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ABSTRAKT 

Vergi sistemi müasir iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün mühüm alətlərdən biridir. 

Təkmil vergi siyasəti bir tərəfdən alıcılıq gücünü dolayısı ilə məcmu tələbi, digər tərəfdən 

isə biznesin xərclərini, mənfəət normasını, qiymət siyasətini dəstəkləməklə iqtisadi artım 

tempinin arzuolunan səviyyəyə çatdırılması, müəssisələrin maliyyə-təsərüfat 

fəaliyyətinin dayanıqlığının təmin edilməsini hədəfləməlidir. Məhz bu səbəbdəndir ki, 

vergi siyasəti qlobal səviyyədə daim təkamüldədir. Eyni zamanda vergiləndirmə hökumət 

üçün gəlirlərin ədalətli bölüşdürülməsi mexanizmi rolunu oynayır.  

2018-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və “Sosial 

Sığorta Haqqında” qanuna bir sıra dəyişiklər edilib. Aidiyyatı qurumaların məlumatına 

görə məqsəd ölkədə biznes mühitinin əlverişliyinin artırılması, sahibkarlığın inkişafının 

dəstəklənməsi, kölgə iqtisadiyyatının azaldılması və iqtisadiyyatın şəfffaflaşdırılması, 

vergitutma bazasının genişləndirilməsi, inzibatçılığın təkmilləşdiriılməsi və vergi 

güzəştlərinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi, gizli məşğulluğun əhatəliliyinin 

aradan qaldırılması və sosial müdafiə mexanizmlərinin əlçatanlığının artırılmasıdır. Bu 

araşdırmanın aparılmasında məqsəd müvafiq dəyişiklər haqqında ictimai məlumatlılığın 

artırılması, biznes subyektləri də daxil olmaqla bütün steykholderlərin qanunvericiliyinin 

yaratdığı imkanlardan istifadə imkanlarının yüksəldilməsi, həmçinin edilən dəyişiklərin 

qiymətləndirilməsidir.  
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I. VERGİ SİYASƏTİ İQTİSADİ SİYASƏTİN ƏSASI KİMİ 

1.1. Vergilər və səmərəli iqtisadi mühit 

Məhşur ABŞ makroekonomisti Gregory Mankiw verginin əhəmiyyəti haqqında qeyd 

edirdi ki, “Biz vətəndaş olaraq dövlətin bizi müxtəlif məhsul və xidmətlərlə təmin 

etməsini gözlədiyimizdən vergilər qaçılmazıdır”1. Əlbətdə ki, xüsusi ilə də müasir 

dövlətçilik fəlsəfəsi vətəndaşların sosial-iqtisadi qayğılarının həlli üzərində qurulmuş və 

bunun üçün müvafiq maliyyə mənbəyi lazımdır. Vergi yığımları bu mənbələrdən biridir. 

Bununla belə vergi siyasəti kifayət qədər mürəkkəb olub, ölkənin sosial-iqtisadi 

sferasında müşahidə edilən trendləri formalaşdırmaqla inkişaf səviyyəsinə ciddi təsir 

göstərir.  

Vergi bir tərəfdən itirilmiş iqtisadi səmərə olmaqla neqativ mənada xarakterizə edilsə də, 

digər tərəfdən ədalətlilik prinsipi qorunduğu halda sosial rifahın yüksəldilməsinə müsbət 

təsir göstərir. Günümüzdə dövlətin iqtisadi inkişafa təsir mexanizmlərinin müxtəlif cür 

qruplaşdırmaq olar. Bunlara sosial tarazlığın qorunması yolu ilə inkluziv istehlakın təmin 

edilməsi, məcmu tələbin dəstəklənməsi, biznes üçün keyfiyyətili infrastrukturun təmin 

edilməsi, kommunal xidmətlərə çıxışın asanlaşdırılması, təhlükəsiz fəaliyyət mühitinin 

və hüquqların müdafiəsinin təşkili kimi məqamları aid etmək olar. Sadalanan xidmətləri 

göstərilməsi və imkanların yaradılmasının isə əlbətdə ki, xərci vardır.  

Stimullar hər zaman tələbin istiqamətinə ciddi təsir edir ki, bu da öz növbəsində vergi 

siyasətinin təsirləri ilə üst-üstə düşür. Beləki, bir məhsul növünə digəri ilə müqayisədə 

daha artıq verginin tətbiqi tələbin yönləndirilməsinə təsir göstərə bilər. Məsələn: Əgər 

çoxmənzilli binalarla müqayisədə fərdi yaşayış evlərinə daha çox əmlak vergisi tətbiq 

edilərsə bu zaman buna evlərində yaşamaq meylliyi daha da yüksələcək. Lakin, artan 

tələb də öz növbəsində çoxmənzilli binalarda qiymətlərin artmasına gətirib çıxaracaq. Bu 

zaman əsas məqam nəyin hədəf götürülməsidir. Əgər hökumət ölkənin məhdud torpaq 

ehtiyyatının daha səmərəli istifadəsini, kənd təsərüfatı üçün yararlı torpaqların səmərəli 

istifadəsini hədəfləyirsə bu zaman məqsədinə nail olmuş olacaqdır. Ancaq, qarşıya 

qoyulan hədəf korporativ tikinti şirkətlərinin fəaliyyətini təşviq etməkdirsə bu zaman orta 

və uzunmüddətli dövrdə bazarda çoxmənzilli yaşayış sahələrində köpüklər formalaşa, bu 

isə öz növbəsində maliyyə-bank sistemi üçün, yəni ipoteka bazarı üçün ciddi risklər 

yarada bilər.  

Səmərəli vergi sistemi ən optimal vergi dərəcələrinin tətbiqini təmin etməli və eyni 

zamanda strateji hədəfləri dəstəkləyici olmalıdır, vergi xərclərinin mükəlləflər arasında 

bölüşdürülməsində tarazlığı qorumalıdır. Nəzərə alınmalıdır ki, dövlət xərcləmələri bir 

tərəfdən ümumi daxili məhsul (ÜDM), milli gəliri artıran amil hesab edilsə də digər 

tərəfdən xərcləmələrin əsas mənbəyi hesab edilən vergi gəlirlərinin nizamsız artımı 

iqtisadi aktiviliyi azalda (Laffer əyrisi effekti), tələb-təklif disproporsiyası yarada və 

infliyasiya yolu ilə gəlirlərin dəyərini azalda bilər.  

1991-ci ildə müstəqilliyini yenidən bərpa edən Azərbaycanda iqtisadiyyatın bazar 

prinsipləri gələcək inkişaf istiqaməti olaraq seçildi. Bu isə öz növbəsində özəl sektorunun 

yaradılması və daimi inkişafını gərəkdirir. Özəl sektor subyektlərinin (müəssisələrin) 

inkişafı və uğuru əsasən bu müəssisələrin bazarın münasib qiymətlərlə tələb etdiyi məhsul 

və xidmətlər istehsal etmək, sonda isə gəlir yaranmasından asılıdır. Hökumətin vəzifəsi 

                                                           
1 N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, Third edition, səh 241 
https://www.academia.edu/36280090/N._Gregory_Mankiw_-_Principles_of_Economics.pdf  

https://www.academia.edu/36280090/N._Gregory_Mankiw_-_Principles_of_Economics.pdf
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bunun üçün əlverişli imkanların yaradılmasıdır. Lakin, tənzimləmə adı ilə biznesə, o 

cümlədən rəqabət mühitinə müdaxilə yolverilməzdir. Son əlli ilin təcrübəsi onu deməyə 

əsas verir ki, hökumətin şikrətlərin idarəetmə sisteminə birbaşa müdaxilə etməklə və ya 

firmalar arasındakı rəqabəti yöndəmsiz tərzdə manipulyasiya etməklə onların 

müvəffəqiyyətini təmin etmək cəhdləri çox nadir hallarda optimal nəticələr verir2. Hansı 

ki, əlverişli biznes mühitinin yaradılmasına hədəflənən siyasətlər firmalara uğur 

qazanmaq üçün maksimal imkanların olduğu baza çərçivənin qurulmasında kömək edə 

bilər.  

Sitat 1: Bines mühitinin sahibkarlıq subyektlərinə təsiri  

 

Firmaların investisiya yatırımları, iş yerləri yaratmaları və inkişaf etmələri onların 

gözlənilən gəlirlərinə bağlı olan imkanlar və təşəbbüslərdən asılıdır. Gəlirlərə isə 

qiymətlər, risklər və rəqabət sahəsindəki maneələr təsir göstərir. Hökumətlər 

aşağıdakı üç amilin hər birinə əsaslı şəkildə təsir göstərə bilər: 

 

 xərclərə: tənzimləmə yükü və süründürməçilik, vergilər, korrupsiyanın 

səviyyəsi, infrastruktur xidmətləri, əmək bazarının tənzimlənməsi və maliyyə 

sistemi vasitəsilə; 

 risklərə: siyasətin proqnozlaşdırıla bilməsi, mülkiyyət hüquqları və 

müqavilələrin həyata keçirilməsi vasitəsilə; 

 rəqabət sahəsindəki maneələrə: müəssisələrin fəaliyyətə başlamasını və 

müflisləşməsini idarə edən normativ aktlar, rəqabət haqqında qanun, 

həmçinin maliyyə və infrastruktur bazarlarına giriş qaydaları ilə. 

 

Dünya Bankı 

 

 

Yuxarıda da göstərildiyi kimi, vergilər biznesin – iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi üçün 

mühüm alətlərdən biridir. Nəzəri olaraq vergi sistemləri xarakteristik xüsusiyyətlərinə 

görə dörd əsas nov üzrə klassifikasiya edilir: 

1. Proqressiv vergi sistemi -  vergiləndirmə zamanı əsas prinsip orta vergi 

dərəcəsinin artması ilə gəlirlərin artması arasında korelyasiyanın olması hesab 

edilir.  Müasir dövrdə  ölkələr daha çox proqressiv vergi sistemini tətbiq edir. 

Bunun bariz nümunəsi kimi isə  gəlir vergisi göstərilə bilər. Qeyd edək ki, cari 

situasiyanın qiymətləndirilməsi göstərir ki,  Azərbaycanda da gəlir vergisi siyasəti 

proqressivdir. Məsələn Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun 

olaraq fiziki şəxslərin gəlirlərin 2500 manatdək olan hissəyə 14%, 2500 manatdan 

yuxarı olan hissəyə isə 25% vergi tətbiq edilir3.   

Praktikada proqressiv vergi sistemi gəlirlərin yenidən bölünməsini zamanı 

steykholderlər üçün optimal vergi dərəcələri tətbiq etməklə istehsalın 

səmərəliliyinin artmasına kömək edir. 

