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Abstrakt 

Proqnozlaşdırıldığı kimi iyun ayının 2-ci həftəsində hökumət dövlət büdcəsinə yenidən 

baxmaq və dəqiqləşdirmələr aparmaq təşəbbüsü ilə çıxış edib. Qeyd edək ki, xüsusi ilə dünya 

bazarlarında karbohidrogen məhsulların qiymətinin gözləntilərdən yüksək olması dövlət 

büdcəsinə yenidən baxılması üçün zəmin formalaşdırıb.  

Hazırda ölkə ictimaiyyətini düşündürən əsas məqamları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

- Neft qiymətlərinin yüksəlməsi fiskal siyasətdə hansı dəyişiklərə yol açacaq? 

- Neft gəlirlərinin xərclənmə sürəti artacaqmı? 

- Büdcə xərcləmələri artırıldığı halda hansı funsional xərc istiqamətləri daha çox pay alacaq? 

- Sosial xərclər (əməkhaqqı fondu, pensiya və sosial müavinatlar) artacaqmı? 

və s. Onu da qeyd edək ki, dövlət büdcəsinə yenidən baxılması və dəqiqləşdirmələrin aparılması 

Azərbaycan təcrübəsində tez-tez rastlanan hal hesab edilir.  

Qeyd edək ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi Azərbaycanda mühüm sosial-iqtisadi 

prosesləri daim diqqət mərkəzində saxlayır. Bu tədqiqatda ictimailəşdirilmiş məlumatlar fonunda 

yuxarıda sadalanan sualları daha ətraflı cavablandırmağa çalışacağıq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 İyun dəqiqləşdirmələrindən sonra dövlət büdcəsi                                                            CESD 

və fiskal siyasətə baxış                                                                                        Rəşad Həsənov 

I. Makroiqtisadi mühit 

 

1.1. Ölkə üzrə makroiqtisadi indikatorlara qısa baxış 

2015-2017-ci illərlə müqayisədə 2018-ci ilin ilk aylarında iqtisadiyyat daha məqbul 

dinamika nümayiş etdirməkdədir. Beləki, yanvar-may aylarında ÜDM ötən ilin müvafiq dövr ilə 

müqayisədə 1.1% artıb. Artım qeyri-neft sektorunun 1.9% böyüməsi hesabına baş verib. Neft 

sektorunda isə vəziyyət stabil olaraq qalıb1[bax: daiqram 1]. Qeyd edək ki, hökumət 2018-ci ildə 

ölkə iqtisadiyyatı üçün 1.5%, o cüməldən qeyri-neft sektoru üzrə 2.9% büyümə proqnozlaşdırır2.  

Hesabat dövründə adambaşına ÜDM-in həcmi 0.2% artaraq 2991 manat olub. Xatırladaq 

ki, ötən ilin yanvar-may aylarında müvafiq göstərici 2% azalmışdır3.  

Diaqram 1: Yanvar-may ayları üçün makroiqtisadi indiqatorlar, müqayisəli şəkildə, 2016-

2018 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2018 

Diaqramdan da göründüyü kimi, ötən iki illə müqayisədə infliyasiyanın sürəti aşağı düşüb. 

Beləki, 2016 və 2017-ci illr üzrə yanvar-may aylarında infilyasiya səviyyəsi müvafiq olaraq 10.4 

və 13.8 faiz olduğu halda 2018-ci ildə bu göstərici 3.2% olmuşdur ki, bu da təxminən orta aylıq 

əmək haqqının artım tempinə uyğun olmaqla əhalinin real gəlirlərində dəyərsizləşmənin 

olmamasını şərtləndirib.  

                                                           
1 ARDSK, “2018-ci ilin yanvar-may aylarında Ümumi Daxili Məhsul istehsalı”, 14.06.2018 
https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=3892  
2 Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatı”, 
baxış tarixi: 14.06.2018, səh: 6 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf  
3 ARDSK, “2018-ci ilin yanvar-may aylarında ölkənin iqtisadi və sosial inkişafının makroiqtisadi göstəriciləri”, 
14.06.2018 
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1  
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2018-ci ilin ilk beş ayında milli valyutanın məzənnəsi ABŞ dollarına qarşı sabit qalıb4. 

Mərkəzi Bankın uçot faiz dərəcəsini fevral və aprel və iyun aylarında cəmi 5 faiz bəndi azaldaraq 

10%-ə çatdırıb5. Buna baxmayaraq bankların kredit siyasətində ciddi dəyişiklik baş verməyib. 

Ölkə üzrə kredit qoyuluşlarının həcmində əhəmiyyətli artım qeydə alınmayıb. Hazırda ölkə 

iqtisadiyyatına kredit qoyuluşlarının həcmi 11.4 milyard manatdır ki, bu da ötən ilin müvafiq 

dövrü ilə müqayisədə 24% azdır6. Ümumilkdə isə bank sektorunun sağlamlaşdırılması 

istiqamətində atılan addımlar problemin aradan qaldırılması üçün kifayət etməyib.  

1.2. Qlobal iqtisadi mühit 

Dünya bazarlarında neft qiymətlərinin artım trendi 2018-ci ildə də davam edib. Hazırda 

“AzeriLight” markalı Azərbaycan neftinin bir barreli təxminən 77 ABŞ dollarına satılır7.  Ötən 

beş ay ərzində isə brent markalı neftin orta qiyməti 67.2 ABŞ dolları olub [bax: bax diaqram 2]. 

Bu isə dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan qiymətdən 33% artıqdır. Qeyd edək ki, 2018-ci ilin 

dövlət büdcəsi hazırlanarkən neftin bir barrelinin ixrac qiyməti 45 ABŞ dolları səviyyəsində 

götürülüb8. 

