Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 28 iyun tarixli 1578 nömrəәli Səәrəәncamı iləә təәsdiq edilmiş
“2008-2015-ci illəәrdəә Azəәrbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması vəә davamlı inkişaf Dövləәt Proqramı”nın həәyata
keçirilməәsi üzrəә Təәdbirləәr Planı (2011-2015-ci illəәr)”nda nəәzəәrdəә tutulmuş təәdbirləәrin icrası iləә əәlaqəәdar
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn 2014-cü il əәrzindəә görülmüş işləәr barəәdəә məәlumat
Sıra
№-si
1.
1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.

Təәdbirləәrin adı

İcra vəәziyyəәti

İcra müddəәti

Makroiqtisadi sabitlik vəә iqtisadi artım
Büdcəә-vergi siyasəәti
Vergiləәrin yığım səәviyyəәsinin artırılması
Vergi
2014-cü ildəә vergi məәdəәniyyəәtinin artırılması məәqsəәdiləә vergi qanunvericiliyi vəә vergi 2011-2015
məәdəәniyyəәtinin
inzibatçılığı sahəәsindəә vergi ödəәyiciləәri üçün zəәruri informasiyanı əәks etdirəәn 14 adda kiçik
artırılmasına
həәcmli bukletləәr, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görəә təәtbiq ediləәn məәsuliyyəәt
yönəәldilmiş
təәdbirləәri haqqında “Yaddaş” vəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsi barəәdəә
maarifləәndirməә
kitabçalar hazırlanaraq 117000 sayda (103400 Azəәrbaycan, 13600 İngilis dilindəә) nəәşr
təәdbirləәrinin həәyata etdiriləәrilməәkləә vergi ödəәyiciləәrinəә çatdırılması üçün müvafiq təәdbirləәr görülmüşdür.
keçirilməәsi
Qeyd ediləәn dövr əәrzindəә “ITECA Caspian” MMC təәrəәfindəәn respublikada təәşkil olunan
müxtəәlif yönümlü 8 səәrgidəә vergi təәbliğatı işi təәşkil edilmişdir.
2014-cü il əәrzindəә Vergiləәr
Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinəә (www.taxes.gov.az) daxil olan istifadəәçiləәrin sayı
3633992, “Sual-cavab” rubrikasına daxil olan sualların sayı isəә 1659 olmuşdur. Vergi
qanunvericiliyi vəә inzibatçılığı sahəәsindəә baş verəәn yenilikləәr mütəәmadi olaraq saytda
yerləәşdirilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəә “Sahibkarlıq sahəәsindəә aparılan
yoxlamaların təәnzimləәnməәsi vəә sahibkarların maraqlarının müdafiəәsi haqqında”
Azəәrbaycan Respublikasının Qanununun qüvvəәyəә minməәsi iləә əәlaqəәdar vergi orqanları
təәrəәfindəәn aparılan yoxlamaların reqlamentini, onların hüquqi əәsasları barəәdəә dolğun
məәlumatı əәks etdirəәn “Vergi yoxlamaları: əәsaslar vəә prosedurlar” bölməәsi yaradılmış vəә
həәmin bölməәdəә müvafiq səәnəәdləәr yerləәşdirilmişdir.
Qeyd ediləәn Qanunun 12.1-ci maddəәsinin təәləәbləәri iləә əәlaqəәdar, yəәni yoxlayıcı orqan
təәrəәfindəәn hesabat dövründəә sahibkarlar üçün daha aktual suallar önəә çəәkilməәkləә, izah
olunması təәləәb olunan normativ hüquqi aktların müddəәaları iləә bağlı məәsləәhəәtləәrin verilməәsi
məәqsəәdiləә vergi ödəәyiciləәri üçün aktual olan səәyyar vergi yoxlaması vəә operativ nəәzarəәt
istiqaməәtləәri (Audit sahəәsi üzrəә 6 istiqaməәt, Operativ nəәzarəәt sahəәsi üzrəә isəә 7 istiqaməәt)
barəәdəә müvafiq Bildiriş-məәlumat formaları hazırlanaraq həәmin bölməәdəә yerləәşdirilmişdir.