2. Reqressiv vergi sistemi –  bu sistemdə vergi dərəcələri gəlirin azalmasına səbəb 

olur. Buna görə də mütərəqqi vergi sistemi hesab edilmir və günümüzdə çox az 

ölkədə tətbiq edilməkdədir. Reqressiv vergi sistemi daha çox vergi yığımına 

imkan yaratsa da praktikada tez-tez əks effektləri ilə müşahidə edilir. Beləki, 

                                                           
2 “Faydalı biznes və investisiya mühitinə dair vəsait”, ATƏT, 2006, səh: 45 

https://www.osce.org/az/eea/19772?download=true  
3 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, maddə 101, baxış tariix: 01.08.2019 

https://www.osce.org/az/eea/19772?download=true
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gəlirləri azaldan vergi sistemi iqtisadi aktivliyi zəfilədərək vergi bazasının 

kişilməsi və sosial rifahın geriləməsi ilə nəticələnir.  

3. Proporsional vergi – əsas prinsip sabit vergi dərəcələrinin tətbiqi hesab edilir. 

Beləki, bu sistemdə gəlirlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq vergi dərəcəsi sabit 

qalır. Məsələn Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun müəyyən 

istisnalar və müvəqqəti güzəştlər nəzərə alınmazsa mənfəət vergisi mənfəətin 

səviyyəsindən asılı olmayaraq 20% dərəcəi ilə tətbiq edilir4. Lakin, gəlir vergisi 

üzrə tətbiq edilən faizlər gəlirin səviyyəsindən asılı olaraq dəyişdiyi üçün 

proporsional hesab edilmir.   

4. Qarışıq vergi sistemi -  çağdaş vergi sisyasəti ən müxtəlif səbəblərdən müxtəlif 

sistemlərin kombinasiyası əsasında formalaşır. Bu zaman gəlirlərin ədalətli 

bölgüsü, iqtisadi aktivliyin təşviqi, fərqli fəaliyyət sahələri üzrə biznes mühitin 

yaxşılaşdırılması zərurəti və diversifikasiya siyasətinin prioritetləri, ictimai 

gəlirlərin xərclərə uyğunlaşdırılması və büdcə kəsiri ilə mübarizə kimi müxtəlif 

məqamlar nəzərə alınır. Buna görə də xarakteristik xüsusiyyətləri və prisiplər 

kontekstində qiymətləndirmə aparsaq Azərbaycanın mövcud vergi sistemini 

qarışıq vergi sistemi adlandıra bilərik.   

Yuxarıda sadalanan prinsiplər çərçivəsində daha təkmil vergi mühitinin yaradılması vergi 

sisteminin taktiki və strateji siyasətlə uzlaşdırılması müasir dövlətin əsas siyasətlərindən 

biri olmalıdır və bu zaman əsas səmərəlilik məqamı hər zaman əsas prinsiplər sırasında 

qalmalıdır. Əks halda vergi siyasəti iqtisadi potensialın səmərəli istifadəsi və rəqabətli 

modelin yaradılması kimi məqsədlərə mane yaradacaqdır.  

Ümumilkdə isə dövlətin vergi siyasəti əhalinin, o cümldən biznesin rifahının azalması 

hesabına dövlətin gəlirlərinin artmasına hədəflənməməlidir. Çünki, büdcə gəlirləri heç də 

hər zaman əhalinin rifahına yönləndirilmir. Və dünya ölkələrinin tamaında az və ya çox 

dərəcədə müşahidə edilən korrupsiya aktları dövlətin fiskal siyasətinin təsirlərini 

əhəmiyyətli səviyyədə zəiflədə bilir. Əgər iri fiskal gəlirlər hökumətdə o cümlədən digər 

institutlarda ( parlament, kənar audit və s.) rahatlamaya gətirib çıxararsa bu zaman 

vəsaitlərin səmərəli istiqamətlərə yönləndirilməsi ehtimalı azalacaq. Məsələn: Əksər 

hallarda dövlət gəlirlərinin sürətlə artması idarəetmənin dəbdəbəsini artırır. Hansı ki, bu 

vəsaitlər vergi ödəyicilərinin gəlirlərinin azalması və rifahının zəifləməsi hesabına təmin 

edilir.  

Müasir vergi sistemi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: 

1. Vergi yükünün tarazlı bölüşdürülməsi; 

2. Vergi siyasətinin əhatəliliyi; 

3. Biznes üçün əlverişli fəaliyyət imkanlarının qorunub saxlanması və daha da 

yaxşılaşdırılması; 

4. Sadələşdirilmiş vergi rejimlərinin tətbiqi; 

5. Maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsi; 

6. Gəlirlərin ədalətli bölgüsü; 

Sadalanan prinsiplərə əməl edilməsi iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı üçün mühüm 

amillərdən biridir.  Qeyd edək ki, hələ XVIII əsrdə məhşur işqisadçı Adam Smit 

“Xalqların sərvətlərinin təbiəti və yaranma səbəblərinin tədqiqi” əsərində vergi sisteminin  

                                                           
4 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, maddə 105, baxış tariix: 01.08.2019 
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 ədalətlilik (vergi sistemi varlıları daha varlı, kasıbları isə daha da kasıb 

etməməlidir), 

 aydınlıq (vergi ödəyiciləri bilməlidir ki, hansı vergini ödəyirlər və məhz nə üçün 

onlar bu vergini ödəyir),  

 əlverişlilik (vergi o vaxt və elə yığılmalıdır ki, bu vergi yığanlar üçün deyil, vergi 

ödəyiciləri üçün əlverişlidir),  

 münasiblik (vergi daxilolmalarının məbləği vergilərin yığılmasına çəkilən 

xərclərdən əhəmiyyətli dərəcədə artıq olmalıdır)  

prinsiplərinə əsaslanmasını tövsiyyə edirdi.  

  

1.2. Fiskal siyasətin məcmu tələbə təsiri  

Büdcə xərclərinin müəyyən bir qismi əmtəə və xidmətlərin alışına yönəldilir ki, bu da 

dövlət sektorunun istehlakı kimi klassifikasiya edilir. Beləliklə dövlət xərcləmələri 

iqtisadi dəyərin yaradılmasında birbaşa iştirak edir. 

Qeyd edək ki, ümumi daxili məhsulun strukturuna  aşağıdakı üç əsas komponent daxildir: 

a) Son istehlak  

- ev təsərüfatlarının istehlakı; 

- qeyri-kommersiya təşkilatlarının istehlakı (ev təsərüfatlarına xidmət edən)  

b) Dövlət xərcləmələri (dövlət idarələrinin istehlakı) 

c) Əsas kapitalal investisiya qoyuluşları 

d) Xalis ixrac (ixrac və idxal arasında fərq)  

Praktikada dövlət xərcləmələri son istehlakın strukturuna daxil edilir. Qeyd edilən 

struktura uyğun olaraq hesablama apardıqda Azərbaycanın ÜDM aşağıdakı kimi 

formalaşır: 

e) son istehlak:  

- ev təsərüfatlarının istehlakı; 

- dövlət idarələrinin istehlakı (dövlət xərcləmələri)  

- Qeyri-kommersiya təşkilatlarının istehlakı (ev təsərüfatlarına xidmət edən)  

f) Əsas kapitalal investisiya qoyuluşları 

g) Xalis ixrac (ixrac və idxal arasında fərq)  

Cədvəl 1: Ümumi Daxili Məhsulun istifadəsi (cari qiymətlərlə, mln. manatla), 2018 

Son istehlak  50552.9 63.4% 

O cümlədən: 

ev təsərüfatlarının istehlakı 42144.5 52.8% 

dövlət idarələrinin istehlakı (dövlət 

xərcləmələri) 

8113.4 10.2% 

qeyri-kommersiya təşkilatlarının 

istehlakı (ev təsərüfatlarına xidmət edən)  

295 0.4% 

Əsas kapitalal investisiya qoyuluşları 16019.6 20% 

Xalis ixrac (ixrac və idxal arasında 

fərq)  

13224.8 16.6% 

Cəmi 79797.3 100% 

ÜDM 79797.3  
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Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, 2019 

Cədvəl 1-dən göründüyü kimi, 2018-ci ildə ümumi daxili məhsulun 10.2 faizi dövlət 

sektorunun istehlakı hesabına baş verib. Başqa sözlə ÜDM-in dinamikası ilə dövlət 

xərcləmələri arasında ciddi korelyasiya vardır. Məhz bunun nəticəsidir ki, hazırda bir sıra 

hökumətlər populist və daha asan inkişaf modelinə dövlət xərcləmələrinin kəskin 

artırılması yolu ilə iqtisadiyyatın böyüməsinin sürətləndirilməsinə çalışırlar. Lakin, 

uzunmüddətli dövr üçün bu siyasətin ciddi riskləri vardır. Beləki, dövlət xərcləmələrinin 

artması büdcə kəsirini də paralel olaraq artırır. Bu isə ölkənin maliyyə sabitliyi üçün 

potensial təhdiddir. Xüsusi ilə də böhran zamanı bu risk ən sərt formada özünü büruzə 

verir. Həmçinin sürətli dövlət xərcləmələrinin sonu adətən kütləvi pul emisiyası ilə 

nəticələnir ki, bu da öz növbəsində inflyasiya və devalvasiya üçün əlverişli mühit yaradır. 

Beləliklə, səmərəli vergi siyasətinin həyata keçirilməsi üçün vergi yükünün 

effektivliyinin qiymətləndirilməsi əsas şərtlərdən biridir.  

ABŞ-lı iqtisadçısı C.K.Qelbreytin fikrincə dövlətin vergi siyasəti dövlət gəlirlərini artıran 

vasitədən daha çox məcmu tələbi tənzimləyən alətə çevrilməlidir. İqtisadçının 

araşdırmalarına görə göstərir ki, normal şərtlər daxilində vergilər məcmu tələbə iki 

istiqamətdən təsir edir [2. s. 434-441]. 

 İstehlak xərcləri; 

 İnvestisiya xərcləri. 

Başqa sözlə, vergilər istənilən halda (birbaşa və dolayı) məcmu tələbə təsir edir.  

Vergi siyasəti və məcmu tələb arasında korelyasiya müxtəlif istiqamətlidir. Beləki, 

vergilər azaldığı halda aşağıdakılar baş verir: 

 Büdcə gəlirləri azalır və dolayısı ilə dövlət sektorunun istehlakı azalır. Yəni dövlət 

sektoru yaradılan əlavə dəyərdə zəif iştirak edir.  