Diaqram 2: Brent markalı neftin orta aylıq qiymət dinamikası 

 

Mənbə: YCHARTS, 2018 

                                                           
4 CBAR, “AZN Rates” 
https://en.cbar.az/other/azn-
rates?act=betweenForm&from%5Bday%5D=1&from%5Bmonth%5D=1&from%5Byear%5D=2018&to%5Bday%5D=
14&to%5Bmonth%5D=6&to%5Byear%5D=2018&rateID=usd  
5 CBAR, “Refinancing rate”, 10.04.2018 
https://en.cbar.az/infoblocks/corridor_percent  
6 CBAR, “Loans”, 01.05.2018 
https://en.cbar.az/infoblocks/bank_credit  
7 APA, “Azərbaycan nefti ucuzlaşıb”, 14.06.2018 
http://m.apasport.az/iqtisadiyyat-xeberleri/birja-xeberleri/azerbaycan-nefti-ucuzlasib-6340.html  
8 Maliyyə Nazirliyi, “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ilin dövlət və icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatı”, 
baxış tarixi: 14.06.2018, səh: 10 
http://www.maliyye.gov.az/sites/default/files/Budce-19.10.2017.pdf 
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Neft qiymətlərinin gözləntilərdən yüksək olması Azərbaycanda ticarət saldosuna, tədiyyə 

balansının profisitinə, ölkənin strateji valyuta ehtiyyatlarının həcminə müsbət təsir göstərib. Başqa 

sözlə yanvar-may aylarında xarici ticarətdə 3266.6 milyon ABŞ dolları həcmində müsbət saldo 

yaranıb9, ilin I rübündə tədiyə balansında 1.1 milyard ABŞ dolları yaxud ÜDM 15.4%-i həcmində 

profisit yaranıb10, ARDNF-nun aktivləri isə ilin əvvəli ilə müqayisədə 5.1% yaxud 1.8 milyard 

ABŞ dolları artmışdır11.  

Azərbaycanın əsas xarici ticarət tərəfdaşları hesab edilən Rusiya, Türkiyə və İran kimi 

ölkələrin valyuta bazarlarında kəskin volatilin mümkün təsirləri isə sərt məzənnə və pul siyasəti 

ilə neytrallaşdırılıb.  

Cari ilin yanvar-may aylarında dövlət büdcəsinin icrasında 650.8 milyon manat profisit 

yaranıb. Beləki, büdcənin gəlirləri 8 milyard 248.2 milyon manat (ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 30.1% artıq), xərcləri isə 7 milyard 594.4 milyon manat (ötən ilin müvafiq dövrü ilə 

müqayisədə 12.9% artıq) olub12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 ARDSK, “Xarici ticarət əlaqələri haqqında”, 13.06.2018 
https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=3885  
10 Mərkəzi Bank, “2018-ci ilin yanvar-mart ayları üçün Azərbaycan Respublikasının tədiyə balansı”,  
https://www.cbar.az/assets/4667/XSB.2018_1-ci_r%C3%BCb_-_Pressa.pdf  
11 SOFAZ, “SOFAZ revenue and expenditure Statement for January-March 2018”, baxış tarixi: 14.06.2018 
http://www.oilfund.az/en_US/hesabat-arxivi/rublukh/2018_1/2018_1_1/  
12 ARDSK, “Macro-economic indicators and social development of the country (January-May, 2018)”, 14.06.2018 
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1?lang=en  

https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=3885
https://www.cbar.az/assets/4667/XSB.2018_1-ci_r%C3%BCb_-_Pressa.pdf
http://www.oilfund.az/en_US/hesabat-arxivi/rublukh/2018_1/2018_1_1/
https://www.stat.gov.az/news/macroeconomy.php?page=1?lang=en
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II. Dövlət büdcəsi: dəyişiklərin mühüm istiqamətləri və fiskal siyasət  

 

2.1. Dövlət büdcəsinə dəyişiklər 

Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2018-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklərin edilməsi 

haqqında qanun layihəsi Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin məqbul 

hesab etməsində sonra müzakirə üçün Milli Məclisə göndərilib13. Nazirliyin açıqlamasında 

büdcəyə yenidən baxılmasının səbəbləri aşağıdakı kimi sadalanır: 

- əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi,  

- müdafiə və təhlükəsizliyinin artırılması,  

- turizmin sektorunun inkişaf etdirilməsi,  

- müəyyən sosial və infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi,  

- kənd təsərrüfatı, su təchizatı, meliorasiya və irriqasiya tədbirləri 

Təəsüflə qeyd etmək lazımdır ki, Milli Məclisə göndərilən büdcə sənədi 2 gün keçsə də 

ictimailəşdirilməyib. Buna görə də təhlillər zamanı daha çox yerli media tərəfndən əldə edilən 

məlumatlara istinad ediləcək.  

2.2. Dövlət büdcəsinin gəlirlərində nəzərədə tutulan dəyişiklər 

2018-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklərin edilməsi ilə gəlirlərin 22 milyard 110 milyon 

manata çatdırılması gözlənilir. Bu isə 2018-ci ilin təsdiq edilmiş büdcə gəlirlərindən 9.9%, yaxud 

1 milyard 983 milyon manat artıqdır. Artım nəticəsində büdcənin gəlirləri 2017-ci ilin icrası ilə 

müqayisədə 5 milyard 466.5 milyon manat yaxud 33.9% çox olacaq14. Qeyd edək ki, artımın 

əhəmiyyətli hissəsi ARDNF-da dövlət büdcəsinə transfert hesabına baş verəcək. Beləki, yeni 

qanun layihəsində transfertin həcminin 10 milyard 966 milyon manata çatdırılması nəzərdə tutulub 

ki, bu da təsdiq edilmiş məbləğdən 1 milyard 750 milyan manat yaxud 19% artıqdır15. Başqa sözlə 

transfertdə nəzərədə tutulan artımın büdcə gəlirlərində planlaşdırılan ümumi artımın 88.3%-nə 

bərabərdir. Bununla yanaşı dövlət büdcəsinin neft sektoru üzrə vergi daxilolmaları da neft 

qiymətlərinin yüksəlməsi fonunda artacaq ki, nəticədə büdcə gəlirlərinin artmasının neft sektoru 

hesabına baş verəcəyini demək mümkündür.  