Eyni zamanda, “Facebook” vəә “Twitter” sosial şəәbəәkəәləәrindəәki Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi

səәhifəәləәrindəә, “Youtube” video hostinq serverindəә vəә video.az saytında vergi orqanlarının
fəәaliyyəәti barəәdəә ictimaiyyəәtin məәlumatlandırılması mütəәmadi olaraq həәyata keçirilmişdir.
Beləә ki, nazirliyin “Facebook” sosial şəәbəәkəәsindəәki səәhifəәsindəә “FACE-Vizit” layihəәsi davam
etdirilmiş, tanınmış şəәxsləәrləә, eləәcəә dəә nazirliyin rəәhbəәr vəәzifəәli şəәxsləәri iləә videomüsahibəәləәr hazırlanaraq onların səәhifəәdəә yerləәşdirilməәsi həәyata keçirilmiş vəә vergi
ödəәyiciləәrinin vergi qanunvericiliyi vəә inzibatçılığı barəәdəә məәlumatlandırılması məәqsəәdiləә
nazirliyinin “Facebook” sosial şəәbəәkəәsindəәki səәhifəәsindəә “Onlayn müfəәttiş” adlı layihəә
davam etdirilmişdir.
Bundan əәlavəә “Siz, Görünmürsünüz”, “Özünü əәvvəәlcəәdəәn qoru müqaviləә bağla!”, “Nağdsız alış-verişəә səәn dəә qoşul! Sürəәtli keçid üçün nağdsız ödəә”,
“ASAN imza: innovativ xidməәtləәr - xoşbəәxtliyinizin həәr anı üçün”, “POS-terminal iləә ödəәniş,
ödəәnişin qaytarılması vəә “Z” hesabatının çıxarılmasının video təәlimatı”, “Alış-veriş zamanı
haqlarınızın qorunmasını istəәyirsinizsəә, çek təәləәb edin”, “ƏӘn böyük dəәyəәriniz alıcılarınızdır!
Onları düşünün!”, “Vergiləәri ödəәyəәk - həәmvəәtəәnləәrimizəә nümunəә, gözəәl gəәləәcəәyəә layiq
olaq”, “Vergiləәri ödəә - inkişafa dəәstəәk ol” adlı təәbliğat xarakterli video çarxlar, “Universal
Çağrı Məәrkəәzi layihəәsi çəәrçivəәsindəә keçiriləәn treninqləәrləә bağlı sertifikatlar sahibləәrinəә
təәqdim olundu”, “Vergiləәr uşaqların gözü iləә” əәnəәnəәvi rəәsm vəә inşa müsabiqəәsi
keçirilmişdir”, “Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt məәrkəәzləәrinin 6 aylıq fəәaliyyəәti”, “Vergiləәr
Nazirliyinin vəәzifəәli şəәxsləәrinin 2013-cü ilin yekunları iləә bağlı media nümayəәndəәləәri iləә
keçirilmiş məәtbuat konfransı”, “Azəәrbaycanın vergi sistemi: reallıqlar vəә prespektivləәr”
mövzusunda III Vergi Forumunun plenar iclası keçirilmişdir” adlı süjetləәr “Facebook” sosial
şəәbəәkəәsindəә yerləәşdirilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinəә
(www.taxes.gov.az) daxil olan istifadəәçiləәrin məәlumatları tez vəә rahat tapması üçün
“Onlayn bəәləәdçi” xidməәti istifadəәyəә verilmişdir. Bu xidməәtin vasitəәsiləә internet səәhifəәsindəә
məәlumatların tapılmasında çəәtinlik çəәkəәn istifadəәçiləәrəә canlı rejimdəә müvafiq linkin təәqdim
edilməәsi həәyata keçirilir.
Reklam şirkəәtləәri iləә razılaşmaqla müvafiq olaraq Bakı şəәhəәri vəә regionlarda yol
kəәnarlarında “ƏӘməәk müqaviləәsi iləә böyüyəәn imkanlar” vəә “İşəә qəәbul olunarkəәn əәməәk
müqaviləәsini təәləәb edin” məәtnləәrindəә sosial reklamlar yerləәşdirilmişdir.