 Əhalinin və şirkətlərin xalis gəliri artır. Nəticədə əhalinin alıcılıq qabilliyyəti 

yüksəlir və şirkətlərin investisiya potensialı artır. Başqa sözlə ÜDM-in iki 

komponenti üzrə artım müşahidə edilir.  

Birinci hal gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi, infrastrukturun təkmilləşdirilməsi üçün 

geniş imkanlar yaradırsa, ikinci halda artan sərmayə qoyuluşları yeni iş yerləri, əlavə 

dəyər və daha çox gəlir yaradır. Başqa sözlə birinci ilə müqayisədə ikinci halda gəlir 

generasiyası üçün əlverişli mühit yaranır. Bununla belə dövrümüzrə uğurlu model bu ikisi 

arasında qızıl tarazlığın müəyyən edilməsi ilə mümkündür.  

Yuxarıda sadalananlarla yanaşı nəzərə almaq lazımdır ki, aşağı vergi dərəcələri iqtisadi 

aktivliyi artırır. Çünki, biznes subyektləri vergiləri xərc hesab edir. Xərcin artması halında 

iqtisadi fəaliyyət üçün stimul azalır. Bu isə dolaysı ilə ÜDM-in və məşğulluğun 

azalmasına, dövlətin müxtəlif sosial proqramlar çərçivəsində xərclərin artmasına, yaranan 

xərc yükünün qarşılanması üçün təkrar vergilərin artırılmasına səbəb olur. Sonda isə 

yeganə variant pul emissiyası olur.  

 

1.3. Azərbaycanın mövcud vergi sistemi 
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Azərbaycanda vergi münasibətləri Vergi Məcəlləsi ilə tənzimləri. Bu istiqamətdə dövlət 

siyasətini isə Vergilər Nazirliyi həyata keçirir. Mövcud qanunvericiliyə görə vergilər 2 

əsas kateqoriyaya daxil edilir5: 

 Dövlət vergiləri; 

 Müxtar Respublika vergiləri; 

 Yerli vergilər. 

Dövlət vergilərinə daxildir: 

1. hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və 

təşkilatlardan başqa); 

2. fiziki şəxslərin gəlir vergisi; 

3. əlavə dəyər vergisi; 

4. aksizlər; 

5. hüquqi şəxslərin əmlak vergisi; 

6. hüquqi şəxslərin torpaq vergisi; 

7. yol vergisi; 

8. mədən vergisi; 

9. sadələşdirilmiş vergi. 

 

Muxtar Respublika vergilərinə daxilidir:  

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq, Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında ödənilən vergilər. 

Yerli vergilərə daxildir: 

1. fiziki şəxslərin torpaq vergisi; 

2. fiziki şəxslərin əmlak vergisi; 

3. yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi; 

4. bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi. 

Qeyd edək ki, yerli vergilər yerli özünüidarəetmə orqanları (bələdiyyə) tərəfindən 

toplanılır.  

Həmçinin vergisi siyasətinin daha effektiv təmin edilməsi məqsədi ilə vergilər mənbəyinə 

uyğun olaraq 2 növə neft-qaz sektoruna vergilər və qeyri-neft sektoruna vergilər olaraq 

klassifikasiya edilir.  

Tətbiq edilmə qaydalarına uyğun olaraq vergilər birbaşa və dolayı olmaqla iki qrupa 

ayrılır. 

Birbaşa vergilər: 

1. Gəlirlərdən vergilər 

- Fiziki şəxslərin gəlir vergisi, 

- Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi. 

2. Mülkiyyətdən vergilər 

- Torpaq vergisi, 

                                                           
5 Vergilər Nazirliyi, “Azərbaycanın vergi sistemi”, Bakı 2015, səh: 37 
http://vn.taxes.gov.az/info/2123.pdf  

http://vn.taxes.gov.az/info/2123.pdf
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- Əmlak vergisi. 

Dolayı vergilər: 

1. Mal və xidmətlərə görə vergilər 

- Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV), 

- Sadələşdirilmiş vergi, 

- Aksizlər, 

- Yol vergisi, 

- Mədən vergisi. 

2. Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergilər 

- İdxal rüsumu, 

- İxrac rüsumu, 

- Sərbəst qalıq vəsaitlərin idarə edilməsindən daxilolmalar, 

- Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı sair vergilər. 

2018-ci ildə birbaşa vergilərin dövlət büdcəsində payı 35.2 faiz olub ki, bu da əvvəlki illə 

müqayisədə 2.8 faiz bəndi azdır. Dolayı vergilərin büdcədə payı isə 64.8 faizdir6.  

Mövcud vergi sisteminin Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın geniş yayılmasının 

səbəblərindən biri hesab edilməsini sübut edən indikatorlardan biri isə kommersiya 

gəlirlərində vergi yükünün səviyyəsdir. Dünya Bankı tərəfindən hazırlanan hesabtlara 

görə Azərbaycana bu göstərici həm region ölkələri və həm də karbohidrogen resursları 

ilə zəngin digər ölkələrlə  müqayisədə yüksəkdir. 

Diaqram 1: Vergi yükünün kommersiya gəlirlərinə nisbəti, 2018 

 

Mənbə: Wordl Bank, 2019 

 

 

 

                                                           
6 Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası, “2018-ci ilin dövlət büdcəsinin icrasına rəy”, səh: 97 
http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2018-FINAL(1).pdf  

9.9
13

15.7 15.9 18.5 20.6

29.4 30 32.1 33.1

40.8
43.8 46.3

Vergi yükü (kommersiya gəlirlərinə nisbəti, faizlə)

http://sai.gov.az/upload/files/ICRA-2018-FINAL(1).pdf
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II. YENİ VERGİ SİYASƏTİ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 

2.1. Dəyişən mühit və yeni sosial-iqtisadi çağırışlar 

2014-cü ilin ikinci yarısından etibarən dünya bazarlarında neftin qiymətinin kəskin 

şəkildə azalmağa başalması və prosesinin uzun müddət davam etməsi, karbohidrogen 

resursları ilə zəngin olan bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni 

çağırışlar yaratdı. Bunlara xarici fluktasiyalara davamlı modelin formalaşdırılması, 

rəqabətli yerli istehsalın təşviqi, şaquli və üfiqi diversifikasiya siyasətinin daha da 

sürətləndirilməsi, ixarcın və büdcə gəlirlərinin şaxələndirilməsi kimi mühüm məsələləri 

aid etmək olar. Vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi və təşviqedici mexanizmlərin 

yaradılması sadalanan istiqamətdə hədəflərə nail olmaq üçün mühüm alətlərdən biridir. 

Bu məqsədlə Azərbaycanda vergi sistemi, vergi inzibatçılığı və vergi dərəcələri yeni 

konyuktur kontekstindən qiymətləndirilmiş 30 noyabr 2018-ci ildə Vergi Məcəlləsinə 

dəyişikliklər qəbul edilib7.  

Qanuna edilən yeni dəyişiklilərdə məqsədlər aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 

 Sahibkarlıq fəaliyyətinin stimullaşdırılması, 

 Gizli iqtisadiyyatın leqallaşdırılması, 

 Vergitutma bazasının genişləndirilməsi; 

 Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi; 

 Vergi güzəştlərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi. 

Qeyd edək ki, Deloitte Azərbaycan bu dəyişikləri 2016-cı ildən sonra vergi 

qanunvericiliyinə edilən ən mühüm dəyişiklər olduğunu bildirib8.  

2.2. Vergi sistemində edilən dəyişiklər və hədəflər 

Sabit ( dövriyyənin 2 faizi) sadələşdirilmiş vergi dərəcəsinə keçid, pərakəndə ticarət və 

iaşə seqmentində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri üçün nağdsız ödənişlər üzrə 

güzəştin nəzərdə tutulması, mübahisəli hallarda (inzibati şikayət) bank hesabından və 

ƏDV-nin depozit hesabından pul vəsaitinin tutulması kimi sahibkarlara əlavə maliyyə 

çətinliyi yaradan maqamların aradan qaldırılması biznesin dəstəklənməsi baxımından 

əhəmiyyətli dəyişiklər hesab edilə bilər. Bundan başqa sahibkarlıq subyektləri dövriyyə 

və işçi sayına görə əvvəlki kimi üç deyil dörd kateqoriyada təsnişlədirilir. Yeni 

klassifikasiya olaraq mikro sahibkarlıq subyektləri müəyyən edilib.  

Şəkil 1: Sabibkarlıq subyektlərinin ölçülərinə görə kateqoriyaları, 01.01.2019 

Sahibkarlıq 

subyektlərinin 

ölçüsünə görə 

kateqoriyaları 

İşçilərinin orta 

siyahı sayı 
(nəfər) 

İllik gəliri (ig) 
(min manat) 

                                                           
7 “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
QANUNU”, 30.11.2018  
http://www.e-qanun.az/framework/41016 
8 Deloitte Azərbaycan, “Azərbaycan vergi xəbərləri Vergi Məcəlləsinə yeni dəyişikliklər”, 2018, səh: 4 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/az/Documents/tax/Deloitte%20vergi%20x%C9%99b%C9%99rl
%C9%99ri_Vergi%20M%C9%99c%C9%99ll%C9%99sin%C9%99%20d%C9%99yi%C5%9Fiklikl%C9%99r.pdf  

http://www.e-qanun.az/framework/41016
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/az/Documents/tax/Deloitte%20vergi%20x%C9%99b%C9%99rl%C9%99ri_Vergi%20M%C9%99c%C9%99ll%C9%99sin%C9%99%20d%C9%99yi%C5%9Fiklikl%C9%99r.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/az/Documents/tax/Deloitte%20vergi%20x%C9%99b%C9%99rl%C9%99ri_Vergi%20M%C9%99c%C9%99ll%C9%99sin%C9%99%20d%C9%99yi%C5%9Fiklikl%C9%99r.pdf
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Mikro sahibkar 1-10 ig ≤ 200 

Kiçik sahibkar 11-50 200 ˂ ig ≤ 3 000 

Orta sahibkar 51-250 3 000 ˂ ig ≤30 000 

İri sahibkar 251 və ondan çox 30 000 ˂ig  

Mənbə: Nazirlər Kabineti, 2019  

Mikro və kiçik sahibkarlıq  subyektləri üçün vergi mühiti yaxşılaşdırılmasına aid 

aşağıdakı dəyişiklər daxil edilib:  

a) 2019-cu ildən etibarən kiçik və mikro müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlər 

üzrə sürətli amortizasiya imkanı;  

b) Kiçik sahibkarlıq subyektləri dövriyyənin daha çox leqallaşdırma halında əlavə 

vergi güzəşti;  

c) KOB klasterinə daxil olan vergi ödəyicilərinin 7 il mənfəət, torpaq və əmlak 

vergilərindən azad edilməsi;  

d) KOB klasterinə daxil olan biznes subyektləri tərəfindən istehsal və emal üçün 

texnika, texnoloji avadanlıq və qurğuları idxalına 7 il ərzində ƏDV-dən azad 

edilməsi; 

e) KOB klasterinin daxil olan müəssisələrin gəlirlərinin kapital xarakterli xərclərin 

çəkilməsinə yönəldilən hissəsinin 7 il müddətində mənfəət və gəlir vergisindən 

azad edilməsi; 

Sadalananlarla yanaşı 2019-cu ilin əvvəlindən etibarən mikro sahibkarlar tərəfindən əldə 

olunan gəlir və mənfəətin 75 faizi vergidən azaddır. Bu müəssisələr həmçinin əmlak 

vergisi ödəməkdən də azad edilib.  