                                                           
13 Maliyyə Nazirliyi, “2018-ci il dövlət büdcəsinə dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim olunub”, 12.06.2018 
http://www.maliyye.gov.az/node/2187  
14 APA, “2018-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri artırılır”, 12.06.2018 
http://apa.az/maliyye_xeberleri/2018-ci-ilin-dovlet-budcesinin-gelir-ve-xercleri-artirilir-6172.html  
15 Marja.az, "Dövlət Neft Fondundan büdcəyə transfertlərin artırılması valyuta bazarına təsir etməyəcək", 
14.06.2018 
http://marja.az/news/26279?title=neft-fondundan-budceye-kocurmenin-artmasi-dollara-tesir-edecek-aciqlama  

http://www.maliyye.gov.az/node/2187
http://apa.az/maliyye_xeberleri/2018-ci-ilin-dovlet-budcesinin-gelir-ve-xercleri-artirilir-6172.html
http://marja.az/news/26279?title=neft-fondundan-budceye-kocurmenin-artmasi-dollara-tesir-edecek-aciqlama
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Dövlət büdcəsinə dəyişiklərin edilməsi zamanı mövcud bazar konyukturu nəzərə alınaraq 

neftin bir barreli üçün hesablama qiyməti 10 ABŞ dolları artırılaraq 55 ABŞ dollarına 

yüksəldiləcək. Ötən 5 ay ərzində neftin orta qiymətinin 67 ABŞ dolları olmasını nəzərə alsaq bu 

dəyişikliyi məqbul hesab etmək olar. Lakin, neft fondundan transfertlərin artırılması göstərir ki, 

mövcud şərtlər daxilində hökumət yenidən fiskal genişlənmə siyasətinə qayıdır. Hansı ki, 2015-ci 

ildən sonra fiskal konsolidasiya siyasəti daha çox müzakirə edilirdi.  

Diaqram 3: Neft sektorunun o cümlədən Neft Fondundan transfertlərin büdcə gəlirlərinin 

formalaşmasında rolu 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Hesabalama Palatası, 2018 

Diaqramdan da göründüyü kimi, ARDNF-dan dövlət büdcəsinə transfertin həcmi 2014-cü 

ildən başlayaraq davamlı azaldılsa da 2018-ci ildə kəskin şəkildə (79.8%) artırılıb. Nəticədə dövlət 

büdcəsindən neft sektorundan daxilolmalar cari ildə 13.33 milyard manat səviyyəsində 

proqnozlaşdırılır ki, bu da 2017-ci illə müqayisədə 69.2% artıqdır. Beləliklə neft sektoru dövlət 

büdcəsinin gəlirlərində dominatlığı ələ alıb. Beləki, 2018-ci ildə bu göstərici 60.3% yaxud ötən 

ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 13 faiz bəndi artıqdır.  

Ümumiləşdirmə aparsaq deyə bilərik ki, neftin bahalaşması hökumətin fiskal siyasət üzrə 

islahatlarını geri plana keçirib. İqtisadi aktivliyin yenidən büdcə xərcləmələri hesabına təmin 

edilməsi nəzərədə tutulur. Bu isə son nəticədə rəqbətli real sektorun formalaşması və iqtisadiyyatın 

şaxələnməsi üçün yeni çağırışlar formalaşdıracaq. Həmçinin bu hada fiskal dayanıqlıq risk alıtına 

alınır.  

Büdcə gəlirlərinə dəqiqləşdirmələr aparılarkən Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxilolmalar  

6.7% yaxud 527 milyon manat azaldılır. Büdcə gəlirlərinin bu istiqamətdə azalması qeyri-neft 

sektoru üzrə vergi daxilolmalarının təsdiqlənmiş göstəricidən 1 milyard 27 milyon manat az 

proqnozlaşdırılmasıdır. Neftin qiymətində artımlar isə bu sektordan vergi gəlirlərinin 500 milyon 
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manat artırılmasına səbəb olub. Nəzərə alsaq ki, dövlət büdcəsinin xərclərində aparılan 

dəqiqləşdirmələr zamanı artımlar nəzərdə tutulub movcud şərtlər daxilində bu artımlar 

qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin qeyri-neft vergiləri üzrə daxilolmalarını artırmalı 

idi. Ümumi azaldılma və qeyd edilən məqamı da nəzərə alsaq deyə bilərik ki, qeyri-neft sektorunun 

vergi yükünün azaldılması istiqamətində ciddi adımların atılması proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, 

bir neçə ay yerli mətbuata açıqlama verərkən 2018-ci il dövlət büdcəsinə yenidən baxılmasının 

vergi islahatları (vergi yükünün azaldılması) ilə paralel birlikdə aparılmasını təklif edirdik16. 

Onu da əlavə edək ki, 2017-ci ilin sonunda Vergilər Nazirini istefaya göndərilməsi, onu 

yerinə isə yerli olliqarxları təmsil etməyən birini təyin edilməsində sonra iqtisadi subyektlərə vergi 

inzibatçılığı adı altında adminstrativ və fiskal təzyiq azalıb. Görünür hökumət gec də olsa real 

iqtisadiyyatın inkişaf etməsi, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, kapitala qoyuluşların artırılması, 

investisiya mühitinin liberallaşdırılması və biznesin leqallaşması üçün vergi öhdəliyinin mühüm 

faktor olduğu qərarına gəlib. Baxmayaraq ki, 2016-cı ilin 30 dekabr tarixində vergi məcəlləsində 

təxminən 200 dəyişiklik edilmişdi, reallıqda vergi yükündə heç bir azalma baş verməmişdi. Beləki, 

Dünya Bankı tərəfindən aparılan qiymətləndirmələrə görə 2017-ci ildə Azərbaycanda kommersiya 

gəlirlərində vergi yükü 39.8% olub. Bu isə 2016-cı illə eyni göstəricidir17.  