2014-cü il əәrzindəә
vergi orqanları təәrəәfindəәn təәhsil müəәssisəәləәri iləә ümumilikdəә 786 təәdbir keçirilmişdir. Beləә ki,
“Vergi Dostları” şəәbəәkəәsinin üzvləәri iləә 144, metodiki kabinetləәrdəә 89, şagird vəә təәləәbəәləәrləә
553 görüş keçirilmişdir. Azəәrbaycan Respublikasında vergi siyasəәti, onun əәsas
istiqaməәtləәri, vergi ödəәyiciləәrinəә göstəәriləәn xidməәtləәr, “Vergi dostları” layihəәsi iləә əәlaqəәdar
2014-cü ilin iyun ayının 4-5-dəә 13 saylı ƏӘrazi Vergiləәr İdarəәsindəә, oktyabr ayının 21-23-dəә
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1.1.4.

Aylıq gəәlirləәrin
yaşayış
minimumundan
çox olmayan fiziki
şəәxsləәrin gəәlir
vergisindəәn azad
edilməәsi

3 saylı ƏӘrazi Vergiləәr İdarəәsindəә layihəә iştirakçıları təәrəәfindəәn görülmüş işləәr, problem vəә
nəәticəәləәr mövzusunda dəәyirmi masalar keçirilmişdir.
Eyni zamanda, Vergiləәr Nazirliyinin
nümayəәndəәləәri Zaqatala rayonunun Car kəәndini, Balakəәn rayonunun Həәnifəә kəәndini vəә Qax
rayonun İlisu kəәndini təәmsil edəәn vergi dostlarının təәşkil etdiyi “açıq dəәrsləәrdəә” iştirak
etmişləәr.
Vergiləәr Nazirliyinin təәşəәbbüsü vəә Tofiq İsmayılov adına Uşaq-Gəәncləәr
Yaradıcılıq Sarayının dəәstəәyi iləә əәnəәnəәvi olaraq 1 iyun Uşaqların Beynəәlxalq Müdafiəә Günü
münasibəәtiləә "Vergiləәr uşaqların gözü iləә" rəәsm vəә inşa müsabiqəәləәri keçirilmişdir. Bununla
yanaşı respublikanın regionlarında yerli vergi orqanları təәrəәfindəәn "Vergiləәr uşaqların gözü
iləә" rəәsm vəә inşa müsabiqəәləәri keçirilmiş, qalibləәr mükafatlandırılmış vəә eyni adlı jurnal
hazırlanaraq 1500 sayda (1000 azəәrbaycan dilindəә, 500 ingilis dilindəә) nəәşr etdirilmişdir.
Vergi məәdəәniyyəәtinin artırılması, vergi ödəәyiciləәri təәrəәfindəәn Vergi Məәcəәlləәsi iləә
müəәyyəәn edilmiş vəәzifəәləәrin, habeləә vergi öhdəәlikləәrinin vaxtında vəә düzgün yerinəә
yetirilməәsinin təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә keçirilmiş digəәr təәdbirləәrləә yanaşı vergi
ödəәyiciləәrinəә ünvanlı xidməәtləәrin göstəәrilməәsinəә üstünlük veriləәrəәk 27031 vergi ödəәyicisinəә
səәyyar məәlumatlandırma xidməәti göstəәrilmişdir.
“POS-terminalların təәtbiqi iləә əәlaqəәdar vergi ödəәyiciləәrinin məәlumatlandırılması zamanı
görülməәli işləәrəә dair Tövsiyəәləәr” hazırlanaraq 14.04.2014-cü il tarixdəә yerli verg orqanlarına
göndəәrilmişdir. Bu sahəәdəә məәlumatlandırma işinin aparılması məәqsəәdi iləә 22493 vergi
ödəәyicisinin təәsəәrrüfat subyektindəә səәyyar xidməәtləәr
göstəәrilmişdir.
Vergi
məәdəәniyyəәtinin artırılması iləә əәlaqəәdar qeyd ediləәn dövr əәrzindəә Vergiləәr Nazirliyinin 195
Çağrı Məәrkəәzinin mesaj xidməәti vasitəәsiləә 1548724 sayda qısa mesaj göndəәrilməәkləә vergi
ödəәyiciləәrinin məәlumatlandırılması təәmin edilmişdir.
“Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsindəә dəәyişiklikləәr edilməәsi haqqında” 2011-2015
Azəәrbaycan Respublikasının 21 dekabr 2012-ci il tarixli 509-IVQD nömrəәli Qanununa
əәsasəәn Vergi Məәcəәlləәsinin 102.1.6-cı maddəәsindəә həәr iki halda “minimum əәməәk haqqının”
sözləәri “əәməәk qabiliyyəәtli əәhali üçün ölkəә üzrəә yaşayış minimumunun” sözləәri iləә əәvəәz
edilmiş, “Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsindəә dəәyişiklikləәr edilməәsi haqqında”
Azəәrbaycan Respublikasının 16 may 2014-cü il tarixli 959-IVQD nömrəәli Qanununa əәsasəәn
isəә əәməәk qabiliyyəәtli əәhali üçün ölkəә üzrəә yaşayış minimumunun 1 misli məәbləәğindəә güzəәşt
təәtbiq olunan əәməәk haqqının həәddi artırılaraq 200 manatdan 250 manata çatdırılmışdır.
Eyni zamanda, “Azəәrbaycan Respublikasında 2014-cü il üçün yaşayış minimumu
haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının 22 noyabr 2013-cü il tarixli Qanununa əәsasəәn 1
yanvar 2014-cü il tarixindəәn əәməәk qabiliyyəәtli əәhali üçün ölkəә üzrəә yaşayış minimumu 136
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manat məәbləәğindəә müəәyyəәn edildiyindəәn gəәlirin güzəәşt təәtbiq ediləәn hissəәsi dəә bu məәbləәğəә
qəәdəәr artırılmışdır.
Kəәnd təәsəәrrüfatının inkişaf etdirilməәsi
Kəәnd təәsəәrrüfatı
Ölkəәdəә kəәnd təәsəәrrüfatı sektorunun inkişafına dəәstəәk göstəәrilməәsi, bu sahəәdəә fəәaliyyəәt 2011-2015
məәhsulları
göstəәrəәn sahibkarların maliyyəә fəәaliyyəәtinin yaxşılaşdırılması məәqsəәdiləә “Azəәrbaycan
istehsalçılarına
Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsindəә dəәyişiklikləәr edilməәsi haqqında” 16 may 2014-cü il
vergi güzəәştləәrinin tarixli Azəәrbaycan Respublikasının Qanunu iləә kəәnd təәsəәrrüfatı məәhsullarının istehsalı iləә
təәtbiq siyasəәtinin
məәşğul olan (o cümləәdəәn, səәnaye üsulu iləә) şəәxsləәrin gəәlir vergisi, məәnfəәəәt vergisi, əәlavəә
davam etdirilməәsi
dəәyəәr vergisi, əәmlak vergisi vəә sadəәləәşdirilmiş vergi üzrəә nəәzəәrdəә tutulan güzəәştləәri 2014cü ilin 1 yanvar tarixindəәn etibarəәn daha 5 il müddəәtinəә uzadılaraq bu güzəәştləәrləә bağlı olan
müddəәalar Vergi Məәcəәlləәsinəә daxil edilmiş vəә bununla bağlı ayrıca qanun ləәğv edilmişdir.
Məәşğulluq siyasəәti vəә əәhalinin sosial müdafiəәsi
Məәşğulluq siyasəәti vəә əәməәk bazarının təәnzimləәnməәsi
ƏӘməәk münasibəәtləәrinin təәnzimləәnməәsinin təәkmilləәşdirilməәsi
Qeyri-formal əәməәk
Hesabat dövründəә qeyri-formal əәməәk münasibəәtləәrinin leqallaşdırılmasının 2011-2015
münasibəәtləәrinin
gücləәndirilməәsi sahəәsindəә operativ nəәzarəәt strukturlarının fəәaliyyəәti daha da gücləәndirilmiş,
leqallaşdırılmasının nəәzarəәt işləәrinin həәyata keçirilməәsi intensivləәşdirilmiş vəә bu işləәrin səәməәrəәliliyi
gücləәndirilməәsi
yüksəәldilmişdir.
