“Azəәrbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illəәrdəә sosial-iqtisadi inkişafı Dövləәt Proqramı”nın
2014-cü il üzrəә icrası barəәdəә
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“Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsindəә dəәyişiklikləәr edilməәsi haqqında”
Azəәrbaycan Respublikasının 20 iyun 2014-cü il tarixli 1004-IVQD nömrəәli Qanununa
əәsasəәn 2015-ci ilin yanvarın 1-dəәn fiziki şəәxsləәrin əәmlak vergisinin binaların
inventarlaşdırılmış dəәyəәrinəә əәsasəәn deyil, binaların sahəәsinin (yaşayış sahəәləәrinəә
münasibəәtdəә - onların 30 kvadratmetrdəәn artıq olan hissəәsinin) həәr kvadratmetrinəә görəә
ödəәnilməәsi nəәzəәrdəә tutulur. Həәmin qanuna əәsasəәn 2015-ci ilin yanvarın 1-dəәn torpaq
vergisi 10 min kvadrat metrəәdəәk olan torpaq sahəәləәri üzrəә hazırda qüvvəәdəә olan dəәrəәcəәləәr,
10 min kvadrat metrdəәn artıq olan torpaq sahəәləәri üzrəә isəә hazırda qüvvəәdəә olan
dəәrəәcəәləәrdəәn 2 dəәfəә artıq dəәrəәcəәləәr təәtbiq edilməәkləә hesablanacaqdır.
Eyni zamanda, “Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsindəә dəәyişiklik edilməәsi
haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının 16 may 2014-cü il tarixli 959-IVQD nömrəәli
Qanununa əәsasəәn kəәnd təәsəәrrüfatı məәhsullarının istehsalçılarına Vergi Məәcəәlləәsindəә qeyd
olunan qaydada məәnfəәəәt, əәmlak, sadəәləәşdirilmiş vəә əәlavəә dəәyəәr vergiləәri üzrəә 1 yanvar
2014-cü il tarixindəәn 5 il müddəәtinəә verilmiş güzəәştləәr, həәmçinin körpəәləәr evləәri, körpəәləәr
evi-uşaq bağçaları, uşaq bağçaları, xüsusi uşaq bağçaları vəә uşaq evləәrinəә 1 yanvar 2014cü il tarixindəәn 10 il müddəәtinəә verilmiş məәnfəәəәt vəә sadəәləәşdirilmiş vergiləәri üzrəә güzəәştləәr
Vergi Məәcəәlləәsinəә daxil edilmişdir. Bununla əәlaqəәdar həәmin güzəәştləәri nəәzəәrdəә tutan
qanunlar ləәğv edilmişdir.
“Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsindəә dəәyişiklikləәr edilməәsi haqqında”
Azəәrbaycan Respublikasının 27.12.2013-cü il tarixli 881-IVQD nömrəәli Qanununa əәsasəәn
2014-cü il yanvarın 1-dəәn Vergi Məәcəәlləәsinin 102.1.6-cı maddəәsindəә “200” rəәqəәmi “250”
rəәqəәmi iləә, “2400” rəәqəәmi “3000” rəәqəәmi iləә əәvəәz edilmişdir. Bununla fiziki şəәxsin əәsas iş
yerindəә (əәməәk kitabçasının olduğu yerdəә) həәr hansı muzdlu işləә əәlaqəәdar əәldəә ediləәn aylıq
gəәliri 250 manatadəәk olduqda əәməәk qabiliyyəәtli əәhali üçün ölkəә üzrəә yaşayış minimumunun
1 misli (136 manat), illik gəәliri 3000 manatadəәk olduqda əәməәk qabiliyyəәtli əәhali üçün ölkəә
üzrəә yaşayış minimumunun 12 misli (1632 manat) məәbləәğindəә olan hissəәsi fiziki şəәxsləәrin
gəәlir vergisindəәn azad edilmişdir.