Fiskal gəlirlərinin 60 faizdən artıq hissəsini resusr (neft və qaz) hasilatından əldə edən ölkə 

üçün bu göstərici kifayət qədər yüksək hesab edilə bilər. Bundan başqa mövcud vergi siyasəti 

ölkəni yeni yaranmaqda ölan (1991-ci ildə müstəqilliyini yenidən elan edən Azərbaycan planlı 

iqtisadi sistemdən azad bazar iqtisadiyyatına keçib) özəl sahibkarlıq faliyyəti üçün də məqbul 

hesab edilə bilməzdi. Qeyd edək ki, Dünya Bankının məlum hesabatına görə vergi yükü region 

ölkələrindən Gürcüstanda 16.4%, Ermənistanda 18.5%, neft zəngini ölkələrdən Qazağıstanda 

29.2%, Səudiyyə Ərəbistanında 15.7%, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində 15.9%, Asiyanın sürətli 

inkişaf yolu keçmiş ölkələrdən hesab edilən bəzi hallarda isə Azərbaycan üçün inkişaf 

modellərindən biri kimi təklif edilən Sinqapurda 20.3% -dir. 

İctimailəşən məlumatların təhlili zamanı aydın olur ki, hökumət ƏDV (Əlavə Dəyər 

Vergisi) ilə bağlı konkret addımlar atacaq. Beləki, Vergilər Nazirliyinin xətti ilə ƏDV yığımının 

həcmi 770 milyon manat və yaxud 29.8% azaldılaraq 1 milyard 813 milyon manat səviyyəsinə 

endirilib18. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, yaxın zamanda Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddələri 

                                                           
16 Yeni Musavat, “Büdcəyə yenidən baxılarsa, artan neft gəlirləri haraya yönəldilə bilər?”, 01.05.2018 
http://musavat.com/news/budceye-yeniden-baxilarsa-artan-neft-gelirleri-haraya-yoneldile-biler_523296.html  
17 World Bank, “Total tax rate (% of commercial profits)”, baxış tarixi: 15.06.2018 
https://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?view=chart 
18 APA, “Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxilolmalar üzrə proqnoz 6% artırılır”, 12.06.2018 
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/vergiler-nazirliyinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-6-
artirilir-72.html  

http://musavat.com/news/budceye-yeniden-baxilarsa-artan-neft-gelirleri-haraya-yoneldile-biler_523296.html
https://data.worldbank.org/indicator/IC.TAX.TOTL.CP.ZS?view=chart
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/vergiler-nazirliyinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-6-artirilir-72.html
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/vergiler-nazirliyinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-6-artirilir-72.html
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üzrə dəyişiklər qəbul ediləcək və böyük ehtimalla diferensial ƏDV-nin tətbiqinə başlanılacaq.  

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 avqust 2016-cı il tarixli “2016-cı ildə vergi 

sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının 

təkmilləşdirilməsi haqqında” Sərəncamı19 ilə  diferensiallaşdırılmış ƏDV-nin tətbiqinin 2016-cı 

ildə aparılacaq vergi islahatları siyahısına əlavə edilməsinə baxmayaraq  bu istiqamətdə hələlik 

konkret addım atılmayıb.  

Dəqiqləşdirmələr zamanı artırılması nəzərdə tutulan vergi istiqamətlərindən biri isə hüquqi 

şəxslərin mənfəət vergisidir. Bu istiqamət üzrə büdcə gəlirləri təsdiq edilmiş göstərici ilə 

müqayisədə 213 milyon manat yaxud 9.2% artırılacaq20. Artım neft sektorunda fəaliyyət göstərən 

hüquqi subyektlər tərəfindən ödənilən mənfəət vergisi hesabına baş verəcək. Beləki, bu sahə üzrə 

daxilolmalar 40.5% yaxud 342 milyon manat artırılaraq 1 milyard 186 milyon manata çatdırılır. 

Artıma səbəb neftin büdcə zərfində nəzərdə tutulan qiymətinin artırılmasıdır. Lakin, qeyri-neft 

sektorunda fəaliyyət göstərən subyektlər üçün mənfəət vergisi üzrə büdcə gəlirləri 129 milyon 

manat yaxud 9.2% azaldılır21. Bu isə vergi inzibatçılığı və vergi yükünün azaldılması tədbirləri 

zamanı qeyd edilən istiqamətlər üzrə dəyişiklərin olacağını deməyə əsas verir.  

Ümumilikdə isə Vergilər Nazirliyinin xətti ilə qeyri-neft sektorunda dövlət büdcəsinə 

daxilolmalar dəyişiklərdən sonra 5 milyard manat təşkil edəcək ki, bu təsdiq edilmiş göstərici ilə 

müqayisədə 1 milyard 27 milyon manat yaxud 17% azdır.  

Büdcə gəlirlərində artımın digər mənbəyi isə Dövlət Gömrük Komitəsi olacaq. Beləki, 

dəqiqləşdirmələr aparılarkən Gömrük Komitəsindən büdcəyə köçürülən vəsaitin həcmi 725 

milyon manat yaxud 30% artırılır. Nəticədə 2018-ci il üçün Komitənin büdcə öhdəlikləri 3 milyard 

155 milyon manata planlaşdırılır22. Bu göstərici isə 2017-ilə müqayisədə 20.9%  çoxdur. Qeyd 

edək ki, gömrük daxilolmalarının artmasının əsas səbəbi idxalda müşahidə edilən sürətli artımdır. 

