Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər müsbət qiymətləndirilir
Kristofer Ueyls: «Azərbaycanın vergi orqanları dünyanın ən müasir texnoloji yeniliklərini tətbiq
etməyə çalışır»
Avropa İttifaqının (Aİ) Texniki Yardım və İnformasiya Mübadiləsi (TAIEX) proqramı
çərçivəsində ölkəmizdə səfərdə olan qurumun ekspert missiyası ilə Vergilər Nazirliyində görüş
keçirilib. Tədbirdə çıxış edən TAIEX-in eksperti Kristofer Ueyls proqrama uyğun olaraq
Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin, o cümlədən vergi siyasətinin
qiymətləndirilməsinin aparıldığını bildirib. Cənab Ueyls vergi sisteminin dinamik sahə olduğunu,
buna görə də daim mütərəqqi yeniliklərin, innovasiyaların tətbiqini, davamlı islahatların həyata
keçirilməsini tələb etdiyini bildirərək qeyd edib ki, Azərbaycanın vergi orqanları dünyanın ən
müasir texnoloji yeniliklərini tətbiq etməyə çalışır. O, fiziki və hüquqi şəxslərin elektron
qeydiyyatı, elektron bəyannamələrin təqdim edilməsi, vergi və rüsumların elektron formada
ödənilməsi kimi yenilikləri müsbət dəyərləndirdiyini bildirib.
Kristofer Ueyls Azərbaycanın vergi qanunvericiliyinə edilmiş yeni dəyişikliklərə də toxunaraq
deyib ki, dəyişikliklər müsbət xarakterlidir, səmərəli fiskal siyasətin həyata keçirilməsinə xidmət
edir: «Vergi qanunvericiliyindəki dəyişikliklər, ilk növbədə, ölkənin fəal fiskal siyasət həyata
keçirməsinin göstəricisidir, eyni zamanda qeyri-neft sektorunun və sahibkarlıq subyektlərinin
dəstəklənməsini, təşviqini nə-zərdə tutur. Hazırkı dövrdə Azərbaycanda həyata keçirilən aktiv
vergi siyasəti iqtisadi proseslərə çevik uyğunlaşmaq, iqtisadiyyatın digər sektorlarının inkişafına
təkan vermək, büdcə daxilolmalarında neft gəlirlərindən real sektora keçilməsini təmin etmək
baxımından əhəmiyyətlidir. Ekspert elektron auditin və elektron qaimə-fakturanın tətbiqinin,
risklərin idarə edilməsinin, transfer qiymətləndirmə hallarının aradan qaldırılmasının, vergi
qanunvericiliyində hüquqlardan sui-istifadə əleyhinə müddəaların beynəlxalq təcrübəyə
uyğunlaşdırılmasının və digər dəyişikliklərin vergi qaçaqçılığının qarşısının alınmasında,
şəffaflığın təmin olunmasında və ümumilikdə vergi sisteminin inkişafında mühüm rol
oynayacağına inandığını vurğulayıb.
K. Ueyls qeyd edib ki, Azərbaycanda həyata keçirilən fiskal siyasətin bir sıra istiqamətləri, o
cümlədən vergi ödəyicilərinin uçot məlumatları, vergidən yayınma risklərinin idarə edilməsi,
könüllü əməletmə səviyyəsinin vəziyyəti, vergi mübahisələrinin həlli, hesabatlılıq və şəffaflıq
sahələrində qiymətləndirmələrin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar departamentinin baş direktoru Samirə
Musayeva görüş iştirakçılarının nəzərinə çatdırıb ki, Azərbaycanda aparılan vergi siyasəti həyata
keçirilən ümumi iqtisadi siyasətin tərkib hissəsini təşkil edir. Hazırda ölkədə tətbiq olunan yeni
iqtisadi modelə uyğun olaraq çevik və səmərəli vergi siyasəti həyata keçirilir. Vergi siyasəti əsas
etibarilə büdcə daxilolmalarının təmin edilməsinə, könüllü vergi əməletmə səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, investisiya və biznes fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına və vergi ödəyicilərinin
hüquqlarının qorunmasına xidmət edir. Aparılan siyasətə uyğun olaraq, vergi ödəyicilərinin
optimal gəlirliliyini təmin etmək və investisiya mühitini daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə vergi
yükünün azaldılması və inzibatçılığın yüngülləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılıb,
kiçik və orta sahibkarlığın stimullaşdırılması, rəqabət mühitinin təmin edilməsi üçün əlavə
tədbirlər görülüb.
Xarici sərmayəçilərin Azərbaycanda geniş və hərtərəfli fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin
yaradıldığını deyən S.Musayeva həyata keçirilən səmərəli vergi siyasəti nəticəsində əcnəbi iş
adamları tərəfindən ölkə iqtisadiyyatına yatırılan sərmayələrin artdığını vurğulayıb. Onun

sözlərinə görə, bir sıra dövlətlərlə gəlirlərə və əmlaka vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın
aradan qaldırılması, eləcə də investisiyaların təşviqinə və qorunmasına dair sazişlərin imzalanması
xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına axınını stimullaşdırır.
Hazırda əcnəbi sərmayəçilərin fəaliyyətinin daha da stimullaşdırılması məqsədilə dövlət
tərəfindən müəyyən güzəştlərin edildiyini vur-ğulayan S.Musayeva elektron qeydiyyatın
sadələşdirilməsi, ixracın təşviqi, stimullaşdırıcı verginin tətbiqi və digər tədbirlərin aparılmasının
biznesin geniş fəaliyyətinə müsbət təsir göstərəcəyinə əminliyini bildirib.

