"2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının (2011-2015-ci illər)” təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 iyun 2011-ci il tarixli 1578 nömrəli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar
Vergilər Nazirliyi tərəfindən 2013-ci ildə həyata keçirilmiş tədbirlər barədə məlumat
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Makroiqtisadi sabitlik və iqtisadi artım
1. (1.1.2.) Vergilərin yığım səviyyəsinin artırılması
1.1.
Vergi
mədəniyyətinin
Vergi
mədəniyyətinin
artırılmasına
yönəldilmiş
maarifləndirmə 2011-2015
(1.1.2.1.) artırılmasına yönəldilmiş tədbirlərinin həyata keçirilməsi hesabat dövründə davam etdirilmişdir. 2013-cü
maarifləndirmə
ildə vergi ödəyicilərinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi məqsədilə
tədbirlərinin
həyata vergilərə aid 14 adda kiçik həcmli bukletlər, kitabçalar, jurnallar 146800 sayda
keçirilməsi
(133900 Azərbaycan, 12900 İngilis dilində) nəşr etdirilərək vergi ödəyicilərinə
çatdırılmışdır.
Bunlarla yanaşı, İTE Group şirkəti tərəfindən respublikada təşkil olunan
müxtəlif yönümlü 7 sərgidə Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti üzrə təbliğat işi
təşkil edilmişdir.
“Facebook” və “Twitter” sosial şəbəkələrindəki Vergilər Nazirliyinin rəsmi
səhifələrində, “Youtube” video-hostinq serverində və “video.az” saytında vergi
orqanlarının fəaliyyəti barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılması mütəmadi
olaraq həyata keçirilmişdir. Nazirliyin “Facebook” sosial şəbəkəsindəki
səhifəsində "FACE-Vizit" layihəsi davam etdirilmiş, vergi ödəyicilərinin vergi
qanunvericiliyi və inzibatçılığı barədə məlumatlandırılması məqsədilə “Onlayn
müfəttiş” adlı layihəyə başlanılmışdır.
Vergi sahəsində məlumatlandırma, maarifləndirmə və təbliğat işini
genişləndirmək, “vergi” məfhumunu ölkəmizin bütün ərazisinə, xüsusilə
respublikanın şəhər və rayon mərkəzlərinin əhatəsindən kənarda olan kənd və
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qəsəbələrə, hər bir ailəyə çatdırmaq, bununla da vətəndaşlarda vergi
mədəniyyətini formalaşdırmaq, o cümlədən, bu sahəyə ictimaiyyətin geniş
təbəqələrini cəlb etmək məqsədilə “Vergi Dostları” layihəsinin tətbiqinə
başlanılmış və Vergilər Nazirliyinin 24 yanvar 2012-ci il tarixli əmri ilə “Vergi
Dostları” şəbəkəsinin fəaliyyət qaydaları təsdiq edilmişdir. Layihənin tətbiqi
dövründə paytaxtan kənar müxtəlif şəhər və rayonlarında yerləşən ümumtəhsil
məktəblərindən 1405 müəllim seçilərək onlara treninqlər keçirilmiş, “Vergi
dostu” olması barədə sertifikat və kompüterlər təqdim olunmuşdur. Ümumilikdə
respublika üzrə seçilmiş “Vergi dostları”nın sayı 1541 nəfər olmuşdur.
“Vergi dostu” seçilmiş müəllimlərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və
gördükləri işlər barədə məlumat vermək imkanlarının genişləndirilməsi
məqsədilə Facebook sosial şəbəkəsində “Vergi Dostları” qrupu yaradılmışdır.
12588 vergi ödəyicisinə ünvanlı (səyyar) məlumatlandırma xidməti
göstərilmişdir ki, 2012-ci illə müqayisədə bu xidmətlə əhatə edilmiş vergi
ödəyicilərinin sayı 8,8 faiz artmışdır.
Bununla yanaşı 195 Çağrı Mərkəzi tərəfindən e-imzaya dair 18992
müraciətin, o cümlədən ASAN imzaya dair 18568 müraciətin cavablandırılması
təmin edilmişdir və Çağrı Mərkəzində 23 avqust 2013-cü il tarixdən Asan imza
ilə bağlı müraciətlərin fasiləsiz (7/24) cavablandırılmasına başlanılmışdır. Eyni
zamanda, hesabat dövründə 584387 vergi ödəyicisi mesaj xidməti vasitəsilə
məlumatlandırılmışdır.
2. Aylıq gəlirləri yaşayış minimumundan çox olmayan fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad edilməsi
2.