Cari ilin yanvar-aprel aylarında idxalda 34.9% artım qeydə alınıb23. Nəticədə Gömrük Komitəsi  

                                                           
19 “2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının 
təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”, 04.08.2016 
https://president.az/articles/20751  
20 APA, “Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxilolmalar üzrə proqnoz 6% artırılır”, 12.06.2018 
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/vergiler-nazirliyinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-6-
artirilir-72.html  
21 Qeyd: müqayisə Hesablama Palatasının 2018-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinə rəyində əksini tapan məlumatlar 
əsasında aparılıb, baxış tarixi: 15.06.2018  
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf  
22 APA, “Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə daxilolmalar üzrə proqnoz 30% artırılır”, 12.06.2018 
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/dovlet-gomruk-komitesinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-
proqnoz-30-artirilir-5936.html  
23 Dövlət Gömrük Komitəsi, “Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikası”, baxış tarixi: 
14.06.2018 
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_C11E44-0ABA87-95C871-5CF707-A61BC1-370204.pdf  

https://president.az/articles/20751
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/vergiler-nazirliyinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-6-artirilir-72.html
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/vergiler-nazirliyinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-6-artirilir-72.html
http://sai.gov.az/upload/files/REY_Layihe2018_27oktyabr_F.pdf
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/dovlet-gomruk-komitesinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-30-artirilir-5936.html
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/dovlet-gomruk-komitesinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-30-artirilir-5936.html
http://customs.gov.az/modules/pdf/pdffolder/71/FILE_C11E44-0ABA87-95C871-5CF707-A61BC1-370204.pdf
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2018-ci ilin yanvar-may aylarında dövlət büdcəsinə 1 milyard 326 milyon manat köçürmə edib ki, 

bu da təsdiq edilmiş proqnozla müqayisədə 37.4% yaxud 361 milyon manat çoxdur24. Mövcud 

dinamika davam edərsə Komitə dəqiqləşdirmələr zamanı hesablanan artıq öhdəliyin yerinə 

yetirilməsində ciddi çətinliklə üzləşməyəcək.  

Büdcə gəlirlərində artımın proqnozlaşdırıldığı digər istiqamət isə büdcə təşkilatlarının 

büdcədən kənar gəlirləri üzrə proqnozlaşdırılır. Bu istiqamətdə gəlirlərdə təsdiq edilmiş göstərici 

ilə müqayisədə gəlirlər 35 milyon manat olacaq25.  

Neftin dünya bazarlarında bahalaşması təbii olaraq Dövlət Neft Fondnun 2018-ciil üçün 

büdcə gəlirlərinə də ciddi təsir edəcək. Bu məqamı nəzərə alaraq büdcə zərfində dəqiqləşdirmələr 

zamanı Neft Fondunun gəlirləri 5 milyard 600 milyon manat yaxud 48.4% artırılacaq26. Bu artımın 

31.2%-i isə yenidən dövlət büdcəsinə transfertin artırılmasına sərf ediləcək. Qeyd edək ki, cari ilin 

birinci rübündə Neft Fondunun gəlirləri 4.3 milyard manat27 təşkil edib ki, bu da proqnozla 

müqayisədə təxminən 48.7% artıqdır. Büdcə öhdəliklərin artırılması qurumun valyuta bazarlarına 

əlavə olaraq 1 milyard ABŞ dolları ekvivalentində xarici valyuta təklif etməsini şərtləndirəcək. 

Nəticədə il ərzində mövcud məzənnə ilə Neft Fondu təxminən 6.4 milyard ABŞ dolları 

ekvivalentində valyuta satışı həyata keçirə bilər.   

Ümumiləşdimə 

Qısa ümumiləşdirmə aparsaq 

-  daxili və xarici iqtisadi mühit dəqiqləşdirmələrdən sonra dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 

icrasını dəstəkləyəcək.  

- 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlər hisəsnə edilən dəyişiklər biznesin vergi yükünun 

azaldılması baxımından pozitiv, neft vəsaitlərinin xərclənməsi və fiskal konsolidasiya 

siyasətində mövcud siyasətin istiqamətləri baxımından isə neqativ konyuktur vəd edir.  

 

 

                                                           
24 APA,  “Bu ilin 5 ayında DGK dövlət büdcəsinə 1,3 mlrd. manat köçürüb”, 13.06.2018 
http://apa.az/maliyye_xeberleri/bu-ilin-5-ayinda-dgk-dovlet-budcesine-1-3-mlrd-manat-kocurub-7999.html  
25 APA, “Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə daxilolmalar üzrə proqnoz 30% artırılır”, 12.06.2018 
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/dovlet-gomruk-komitesinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-
proqnoz-30-artirilir-5936.html 
26 Report.az, “Dövlət büdcəsində neftin baza qiyməti 10 dollar artırılır”, 12.06.2018 
https://report.az/energetika/dovlet-budcesinde-neftin-baza-qiymeti-10-dollar-artirilir/  
27 ARDNF, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2018-ci ilin yanvar-mart ayları üzrə gəlir və xərclərinə 
dair məlumat”, baxış tarixi: 15.06.2018 
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabat-arxivi/rublukh/2018_1/2018_1_1/  

http://apa.az/maliyye_xeberleri/bu-ilin-5-ayinda-dgk-dovlet-budcesine-1-3-mlrd-manat-kocurub-7999.html
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/dovlet-gomruk-komitesinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-30-artirilir-5936.html
http://apa.az/iqtisadiyyat-xeberleri/maliyye_xeberleri/dovlet-gomruk-komitesinin-xetti-ile-daxilolmalar-uzre-proqnoz-30-artirilir-5936.html
https://report.az/energetika/dovlet-budcesinde-neftin-baza-qiymeti-10-dollar-artirilir/
http://www.oilfund.az/az_AZ/hesabat-arxivi/rublukh/2018_1/2018_1_1/
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2.3. Dəqiqləşdirmələrdən sonra dövlət büdcəsinin xərcləri 

