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Müsahibimiz Vergiləәr Nazirliyi yanında Xüsusi Rejimli Vergi Xidməәti Departamentinin
rəәisi, 3-cü dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri Zaur Fəәtizadəәdir
- Zaur müəәllim, vergi daxilolmalarının mühüm bir hissəәsi Xüsusi Rejimli Vergi Xidməәti
Departamentinin xəәtti iləә toplanan vəәsaitləәrin payına düşür. Departamentin 2014-cü il
üçün vergi daxilolmaları iləә bağlı nəәticəәləәrin təәhlili nəә göstəәrir?
- Vergiləәr Nazirliyi xəәtti iləә büdcəә gəәlirləәrinin formalaşmasında Xüsusi Rejimli Vergi Xidməәti
Departamentinin (XRVXD) özünəәməәxsus payı vardır. Rəәqəәmləәrəә nəәzəәr yetirəәrkəәn bu fakt bir
daha öz təәsdiqini tapır. Ötəәn ilin yekunlarına görəә vergi daxilolmalarının 69%-dəәn çox hissəәsi
departamentin üzəәrinəә düşmüşdür. Müqayisəә üçün deyim ki, 2013-cü ildəә bu göstəәrici 72,9%,
2012-ci ildəә isəә 73,1% idi. Təәbii ki, bu nəәticəәləәrin əәldəә edilməәsindəә ölkəә iqtisadiyyatında mühüm
rolu olan neft, enerji, rabitəә, nəәqliyyat vəә digəәr sahəәləәrdəә, o cümləәdəәn hasilatın pay bölgüsü
sazişləәri çəәrçivəәsindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn vergi ödəәyiciləәrinin töhfəәsi böyükdür.
İqtisadiyyatda müşahidəә olunan müsbəәt dinamikanın vəә vergi inzibatçılığının səәməәrəәli
təәşkilinin nəәticəәsidir ki, 2014-cü il üzrəә vergi proqnozu artıqlaması iləә yerinəә yetirilmişdir. 2014cü ilin nəәticəәləәrinəә əәsasəәn, Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn XRVXD qarşısında proqnozun icrasına
dair qoyulmuş vəәzifəә tam yerinəә yetirilmiş vəә 4 milyard 929,4 milyon manat proqnoza qarşı 4
milyard 934,4 milyon manat vəәsaitin dövləәt büdcəәsinəә ödəәnilməәsi təәmin edilmişdir. Bu da
daxilolmalar üzrəә proqnozun 100,1% icra olunması deməәkdir.
ƏӘlbəәttəә, dövləәt büdcəәsinin formalaşmasında xüsusi çəәkiyəә malik olan vergi ödəәyiciləәrinin
departamentdəә qeydiyyatda olması bizim üzəәrimizəә böyük məәsuliyyəәt qoyur, yeni çağırışlar
yaradır. Çünki iri vəә xüsusi vergi rejimli ödəәyiciləәrin vergi xidməәtinin təәşkili iləә bağlı gözləәntiləәri
vəә təәləәbləәri daha yüksəәkdir. Departament bu çağırışlara cavab verməәk üçün fəәaliyəәtini
yenilikləәrəә açıq bir qurum kimi təәşkil edir vəә bu əәsasda da davam etdirir. Onu da qeyd edim ki,
bu işləәrin təәşkilindəә vəә həәyata keçirilməәsindəә vergi öhdəәlikləәrinin qabaqcadan müəәyyəәn
edilməәsi, elektron aləәtləәrin təәtbiqi vəә s. kimi mütəәrəәqqi üsul vəә metodlardan geniş istifadəә olunur.
- Qeyri-neft sektorunun inkişafı Azəәrbaycan hökuməәtinin qarşısında duran prioritet
vəәzifəәləәrdəәndir. Son illəәr bu sahəәdəә iri vergi ödəәyiciləәrinin sayında hansı dəәyişiklikləәr
olmuşdur?
- Nazirləәr Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına vəә qarşıda duran
vəәzifəәləәrəә həәsr olunan iclasında cəәnab Prezident İlham ƏӘliyev qeyri-neft sektorunu iqtisadi
siyasəәtin başlıca prioriteti elan etmiş, bu sahəәni iqtisadiyyatın həәrəәkəәtverici qüvvəәsi adlandıraraq
dövləәt dəәstəәyinin gücləәndirilməәsinin vacibliyini vurğulamışdır. 2014-cü ilin «Səәnaye ili», 2015-ci
ilin «Kəәnd təәsəәrrüfatı ili» elan edilməәsi bu sahəәyəә dövləәtin xüsusi önəәm verməәsini bir daha
təәsdiqləәyir.