Yeniliklərdən biri isə startaplala bağlıdır. Beləki, “Startap” şəhadətnaməsi alan mikro və 

kiçik sahibkarlar şəhadətnamə alınan tarixdən etibarən 3 il gəlir və mənfəət vergisindən 

azad edilir. 

İndi isə sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədi ilə vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklər 

haqqında daha geniş məlumatlarla tanış olaq.  

2.2.1. Gəlir vergi – dəyişiklər 

 

2.2.1.1.Muzdla çalışanların gəlir vergisi üzrə 

2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən etibarən özəl sektorun qeyri-neft və qaz seqmentində 

çalışan işçilərin aylıq 8000 (səkkiz min) manatadərk olan gəlirləri gəlir vergisindən azad 

edilir. Gəlirin 8000 manatdan yuxarı olan hissəsi isə 14 fazilə gəlir vergisinə cəlb edilir. 

Qeyd edək ki, neft sektoru və dövlət sektoru özəl sektorla müqayisədə daha çox leqallaşıb. 

Bu səbəbdəndir ki, güzəştlər özəl və qeyri-neft sahələrinə hədəflənib.   
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Nümunə:  

Aylıq gəlirin məbləği:     10000 (on min manat) 

Hesablanan gəlir vergisi: 280 manat  

10000 gəlir üçün vergi = 8000 + 2000 = 8000*0/100  + 2000 * 14/100 

= 0 + 280 = 280 manat 

Əvvəlki qayda ilə isə 10000 manat gəlir üçün hesablanan gəlir vergisi 

2225 manat idi. Beləki, əvvəlki qayda ilə 2500 manatdək olan gəlirlər 

14 faizlə, 2500 manatdan çox olan hissə isə 25 faizlə gəlir vergisinə 

cəlb edilirdi. 

 

 

Qeyd edilən güzəştdən 500 min nəfərdən çox muzdla çalışanın yaralanacağı gözlənilir9.  

  

Bu güzəşt üzrə hədəflər: 

- əmək bazarının və gəlirlər üzrə uçotun leqallaşması prosesinin 

stimullaşdırılması, 

- xidməti müqavilə ilə işəcəlbetmə hallarının qarşısının alınması, 

- çalışanın gəlirlərinin daha aza hissəsinin vergiyə cəlb edilməsi yolu ilə yığım 

imkanının artırılması; 

Bu güzəşt üzrə əldə edilən nəticələr: 

2019-cu ilin 7 ayında ötən illlə müqayisədə muzdla çalışanların sayı 71 min nəfər artaraq 

1613.8 min nəfərə çatıb10. Başqa sözlə 7 ay ərzində əmək bazarının qanuni iştirakçılarının 

sayı 71 min nəfər yaxud 4.6 faiz artıb.  

2.2.1.2.Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər üzrə  

Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər yeni daydalara uyğun olaraq artıq 

yalnız bir dərəcə ilə (14%) vergiyə cəlb ediləcəklər. Yəni bu növ vergilər üzrə vergi 

dərəcəsi gəlirin həcmindən asılı olmayaraq dəyişməyəcək.  

Bundan əvvəl isə bu növ gəlirlərin 30000 (otuz min) manatdək olan hissəsi 14 faizlə, otuz 

min manatdan yuxarı hissəsi isə 25 fazilə vergiyə cəlb edilirdi. Qeyd edilən dəyişikliyin 

daha dolğun qavranılması üçün aşağıdakı nümunəyə baxaq: 

Nümunə  

 

Gəlirin 50 min manat olduğunu fərz edək 

 

Hazırda Dəyişiklikdən əvvəl 

                                                           
9 Sahib Ələkbərov, MƏQSƏD DAHA ƏLVERİŞLİ VƏ HAMI ÜÇÜN EYNİ BİZNES MÜHİTİ YARATMAQDIR 
http://www.taxes.gov.az/vn/metbuat/chixish/2018/SAlekperov.pdf  
10 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi, “İqtisadiyyatda işləyənlərin sayı və əməkhaqqı barədə”, 
10.09.2019 https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4323  

http://www.taxes.gov.az/vn/metbuat/chixish/2018/SAlekperov.pdf
https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4323
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50000*14/100=7000 30000*14/100+20000*25/100=9200 

Yeni qaydalarla hesablanmış vergi öhdəliyi 23.9 faiz azdır 

 

Digər dəyişiklik isə gəlirin vergidən azad olunan hissəsi ilə əlaqədardır. Beləki, əvvəlki 

qaydalara görə illik gəliri 30 min manatdək olan olan fiziki şəxslərin gəlirinin minimum 

əmək haqqının 12 mislinə bərabər olan hissəsi gəlir vergisindən azad idi. Yeni qaydalarda 

isə minimum əmək haqqının deyil aylıq 200 manat olmaqla illik 2400 manatlıq hissəsi 

gəlir vergisindən azad edilir. Bu addım ilin əvvəlində vətəndaşların gəlirdən azad 

olunanan hissəsinin daha yüksək olmasına səbəb ididsə hazırda situasiya əksinə dəyişib. 

Beləki, ilin əvvəlində minimum əmək haqqı 130 manat daha sonra isə 180 manat oldu. 

200 manatlıq hissəsinin gəlir vergisindən azad edilməsi müsbət hal idi. Lakin, 2019-cu 

ilin 1 sentyabr tarixindən etibarən ölkədə aylıq minimum əmək haqqı səviyyəsi 250 manat 

müəyyən edilib ki, bu da hazırda müəyyən edimiş azadolma hissəsindən 25% artıqdır. 

Bununla belə yeni qayda vergi inzibatçılığı baxımından müsbət qiymətləndirilir. Çünki, 

minimum əmək haqqı ilə bağlı indikatorun davamlı olaraq dəyişməsi hesablamalar 

zamanı hər iki tərəfdə (vergi idarələri və sahibkarlıq subyektləri) müəyyən səhvliklərə və 

təhrif olunmalara yol açırdı.  

2.2.1.3.Gəlir vergisi ilə əlaqəli digər yeniliklər 

Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişiklərdən bəziləri yeniliklər hesab edilir ki, gəlir vergisi ilə 

bağlı olan yeniliklərə aşağıdakılar daxildir: 

Qanunauyğun olaraq gəlirlərin və xərclərin uçotunu aparan, ƏDV ödəyişcisi olmayan və 

əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 200000 

manatadək olan rezident müəssisənin təsisçisi (payçısı) və yaxud səhmdarları olan fiziki 

şəxslərin dividend gəlirləri gəlir vergisinə cəlb edilmir.  

İşəgötürən tərəfindən işçiyə (təhtəlhesab şəxsə) verilmiş təhtəlhesab vəsait müvafiq 

qaydada geri qaytarılmadıqda – həmin vəsait muzdlu işlə əlaqədər alınan gəlir hesab edilir 

və buna uyğun olaraq da vergiyə cəlb edilir.  

Vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərin “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununun 3.5-ci maddəsində göstərilən malların (siyahı aşağıda 

verilib) təqdim edilməsindən əldə edilən gəlirlərindən xərclər çıxılmadan 2% dərəcə ilə 

vergi tutulur. Bu mallara aşağıdakılar aid edilir: 

 kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarından kənd təsərrüfatı məhsullarının 

qəbulu; 

 əlvan və qara metal qırıntılarının qəbulu; 

 utilizasiya və digər məqsədlər üçün kağız, şüşə və plastik məmulatların qəbulu; 

 utilizasiya məqsədləri üçün işlənmiş şinlərin qəbulu.  

 

2.2.1.4.Gəlir vergisindən azadolmalarla bağlı digər məqamlar 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklərin hədəflərinə 

iqtisadi fəaliyyətlərin rəsmiləşməsi, vergi yükünün azalması, iqtisadi aktivliyin 

dəstəklənməsi və biznes mühitinin daha dayaxşılaşdırılması kimi məsələlər aiddir. Bu 
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məqsədlə gəlir vergisi ilə əlaqədar bir sıra digər azadolmalar da nəzərdə tutulub ki, 

bunlara aşağıdakılar daxil edilə bilər:  

 Pərakəndə ticarət və ictimai iaşə sahəsində fəaliyyət göstərən fərdi sahubkarlar 

tərəfindən büdcəyə ödənilməli olan gəlir vergisi 2019-cu il yanvarın 1-dən 3 il 

müddətinə nağdsız qaydada aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə 

uyğun müəyyən edilən verginin 25%-i həcmində azaldılır. Lakin, bu zaman vergi 

qeydiyyatı olan şəxslər tərəfindən POS-terminal vasitəsilə edilən ödənişlərin 

məbləğiləri nəzərə alınmır, 

 Dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir, 

 Qanuni şəkildə təşkil edilən lotereyalardan pul şəklində əldə edilən uduşların 10 

manatadək olan hissəsi; 

 Vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının və ya səhmin 

təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50%-i; 

 Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurumlardan verilən maddi 

yardımlar; 

 Zəmanət verilmiş kredit üzrə borcalanların borclarının ödənilməsinin nəticəsində 

əldə edilən gəlirləri; 

 Mikro sahibkar olan fərdi sahibkarların sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirinin 75 

faizi; 

 “Startap” şəhadətnaməsi alan mikro və kiçik sahibkarlıq subyekti olan fərdi 

sahibkarların innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir – 3 il müddətinə; 

 KOB klasterin iştirakçısı olan fərdi sahibkarın KOB klaster şirkəti ilə bağlanmış 

müqavilə əsasında təqdim etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi gəlirin kapital 

xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi – 7 il müddətinə gəlir 

vergisindən azad edilir. 