Dəqiqləşdirmələrin aparılmasından sonra 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 23 

milyard 61 milyon manata yüksələcək. Bu isə təsdiq edilmiş göstərici ilə müqayisədə 2 milyard 

14 milyon manat və yaxud 9.6% çoxdur28. Xatırladaq ki, 2017-ci il üçün dövlət büdcəsinin icra 

olunan xərcləri 17 milyard 595 milyon manat olub29. Beləliklə 2018-ci ildə dövlət büdcəsinin 

xərclərinin ötən illə müqayisədə 5 milyard 466 milyon manat yaxud 31.1% artıq olması 

proqnozlaşdırılır. Əvvəlki bölümlərdə də qeyd etdiyimiz kimi artımın əhəmiyyətli hissəsi neft 

sektorundan daxilolmalar hesabına təmin ediləcək ki, bu da sonda fiskal gəlirlərin resurs asılılığını 

yenidən artan istiqamətə yönəldir.  

Qeyd edək ki, artırılan xərc istiqamətləri haqqında konkret məlumatlar olmasa da Apa 

İnformasiya Agentliyinin əldə etdiyi məlumata görə əsasən aşağıdakı istiqamətləri əhatə edəcək: 

- dövlətin müdafiə və təhlükəsizliyinin artırılması tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi;  

- sosial müdafiənin tədbirlərinin gücləndirilməsi; 

- Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin nizamnamə kapitalının artırılması; 

- “Azerenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin zərərin kompensasiya edilməsi;  

- kənd təsərrüfatı, su təchizatı, meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin əhatə dairəsinin 

genişləndirilməsi; 

- ölkədə turizmin inkişafına dəstəyin artırılması;  

- yol infrastrukturlarının tikintisi, bərpası və həmçinin xidmət edilməsi xərclərin 

tənzimlənməsi;  

- bir sıra yeni infrastruktur və sosial layihələrin maliyyələşdirilməsi30; 

Xatırlatmaq lazımdır ki, 11 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan prezidentliyinə seçkilərin 

keçirilməsi ərəfəsində büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların əmək haqlarına, təqaüd və 

müavinatlara artımların edilməsi haqqında sərəncamlar imzalanmışdır ki, bu sərəncamlarla 

müəyyən edilən öhdəliklərin təsdiq edilmiş büdcə çərçivəsində icrası mümkün deyildi. Başqa sözlə 

bu xərclərin maliyyəşdirilməsi üçün uyğun fiskal çərçivənin formalaşdırılması məqsədi ilə 

dəyişiklərin edilməsi əvvəlcədən proqnozlaşdırılırdı. Lakin, qeyd edilən məqam ölkə vətəndaşında 

əməkhaqqının, pensiya və müavinatların yenidən artırılacağı ümidi yaradır ki, bu doğru deyil. 

                                                           
28 Azeuronews, “2018-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlir və xərcləri artırılır”, 12.06.2018 
https://azeuronews.com/?p=86216  
29 Prezident.az, “Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu”, 11.06.2018 
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDYvMTEvOXU1c2czeTAxbF9RQU5VTl9CVURDRS5wZGYiXV0?
sha=db36750b2f10d824  
30 APA, “Dövlət büdcəsinə yenidən baxılmasını zəruri edən səbəblər açıqlanıb”, 12.06.2018 
http://apa.az/maliyye_xeberleri/dovlet-budcesine-yeniden-baxilmasini-zeruri-eden-sebebler-aciqlanib-1026.html  

https://azeuronews.com/?p=86216
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDYvMTEvOXU1c2czeTAxbF9RQU5VTl9CVURDRS5wZGYiXV0?sha=db36750b2f10d824
https://static.president.az/media/W1siZiIsIjIwMTgvMDYvMTEvOXU1c2czeTAxbF9RQU5VTl9CVURDRS5wZGYiXV0?sha=db36750b2f10d824
http://apa.az/maliyye_xeberleri/dovlet-budcesine-yeniden-baxilmasini-zeruri-eden-sebebler-aciqlanib-1026.html
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Sosial müdafiə məqsədi ilə ayrılan vəsaitlər məhz yuxarıda sadaladığımız xərclərin 

maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcək.  

Dəyişiklərə əsasən 2018-ci ildə ARDNŞ-nə dövlət büdcəsindən 963.2 milyon manat vəsait 

ayrılacaq. Bu isə ümumilikdə büdcə xərclərində artım üçün nəzərdə tutulan vəsaitin 47.8%-nə 

bərabərdir. Ayrılan vəsaitin 663.2 milyon manatı  ARDNŞ-nin Ümid, Qarabağ və Babək yataqları 

üzrə həyata keçirilən qazma işlərinin aparılmasına dövlət dəstəyinin verilməsi məqsədi daşıyır.  

300 milyon manat isə idxal olunan təbii qazın “Azərenerji” ASC-yə müqavilə dəyərindən aşağı 

qiymətə satışından yaranmış zərərin subsidiyalaşdırılmasına yönəldiləcək31. Neftin qiymətinin 

əhəmiyyətli səviyyədə artdığı mövcud şəraitdə ARDNŞ-nə 663 milyon manat həcmində 

dəstəkməqsədli vəsaitin ayrılması haqlı suallar yaratmaqla yanaşı dövlət müəssisələrində maliyyə 

şəffaflığının olmaması, korrupsiya risklərinin yüksək olaraq qalması və korporativ idarəetmənin 

zəif təşkil olunması kimi məsələləri bir daha gündəmə gətirir.  