Düşünülmüş iqtisadi siyasəәtin nəәticəәsindəә qeyri-neft sektorunun inkişafında ciddi nailiyyəәtləәr
qazanılmış vəә Nazirləәr Kabinetinin iclasında qeyd edildiyi kimi, ötəәn il əәrzindəә 230-dan çox
səәnaye müəәssisəәsi yaradılmış, mövcud səәnaye müəәssisəәləәrinin istehsal gücü
genişləәndirilmişdir. Bundan əәlavəә, regionlarda 410-dan artıq səәnaye, kəәnd təәsəәrrüfatı, xidməәt
vəә ticarəәt müəәssisəәsi fəәaliyyəәtəә başlamışdır, 530-dan artıq müəәssisəәnin tikintisi isəә davam
etdirilir.
Qeyri-neft sektoru üzrəә daxilolmaların ümumi vəәziyyəәtinəә gəәldikdəә həәm iqtisadi artımın, həәm
dəә aparılmış vergi nəәzarəәti təәdbirləәrinin nəәticəәsi olaraq iri vergi ödəәyiciləәrinin dövləәt büdcəәsinəә
vergi ödəәnişləәrindəә ildəәn-iləә artım müşahidəә olunmaqdadır. XRVXD üzrəә 2014-cü ildəә qeyri-neft
sektorundan vergi daxilolmaları 2 milyard 160,0 milyon manat (o cümləәdəәn məәrkəәzləәşdirilmiş

ödəәniş üzrəә 113,6 milyon manat) təәşkil etmişdir ki, bu da ötəәn ilin müvafiq dövrü iləә müqayisəәdəә
166,2 milyon manat vəә ya 8,3% çoxdur.
- Azəәrbaycan iqtisadiyyatına bir çox başqa məәnfəәəәtləәr gəәtirməәkləә yanaşı, vergi
daxilolmalarının artması baxımından da müsbəәt təәsiri olmuş neft müqaviləәləәri
çəәrçivəәsindəә dövləәt büdcəәsinəә təәxminəәn hansı həәcmdəә vəәsait ödəәnilib?
- Bu gün ölkəәmizdəә əәldəә ediləәn bütün iqtisadi uğurların başlanğıcını məәhz ümummilli liderimiz
Heydəәr ƏӘliyevin müəәllifi olduğu neft strategiyası təәşkil edir. Neft strategiyasının uğurlarının
nəәticəәsidir ki, Azəәrbaycan regionun lider dövləәti, eləәcəә dəә regional vəә qlobal iqtisadi layihəәləәrin
aparıcı iştirakçılarından biri olmuşdur. Ancaq cəәnab Prezidentin dəә qeyd etdiyi kimi, neft-qaz
amili bizim üçün inkişaf etməәk, dayanıqlı vəә çoxşaxəәli iqtisadiyyat qurmaq üçün bir vasitəәdir.
2014-cü ildəә dəә neft-qaz sektoru büdcəә daxilolmalarının formalaşmasında mühüm rol
oynamışdır. Bu sektor üzrəә daxilolmanın məәbləәği 2 milyard 827 milyon manat olmuşdur ki, bu
da ümumi vergi daxilolmalarının 39,7%-ni təәşkil etmişdir. 2013-cü ildəә bu göstəәrici 43,8%, 2012ci ildəә isəә 45,5% idi. Məәhz düşünülmüş iqtisadi siyasəәtin nəәticəәsidir ki, iqtisadiyyatın neft
amilindəәn asılılığı ilbəәil azalır, qeyri-neft sektorunun büdcəә daxilolmalarındakı xüsusi çəәkisindəә
isəә artım müşahidəә olunur. Təәkcəә 2014-cü ildəә hasilatın pay bölgüsü sazişləәri çəәrçivəәsindəә
fəәaliyyəәt göstəәrəәn podratçı müəәssisəәləәrin məәnfəәəәt vergisi 1 milyard 107,5 milyon manat
olmuşdur. Ümumilikdəә isəә 2006-cı ildəәn bəәri hasilatın pay bölgüsü üzrəә sazişləәr çəәrçivəәsindəә
fəәaliyyəәt göstəәrəәn podratçı təәrəәfləәr, əәməәliyyat şirkəәtləәri vəә subpodratçı təәşkilatlar təәrəәfindəәn
2015-ci ilin yanvar ayına qəәdəәr 15,6 milyard manat vəәsaitin dövləәt büdcəәsinəә ödəәnilməәsi təәmin
edilmişdir. Podratçı təәrəәfləәrin məәnfəәəәt vergisi 11,6 milyard manat təәşkil etmişdir.