Hesabat dövrü əәrzindəә vergi ödəәyiciləәrinəә internet üzəәrindəәn göstəәriləәn elektron
xidməәtləәrin çeşidi vəә həәcmi daha da genişləәndirilmişdir. Beləә ki, “Vergi ödəәyicisinin
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təәsəәrrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı”, “Vergi ödəәyicisinin filialının,
nümayəәndəәliyinin onlayn qeydiyyatı”, “Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin onlayn
qeydiyyatdan çıxarılması”, “ƏӘDV məәqsəәdləәri üçün qeydiyyatın onlayn ləәğv edilməәsi”, “Vergi
partnyorluğu Sazişi”nin bağlanması üçün əәrizəәləәrin qəәbulu, “Cari vergi ödəәməәləәrinin
hesablanması haqqında Arayış”ın təәqdim edilməәsi vəә “Azəәrbaycan Respublikasında
kommersiya hüquqi şəәxsləәrin dövləәt qeydiyyatı haqqında məәlumatın dəәrc edildiyi məәtbu
nəәşrdəә kommersiya hüquqi şəәxsin ləәğv edilməәsi, kreditorların təәləәbləәrinin bildirilməәsi
qaydası vəә müddəәti haqqında ilk məәlumatın dəәrc edilməәsi iləә bağlı müraciəәtləәrin qəәbulu vəә
dəәrc olunma faktını təәsdiq edəәn səәnəәdin verilməәsi” kimi daha 7 elektron xidməәt üzrəә
müvafiq proqram təәminatları hazırlanaraq istifadəәyəә verilmişdir. Həәmin xidməәtləәr üzrəә
hazırlanmış inzibati reqlamentləәr Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vəәtəәndaşlara Xidməәt vəә Sosial İnnovasiyalar üzrəә Dövləәt Agentliyi iləә razılışdırılmaqla
Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyindəә Azəәrbaycan Respublikasının Hüquqi
Aktların Dövləәt Reyestrinəә daxil edilmişdir.
Eyni zamanda internet üzəәrindəәn vergi ödəәyiciləәrinəә fəәaliyyəәtləәrinin dayandırılması
barəәdəә arayışın əәldəә edilməәsi, İnternet Vergi İdarəәsindəә Avtomatlaşdırılmış Bəәyannaməә
Təәrtibi (ABT) proqramı yaradılaraq vergi ödəәyiciləәrinin istifadəәsinəә verilmişdir.
Elektron xidməәtləәrin əәhatəә dairəәsinin genişləәndirilməәsi iləә bağlı hesabat dövründəә
“Fəәaliyyəәtinəә xitam verilmiş fiziki şəәxsin fəәaliyyəәtinin bəәrpa edilməәsi”, “Fiziki şəәxsin vergi
uçotundan çıxarılması haqqında” əәrizəәləәrin elektron şəәkildəә vergi orqanına təәqdim edilməәsi
məәsəәləәsi üzrəә Texniki Tapşırıq əәsasında müvafiq proqram təәminatı hazırlanmışdır.
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn vergi ödəәyiciləәrinin gəәlir vergisinin vəә ya məәnfəәəәt vergisinin
hesabatının verilməәsi müddəәtinin 3 ayadəәk uzadılması barəәdəә müraciəәtləәrinin elektron
qaydada qəәbul edilməәsi imkanı yaradılması istiqaməәtindəә texniki vəә hüquqi təәdbirləәr
görülmüş, elektron müraciəәt forması vergi ödəәyiciləәrinin “e-kargüzarlıq” elektron qutusunda
yerləәşdiriləәrəәk istifadəәyəә verilmişdir.
Eyni zamanda “Məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn konkret sahəәləәr üzrəә
elektron xidməәtləәrin göstəәrilməәsi Qaydaları”nın vəә “Elektron xidməәt növləәrinin Siyahısı”nın
təәsdiq edilməәsi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr Kabinetinin 2011-ci il 24
noyabr tarixli 191 nömrəәli qəәrarında dəәyişiklikləәrin edilməәsi barəәdəә Azəәrbaycan
Respublikası Nazirləәr Kabinetinin Qəәrarı”nın layihəәsi hazırlanmışdır.
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Bəәyannaməәləәrin vəә əәrizəә formalarının vergi orqanının daha təәcrübəәli (Çağrı Məәrkəәzinin
bu sahəәdəә ixtisaslaşmış) əәməәkdaşları təәrəәfindəәn təәrtib edilməәsi vəә nəәticəәdəә uyğunsuzluq
yaranma ehtimalının minimumlaşdırılması, onların hazırlanmasına səәrf olunan vaxtın
azaldılması, vergi ödəәyiciləәrinin “Asan İmza”dan istifadəәləәrinin stimullaşdırılması vəә
bununla da bütün elektron xidməәtləәrdəәn istifadəәnin daha da artırılması məәqsəәdi iləә
bəәyannaməәləәrin vəә əәrizəәləәrin göndəәrilməәsi üçün “ASAN imzadan istifadəә etməәkləә Çağrı
Məәrkəәzi vasitəәsiləә vergi ödəәyiciləәrinəә əәməәliyyat xarakterli xidməәtləәrin göstəәrilməәsi” vəә
“Çağrı Məәrkəәzi vasitəәsiləә Sadəәləәşdirilmiş verginin bəәyannaməәsinin təәqdim edilməәsi” iləә
bağlı xidməәt layihəәləәri hazırlanmışdır.