 Yeni büdcə layihəsində “Azərenerji” ASC-yə 81,4 mln. manat vəsaitin ayrılması nəzərdə 

tutulacaq. Ayrılan vəsait ASC-nin Finlandiyanın “Wartsila” şirkətinə olan borcunun ödənilməsinə 

yönəldiləcək. Xatırladaq ki, ASC-nin “Wartsila” şirkətinə borcu  385 meqavatlıq istilik elektrik 

stansiyasının quraşdırılması üçün avadanlığın alınması qarşılığında yaranıb32.   

2018-ci ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxış zamanı “Azərbaycan Dəmir Yolları”QSC-

nizamnamə kapitalının artırılması məqsədi ilə 100 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə 

tutulub. Ayrılan vəsait Şərq-Qərb dəmir yolu dəhlizinin Bakı-Böyük Kəsik xəttində rabitə-

işarəvermə sisteminin yenidən qurulmasına yönəldiləcəyi proqnozlaşdırılır. 

Dövlət büdcəsinə edilən dəyişiklərlə vəsaitin ayrılması nəzərədə tutulan xərc 

istiqamətlərindən biri isə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş və  

hərbi əməliyyatlarla əlaqədar itkin düşmüş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsidir. 

Bu məqsədlə 58.3 milyon manat vəsait ayrılacaq33. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 19 aprel 2018-ci il tarixili “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda 

həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan 

edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə 

                                                           
31 Qafqazinfo.az, “SOCAR-a 963,2 milyon manat ayrılacaq”, 12.06.2018 
http://qafqazinfo.az/news/detail/socar-a-9632-milyon-manat-ayrilacaq-221766  
32 Report.az, “Azərenerji”yə 81 mln. manat ayrılacaq”, 12.06.2018 
https://report.az/energetika/azerenerji-ye-81-mln-manat-ayrilacaq/  
33 “Büdcədən şəhid ailələrinə 58 milyon da ayrılacaq”,  
http://adekvat.az/sosial/budc%C9%99d%C9%99n-s%C9%99hid-ail%C9%99l%C9%99rin%C9%99-58-milyon-da-
ayrilacaq/  

http://qafqazinfo.az/news/detail/socar-a-9632-milyon-manat-ayrilacaq-221766
https://report.az/energetika/azerenerji-ye-81-mln-manat-ayrilacaq/
http://adekvat.az/sosial/budc%C9%99d%C9%99n-s%C9%99hid-ail%C9%99l%C9%99rin%C9%99-58-milyon-da-ayrilacaq/
http://adekvat.az/sosial/budc%C9%99d%C9%99n-s%C9%99hid-ail%C9%99l%C9%99rin%C9%99-58-milyon-da-ayrilacaq/
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tədbirlər haqqında” Fərmanı34 ilə aidiyyatı dövlət qurumları qarşısında müvafiq öhdəlik müəyyən 

edilib. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait bu öhdəliyin yerinə yetirilməsi məqsədi daşıyır.  

 

Ümumiləşdirmə 

Qısa ümumiləşdirmə aparsaq; 

- Neftin dünya bazar qiymətinin artması fonunda fiskal konsolidasiya siyasəti arxa plana 

keçib. 2017-ci ilin ikinci yarısından etibarən müşahidə edilən fiskal ekspansiya siyasəti 

2018-ci ildə daha da sürətlənir; 

- Dövlət büdcəsinə edilən dəyişiklər zamanı büdcə istiqaməti üzrə artırılan xərcin 

əhəmiyyətli hissəsi “Azərbaycan Dəmir Yolları”QSC (100 milyon manat), “Azərişıq”ASC 

(81.4 milyon manat), ARDNŞ (963.2 milyon manat) kimi iri dövlət müəssisələrinə ayrılır. 

İctimaiyyətə məlum olan yalnız bu üç istiqamət üzrə ayrılan vəsaitin həcmi 1 milyon 144.6 

milyon manatdır ki, bu da cəmi artımların 56.9 faizinə bərabərdir. Lakin, büdcə dəyişikləri 

haqqında qanun tam şəkildə ictimailəşdirilmədiyi üçün ehtimal edilir ki, dövlət 

müəssisələrinə ayrılan vəsaitin ümumi həcmi daha artıqdır; 

- Sosial müdafiə məqsədi ilə ayrılan vəsaitlər bu günədək Azərbaycan Prezidenti tərəfindən 

imzalanan sərəncamlar və fərmanlar üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi sərf ediləcək. 

Dəyişiklik zamanı əməkhaqqı, sosial müəavinat, təqaüd və s. sosial təyinatlı xərclərin əlavə 

olaraq artırılması nəzərdə tutulmayıb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar 
xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin 
yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı”, 19.04.2018 
https://president.az/articles/28061  

https://president.az/articles/28061


 
15 İyun dəqiqləşdirmələrindən sonra dövlət büdcəsi                                                            CESD 

və fiskal siyasətə baxış                                                                                        Rəşad Həsənov 

III. Dəqiqləşdirmələrdən sonra dövlət büdcəsinin icrası üçün mümkün risklər 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2018-ci ilin ilk 5 ayında daxili və xarici mühit fiskal 

siyasətinin yerinə yetirilməsi üçün konyuktur formalaşdırıb. Bununla belə yeni büdcə 

öhdəliklərinin icrası üçün risk ehtimalı yüksək olaraq qalır. Bunları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq 

olar:   

1. Neftin dünya bazar qiyməti – dövlət büdcəsinə edilən dəyişiklər nəticəsində dövlət 

büdcəsinin gəlirlər hissəsində neft sektorunun payı artırılır. Bu isə fiskal gəlirlərin neftdən 

asılılığını və dolayısı ilə risk səviyyəsini daha da yüksəldir. Hazırda neftin dünya bazar qiymətinin 

gələcək dinamikasını yönləndirəcək əhəmiyyətli faktorların kəsişdiyi dövrdür. Beləki, OPEC-in 

növbəti toplantısında hasilatın artırılması istiqamətində qərar qəbul edilə bilər ki, hazırda ABŞ, 

Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiya kimi iri neft istehsalçılarının mövqeyi yuxarıda qeyd edilən 

senarinin reallaşması ehtimalı artır.  

