirləri nəticəsində 4627 obyektdən 4599-da qanunvericiliyin
pozulması faktları aşkar edilmiş, təqsirkar şəxslər barəsində tərtib olunmuş
inzibati xəta haqqında protokollara əsasən 269,2 min manat məbləğində
inzibati cərimə kəsilmişdir. Valyuta sərvətlərinin ticarət, iaşə və xidmət
müəssisələrində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalar pozulmaqla
alınıb-satılması və ya dəyişdirilməsi faktlarının aşkar edilməsi üzrə həyata
keçirilmiş operativ vergi nəzarəti tədbirlərinin nəticələrinə görə inzibati xəta
haqqında 5760 protokol tərtib edilərək, 609,5 min manat məbləğində inzibati
cərimə kəsilmişdir.Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növləri ilə
belə razılıq (lisenziya) olmadan məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi
istiqamətində operativ vergi nəzarəti həyata keçirilmiş 7765 obyektdən 7051də qanunvericiliyin pozulması faktları aşkar edilmişdir. Nəzarətin nəticələrinə
görə aşkar olunmuş qanun pozuntuları barədə tərtib olunmuş materiallar
baxılması üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərilmişdir.
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