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“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nın 2013-cü illər üzrə icrası barədə
Məlumat

Hesabat ilində 8834 vergi ödəyicisində səyyar vergi yoxlaması başa çatdırılmış və
yoxlamalar zamanı 8798 vergi ödəyicisində qanun pozuntusu halları aşkar edilmiş,
415,4 milyon manat əlavə vəsait hesablanmış və 233,8 milyon manat maliyyə
sanksiyası (faizlə birlikdə) tətbiq edilmişdir.
Eyni zamanda, əhali ilə nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına əməl
olunması üzrə həyata keçirilmiş operativ vergi nəzarəti tədbirləri nəticəsində 23422
obyektdən 22050-də qanun pozuntuları aşkar edilərək, 10,5 milyon 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 3301
sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxsin vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçmədiyi aşkar
olunmuş, həmin şəxslər barəsində müvafiq akt tərtib edilərək, 116,7 min manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir. Ötən müddət ərzində həmin
şəxslərdən 2265 nəfərin vergi orqanlarında uçota alınmaları təmin edilmiş, digərləri
barədə isə bu məqsədlə müvafiq tədbirlər görülməkdədir.
Daxil olmuş məlumat və materiallar üzrə qanunsuz sahibkarlıq faktları ilə bağlı
2013-cü ildə cəmi 60 cinayət işi başlanmış, il ərzində onlardan 13 cinayət işinin
istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilmiş, 5 işin icraatına
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bəraətverici əsaslar olmadan xitam verilmişdir.
Bundan başqa, hesabat ilində qanunsuz olaraq idman mərc oyunlarının keçirilməsi
ilə məşğul olma faktı üzrə CM-nin 192-1.2-ci maddəsi ilə 1 cinayət işi başlanmış və iş
üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün məhkəməyə göndərilmişdir.
Hesabat ili ərzində aparılmış nəzarət tədbirləri nəticəsində 1489 obyektdən 733-də
57,6 min manat dəyərində 16,7 min ədəd aksiz markaları ilə markalanmamış və ya
saxta aksiz markaları ilə markalanmış tütün məmulatları və alkoqollu içkilər aşkar
edilmişdir. Qanun pozuntusu halları ilə əlaqədar inzibati xəta haqqında 781 protokol
tərtib edilmiş və materiallar baxılması üçün
aidiyyəti məhkəmə orqanlarına
göndərilmişdir.
Daxil olmuş materiallar üzrə aksiz markaları ilə markalanmalı olan məhsulları
(malları), belə marka olmadan satma və satış məqsədi ilə saxlama faktları ilə bağlı CMnin 213-1-ci maddəsi ilə 15 cinayət işi başlanmış, hesabat ilində onlardan 11 cinayət
işinin istintaqı tamamlanaraq məhkəməyə göndərilmiş, 1 işin icraatına bəraətverici
əsaslar olmadan (CPM-nin 40.2.1-ci maddəsi ilə) xitam verilmişdir.
“Fərqlənmə nişanı” almadan avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yükdaşıma
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi üzrə həyata keçirilmiş operativ
nəzarət tədbirləri nəticəsində 1968 şəxsin “Fərqlənmə nişanı”nı almadan avtomobil
nəqliyyatı ilə sərnişin və yükdaşıma fəaliyyəti göstərməsi faktı aşkar edilmiş, həmin
şəxslər barəsində 75,6 min manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Əmək müqaviləsi (kontraktı) bağlamadan işəgötürənlər tərəfindən fiziki şəxslərin
hər hansı işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi hallarının aşkar
edilməsi üzrə həyata keçirilmiş operativ nəzarət tədbirləri nəticəsində 3781 obyektdən
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2133-də nöqsan aşkar edilmişdir. Nəzarət işləri nəticəsində həmin obyektlərdə 2599
nəfər fiziki şəxsin əmək müqaviləsi (kontraktı) bağlanılmadan işlərin (xidmətlərin)
yerinə yetirilməsinə cəlb edildiyi aşkar olunmuşdur. Qanun pozuntusuna yol vermiş
şəxslər barəsində 2,5 milyon manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq edilmişdir.
Valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsi hallarının aşkar edilməsi
üzrə həyata keçirilmiş operativ vergi nəzarəti tədbirləri nəticəsində 3752 obyektdə
qanun pozuntusu faktları aşkar edilmiş, təqsirkar şəxslər barəsində tərtib olunmuş
inzibati xəta haqqında protokollara əsasən 112,8 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 3502 protokol tərtib edilərək, 174,1 min manat məbləğində
inzibati cərimə kəsilmişdir.
Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növləri ilə belə razılıq (lisenziya)
olmadan məşğul olan şəxslərin aşkar edilməsi üzrə həyata keçirilmiş operativ vergi
nəzarəti tədbirləri nəticəsində 6579 obyektdə qanun pozuntusu faktları aşkar edilmişdir.
Nəzarətin nəticələrinə görə aşkar olunmuş qanun pozuntuları barədə tərtib olunmuş
materiallar baxılması üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına göndərilmişdir.
4.1.2

Vergi siyasətinin və
vergi dərəcələrinin
optimallaşdırılması:
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“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21.12.2012-ci il tarixli 509-IVQD nömrəli
Qanununa əsasən Məcəllənin 101-ci maddəsində fiziki şəxslərin aylıq gəlirlərinə və
qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən illik gəlirlərinə tətbiq edilən gəlir vergisinin maksimal
dərəcəsi 30 faizdən 25 faizə endirilmiş, fiziki şəxslərin 14 faiz dərəcə ilə gəlir
vergisinə cəlb edilən aylıq gəlirləri 2000 manatdan 2500 manatadək artırılmış, fiziki
şəxslərin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərinin 14 faiz dərəcə ilə gəlir vergisinə
cəlb edilən illik gəlirləri 24000 manatdan 30000 manata qaldırılmışdır.
Sosial vəziyyətindən asılı olaraq gəlir vergisi güzəştlə tutulan fiziki şəxslərin
müxtəlif kateqoriyalarının aylıq gəlirlərinə tətbiq edilən vergi güzəştləri müvafiq
olaraq 100 manatdan 200 manata, 55 manardan 100 manata və 20 manatdan 50
manatadək artırılmışdır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə güzəştin müharibə əlillərinin
bütün qruplarına aid edilməsini təmin etmək məqsədilə 102.2.4-cü maddəsində “I və II
qrup” sözləri çıxarılmışdır.
Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsində hər iki halda “minimum əmək
haqqının” sözləri “əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış minimumunun”
sözləri ilə əvəz edilmiş və bununla fiziki şəxsin əsas iş yerində aylıq gəliri 200
manatadək olduqda gəlirin güzəşt tətbiq edilən hissəsinin məbləği 93,5 manatdan 125
manatadək artırılmışdır.
- sahibkarlığın
Mütəmadi Cari ilin ötən dövrü ərzində Vergilər Nazirliyin rəsmi internet səhifəsinin “Sual-cavab” Davam edir
təşviqinə yönəlmiş
bölməsinə daxil olan 2010 sualın qısa müddət ərzində cavablandırılması, 195 Çağrı
vergi siyasətinin
Mərkəzi tərəfindən canlı rejimdə 163612, avtomatik rejimdə 62876 müraciətin
həyata keçirilməsi
cavablandırılması təmin edilmişdir.
üçün zəruri tədbirlərin
- vergi dərəcələrinin 2009optimallaşdırılması
2013
ilə əlaqədar təhlillərin
aparılması və müvafiq
təkliflərin
hazırlanması;
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İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsinin genişləndirilməsi,
göstərilən elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, eləcə də hüquqi və fiziki şəxslərə
sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı hesabat ilində fəaliyyətə başlayan Vergilər
Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi tərəfindən göstərdiyi xidmətlər barədə
məlumatlar və xidmətlərin alınması üçün zəruri sənədlər nazirliyin rəsmi internet
səhifəsində yerləşdirilmişdir. 195 Çağrı Mərkəzi tərəfindən e-imzaya dair 17997
müraciətin, o cümlədən ASAN imzaya dair 17584 müraciətin cavablandırılması təmin
edilmişdir. Hesabat ilinin avqust ayından Çağrı Mərkəzində ASAN imza ilə bağlı
müraciətlərin fasiləsiz (7/24) cavablandırılmasına başlanılmışdır.
Sahibkarların, vətəndaşların vaxt itkisinə yol vermədən bir mənbədən biznesin
qeydiyyatı, lisenziyalaşdırma, vergilər, rüsumlar və sahibkarları maraqlandıran digər
məsələlər barədə məlumat almalarını təmin etmək məqsədilə Vergilər Nazirliyinin 195
Çağrı Mərkəzini və ayrı-ayrı dövlət orqanlarındakı anoloji xidmətlərin vahid telefon
məlumat xidmətinə inteqrasiya olunmaqla, mərkəzləşdirilmiş şəkildə Çağrı Mərkəzinin
təşkil edilməsi üçün zəruri tədbirlər davam etdirilmiş və Maliyyə, Vergilər, İqtisadiyyat
və Sənaye, Ədliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin, Dövlət
Gömrük Komitəsinin və Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun fəaliyyət sahələrini əhatə
edəcək “Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində universal telefon məlumat xidməti (Çağrı
Mərkəzi)”nin yaradılması barədə Nazirlər Kabinetinin 28.10.2013-cü il tarixli 306S
nömrəli qərarı imzalanmışdır.