Göründüyü kimi, bir çox gəlirlər vergidən azad edilib ki, bu addım bir tərəfdən vergi 

yükünün azalmasına digər tərəfdən isə yığım və investisiya imkanlarının daha da 

güclənməsinə dəstək ola bilər. Həmçinin gəlirlərin gizlədilməsi hallarının azalması və 

beləliklə də uçotun şəffaflaması üçün əlverişli imkan yaradır.  

2.2.2. Mənfəət vergisi – dəyişiklər 

 

2.2.2.1.Mənfəət vergisi anlayışı: dəqiqləşdirmələr. 

Vergi qanununa edilən yeni dəyişikliklərlə mənfəət vergisinin predmeti 

dəqiqləşdirilmşidir. Beləki, əvvəlki şərtlər daxilində yalnız rezident və qeyri-rezident 

müəssisələr mənfəət vergisi ödəyicisi hesab edilirdisə 2019-cu ilin əvvəlindən etibarən 

artıq qeyri-kommersiya təşkilatları da bu siyahıya əlavə edilib. 

Digər dəyişiklik isə mənfəət vergisnin predmeti ilə bağlıdır. Beləki, yeni qaydalara uyğun 

olaraq “mənfəət” - subyektin bütün gəlirləri, o cümlədən ölkə sərhədlərindən kənarda 

daimi nümayəndəlik vasitəsilə əldə etdiyi gəlirlər və ölkədən kənarda əldə edilən 

dividend, faiz və royalti gəlirləri ilə gəlirdən çıxılan xərc (vergidən azad edilən gəlirlər 

üzrə çəkilən xərclərdən başqa) arasındakı fərqdir. Bundan əvvəl isə subyektin bütün 

gəlirləri (vergidən azad edilən gəlirdən başqa) ilə gəlirdən çıxılan xərc arasındakı fərq 

“mənfəət” hesab edilirdi. Beləliklə yeni qaydalara mənfəət vergisnin hesablanması 

zamanı məlumatların təhrif edilməsi və manevr imkanlarını aradan qaldırıb.  

2.2.2.2.Mənfəət vergisi üzrə azadolmalar 
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Qeyd edək ki, yeni dəyişiklərdən sonra mənfəət vergisi üzrə azad edilən fəaliyyət 

istiqamətlərin siyahısı xeyli genişlənib. Bunlara aşağıdakılar daxildir: 

 Təhsil müəssisələrinin (mənfəətin dividendlərin ödənilməsinə yönəldilən hissəsi 

istisna olmaqla) mənfəəti,   

 Vergi ödəyicisinin azı 3 il ərzində mülkiyyətində olan iştirak payının və ya səhmin 

təqdim edilməsindən əldə olunan gəlirlərinin 50%-i mənfəət vergisindən azad edilir,  

 Bundan əlavə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, 

sənaye üsulu ilə) hüquqi şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirləri ilə bağlı 

2014-cü il 1 yanvardan tətbiq edilən azadolma 5 ildən 10 ilə kimi uzadılır, 

 Əlavə olaraq, mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin sahibkarlıq 

fəaliyyətindən əldə etdikləri mənfəətin 75%-i, 

 KOB klaster şirkətinin mənfəəti – KOB klaster şirkətinin KOB klaster şirkətlərinin 

reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə, 

 KOB klasterin iştirakçısı olan hüquqi şəxsin KOB klaster şirkəti ilə bağlanmış 

müqavilə əsasında təqdim etdiyi mal (iş, xidmət) üzrə əldə etdiyi mənfəətin kapital 

xarakterli xərclərin çəkilməsinə yönəldilən hissəsi – 7 il müddətinə,   

 Startapların “Startap” şəhadətnaməsi aldığı tarixdən innovasiya fəaliyyətindən əldə 

etdikləri mənfəəti – 3 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilir. 

 

2.2.2.3.Mənfəət vergisi: nağdsız hesablaşmaların təşviqi  

 

2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən etibarən 

 Pərakəndə satış qaydasında malların satışının həyata keçirilməsi üzrə ticarət fəaliyyəti 

və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən büdcəyə 

ödənilməli olan mənfəət vergisinin məbləği POS-terminal vasitəsilə nağdsız qaydada 

aparılan ödənişlərin ümumi gəlirdəki payına uyğun hesablanan verginin 25%-i 

həcmində azaldılır.  

 Gəlirlərin və xərclərin uçotunu qanunvericiliyə uyğun aparan, ƏDV ödəyicisi 

olmayan rezident müəssisənin təsisçisi və yaxud səhmdarları olan hüquqi şəxslərin 

dividend gəlirləri mənfəət vergisindən azad edilir. 

 Vergi ödəyicisinin hesabat ilinin mənfəətinin 10%-dən çox olmayan hissəsinin təhsil, 

səhiyyə, idman və mədəniyyət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisə, idarə və 

təşkilatlara köçürülən hissəsi növbəti 10 il müddətinə mənfəət vergisindən azad edilir. 

Qeyd edək ki, bu zaman əsas şərt ödənişin nağdsız qaydada aparılmalı olmasıdır. 

Lakin, 51 və daha artıq faizi birbaşa və ya dolayısı ilə dövlətin olan müəssisələr, 

hüquqi şəxslər bu azadolmadan istifadə edə bilməz.   

 

2.2.3. Gəlirlərin və xərclərin təsdiqlənməsi qaydası 

 

Əvvəlki qaydalara uyğun olaraq müəssisələr (hüquqi və fiziki şəxslər) malların və 

xidmətlərin təqdim edilməsi zamanı qaimə faktura və yaxud elektron qaimə faktura 

təqdim edə bilirdilər. Hazırda isə müəssəsisələr üçün yalnız elektron qaimə faktura 

təqdim edilməsi öhdəliyi müəyyən edilib. Yalnız aşağıdakı fəaliyyət istiqamətləri üçün 

bu qaydalar istisnadır: 

 bank əməliyyatlarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən müştərilərin hesabları üzrə 

xidmətlərin göstərilməsi; 
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 dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və büdcə təşkilatları tərəfindən 

işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi; 

 xüsusi notariuslar tərəfindən xidmətlərin göstərilməsi. 

Beləliklə də yuxarıda sadalanan sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrdən başqa digər 

bütün sahələr üzrə fəaliyyət göstərən müəssiələrin verdiyi nəzarət-kassa aparatının çeki 

və ya qəbzlər malların alınması ilə bağlı çəkilən xərcləri təsdiq edən sənəd hesab olunmur 

Qeyd edək ki, bu dəyişiklik vergi nəzarətinin daha effektiv həyata keçirməsi üçün əlverşli 

imkanlar yaradır. 

 

2.2.4. Digər mühüm yüniliklər 

 

2.2.4.1.ƏDV üzrə azadolmalar 

 

 2014-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o 

cümlədən, sənaye üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı 

məhsullarının satışı üzrə dövriyyələrin ƏDV-dən azad olma müddəti 10 ilə kimi 

uzadılır; 

 KOB klaster şirkəti tərəfindən istehsal, yaxud emal məqsədləri üçün texnikanın, 

texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı –KOB klaster şirkətlərinin reyestrinə 

daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə ƏDV öhdəliyindən azad edilir. 

 Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara 

görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması nağdsız ödəmələr üzrə 15%, nağd ödənişlər 

üzrə isə 10% təşkil edəcək.  

 

2.2.4.2.Sadələşdirilmiş vergi 

2019-cu ilin yanvar ayından etibarən sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün vahid vergi 

dərəcəsinin tətbiqinə başlanılıb. Hazırda sadələşdirilmiş vergi dərəcəsi iaşə fəaliyəti üzrə 

regionlarda və Bakı şəhərində 8 faiz, digər sahələr üzrə isə 2 faiz müəyyən edilib.  

 

  

 

 

01,01,2019-cu il tairixnədək 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Sadələşdirilmiş vergi dərəcələri:  

 Bakı şəhəri: 4% 

 Digər regionlar və NMR: 2% 

İlin hər hansı ayı ərzində 200 min manat dövriyyəni keçən sahibkarlıq 

subyektləri üçün:  

 Ticarət fəaliyyəti: 6% 

 İaşə fəaliyyəti: 8% 
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Qeyd edək ki, dəyişikliyə əsasən illik dövriyyəsi 200 min manatdan çox olan ticarət 

müəssisələrinin könüllü olaraq 6 faiz sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olması imkanı da 

aradan qaldırılıb. Beləliklə ilin istənilən ayında dövriyyəsi 200 min manatı keçən ticarət 

müəssisələri məcbiri olaraq ƏDV rejimində fəaliyyət göstərməlidirlər. Məqsəd uçotun 

dəqiqləşdirilməsi üçün müvafiq mühitin yaradılmasıdır.  

Həmçinin sabit sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin siyahısı daha da genişləndirilmişdir. 

Artıq aşağıdakı fəaliyyətlərlə məşğul olan vətəndaşlar fiziki şəxs olaraq vergi 

orqanlarında qeydiyyatdan keçərək sabit sadələşdirilmiş vergi ödəyəcəklər:  

 Ofisiant – aylıq 10 manat 

 Bərbər – aylıq 20 manat 

 Dərzi – aylıq 10 manat 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malik olmayan şəxslərin siyahısına isə 

aşağıdakılar əlavə edilmişdir: 

 işçi sayı 10 nəfərdən çox olan istehsal fəaliyyətini həyata keçirən şəxslər; 

 topdansatış ticarət fəaliyyəti qaydasında malların təqdim edilməsini həyata 

keçirən şəxslər; 

 vergi ödəyicisi kimi vergi orqanında uçotda olmayan şəxslərə (əhaliyə) göstərilən 

xidmətlərdən başqa, xidmətlərin göstərilməsini həyata keçirən şəxslər (bu 

Məcəllənin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fiziki şəxslər tərəfindən 

xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla); 

 qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının, habelə almazın 

(emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş və emal 

olunmamış, çeşidlənməmiş, çərçivəyə salınmamış və bərkidilməmiş almaz) 

satışını həyata keçirən şəxslər; 

 xəz-dəri məmulatlarının satışını həyata keçirən şəxslər; 

 bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslər istisna olmaqla, lisenziya tələb olunan 

fəaliyyət növü ilə məşğul olan şəxslər. 