Hesabat ili əәrzindəә vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt məәrkəәzləәrindəәn vəә orada xidməәt göstəәrəәn
təәmsilçiləәrdəәn vergi ödəәyiciləәrinin vəә vəәtəәndaşların məәmnun qalma səәviyyəәsinin ölçülməәsi
məәqsəәdiləә Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn “Birlikdəә daha yaxşı olaq!” vəә Vergiləәr Nazirliyinin
Çağrı Məәrkəәzindəәn razı qalma səәviyyəәsinin ölçülməәsi vəә vergi ödəәyiciləәrinin fikirləәrinin
öyrəәnilməәsi məәqsəәdiləә “İrad vəә təәklifləәriniz bizim üçün əәhəәmiyyəәtlidir” adlı anketsorğularının layihəәləәri hazırlanmış vəә anket-sorğuların Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet
səәhifəәsi www.taxes.gov.az vasitəәsiləә keçirilməәsi üçün təәtbiqinəә başlanılmışdır.
Könüllü əәməәletməәnin artırılması, vergiləәrin vaxtında vəә büdcəәyəә düzgün təәsnifatla
daxilolmalarını təәmin etməәk, vergi ödəәyiciləәrinin vergiləәrin köçürüləәcəәyi hesablar barəәdəә
məәlumatlandırılması məәqsəәdiləә vergi ödəәyiciləәrinin bəәyannaməәləәrinin göndəәrilməәsini təәsdiq
edəәn bildirişin yeni formasının layihəәsi hazırlanmışdır.
Eyni zamanda Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinəә daxil olan istifadəәçiləәrin
axtardıqları məәlumatları tez vəә rahat tapması üçün “Onlayn bəәləәdçi” xidməәti istifadəәyəә
verilmişdir.
Xidməәt məәrkəәzləәrinəә müraciəәt etmiş şəәxsləәrin müraciəәt vəәrəәqəәləәri iləә əәlaqəәdar
hazırlanmış cavab səәnəәdləәrinin hazır olub-olmaması barəәdəә məәlumatın İnternet Vergi
İdarəәsi vasitəәsi iləә əәldəә edilməәsi üçün Vergiləәr Nazirliyinin İnternet Vergi İdarəәsinin (www.etaxes.gov.az) “Məәlumat axtarış sistemi” adlı bölməәsindəә “Hazır səәnəәd barəәdəә məәlumatın
axtarışı” pəәncəәrəәsinin yaradılması üçün xidməәt layihəәsi hazırlanmışdır.
İcraçı şirkəәtləә bağlanmış müqaviləәnin şəәrtləәrinəә uyğun olaraq xidməәt məәrkəәzləәrindəә
növbəә, qeydiyyat vəә səәsyazma sistemləәrinin quraşdırılmasına başlanılmış, hal-hazırda 9
xidməәt məәrkəәzindəә quraşdırma işləәr başa çatdırılmışdır.
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Hesabat dövründəә Sabunçu rayonunun Bakıxanov qəәsəәbəәsindəә Bakı şəәhəәri Vergiləәr
Departamentinin yeni Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt məәrkəәzi istifadəәyəә verilmişdir. Xidməәt
məәrkəәzindəә fiziki vəә hüquqi şəәxsləәrəә bütün vergi xidməәtləәri, o cümləәdəәn elektron xidməәtləәr
göstəәrilir. Məәrkəәzdəә vəәtəәndaşlara vergi qanunvericiliyinin təәtbiqi barəәdəә izahatlar verilir,
müraciəәt edəәnləәrəә büdcəәyəә olan borclarının öyrəәnilməәsi vəә öz şəәxsi vəәrəәqəәləәrinəә baxmaq
imkanı yaradılır, vergiləәrəә aid əәrizəә vəә hesabat formalarının, buklet vəә digəәr nəәşrləәrin
verilməәsi təәmin edilir.
Vergi orqanlarının büdcəәdəәnkəәnar fondunun vəәsaiti hesabına 10 əәdəәd xidməәt
məәrkəәzinin tikintisi vəә mövcud xidməәt məәrkəәzləәrinin binalarında yenidəәnqurma işləәrinin
yerinəә yetirilməәsinəә dair müqaviləәləәr bağlanılmış vəә hal-hazırda işləәrin icrası üzrəә müvafiq
təәdbirləәr görülür.