2. Regional konfliktlər – İran, ABŞ və İsrail arasında siyasi gərginliyin hərbi müstəviyə 

keçməsi regionda iqtisadi proseslərə neqativ təsir edə bilər. Qeyd edək ki, bu halda Azərbaycan 

kütləvi qaçqın axını ilə rastlaşa bilər ki, bu da son nəticədə ölkədə qeyri-stabil mühitin yaranmasına 

və nəzərdə tutulan iri layihələrin icrasına o cümlədən ölkəyə xarici investisiya axınına mənfi təsir 

göstərməklə proqnozlaşdırılan iqtisadi tsikli risk altında alar.  

3. Maliyyə bank sektorunun sağlamlaşdırılması prosesinin effektiv icra edilməməsi – 2014-

cü ilin 2-ci yarısından etibarən bank sektorunda yaranan resesiya 2018-ci ildə də davam edir. 

Xüsusi ilə də toksit aktivlərin azaldılması istiqamətində konkret addımların atılmaması problemi 

daha da dərinləşdirir. Mövcud şərtlər daxilində bəzi bankların lisenziyası ləğv edilə bilər ki, bu da 

2016-cı ildən etibarən məbləğindən asılı olmayaraq bəlli (xarici valyutada 3%, manatla isə 15%) 

şərtlərlə yerləşdirilmiş əmanətlərə 100% zəmanət verən hökumət üçün ciddi fiskal yük 

formalaşdıra bilər.  
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Nəticə 

2018-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklər haqqından məlumatların təhlili zamanı aşağıdakı 

nəticələr əldə edilib: 

I. Keyfiyyət dəyişikləri 

1.1.      Güclü tərəflər  

-    Dövlət büdcəsində sosial müdafiə xərclərinin həcmi artırılır, 

-    Qeyri-neft sektorunun vergi yükü azaldılır, 

-    Diferensial ƏDV-yə keçid üçün zəmin yaradılır 

 

1.2.      Zəif tərəflər 

- Fiskal konsolidasiya siyasəti arxa plana keçir; 

- Büdcə gəlirlərinin neftdən asılılıq əmsalı yüksəlir; 

- Büdcə prosesində ictimai iştirakçılığın təmin edilməsi problemi həll edilmədən qalır; 

- Dövlət büdcəsinin xərclərində dövlət müəssisələrinə ayırmaların həcmi artır; 

 

II. Kəmiyyət dəyişikləri: 

2.1. Dövlət büdcəsinin gəlirləri üzrə 

a) Dölvət büdcəsinin gəlirləri 9.9%,  

b) Neft sektorunun büdcə gəlirlərində xüsusi şəkisi 60.3 faizə çatdırılır; 

- Dövlət büdcəsində neftin bir barreli üçün baza qiyməti 22.2% yaxud 10 ABŞ dolları 

artırılılaraq 55 ABŞ dolları/barrelə çatdırılır. 

- Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin həcmi 1 milyard 750 milyan manat yaxud 

19% artırılır. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlərində artırılan məğləğin 88.3%-ni təşkil edir. 

Ünunilikdə isə transfertin həcmi ötən illə müqayisədə 2018-ci ildə 79.8% artıq 

proqnozlaşdırılır. Nəticədə 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirlərinin hər 2 manatından 1-

i Neft Fondundan edilən transfert hesabına formalaşcaq. 

- Vergilər Nazirliyinin xətti ilə neft sektorundan vergi daxilolmaları 500 milyon manat  

artırılır.  

 Neft sektorunda fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə daxilolma 342 

milyon manat yaxud 40.5% artırılır. 

c) Vergilər Nazirliyinin xətti ilə qeyri-neft sektorundan daxilolmalar 1 milyard 27 milyon 

manat və yaxud 17% azaldılır; 

- Vergilər Nazirliyinin xətti ilə ƏDV yığımı 770 milyon manat yaxud 29.8% azaldılır, 

azaldılma qeyri-neft sektoru üzrə planlaşdırılır. 
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- Vergilər Nazirliyinin xətti ilə qeyri-neft sektoru üzrə hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi üzrə 

daxililmalar 8.7% yaxud 129 milyon manat azaldılır. 

d) Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin dövlət büdcəsi qarşısında 

öhdəlikləri 30% artırılır. Qeyd edək ki, artıma səbəb idxalın ötən illə müqayisədə sürətli 

artım dinamikası nümayiş etdirməsidir; 

2.2. Dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə 

a) Dövlət büdcəsinin xərcləri 9.6% yaxud 2 milyard 14 milyon manat artırılır; 

b) Dəyişiklərin edilməsi ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə 963.2 milyon 

manat vəsait ayrılır; 

- 663.2 milyon manat yataqların işlənməsi məqsədi ilə, 

- 300 milyon manat “Azərenerji”ASC-yə dəyərindən aşağı satılan qazın zərərinin 

ödənilməsi üçün. 

c) “Azərenerji”ASC-nin xarici börc öhdəliyinin icrası üçün dövlət büdcəsindən quruma 81.4 

milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur; 

d) “Azərbaycan Dəmir Yolları”QSC-yə infrastrukturun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə 100 

milyon manat əlavə vəsaitin ayrılması planlaşdırılır; 

e) “Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi 

əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi 

qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər 

haqqında” Fərmandan irəli gələn öhdəliklərin icrası üçün 58.3 milyon manat vəsait ayrılır; 
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