Göründüyü kimi, yeni vergi məcəlləsi sadələşdirilmiş vergi rejiminin əhatə dairəsinin 

azaldılmasına hədəflənib. Burada əsas məqsəd hesabatlılığın təkmilləşdirilməsi hesab 

edilir. Çünki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi əksər hallarda ümumi dövriyyədən vergi 

ödədiyi üçün əldə etdiyi mal və zidmətlərin dəyərini təsdiq edən sənədlərin əldə 

edilməsində maraqlı olmur. Digər tərəfdən isə nə qədər rəsmi təsdiq sənədi alırsa 

məcburən dövriyyəni də bu göstəricilərə uyğunlaşdırmalıdır. Bu isə vergidən yayınma 

imkanlarını məhdudlaşdırır və subyekt rəsmi əməkdaşlıqda maraqlı olmur. Dəyişiklik bu 

istiqamətdə imkanları müəyyən qədər məhdudlaşdırır.  

Hazırda 

------------------------------------------------ 

Sadələşdirilmiş vergi dərəcələri 

 Bütün şəhər və regionlar: 2% 
İlin hər hansı ayı ərzində 200 min manat dövriyyəni keçən sahibkarlıq 

subyektləri üçün:  

 İaşə fəaliyyəti: 8%  
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2.2.4.3.Əmlak vergisi 

Məcəlləyə edilən dəyişiklər əmlak vergisi sahəsində aşağıdakı yeniliklərlə əhatə olunub:  

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu 

ilə) hüquqi və fiziki şəxslər həmin fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlaka görə 

2024-cü il yanvarın 1-dək əmlak vergisini ödəməkdən azad edilib. 

- Mikro sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar əmlak vergisini 

ödəməkdən azaddırlar. KOB klaster şirkətləri KOB klaster şirkətlərinin reyestrinə 

daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə əmlak vergisini ödəməkdən azaddırlar. 

- 01.01.2022-ci ilədək özəlləşdirilməsi başa çatmış dövlət əmlakına görə ödənilmiş 

əmlak vergisi aşağıdakı şərtlər daxilində vergi ödəyicisinin ərizəsi əsasında qaytarılır 

və ya onun razılığı ilə sonrakı vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə aid edilir: 

• Hesabat ilində digər vergilər üzrə hesablanmış və ödənilmiş verginin məbləği 

özəlləşdirilməsi başa çatmış əmlaka görə həmin hesabat ili üçün dövlət büdcəsinə 

hesablanmış və ödənilmiş verginin məbləğindən az olmasın; 

• Ödənilmiş əmlak vergisinin qaytarılımasına dair ərizə ilə müraciət edildiyi tarixə 

vergi ödəyicisinin dövlət büdcəsinə vergilər, faizlər və maliyyən sanksiyaları üzrə 

borcu olmasın. 

 

2.3. Sosial sığorta haqqında qanuna edilən dəyişiklərin: məqsədlər və hədəflər 

 

Sahibkarlıq mühitinin əlverişliliyinin gücləndirilməsi məqsədi ilə 2018-ci ilin noyabr 

ayında “Sosial sığorta haqqında” haqqında qanuna bir sıra dəyişiklər edilib. Dəyişiklər 

daha çox sosial sığorta üzrə ödhdəliklərin işçi və işəgötürənlər üzrə bölüşdürülməsi kimi 

məsələləri əhatə edir və məqsəd sahibkarlar üçün fiskal yükün azaldılması yolu ilə əmək 

bazarının leqallaşdırılması təşəbbüslərinin dəstəklənməsidir.  

Dəyişiklərə keçməzədən əvvəl qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə görə “sosial sığorta” fiziki şəxslərin itirilmiş əmək haqlarının, 

gəlirlərinin və ya əlavə xərclərinin kompensasiya edilməsinə, habelə bu imkanların 

itirilməsinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş təminat formasıdır və aşağıdakı iki növü 

vardır: 

- Məcburi dövlət sosial sığortası, 

- Könüllü (əlavə) sığorta  

Məcburi dövlət sosial sığortası - sığortaedənlər tərəfindən bütün əmək müqaviləsi 

(kontraktı) üzrə işləyənlər barəsində həyata keçirilir. 

Sosial sığorta hadisəsinə aşağıdakılar daxildir: 

 pensiya yaşına çatmaq; 

 əlil və ya 18 yaşınadək sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxs olmaq; 

 ailə başçısını itirmək; 

 əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi (qanunvericiliklə müəyyən olunmuş 

dövr üçün); 

 hamiləlik və doğum; 

 uşağın anadan olması; 

 uşağa qulluq; 

 ölüm; 

 sanatoriya-kurort müalicəsi zərurəti. 
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Məcburi dövlət sosial sığortası yuxarıda göstərilən bütün hadisələr üzrə, könüllü  (əlavə) 

sosial sığorta isə tərəflərin seçdiyi sığorta hadisələri üzrə tətbiq edilir.  

Sosial sığorta ödəmələri isə sığorta hadisəsinin baş verməsi halında aşağıdakı 

istiqamətlərdə maliyyələşdirilən prosesdir: 

 əmək (sosial sığorta) pensiyaları;  

 könüllü (əlavə) sosial sığorta əsasında əmək pensiyalarına əlavələr; 

 əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət; 

 hamiləliyə və doğuma görə müavinət;  

 uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət; 

 qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş yaş həddinə çatana qədər uşağa qulluqla 

əlaqədar müavinət; 

 dəfn üçün müavinət; 

 sığortaolunanların sanatoriya-kurort müalicəsi üzrə xərclərinin tam və ya qismən 

ödənişi. 

Qeyd edək ki, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət və hamiləliyə 

və doğuma görə müavinət almaq hüququ ən azı 6 ay sosial sığorta stajı olan şəxslərə şamil 

edilir. Hər iki halda müavinətin aylıq maksimal həddi əmək pensiyasının minimum 

məbləğinin 25 mislindən artıq ola bilməz.  

Qanunvericiliyə görə əməyin ödənişi fonduna məcburi dövlət sosial sığorta haqqının 

hesablanmasından azad olunan sığortaedənlərdə işləyən şəxslərin hesablanmış sosial 

sığorta ödəmələrini (əmək pensiyaları istisna olmaqla) hesablanmış məcburi dövlət sosial 

sığorta haqqının məbləğinin azadolmalar nəzərə alınmadan hesablanmalı olan məcburi 

dövlət sosial sığorta haqqının məbləğinə nisbətində almaq hüququ vardır. 

Azərbaycan Respublikasında məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəməli olan sosial 

qruplara aşağıdakılar daxilidir.   

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası 

prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər;  

 əmək müqaviləsi (kontraktı) ilə işləyən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 

və vətəndaşlığı olmayan şəxslər; 

 Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əmək ödənişi və məcburi dövlət sosial 

sığorta haqqına cəlb olunan digər gəlirləri əldə edən əcnəbilər (qanunla təsdiq 

olunmuş neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü, 

ixrac boru kəmərləri haqqında Sazişlər çərçivəsində fəaliyyət göstərən podratçı və 

subpodratçı tərəflərdə işləyən, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına 

əsasən yaradılan sənaye parkında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 

etdiyi fəaliyyətlə məşğul olan sənaye parkının rezidenti, onun podratçısı və 

podratçısı ilə birbaşa müqavilə bağlamış subpodratçı tərəfindən həmin fəaliyyətin 

məqsədləri üçün cəlb edilən (2016-cı il mayın 1-dən 5 il müddətində) əcnəbilər 

istisna olmaqla);  

 seçkili ödənişli vəzifələrdə işləyənlər, hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər 

(müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları istisna olmaqla); 

 prokurorlar, prokurorun müavinləri və köməkçiləri, prokurorluğun müstəntiqləri 

vergi orqanlarının işçiləri;  

 vəkillər kollegiyasının üzvləri;  

 fərdi qaydada sahibkarlıq və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər. 
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Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı (MDSSH) sığortalamaya görə sığortaçıya verilən pul 

vəsaitidir.  

2.3.1. Muzdla çalışanlar üçün MDSSH 

Muzdlular üçün MDSSH-nin hesablanması zamanı sığorta predmeti əməkhaqqı 

məbləğidir. Beləki, muzdla çalışan üçün sığorta haqqı əmək ödənişinə (gəlirə) nisbətdə 

faizlə müəyyən edilir, sığortaedənin (işəgötürən) və sığortaolunanın (işçi) vəsaiti 

hesabına ödənilir. 

Xüsus hallar nəzərə alınmadıqda muzdlu işdən əldə edilən gəlirlər üzrə məcburi dövlət 

sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödənilir:  

İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta 

haqqı - hesablanmış əməyin ödənişi 

fondunun və məcburi dövlət sosial 

sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərin 22 

faizi; 

İşçi tərəfindən ödənilən sığorta haqqı - 

işçinin əməkhaqqının və məcburi dövlət 

sosial sığortasına cəlb olunan digər 

gəlirlərinin 3 faizi. 

Beləliklə bu halda hesablanmış  MDSSH-

nın 88 faizi işəgötürən, 12 faizini işçi hesabına ödənilmiş olur.  

2018-ci ilin 30 noyabr tarixində qanunvericiliyə edilən dəyişikliklə qeyri-dövlət və qeyri-

neft sektorunda muzdla çalışanlar üçün MDSSH-nin hesablanması qaydalarına yeni 

strukturda tərtib edilib. Beləliklə 2019-cu ilin 1 yanvar tarixindən etibarən bu 

kateqoriyaya daxil olan şəxslər üçün MÜSSH-nin hesablanma qaydaları aşağıdakı 

kimidir:  

MDSSH-nın hesablanması qaydası 

 

Əməkhaqqının müvafiq 

hissəsi üzrə MDSSH-nin 

hesablanması qaydası 

sığortaolunanın 

gəlirlərindən 

tutulan 

sığortaedənin 

vəsaiti 

hesabına 

ödənilən 

200 manatadək olan 

hissəsi üçün 

22% 3% 

200 manatdan yuxarı 

hissəsi üçün 

15% 10% 

Nümunə 

1000 manat əmək haqqı ödənilən muzdlu işçi üçün sahibkarın MDSS haqqı 

üzrə öhdəliyi: 

 

HAZIRDA:      MDSS = 200 + 800 = 200/100*22 + 800/100*15 = 164 manat 

 

ƏVVƏL:         1000/100*22 = 220 manat 

 

FƏRQ:             25,5% azalma 

 

 

88%

12%

MDSSH-nın strukturu

İşəgötürən

İşçi
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Göründüyü kimi, yeni qaydalarla hesablanmanın aparılması zamanı MDSSH-nın əmək 

haqqında xüsusi çəkisində heç bir dəyişiklik aparılmayıb. Lakin, strukturda ciddi 

yeniliklər vardır. Beləki, əmək haqqının 200 manata qədər olan hissəsi üzrə MDSSH 

əvvəlki qaydada hesablansa da 200 manatdan yuxarı olan hissə üçün işəgötürənin 

öhdəliyi 22 faizdən 15 faizə azaldılıb, işçinin öhdəliyi isə əksinə 3 faizdən 10 faizə 

yüksəldilib. Məqsəd sahibkarlıq subyektinin fiskal yükünün azaldılması yolu ilə əmək 

bazarında leqallaşma prosesinin təşviq edilməsidir. Beləlikə də işəgötürənin MDSSH 

üzrə öhdəliyi əməkhaqqının 200 amantdan artıq hissəsi üçün 31.8% azalıb, işçinin 

öhdəliyi isə 3.3 dəfə artıb.  