ƏӘdaləәtli rəәqabəәt mühitinin formalaşdırılması istiqaməәtindəә təәdbirləәrin davam etdirilməәsi
məәqsəәdiləә 2014-cü ilin hesabat dövrü əәrzindəә səәyyar vergi yoxlaması başa çatdırılmış
11017 vergi ödəәyicisindəәn 10954-dəә vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına görəә 870,1
milyon manat əәlavəә vəәsait hesablanmışdır ki, bunun da 541,8 milyon manatını hesablanmış
vergi, 328,3 milyon manatını maliyyəә sanksiyası (faizləә birlikdəә) təәşkil etmişdir.
Eyni zamanda, ötəәn hesabat dövrü əәrzindəә operativ nəәzarəәt strukturlarının fəәaliyyəәti
daha da gücləәndirilmiş vəә nəәzarəәt işləәrinin səәməәrəәliliyi yüksəәldilmişdir. Beləә ki, həәmin
dövrdəә əәhali iləә nağd pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına əәməәl olunmasına
nəәzarəәt üzrəә operativ vergi nəәzarəәti təәdbirləәri aparılmış 26204 obyektdəәn 24563-dəә qanun
pozuntuları aşkar ediləәrəәk, 11754,4 min manat məәbləәğindəә maliyyəә sanksiyası təәtbiq
edilmişdir.
Vergi orqanlarında uçota durmadan sahibkarlıq fəәaliyyəәti iləә məәşğul olan şəәxsləәrin aşkar
edilməәsi üzrəә həәyata keçirilmiş operativ vergi nəәzarəәti təәdbirləәri nəәticəәsindəә sahibkarlıq
fəәaliyyəәti göstəәrəәn 2544 şəәxsin vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməәdiyi aşkar olunmuş,
həәmin şəәxsləәr barəәsindəә müvafiq akt təәrtib ediləәrəәk, 97,0 min manat məәbləәğindəә maliyyəә
sanksiyası təәtbiq edilmişdir. Hazırda həәmin şəәxsləәrdəәn 2302 nəәfəәrin vergi orqanlarında
uçota alınmaları təәmin edilmiş, digəәrləәri barəәdəә isəә bu məәqsəәdləә müvafiq təәdbirləәr
görülməәkdəәdir.
Hesabat dövrü əәrzindəә daxil olmuş məәlumat vəә materiallar üzrəә qanunsuz sahibkarlıq
faktları iləә bağlı başlamış cəәmi 53 cinayəәt işindəәn 25 cinayəәt işinin istintaqı tamamlanaraq
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müvafiq qaydada məәhkəәməәyəә göndəәrilmiş, digəәr işləәr üzrəә ibtidai istintaq davam etdirilir.
Aksiz markaları iləә markalanmalı olan məәhsulları (malları), beləә marka olmadan satış
məәqsəәdi iləә saxlama faktları iləә bağlı daxil olmuş materiallar üzrəә 6 cinayəәt işi başlanmışdır.
Hesabat dövründəә göstəәriləәn faktlarla bağlı 2 nəәfəәr şəәxs barəәsindəә 2 iş üzrəә ibtidai istintaq
tamamlanaraq baxılması üçün məәhkəәməәyəә göndəәrilmiş, digəәr işləәr üzrəә ibtidai istintaq
davam etdirilir.
Cari ildəә saxta aksiz markalarını satış məәqsəәdiləә əәldəә etməә faktı iləә bağlı daxil olmuş 1
(bir) material üzrəә Azəәrbaycan Respublikası CM-nin 205-1-ci maddəәsi iləә cinayəәt işi
başlanmış vəә hesabat dövründəә həәmin işin istintaqı tamamlanaraq məәhkəәməәyəә
göndəәrilmişdir.
Hesabat dövründəә qanunla müəәyyəәn edilmiş qaydada akkreditasiya olunmadan idman
məәrc oyunlarının keçirilməәsi faktları iləә bağlı daxil olmuş materiallar üzrəә Azəәrbaycan
Respublikası CM-nin 192-1.2-ci maddəәsi iləә 4 cinayəәt işi başlanmışdır. Hesabat dövründəә
göstəәriləәn faktlarla bağlı 1 (bir )nəәfəәr şəәxs barəәsindəә 1(bir) iş üzrəә ibtidai istintaq
tamamlanaraq baxılması üçün məәhkəәməәyəә göndəәrilmiş, digəәr işləәr üzrəә ibtidai istintaq
davam etdirilir.