2014-cü ildəә səәyyar vəә operativ vergi yoxlamaları zamanı 16512 vergi
məәqsəәdiləә müvafiq ödəәyicisindəә mövcud iş yerləәrinin rəәsmiləәşdirilməәsi iləә bağlı operativ vergi nəәzarəәti təәdbiri
təәdbirləәrin həәyata
həәyata keçirilmiş, 6386 vergi ödəәyicisindəә qanun pozuntusu aşkar edilmişdir. Nəәzarəәt işləәri
keçirilməәsi
nəәticəәsindəә işəәgötürəәnləәr təәrəәfindəәn 7268 nəәfəәr fiziki şəәxsin əәməәk müqaviləәsi (kontraktı)
bağlanılmadan işləәrin (xidməәtləәrin) yerinəә yetirilməәsinəә cəәlb edildiyi aşkar olunmuşdur. Bu
qanun pozuntularına görəә aidiyyəәti şəәxsləәr barəәsindəә Vergi Məәcəәlləәsinəә müvafiq olaraq 7,2
milyon manat məәbləәğindəә maliyyəә sanksiyası təәtbiq edilmişdir.
Hesabat dövründəә operativ vergi nəәzarəәti təәdbirləәri iləә 68375 (vergi orqanlarında
uçota durmadan sahibkarlıqla vəә “Fəәrqləәnməә nişanı” almadan avtomobil nəәqliyyatı iləә
səәrnişin vəә yük daşıma fəәaliyyəәti iləә məәşğul olan şəәxsləәrin aşkar edilməәsi məәsəәləәləәri istisna
olmaqla) ticarəәt, iaşəә, xidməәt vəә digəәr profilli obyektləәr əәhatəә edilmiş vəә bunlardan 51588dəә vergi qanunvericiliyinin pozulması halları aşkar edilmişdir. Nəәzarəәtin nəәticəәləәri barəәdəә
qanunvericiliyəә müvafiq qaydada 89389 akt vəә protokol təәrtib ediləәrəәk 22,1 milyon manat
məәbləәğindəә inzibati cəәriməә vəә maliyyəә sanksiyaları təәtbiq edilmişdir. Qeyri-formal əәməәk
münasibəәtləәrinin leqallaşdırılması istiqaməәtindəә Təәdbirləәr Planında vergi orqanları
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qarşısında qoyulmuş vəәzifəәləәrin icrasını təәmin etməәk məәqsəәdi iləә operativ nəәzarəәt təәdbirləәri
davam etdirilir.
4.
İnstitusional siyasəәt vəә səәməәrəәli idarəәetməә
4.2.
ƏӘks-məәrkəәzləәşdirməә (bəәləәdiyyəәləәr vəә QHT-ləәr)
4.2.1. Bəәləәdiyyəәləәrin davamlı inkişafının təәmin edilməәsi
4.2.1.2. Yerli vergi vəә
2014-cü ildəә yerli vergiləәrin hesablanması vəә ödəәnilməәsi qaydası vəә müddəәtləәri, 2011-2015
ödəәnişləәrin
habeləә digəәr aktual mövzularda bəәləәdiyyəәləәrin vergi xidməәti orqanlarının əәməәkdaşları iləә
toplanması
595 görüş keçirilmişdir.
sahəәsindəә
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn bəәləәdiyyəәləәrdəә elektron vergi uçotunun həәyata
Azəәrbaycan
keçirilməәsini nəәzəәrdəә tutan “Bəәləәdiyyəә Vergi İnformasiya Sistemi” (BVİS) proqram təәminatı
Respublikasının
hazırlanaraq təәtbiqinəә başlanılmışdır. Bu məәqsəәdləә hazırda respublikanın 8
Vergiləәr Nazirliyinin bəәləәdiyyəәsindəә, o cümləәdəәn Bakı şəәhəәrinin Binəәqəәdi rayonunun 5 bəәləәdiyyəәsindəә, Abşeron
müvafiq idarəәləәri
rayonunun Saray, Sumqayıt şəәhəәrinin Sumqayıt vəә Şəәmkir rayonunun Şəәmkir
vəә bəәləәdiyyəәləәr
bəәləәdiyyəәləәrindəә Pilot layihəәləәri həәyata keçirilir. BVİS Proqram təәminatının respublikanın
arasında
digəәr bəәləәdiyyəәləәrindəә dəә həәyata keçirilməәsi nəәzəәrdəә tutulmuşdur.
əәməәkdaşlığın
genişləәndirilməәsi
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