Ümumilikdə isə bu dəyişikliyin aşağıdakı müasbət və mənfi tərəfləri vardır. 

Müsbət tərəfləri: 

 Qeyri-rəsmi məşğulluqla mübarizədə nəhayət ki, təşviq mexanizmlərindən istifadənin 

vacibliyi qəbul edilir; 

 İşəgötürənlərin fiskal öhdəlikləri azalır: 

 Əməyin leqallaşdırılması xərcləri azalır; 

Mənfi tərəfləri: 

- İşçilərin əməkhaqqından tutmalar kəskin artır: 

- Aşağıdan yuxarıya (işçidən işəgötürənə) əməyin qanuniləşdirilməsi tələbi azalır; 

- Fərqli sahələrdə (dövlət, qeyri-dövlət və neft, qeyri-neft) çalışan işçilər üzrə qeyri-

bərabər mühit formalaşır. 

 

2.3.2. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətlərdən əldə edilən gəlirlər üzrə MDSSH 

Qanunvericiliyə edilmiş digər dəyişiklik isə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün 

MDSSH-nın hesablanması qaydalarına aiddir. Beləki, 2020-ci ilin 1 yanvar tarixindən 

etibarən tikinti və ticarət sahəsinə aid olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olanlar 

üçün MDSSH-nın aylıq məbləği minimum orta aylıq əmək haqqının 25 faizi həcmində 

hesablanacaq ki, bu da əvvəlki ilə müqayisədə 5 faiz bəndi artıqdır. Hazırda isə bu qrupa 

daxil olan sığortalılar üçün hesablama minimum orta aylıq əmək haqqının 20 faizinə 

bərabərdir.  

MDSS haqqının hesablanması dərəcələri 

Gəlirin növü Əvvəl (31,12,2018-ci 

ilədək) 
Hazırda  

Tikinti və ticarət istisna 

olmaqla digər sahələrdə 
Minimum aylıq 

əməkhaqqının 20 faizi 
miqdarında. Coğrafi 

zonalardan asılı olaraq 

qeyd olunan məbləğlərə 

0.5-1 arası əmsallar tətbiq 

olunur.  

1 yanvar 2020-ci ildən 

etibarən 
coğrafi zonalardan asılı 

olmayaraq 
minimum aylıq 

əməkhaqqının 25 
faizi miqdarında 

Xüsusi Natariuslar Gəlirlərinin 20 faizi 

miqdarında 
Minimum aylıq 

əməkhaqqının 2.5 misli 

miqdarında 
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Tikinti və ticarət sektorunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri üçün MDSSH 

minimum aylıq əməkhaqqının 50 faizinə bərabərdir. 

2.3.3. Torpaq mülkiyətçiləri üzrə MDSSH 

“Sosial sığorta haqqında” qanunun 13-cü maddəsinə əsasən ailə kəndli təsərrüfatları uçota 

alındıqdan, mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslər 

isə torpağa mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd aldıqdan sonra bir ay müddətində 

aidiyyatı quruma məcburi dövlət sosial sığortasının məqsədləri üçün uçota alınmaq 

haqqında müraciət etməlidir. Torpaq mülkiyyətçiləri üçün MDSSH-nin hesablanması 

qaydasında ciddi dəyiçikliklər edilib. Hazırda bu qrupa daxil olan subyektlər üzrə 

MDSSH minimum aylıq əmək haqqının 6 faizi nisbətində hesablanır. Başqa sözlə bu 

zaman vətəndaşın gəlirləri, torpaqdan istifadə imkanları, torpağın yararlılıq səviyyəsi 

kimi mühüm məqamlar nəzərə alınmır.  

Dəyişiklikdən əvvəl isə qaydalar aşağıdakı kimi idi: 

mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən şəxslərin (hüquqi 

şəxs yaradanlardan, ailə kəndli təsərrüfatı üzvlərindən, pensiyaçılardan və digər sahələrdə 

işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlərdən başqa) əmək qabiliyyətli ailə 

üzvlərinin hər biri üçün (alınan əmlak və torpaq payı hesabına şəxsi yardımçı və digər 

təsərrüfatlar daxil olmaqla) torpaq sahəsinin hər hektarına görə ölkə üzrə müəyyən 

olunmuş minimum aylıq əmək haqqının: 

 torpaqların 1-ci keyfiyyət qrupu üzrə — 12 faizi; 

 torpaqların 2-ci keyfiyyət qrupu üzrə — 8 faizi; 

 torpaqların 3-cü keyfiyyət qrupu üzrə — 4 faizi; 

 torpaqların 4-cü keyfiyyət qrupu üzrə — 2 faizi miqdarında; 

Qeyd edək ki,  bu maddə üzrə əmək qabiliyyətli şəxslər dedikdə, I və II qrup əlillər, 

həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından “Əmək 

pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən 

edilmiş yaş həddinədək olan şəxslər başa düşülür.  

Göründüyü kimi əvvəlki qaydalar torpağın hansı kateqoriyaya daxil olması məqamənı 

nəzərə alırdı. Yeni daydalarda isə bütün kateqoriyalı torpaq mülkiyyətçiləri üçün eyni 

tələb irəli sürülür ki, bu da ölkə vətəndaşları üçün müəyyən çətinliklər yarada bilər. Onu 

da nəzərə almaq lazımdır ki, təkcə 2019-cu ildə müvafiq sərəncamlar əsasında minimum 

aylıq əmək haqqı 120 manat yaxud 92.3% artırılıb. Bu o deməkdir ki, ilin əvvəlində bir 

qeyd edilən kateqoriyaya daxil olan vətəndaş üçün MDSSH 7.8 manat olduğu halda 

hazırda bu öhdəlik 15 manatadək artıb. 4-cü keyfiyyət kateqoriyasına daxil olan torpaq 

sahibi üçün isə ötən 1 il ərzində MDSSH 5.7 dəfə artıb. Beləki, bu qrupa daxil olan şəxslər 

üzrə sığorta haqqı 2018-ci ilin dakabr ayının sonunadək minimum əmək haqqının 2 faizi 

yaxud 2.6 manat olmuşdur.  

Muzdlu işə aid edilməyən digər fəaliyyətlərlə məşğul olanlar üçün MDSSH aşağıdakı 

qaydalar əsasında hesablanır:  

 mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər (fərdi sahibkarlar istisna olmaqla) 

üzrə ödəmə mənbəyindən tutulmaqla - gəlirlərinin 25 faizi miqdarında; 

 xüsusi notariuslar üzrə - minimum aylıq əməkhaqqının on mislinin 25 faizi 

miqdarında;  
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 müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üçün ödəmə mənbəyindən 

tutulmaqla - hesablanmış qonorar məbləğinin 15 faizi miqdarında; 

 vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər - gəlirlərinin 20 

faizi miqdarında; 

Əvvəlki qaydalar 

 

Maddə 14. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 

 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya görə sığortaçı təşkilata verilən pul 

vəsaitidir. 

Məcburi dövlət sosial sığortasında sığorta haqqı əməyin ödənişi fonduna (gəlirə) 

nisbətdə faizlə müəyyən edilir və sığortaedənin (olunanın) vəsaitləri hesabına ödənilir. 

 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı: 

 

 bütün işəgötürənlər üçün (kolxoz, sovxoz, təsərrüfatlararası kənd təsərrüfatı 

müəssisələri və kəndli (fermer) təsərrüfatlarından başqa) — hesablanmış 

əməyin ödənişi fondunun 30 faizi miqdarında; 

 kolxoz, sovxoz, təsərrüfatlararası kənd təsərrüfatı müəssisələri, kəndli (fermer) 

təsərrüfatları üçün — hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 23 faizi 

miqdarında; 

 ev təsərrüfatında muzdlu işçilərin (ev qulluqçusu, dayə, şəxsi katibə, sürücü və 

s.) əməyindən istifadə edən şəxslər — hesablanmış əmək haqqının 20 faizi 

miqdarında; 

 Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin fərman və sərəncamları ilə vəzifəyə təyin olunan şəxslər; seçkili 

ödənişli vəzifələrdə işləyənlər; prokurorlar, prokurorun müavinləri və 

köməkçiləri, prokurorluğun müstəntiqləri; fərdi əmək müqaviləsi (kontraktı) ilə 

işləyənlər, habelə kontrakt əsasında qulluğa qəbul edilmiş hərbi qulluqçular — 

hesablanmış əmək haqqının 1 faizi miqdarında; 

 vəkillər kollegiyasının üzvləri üçün gəlirlərinin 20 faizi miqdarında; 

 xüsusi notarius, sərbəst auditor, sərbəst mühasib, fərdi etektif fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslər üçün - gəlirlərinin 20 faizi miqdarında; 

 

Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri üzrə: 

 

 ticarət və ictimai iaşə obyektlərində fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 

şəxslər üçün — ölkə üzrə ötən ilin orta aylıq əmək haqqının 30 faizi 

miqdarında; 

 əhaliyə məişət və nəqliyyat xidməti göstərən fərdi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslər üçün — ölkə üzrə ötən ilin orta aylıq əmək haqqının 25 

faizi miqdarında; 

 fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin digər növləri ilə məşğul olan şəxslər üçün — ölkə 

üzrə ötən ilin orta aylıq əmək haqqının 20 faizi miqdarında; 

 ticarət və ictimai iaşə obyektlərində, əhaliyə məişət və nəqliyyat xidməti 

sahəsində, eləcə də fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin digər növləri ilə məşğul olan 

şəxslər üçün nəzərdə tutulan məcburi dövlət sosial sığorta haqqı məbləğləri bu 

Qanunun 14-cü maddəsinin üçüncü hissəsinin doqquzuncu —on birinci 

abzaslarında Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri üzrə müəyyən edilmiş məcburi 

dövlət sosial sığorta haqqının respublika tabeli digər şəhərlərdə 80 faizi, rayon 
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mərkəzlərində, digər şəhərlərdə və qəsəbələrdə 60 faizi, kənd yerlərində 50 faizi 

tətbiq edilir. 

 icarə əsasında nəqliyyat vasitələrində işləyən şəxslər üçün icarədar tərəfindən 

— icarə haqqının 20 faizi miqdarında; 

 

 müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər — hesablanmış qonorar 

məbləğinin 15 faizi miqdarında ödəyirlər.  

