Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklər barədə
Vergi borcunun alınması sahəsində qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi
Ölkədə aparılan iqtisadi
islahatların tərkib hissəsi kimi
vergi borclarının dövlət
büdcəsinə alınmasının tam
həcmdə və operativ şəkildə təmin
edilməsi məqsədilə
qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
Vergi Məcəlləsində və digər
qanunvericilik aktlarında bir sıra
əlavə və dəyişikliklər edilmişdir.
Vergi Məcəlləsi üzrə:
Vergi Məcəlləsinin 89.10-cu və 90-cı maddələrində edilmiş dəyişikliklərə əsasən
məhkəmə qərarlarının icrası prosesinin daha sadə və operativ şəkildə həyata keçirilməsini
təmin edəcək, icra məmurunun sifarişinə əsasən əmlak açıq hərrac ilə yanaşı, elektron
hərrac vasitəsi ilə də satıla biləcəkdir.
“İcra haqqında” qanun üzrə:
“İcra haqqında” qanunun 53.2-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən üzərinə
həbs qoyulmuş daşınar əmlakın dəyərinin yuxarı həddi icra xidmətinin müəyyən etdiyi
ticarət şəbəkələrində, o cümlədən elektron ticarət şəbəkələrində satılması məqsədləri üçün
500 manatdan 5000 manata qədər artırılmışdır.
Qanuna edilmiş əlavə və dəyişikliklərdən biri də vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları
üzrə borcların alınması (vergilərin ödənilməməsi) ilə əlaqədar qanuni qüvvəyə minmiş
məhkəmə qərarlarını bu Qanunla müəyyən olunmuş müddətdə qərəzli olaraq icra etməyən
və ya həmin məhkəmə qərarlarının icrasına maneçilik törədən şəxslərə qarşı daha ciddi
məsuliyyət tədbirlərinin nəzərdə tutulmasıdır. Belə ki, dəyişikliyə əsasən həmin şəxslər
barəsində belə hərəkətlərə görə artıq inzibati protokol tərtib edilməyəcək və əlavə edilmiş
84-2.1-ci maddəyə əsasən onlar Cinayət Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada cinayət
məsuliyyəti daşıyacaqlar.
“İcra haqqında” qanuna əlavə olunmuş 84-2-ci maddəyə əsasən icra məmurları
tərəfindən icra sənədləri barədə məlumatların ən geci 1 gün müddətində, eləcə də vergi
orqanlarının müraciətlərinə əsasən onlara məlum olan bütün məlumatların və əldə etdikləri
sənədlərin 15 gün müddətində rəsmi şəkildə aidiyyəti vergi orqanına təqdim edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Bu da qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktlarının icrasının tez bir zamanda təmin
edilməsi, habelə Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergilərin vaxtında və tam məbləğdə yığılması
və dövlət büdcəsinə ödənilməsinin təmin edilməsi üçün daha əlverişli şərait yaradacaqdır.
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Mülki Prosessual Məcəllə üzrə:
Mülki Prosessual Məcəllənin 26.1-ci və 26.2.8-ci maddələrində edilmiş dəyişikliklər
isə Vergi Məcəlləsinə uyğunlaşma xarakteri daşıyır. Həmin dəyişikliyə əsasən hesablanmış
vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə
alınması, yaxud hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi ödəyicisinin siyahıya
alınmış əmlakının ixtisaslaşdırılmış açıq hərraclarda satılması barədə vergi orqanının
qaldırdığı iddialar ilə bağlı vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında iqtisadi mübahisələr üzrə
işlər mülki icraat qaydasında inzibati-iqtisadi məhkəməyə aid edilmişdir.
Bu dəyişikliklər ölkədə aparılan iqtisadi islahatların tərkib hissəsi kimi həyata
keçiriləcəkdir.
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