- Dünya bazarında neftin qiyməәtinin ucuzlaşmasının büdcəә ödəәməәləәrinəә hansı təәsirləәri
olmuşdur?
- Ölkəә başçısının böyük uzaqgörəәnlikləә həәyata keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasəәt, bu siyasəәtin
prioritet istiqaməәtləәrindəәn olan iqtisadiyyatın şaxəәləәndirilməәsi ötəәn illəәrdəә mühüm əәhəәmiyyəәt
kəәsb etmişdir. Ölkəәnin davamlı inkişafı təәmin olunmaqla dünya iqtisadiyyatındakı böhran
meyilləәrinin, enerji bazarında ötəәn il başlamış vəә bu gün dəә davam edəәn neftin qiyməәtlinin
ucuzlaşmasının məәnfi təәzahürləәrinin qarşısı alınmışdır. Qeyd olunan təәdbirləәr vəә vergi
nəәzarəәtinin düzgün qurulması 2014-cü ildəә neft sektoru üzrəә vergi proqnozunun tam şəәkildəә icra
olunmasını təәmin etmişdir.
Bununla beləә, 2015-ci ildəә dünya karbohidrogen bazarında mövcud olan əәlverişsiz konyuktur,
əәlbəәttəә ki, neft sektorunda gəәlirləәrəә müəәyyəәn həәcmdəә təәsir göstəәrir. Ancaq ötəәn illəәr əәrzindəә
iqtisadiyyatın şaxəәləәndirilməәsi istiqaməәtindəә görüləәn işləәr, xüsusiləә dünyada mövcud olan
mütəәrəәqqi tendensiyalar əәsasında səәnayeləәşməәnin sürəәtləәndirilməәsi üçün həәyata keçiriləәn
təәdbirləәr, o cümləәdəәn ölkəәdəә qeyri-neft səәnayesinin əәsas halqalarını formalaşdıran
maşınqayırma, avadanlıq istehsalı, cihazqayırma vəә tikinti materiallarının istehsalı sahəәsindəә
yeni rəәqabəәtqabiliyyəәtli müəәssisəәləәrin yaradılması hesabına yumşalacaqdır. Həәyata keçiriləәn
səәnayeləәşdirməә siyasəәtinin nəәticəәsi olaraq yaradılan vergi ödəәyiciləәrinin iqtisadi göstəәriciləәri
qeyri-neft sektorunda vergi ödəәnişləәri üzrəә müşahidəә olunan müsbəәt dinamikanı sonrakı illəәrdəә
dəә təәmin edəәcəәkdir.
Ölkəә başçısının Nazirləәr Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həәsr
edilmiş iclasındakı çıxışında da dünyada neftin qiyməәtinin iki dəәfəәdəәn çox aşağı düşməәsinin
bizim gəәlirləәrimizəә məәnfi təәsir edəәcəәyi qeyd edilmiş, lakin buna baxmayaraq, iqtisadiyyatımızın
şaxəәləәndirilməәsi istiqaməәtindəә görüləәn vəә bundan sonra görüləәcəәk işləәr, institusional islahatlar
vəә daha səәməәrəәli idarəәetməә üsullarının təәtbiq edilməәsi nəәticəәsindəә Azəәrbaycanın bu
vəәziyyəәtdəәn dəә uğurla çıxacağı əәminlikləә bildirilmişdir.
- Dövləәtəә məәxsus 7 əәsas iri təәdiyyəәçi üzrəә daxilolmaların hazırkı vəәziyyəәti necəәdir?
- Bütün sektorlarda olduğu kimi, dövləәtəә məәxsus əәsas iri təәdiyyəәçiləәrin dəә fəәaliyyəәt sahəәləәrini
səәciyyəәləәndirəәn iqtisadi göstəәriciləәrin artımı fonunda onların büdcəә daxilolmalarındakı
əәhəәmiyyəәtini xüsusiləә vurğulamaq istəәrdim. Departamentdəә qeydiyyatda olan həәmin vergi
ödəәyiciləәrinin illəәr üzrəә təәsdiq olunmuş gəәlir vəә xəәrcləәr smetası nəәzəәrdəә tutulan minimum büdcəә
ödəәnişləәrinin vaxtında köçürülməәsini təәmin etmişdir. Beləә ki, 7 iri təәdiyyəәçinin vergi daxilolmaları
2012-ci ildəә 1 milyard 574,2 milyon manat, 2013-cü ildəә 1 milyard 710,1 milyon manat, 2014-cü
ildəә isəә 1 milyard 978,2 milyon manat olmaqla respublika üzrəә cəәmi vergi daxilolmalarının 2012-

ci il üzrəә 26,1%-ni, 2013-cü il üzrəә 25,7%-ni, 2014-cü il üzrəә isəә 27,8%-ni təәşkil etmişdir. Bu
göstəәriciləәr həәmin ödəәyiciləәrin dövləәt büdcəәsinin formalaşmasında nəә qəәdəәr mühüm rola malik
olduğunu bir daha sübut edir.