Hesabat dövrü üzrəә aparılmış nəәzarəәt nəәticəәsindəә 1700 obyektdəәn 852-dəә 36,0 min
manat məәbləәğindəә 10,6 min əәdəәd aksiz markaları iləә markalanmamış vəә ya saxta aksiz
markaları iləә markalanmış tütün məәmulatı vəә alkoqollu içkiləәr aşkar edilmişdir. Qanun
pozuntusu halları iləә əәlaqəәdar inzibati xəәta haqqında 859 protokol təәrtib edilmiş vəә
materiallar baxılması üçün aidiyyəәti məәhkəәməә orqanlarına göndəәrilmişdir.
“Fəәrqləәnməә nişanı” almadan avtomobil nəәqliyyatı iləә səәrnişin vəә yükdaşıma fəәaliyyəәti iləә
məәşğul olan şəәxsləәrin aşkar edilməәsi üzrəә aparılmış operativ nəәzarəәt təәdbirləәri nəәticəәsindəә
2768 şəәxsin “Fəәrqləәnməә nişanı”nı almadan avtomobil nəәqliyyatı iləә səәrnişin vəә yükdaşıma
fəәaliyyəәti göstəәrməәsi faktı aşkar edilmiş, həәmin şəәxsləәr barəәsindəә 107,0 min manat
məәbləәğindəә maliyyəә sanksiyası təәtbiq edilmişdir.
ƏӘməәk müqaviləәsi (kontraktı) bağlamadan minməәdəәn işəәgötürəәnləәr təәrəәfindəәn fiziki
şəәxsləәrin həәr hansı işləәrin (xidməәtləәrin) yerinəә yetirilməәsinəә cəәlb edilməәsi hallarının aşkar
edilməәsi üzrəә həәmin dövrdəә nəәzarəәt aparılmış 3438 obyektdəәn 1716-da nöqsan aşkar
edilmişdir. Nəәzarəәt işləәri nəәticəәsindəә həәmin obyektləәrdəә 2141 nəәfəәr fiziki şəәxsin əәməәk
müqaviləәsi (kontraktı) hüquqi qüvvəәyəә minməәdəәn işləәrin (xidməәtləәrin) yerinəә yetirilməәsinəә
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cəәlb edildiyi aşkar olunmuşdur. Qanun pozuntusuna yol vermiş şəәxsləәr barəәsindəә Vergi
Məәcəәlləәsinəә müvafiq olaraq 2063,0 min manat məәbləәğindəә maliyyəә sanksiyası təәtbiq
edilmişdir.
Valyuta səәrvəәtləәrinin ödəәniş vasitəәsi kimi qəәbul edilməәsi hallarının aşkar edilməәsi üzrəә
həәyata keçirilmiş operativ vergi nəәzarəәti nəәticəәsindəә 4421 obyektdəәn 4406-da
qanunvericiliyin pozulması faktları aşkar edilmiş, təәqsirkar şəәxsləәr barəәsindəә təәrtib olunmuş
inzibati xəәta haqqında protokollara əәsasəәn 256,6 min manat məәbləәğindəә inzibati cəәriməә
kəәsilmişdir.
Valyuta səәrvəәtləәrinin ticarəәt, iaşəә vəә xidməәt müəәssisəәləәrindəә qanunvericilikləә müəәyyəәn
edilmiş qaydalar pozulmaqla alınıb-satılması vəә ya dəәyişdirilməәsi faktlarının aşkar edilməәsi
üzrəә həәyata keçirilmiş operativ vergi nəәzarəәti təәdbirləәrinin nəәticəәləәrinəә görəә inzibati xəәta
haqqında 5262 protokol təәrtib ediləәrəәk, 391,1 min manat məәbləәğindəә inzibati cəәriməә
kəәsilmişdir.
Xüsusi razılıq (lisenziya) təәləәb olunan fəәaliyyəәt növləәri iləә beləә razılıq (lisenziya) olmadan
məәşğul olan şəәxsləәrin aşkar edilməәsi istiqaməәtindəә operativ vergi nəәzarəәti həәyata keçirilmiş
7568 obyektin hamısında qanunvericiliyin pozulması faktları aşkar edilmişdir. Nəәzarəәtin
nəәticəәləәrinəә görəә aşkar olunmuş qanun pozuntuları barəәdəә təәrtib olunmuş materiallar
baxılması üçün aidiyyəәti dövləәt orqanlarına göndəәrilmişdir.
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