«Şou-biznes nümayəәndəәləәrinin bir qismi heç
dəә nümunəәvi vergi ödəәyicisi deyil...»
Vergiləәr
Nazirliyinin
Operativ
nəәzarəәt
idarəәsinin rəәisi İlham ƏӘmirəәliyevləә müsahibəә
- İlham müəәllim, inkişaf etmiş ölkəәləәrdəә fəәrdi
əәməәkləә məәşğul olan şəәxsləәrin vergi uçotuna
alınmasına vəә onların vergi öhdəәlikləәrinəә əәməәl
etməәləәrinəә xüsusi diqqəәt yetirilir. Azəәrbaycanda
müstəәqil fəәaliyyəәt göstəәrəәn şəәxsləәrin könüllü
olaraq vergi öhdəәlikləәrinəә əәməәl etməәləәri
qəәnaəәtbəәxş hesab oluna biləәrmi?
- Bütün dünyada gəәlir vəә məәnfəәəәt vergiləәri büdcəә
daxilolmalarının əәsas məәnbəәləәri hesab olunur. Muzdlu işçiləәrin
əәməәkhaqlarından vergi tutulmasının inzibatçılığı iləә bağlı ölkəәmizdəә ciddi
problemləәr yoxdur. Fəәrd muzdlu əәsaslarla deyil, sahibkar kimi fəәaliyyəәt
göstəәrirsəә, qanunvericiliyəә görəә, vergi idarəәsindəә uçota durmalıdır vəә öz
gəәlirindəәn qanuna müvafiq şəәkildəә vergi ödəәməәlidir. Təәəәssüf ki, bu gün
Azəәrbaycanda fəәrdi əәməәkləә məәşğul olan şəәxsləәrin vergiyəә cəәlb olunması
sahəәsindəә bir sıra subyektiv problemləәr mövcuddur. Bəәzi xidməәt növləәri üzrəә
fəәrdi qaydada sahibkarlıqla məәşğul olan şəәxsləәr vergi orqanlarında uçota
durmadan fəәaliyyəәt göstəәrir vəә dövləәt büdcəәsinəә vergi ödəәməәkdəәn yayınırlar.
Bununla yanaşı, vergi orqanlarında uçotda olan ödəәyiciləәrin dəә bir qismi dövləәt
büdcəәsinəә ödəәməәli olduqlarından xeyli az vergi ödəәyirləәr.
- Vergi ödəәməәdikləәrinəә görəә xüsusi seçiləәn təәbəәqəәdəәn söz düşəәndəә müğəәnniləәr
xatırladılır. Bu sahəәdəә vəәziyyəәt necəәdir?
- Hazırda uçotda şou-biznes fəәaliyyəәti iləә məәşğul olan 844 vergi ödəәyicisi vardır
vəә onların heç dəә hamısı nümunəәvi vergi ödəәyiciləәri deyil. Musiqi fəәaliyyəәti iləә
məәşğul olan səәnəәt adamları, müğəәnniləәr, əәyləәncəә obyektləәrindəә çıxış edəәn fəәrdi
şəәxsləәrləә bağlı mütəәmadi olaraq maarifləәndirməә vəә nəәzarəәt təәdbirləәri həәyata
keçirilsəә dəә, onların vergi öhdəәlikləәrinəә tam vəә könüllü əәməәletməә səәviyyəәsi
aşağıdır. Dünyanın, xüsusiləә dəә Avropanın inkişaf etmiş ölkəәləәrindəә şou-biznes
nümayəәndəәləәri vergi öhdəәlikləәrinəә necəә əәməәl etməәləәri iləә daim ictimaiyyəәtin
diqqəәt məәrkəәzindəәdirləәr. Gəәlirləәrini gizləәdəәn dünyaca məәşhur insanlar müğəәnniləәr, aktyorlar, bəәstəәkarlar, bir sözləә, incəәsəәnəәt nümayəәndəәləәri hansı
ölkəәdəә yaşamalarından asılı olmayaraq, həәmişəә ictimai qınağa məәruz qalmaqla
yanaşı, bir sıra hallarda həәtta inzibati vəә digəәr məәsuliyyəәtəә dəә cəәlb edilirləәr.