Dövləәt şirkəәtləәrindəә idarəәetməә prinsipləәrinin təәkmilləәşdirilməәsi onların fəәaliyyəәt sahəәləәri üzrəә
iqtisadi göstəәriciləәrinəә öz müsbəәt təәsirini göstəәrmişdir. Keyfiyyəәtli vəә qəәnaəәtbəәxş
telekommunikasiya xidməәtləәrinin təәqdim olunması, peyk rabitəәsi texnologiyalarından istifadəә,
kommunal təәsəәrrüfat sferasında göstəәriləәn xidməәtləәrin dəәyəәrinin ödəәnilməәsi üzrəә yığım faizinin
artımı, su infrastrukturunun yeniləәnməәsi, nəәqliyyat sahəәsindəә yeni su vəә hava gəәmiləәrinin
alınması, xarici ölkəәləәrəә yeni marşrutların açılması, dəәmiryol xəәtləәrinin çəәkilişi, yük daşımaları
üzrəә gəәlirləәrin artımı dövləәt büdcəәsinəә iri təәdiyyəәçiləәrin vergi daxilolmalarındakı artan
tendensiyasının növbəәti illəәrdəә dəә davam etdiriləәcəәyindəәn xəәbəәr verir.
- XRVXD-nin 2015-ci ildəә nəәzəәrdəә tutulmuş plan vəә proqnozları iləә bağlı məәlumat
verməәyinizi xahiş edirik.
- Nazirləәr Kabinetinin 2014-cü ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına vəә qarşıda duran
vəәzifəәləәrəә həәsr olunan iclasında 2015-ci ildəә dünyada müşahidəә olunan iqtisadi prosesləәrin həәləә
bir müddəәt davam edəәcəәyi qeyd edilsəә dəә, Azəәrbaycanda əәvvəәlki illəәrdəә aparılmış siyasəәtin cari
ildəә dəә ciddi fəәsadlar olmadan, inkişaf tempini təәmin etməәkləә başa vurmağa zəәmin yaradacağı
bildirilmişdir.
Ölkəә başçısının səәdrliyi iləә keçiriləәn iclasın əәn mühüm cəәhəәti isəә «ucuz neft dövründəә iqtisadi
proqram»ın açıqlanması olmuşdur. Proqramın əәsas istiqaməәtləәri olan makroiqtisadi sabitliyin
qorunması, infrastruktur layihəәləәrinin icrası, ixrac potensialının artırılması, güzəәştli kreditləәr
siyasəәtinin davam etdirilməәsi, real sektora investisiya yatırımlarının artırılması, idxalı əәvəәzləәyəәn
məәhsul istehsalının genişləәndirilməәsi, dövləәt investisiyalarının dayanıqlı inkişafa vəә strateji
istehsal sahəәləәrinəә yönəәldilməәsi iqtisadiyyatın bütün sahəәləәrindəә artım tempinin təәmin oluması
iləә nəәticəәləәnəәcəәkdir ki, bu da vergi ödəәyiciləәrinin vergi potensialının çoxalmasına zəәmin
yaradacaqdır. 2015-ci ildəә proqnoz tapşırıqlarının icrasına dair aparılmış bölgüyəә əәsasəәn,
XRVXD üzrəә 4 milyard 698,2 milyon manat (o cümləәdəәn məәrkəәzləәşdirilmiş ödəәniş üzrəә 144,2
milyon manat) vəәsaitin dövləәt büdcəәsinəә səәfəәrbəәr edilməәsi üçün proqnoz tapşırığı
müəәyyəәnləәşdirilmişdir. İnamla qeyd etməәk olar ki, cari ildəә dəә XRVXD qarşıya qoyulmuş plan vəә
proqnozların həәyata keçirilməәsini təәmin edəә biləәcəәk.
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