Vergi sahəsində məlumatlandırma, maarifləndirmə və təbliğat işinin
genişləndirilməsi, vətəndaşlarda vergi mədəniyyətinin formalaşdırılması, o cümlədən,
bu sahəyə ictimaiyyətin geniş təbəqələrinin cəlb edilməsi məqsədilə Vergilər
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Sahibkarlara
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Nazirliyinə həyata keçirilən “Vergi Dostları” layihəsinə uyğun olaraq hesabat ilində
1405 müəllim bu dostlar sirasına daxil edilmiş və onlara sertifikat və kompüterlər
təqdim olunmuşdur. Ümumilikdə respublikanın ümumtəhsil məktəblərindən 1541
müəllim bu layihəyə cəlb olunmuşdur.
Vergi Məcəlləsinin 102.1.11-ci maddəsinə əsasən 01.01.2001-ci il tarixdən etibarən
fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından alınan gəlirləri
gəlir vergisindən azad edilmişdir. “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli
vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27.11.2001-ci il
tarixli 222-IIQ nömrəli Qanununun qüvvədə olan müddətinin uzadılması barədə”
Azərbaycan Respublikasının 22.11.2013-cü il tarixli 829-IVQ nömrəli Qanununa
əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən hüquqi şəxslər və sahibkarlar 01 yanvar
2019-cu il tarixədək torpaq vergisi istisna olmaqla digər vergiləri ödəməkdən azad
edilmişlər.
Özəl vergi məsləhəti xidmətinin yaradılması barədə müvafiq normativ sənəd layihələri
hazırlanaraq Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdir.

20092013

Vergi ödəyicilərinə göstərilən bütün xidmətləri, onların göstərilməsi meyarlarını,
həmin xidmətlərin göstərilməsi həyata keçirilən yerlərə və xidməti göstərən vergi
orqanı əməkdaşının davranış və ünsiyyətinə dair ümumi tələb və normaları müəyyən
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etmək məqsədilə Vergilər Nazirliyinin əmri ilə “Vergi ödəyicilərinə xidmətlərin vahid
standartları” təsdiq olunmuşdur. Bu sənəddə vergi ödəyicilərinə göstərilən 124 adda
xidmətin 50-nin vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri tərəfindən göstərilməsi müəyyən
edilmişdir.
Eyni zamanda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə “ Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzində vergi
ödəyicilərinin qəbulu və xidmətin təşkili Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
Vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin və sahibkarlığın inkişafı məqsədilə hesabat
dövrü ərzində Bakı şəhərində Mirəli Qaşqay küçəsi, 56 ünvanında yeni xidmət mərkəzi
yaradılmışdır. Xidmət mərkəzi müasir avadanlıqlar və sürətli kommunikasiya sistemi
ilə təchiz edilmişdir. Burada vətəndaşlara vergi qanunvericiliyinin tətbiqi barədə
izahatlar verilir, vergi ödəyicilərinə şəxsi vərəqələrindəki məlumatlara baxış imkanı
yaradılır, vergi bəyannamələri, vergi qanunvericiliyi və onun tətbiqi barədə məlumat və
izahatların verilməsi, sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin “bir pəncərə" prinsipi üzrə
dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı geniş spektrdə xidmətlər göstərilir. Fiziki və
hüquqi şəxslərin elektron qeydiyyatının aparılması, NKA-nın, təsərrüfat subyektinin
qeydiyyata alınması və qeydiyyatdan çıxarılması, fəaliyyətin bərpası, dayandırılması,
xitam verilməsi, uçot məlumatlarında dəyişiklik, bəyannamələrin, hesabat və
arayışların göndərilməsi, bankda hesabın açılması, e-vergi hesab-fakturalarının
göndərilməsi, məktub və ərizələrin göndərilməsi və s. məsələlər üzrə də vətəndaşlara
lazımi köməkliklər göstərilir. Mərkəzdə vergi ödəyicilərinə vergilərə aid ərizə və
hesabat formalarının, buklet və başqa nəşrlərin verilməsi də təmin edilir. Mərkəzdə
göstərilən xidmətlərin səviyyəsinin dəyərləndirilməsi üçün vətəndaşlara sorğuda iştirak
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etmək, rəy və təkliflərini bildirmək, eləcə də mərkəzin fəaliyyətində hansısa bir
narazılıq olduğu təqdirdə Mərkəzdən çıxmadan Vergilər Nazirliyinə birbaşa müraciət
etmək imkanı yaradılmışdır.
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