Bizim bəәzi tanınmış müğəәnniləәrimiz vəәtəәnpəәrvəәrlik mövzusunda mahnılar ifa
edir, klipləәr çəәkdirir, televiziya ekranlarından düşmürləәr, lakin onların dövləәt
büdcəәsinəә ödəәdikləәri vergiləәrin məәbləәği heç dəә aldıqları qonorara uyğun olmur.

- Bu sahəәyəә nəәzarəәt hansı formada həәyata keçirilir?
- Ümumiyyəәtləә, musiqi, əәyləәncəә vəә digəәr xidməәt fəәaliyyəәtləәri iləә məәşğul olan
şəәxsləәrin əәldəә etdikləәri gəәlirləәrin uçotuna nəәzarəәt Vergi Məәcəәlləәsinin 32, 33, 34
vəә 36-cı maddəәləәrinəә uyğun həәyata keçirilir. Həәm şadlıq evləәri, həәm dəә musiqi
xidməәti göstəәrəәn şəәxsləәrləә müvafiq izahat işləәri aparılır, vergidəәn yayınan
müğəәnniləәrəә xəәbəәrdarlıqlar göndəәrilir. Musiqiçiləәrin, o cümləәdəәn müğəәnniləәrin
şadlıq evləәrindəә fəәaliyyəәtinəә nəәzarəәt vergiləәr nazirinin əәmri iləә təәsdiq edilmiş vəә
ƏӘdliyyəә Nazirliyindəә dövləәt qeydiyyatına alınmış «Musiqi, əәyləәncəә vəә digəәr
xidməәt fəәaliyyəәti iləә məәşğul olan şəәxsləәrin əәldəә etdikləәri gəәlirləәrin uçotuna
nəәzarəәtin həәyata keçirilməәsi vəә gəәlirləәrin «Qeydiyyatı kitabı»nın doldurulması
Qaydaları»na əәsasəәn həәyata keçirilir. Həәmin qaydalara görəә, musiqiçiləәrin əәldəә
etdikləәri gəәlirləәrin vergidəәn yayındırılmasının qarşısının alınması məәqsəәdiləә
şəәnlik məәrasimləәrinin keçirildiyi bütün şadlıq evləәri vəә digəәr əәyləәncəә obyektləәri
xüsusi «Qeydiyyat kitabı» iləә təәmin edilmişdir. «Qeydiyyat kitabı» əәrazi üzrəә
aidiyyəәti vergi oqranı təәrəәfindəәn nömrəәləәnir, qaytanlanır, möhürləәnir vəә bu
kitabda həәr bir musiqiçinin vəә digəәr əәyləәncəә xidməәti göstəәrəәn şəәxsin ifasına
başlamazdan əәvvəәl qeydləәr aparılır. Müvafiq vergi orqanları həәr ay əәrazi üzrəә
istirahəәt, əәyləәncəә, iaşəә vəә digəәr obyektləәrdəә keçirilmiş təәdbirləәrdəә ayrı-ayrı
musiqiçiləәrin, əәyləәncəә vəә digəәr xidməәtləәr göstəәrəәn şəәxsləәrin iştirakı barəәdəә
«Qeydiyyat kitabı»nda olan məәlumatları toplayb icmallaşdırırlar.
- Bu sahəәdəә gəәlirləәrin vergidəәn yayındırılması hansı formada baş verir?
- Burada əәsas problem müğəәnniləәrin əәldəә etdikləәri gəәlirləәri «Qeydiyyat
kitabı»nda düzgün əәks etdirməәməәləәri, həәtta göstəәrdikləәri vəә imzaları iləә təәsdiq
etdikləәri gəәlirləәrləә rüblük bəәyannaməәləәrdəә qeyd olunan gəәlir məәbləәğləәri
arasındakı uyğunsuzluqlarla bağlıdır. Müğəәnniləәrin bir şəәnlik məәrasimindəәn
əәldəә etdikləәrinəә gəәlirləәrin onların bəәyan etdikləәri rüblük gəәlirdəәn dəәfəәləәrləә çox
olması barəәdəә məәlumatlar var.