“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi 2011-2015
Aylıq gəlirləri yaşayış
(1.1.4.)
minimumundan
çox haqqında” Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2012-ci il tarixli 509-IVQD
olmayan fiziki şəxslərin nömrəli Qanununa əsasən Vergi Məcəlləsinin 102.1.6-cı maddəsində hər iki
gəlir vergisindən azad halda “minimum əmək haqqının” sözləri “əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə
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yaşayış minimumunun” sözləri ilə əvəz edilmiş və bunula da fiziki şəxsin əsas iş
yerində aylıq gəliri 200 manatadək olduqda gəlirin güzəşt tətbiq edilən
hissəsinin məbləği 2013-cü ildə 93,5 manatdan 125 manatadək artırılmışdır.
“Azərbaycan Respublikasında 2014-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının 22 noyabr 2013-cü il tarixli Qanununa əsasən 01
yanvar 2014-cü il tarixindən əmək qabiliyyətli əhali üçün ölkə üzrə yaşayış
minimumu 136 manat məbləğində müəyyən edildiyindən gəlirin güzəşt tətbiq
edilən hissəsi də bu məbləğə qədər artırılmışdır.
3. (1.6. ) Kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi
3.1.
Kənd
təsərrüfatı
Vergi Məcəlləsinin 102.1.11-ci maddəsinə əsasən 1 yanvar 2001-ci il
2013
(1.6.13.) məhsulları
tarixdən etibarən fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalçılarına
vergi istehsalından alınan gəlirləri gəlir vergisindən azad edilmişdir.
güzəştlərinin
tətbiqi
Bununla yanaşı “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi
siyasətinin
davam güzəştlərinin verilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 27.11.2001-ci il
etdirilməsi
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.
4. (2.1.3.) Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi
4.1.
Qeyri-formal əmək
Hesabat dövründə qeyri-formal əmək münasibətlərinin leqallaşdırılmasının 2011-2015
(2.1.3.1) münasibətlərinin
gücləndirilməsi sahəsində operativ nəzarət strukturlarının fəaliyyəti daha da
leqallaşdırılmasının
gücləndirilmiş, nəzarət işlərinin həyata keçirilməsi intensivləşdirilmiş və bu
gücləndirilməsi
işlərin səmərəliliyi yüksəldilmişdir.
məqsədilə tədbirlərin
2013-cü ildə səyyar və operativ vergi yoxlamaları zamanı 13678 vergi
həyata keçirilməsi
ödəyicisində mövcud iş yerlərinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı operativ vergi
edilməsi
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nəzarəti tədbiri həyata keçirilmiş, 5535 vergi ödəyicisində qanun pozuntusu
aşkar edilmişdir.
Hesabat ilində aparılan nəzarət tədbirlərinin tərkib hissəsi olaraq əmək
münasibətlərinə vergi nəzarətinin gücləndirilməsi nəticəsində 57853 vergi
ödəyicisi üzrə 200973 yeni əmək müqaviləsinin bağlanması təmin edilmişdir.
Belə ki, həmin dövrdə operativ vergi nəzarəti tədbirləri ilə 43009 (vergi
orqanlarında uçota durmadan sahibkarlıqla və “Fərqlənmə nişanı” almadan
avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxslərin aşkar edilməsi məsələləri istisna olmaqla) ticarət, iaşə, xidmət və digər
profilli obyektlər əhatə edilmiş və bunlardan 39022-də vergi qanunvericiliyinin
pozulması halları aşkar edilmişdir. Nəzarətin nəticələri barədə qanunvericiliyə
müvafiq qaydada 61528 akt və protokol tərtib edilərək, 13,9 milyon manat
məbləğində inzibati cərimə və maliyyə sanksiyaları tətbiq edilmişdir.
5. (4.2.1.) Bələdiyyələrin davamlı inkişafının təmin edilməsi
5.1.
Yerli vergi və
2013-cü il ərzində yerli vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydası və 2011-2015
ödənişlərin toplanması
müddətləri, habelə digər aktual mövzularda bələdiyyələrin vergi xidməti
(4.2.1.2.)
sahəsində Azərbaycan
orqanlarının əməkdaşları ilə 593 seminar-məşğələ keçirilmişdir.
Respublikasının Vergilər
“Yerli (bələdiyyə) vergilərin ödəyiciləri olan fiziki şəxslərin və sahibkarlıq
Nazirliyinin müvafiq
fəaliyyəti subyektlərinin uçota alınması ilə bağlı Metodiki vəsait” və “Yerli
idarələri və bələdiyyələr (bələdiyyə) vergi və ödənişlərin hesablanması, ödənilməsi və uçotu ilə bağlı
arasında əməkdaşlığın
Metodiki vəsait” hazırlanmış və bu sənədlər səmərəli istifadə edilməsi
genişləndirilməsi
məqsədilə Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsinin (www.taxes.gov.az)
“Qanunvericilik” bölməsində yaradılmış “Bələdiyyə” adlı alt bölmədə
yerləşdirilmişdir.
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