Araşdırmalar göstəәrir ki, istəәr Bakı şəәhəәrindəә, istəәrsəә dəә respublikamızın digəәr
bölgəәləәrindəә fəәaliyyəәt göstəәrəәn istirahəәt, əәyləәncəә, ictimai iaşəә vəә digəәr
obyektləәrdəә bəәzi hallarda «Qeydiyyat kitabı»nın aparılmasına lazımi diqqəәt
yetirilmir, çıxış edəәn müğəәnniləәrin aldıqları qonorarların cüzi bir hissəәsi burada
əәks olunur. Müğəәnniləәrin iştirak etdiyi təәdbirləәrin həәm sayı, həәm dəә onlara
ödəәniləәn qonorarların məәbləәği bir çox hallarda şübhəә doğurur. Halbuki gündəәlik
müşahidəәləәrin nəәticəәləәri vəә kütləәvi informasiya vasitəәləәrindəә yer alan
məәlumatlar el şəәnlikləәrindəә musiqiçiləәrəә ödəәniləәn məәbləәğləәrin qat-qat artıq
olduğunu söyləәməәyəә əәsas verir. Bəәzi informasiya saytları həәtta bir sıra
müğəәnniləәrin el şəәnlikləәrindəә tam, yaxud qisməәn (1 saat, yarım saat vəә s.)
iştirakı üçün nəәzəәrdəә tutulan məәbləәğləәri dəәqiqlikləә göstəәrirləәr. Bu məәlumatlar
vergitutma bazası kimi qəәbul edilməәsəә dəә, vergiləәrin dövləәt büdcəәsindəәn
yayındırılmasına şəәrait yaradanlar - istəәr gəәlir əәldəә edəәnləәr, istəәrsəә dəә bu
məәbləәgi ödəәyəәnləәr dövləәt vəә xalq qarşısında öz məәsuliyyəәtləәrini anlamalıdırlar.

- Öz gəәlirləәrini vergidəәn yayındıran həәmin şəәxsləәrəә nəә deməәk istəәrdiniz?
- Vergidəәn yayınan bütün şəәxsləәrəә bildirməәk istəәyirəәm ki, onların fəәaliyyəәti
daim nəәzarəәtdəә saxlanacaqdır. Həәr kəәs vergi orqanına təәqdim etdiyi
bəәyannaməәləәrdəә öz gəәlirləәri barəәdəә məәlumatı düzgün göstəәrməәlidir. ƏӘks
təәqdirdəә, məәsəәləәn, sual şou-biznes nümayəәndəәləәri iləә bağlıdırsa, Vergi
Məәcəәlləәsinin 67-ci maddəәsinəә görəә, qeydiyyat kitablarına əәsasəәn
müəәyyəәnləәşdirilmiş faktiki gəәlir məәbləәğləәri təәqdim olunmuş bəәyannaməәləәrin
göstəәriciləәri iləә üzləәşdiriləәcəәk vəә vergidəәn yayındırılmış məәbləәğləәr kameral
hesablama aparılmaqla büdcəәyəә bəәrpa olunacaqdır. Bu isəә büdcəәdəәn
yayındırılmış vergi məәbləәğinin həәcmindəәn asılı olaraq təәkcəә ciddi inzibati
təәdbirləәrin həәyata keçirilməәsi iləә deyil, qanunvericilikləә nəәzəәrdəә tutulmuş digəәr
daha səәrt təәdbirləәrin dəә görülməәsiləә nəәticəәləәnəәcəәkdir. Kimin hansı dəәrəәcəәdəә
məәşhurluğundan asılı olmayaraq, vergiləәri tam vəә vaxtında ödəәməәk öhdəәliyi
hamı ücün eynidir. Bunu bir daha vurğulamaq istəәyirəәm ki, «Qeydiyyat
kitabı»nda göstəәriləәn gəәlir məәbləәğləәrinin azaldılması üçün həәr iki təәrəәf - həәm bu
gəәliri əәldəә edəәn, həәm dəә onu ödəәyəәn şəәxsləәr məәsuliyyəәt daşıyırlar. Buna məәhəәl
qoymayanlar isəә gec-tez ciddi sanksiyalarla, eləәcəә dəә digəәr məәsuliyyəәtəә
cəәlbetməә təәdbirləәriləә üzləәşəә biləәrləәr.
KİV nümayəәndəәləәri dəә bu cür faktlara münasibəәtdəә özləәrini kəәnara
çəәkməәməәlidir: vergi yayındıran şəәxsləәr ciddi ictimai qınaq obyektinəә çevrilsəә,
yəәqin ki, bundan dövləәtin büdcəәsi vəә son nəәticəәdəә ölkəә vəәtəәndaşları qazanmış
olar.