 

Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı sosial sığorta ödəmələri üzrə xərclər çıxıldıqdan 

sonra hər ay üçün sonrakı ayın əvvəlində nağd və ya nağdsız hesablaşma qaydasında 

ödənilir. Qonorar ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər məcburi dövlət sosial sığorta haqqını 

hər dəfə qonorar hesablandıqda ödəyirlər. Məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının 

ödənilməsi əmək haqqı ödənişləri ilə eyni vaxtda həyata keçirilir. 

 

Dövlət qulluqçuları sosial sığorta fonduna ödənişlərdən azaddırlar 

 

Yeni redaksiya 

 

Maddə 14. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı 

  
14.1. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı sığortalamaya görə sığortaçıya verilən 

pul vəsaitidir. 

14.2. Məcburi dövlət sosial sığortasında sığorta haqqı əmək ödənişinə (gəlirə) 

nisbətdə faizlə müəyyən edilir, sığortaedənin və sığortaolunanın vəsaiti hesabına 

ödənilir. 

14.3. Bu qanunun 14.4-cü maddəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla, muzdlu 

işdən əldə edilən gəlirlər üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə 

ödənilir: 

14.3.1. sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta haqqı - hesablanmış əməyin 

ödənişi fondunun və məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərin 22 

faizi; 

14.3.2. sığortaolunan tərəfindən ödənilən sığorta haqqı - işçinin əməkhaqqının və 

məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb olunan digər gəlirlərinin 3 faizi. 

14.4. Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən 

sığortaedənlərdə işləyən sığortaolunanların muzdlu işdən aylıq gəlirlərindən məcburi 

dövlət sosial sığorta haqqı 2019-cu il yanvarın 1-dən 7 il müddətində aşağıdakı 

dərəcələrlə ödənilir: 

  

Sığorta haqqına cəlb 

edilən aylıq gəlir 

sosial sığorta haqqı dərəcəsi 

cəmi 
sığortaolunanın 

gəlirlərindən tutulan 

sığortaedənin vəsaiti 

hesabına ödənilən 

200 manatadək 25 faiz 3 faiz 22 faiz 

200 manatdan çox 

olduqda 
25 faiz 

6 manat + 200 

manatdan çox olan 

hissənin 10 faizi 

44 manat + 200 

manatdan çox olan 

hissənin 15 faizi 

  

14.5. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir əldə edən sığortaolunanlar üzrə 

məcburi dövlət sosial sığorta haqqı aşağıdakı dərəcələrlə ödənilir: 

14.5.1. sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə - minimum aylıq əməkhaqqının tikinti və ticarət 

sahələrində 50 faizi, digər sahələrdə 25 faizi miqdarında; (2020-ci il yanvarın 1-dən 

qüvvəyə minir) 
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14.5.2. mülki hüquqi xarakterli müqavilələrlə işləyənlər (fərdi sahibkarlar istisna 

olmaqla) üzrə ödəmə mənbəyindən tutulmaqla - gəlirlərinin 25 faizi miqdarında; 

14.5.3. xüsusi notariuslar üzrə - minimum aylıq əməkhaqqının on mislinin 25 faizi 

miqdarında; 

14.5.4. müəlliflik qonorarı ödəyən hüquqi və fiziki şəxslər üçün ödəmə 

mənbəyindən tutulmaqla - hesablanmış qonorar məbləğinin 15 faizi miqdarında; 

14.5.5. vəkillər kollegiyasının üzvləri, sərbəst auditorlar, sərbəst mühasiblər - 

gəlirlərinin 20 faizi miqdarında; 

14.5.6. mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə edən fiziki 

şəxslərin (digər sahələrdə işləyib məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyənlər istisna 

olmaqla) və ailə kəndli təsərrüfatlarının əmək qabiliyyətli (I və II qrup əlillər, həmçinin 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar istisna olmaqla, 15 yaşından "Əmək pensiyaları 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş yaş 

həddinədək olan şəxslər) ailə üzvlərinin hər biri üçün (alınan əmlak və torpaq payı 

hesabına şəxsi yardımçı və digər təsərrüfatlar daxil olmaqla) minimum aylıq 

əməkhaqqının 6 faizi miqdarında. 

14.6. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hər ay üçün hesablanır, əməkhaqqı və 

digər gəlirlər üzrə ödənişlərlə eyni vaxtda, lakin sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq, 

tam məbləğdə yalnız nağdsız hesablaşma qaydasında ödənilir. 

14.7. Bu qanunun məqsədləri üçün neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və qeyri-dövlət 

sektorunun meyarları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən müəyyən olunur. 
 

NƏTİCƏ 

Vergi məcəlləsinə edilən dəyişiklərin bir qismi hədəfləndiyi kimi, sahibkarlıq 

subyektlərinin vergi yükünün azalmasına səbəb olmuşdur. Bu zaman daha çox kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektləri diqqət mərkəzində saxlanılmış, həmçinin sahibkarlıq 

subyektlərinin parametrlərinə görə qruplaplaşdırılması qaydalarının dəyişidirləməsi yeni, 

mikrosahibkarlıq subyektləri qrupunun yaradılması ilə vergi güzəştlərinin hədəfləri üzrə 

konkretləşdirilmə aparılmışdır. Eyni zamanda məcəlləyə əlavə edilən statup və klaster 

anlayışları və bu anlayışların təyinatı üzrə güzəştlərin təklif edilməsi təqdirəlayiq hesab 

edilir.   

Yeni vergi qanunvericiliyində həmçinin nağdsız ödənişlərin miqyasının genişlənməsi və 

bu zaman həm istehlakçılar və həm də sahibkarlıq subyektləri üzrə fərqli təşviqlərin təklif 

edilməsi gizli iqtisadiyyatla mübarizədə fərqli strategiyaların tətbiqinin başlağıcı sayıla 

bilər.  

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin strukturunun yenilənməsi, müəyyən fəaliyyət 

istiqamətlərinin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququnun məhdudlaşdırılması bu 

vergi növü üzrə dövriyyənin azalmasına səbəb olacaqdır. Bu isə öz növbəsində 

rəsmiləşdirmə zərurətini daha da artıracaqdır.  

Sosial sığorta haqqında qanuna edilən dəyişiklik isə öz növbəsində sahibkarlıq 

subyektləri üzrə fiskal yükün müəyyən qədər azalmasına səbəb olub ki, məhz bu məqamı 

müsbət qiymətləndirmək olar. Dolayısı ilə bu dəyişiklik sahibkarlıq subyektlərinin əmək 

bazarının leqallaşması prosesinə yaratdığı maneələrin təsirlərini zəiflətməsi etimal olnur.  

Lakin, Vergi Məcəlləsinə və Sosial Sığorta Haaqında qanuna edilən bir sıra dəyişiklər əks 

nəticələr yarada yaxud zəif təsirə malik ola bilər. Bunlardan birincisi nağdsız ödənişlər 

üzrə əhatəliliyinin təşviqi məqsədi ilə təklif edilən güzəştlərdir. Bu məqsədlə iki 
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istiqamətdə yeniliklər edilib: 1) sahibkarlar üçün – nağdsız dövriyyəyə görə hesablanmış 

verginin 25 faiz azaldılması və 2) istehlakçılar üçün – iaşə və pərakəndə ticarət 

müəssisələrindən istehlak edilən mal və xidmətlər üzrə hesablanmış ƏDV-nin müəyyən 

bir qisminin geri qaytarılması. Qeyd edək ki, dövriyyəsinin tam yaxud əhəmiyyətli 

səviyyədə gizlədən bir sahibkar üçün 25% azadetmə heç nə ifadə etmir. Bu o halda 

effektiv olar ki, sahibkarlar nağd yaxud nağdsız olmasından asılı olmayaraq dövriyyəsini 

rəsmiləşdirir. Əgər bu dəyişiklik gizli iqtisadiyyatın miqyasının məhdudlaşdırılmasına 

hədəflənibsə, bu halda təklif edilən güzəşti (azadolmanı) ən azından gizli iqtisadiyyatının 

xüsusi çəkisinə uyğun faizdə müəyyən etmək lazımdır. İkinci halda isə problemləri 

aşağıdakı kimi sıralamaq olar: 

- ƏDV-dən təklif edilən kəş bək faizləri kütləvi maraqlandırma üçün kafi deyil, 

- Təklif edilən kəş bək-in yalnız ƏDV ödəyicisi olan sahibkarlıq subyektlərinin 

xidmətlərindən istifadəyə hədəflənməsi istehlakçıların yönləndirilməsinə və KOS-ın 

əhəmiyyətli hissəsinin (hansı ki, illik dövriyyəsi 200 min manatdan azdır və ƏDV 

ödəyicisi deyil, yaxud könüllü olaraq sadələşdirilmiş vergi rejimində qalıb (iaşə)) 

rəqabət imkanlarının zəifləməsinə dolayısı ilə bazarın təmərküzləşməsinə səbəb ola 

bilər.  

Sosial sığorta haqqında qanuna dəyişiklər edilərək işçinin (muzdla çalışanın) MDSSH 

üzrə öhdəliyinin əməkhaqqının 200 manatdan yuxarı hissəsi üçün 7 faiz artırılması 

aşağıdan yuxarıya yəni, işçidən işəgötürənə təzyiq mexanizminin zəfilədilməsi ilə 

nəticələnib. Beləki, işçinin əməkhaqqından daha çox MDSSH-nın tutulması onun 

əməyini rəsmiləşdirmə istəyini zəiflədir. Yeni dəyişiklər zamanı bu məqam nəzərə 

alınmayıb. Həmçinin torpaq mülikiyyətçiləri üçün vahid MDSSH tarifinin (minimum 

əmək haqqınının 6 faizi) müəyyən edilməsi nöqsanlı yanaşma hesab edilir. Beləki, bu 

halda torpağın hansı kateqoriyaya daxil olması, məhsuldarlığı, sahibi üçün potensial 

mənfəətliliyi kimi məsələlər nəzərə alınmayıb ki, bu da son nəticədə bu sosial qrupa daxil 

olan şəxslər üzrə fiskal yükün qeyri-ədalətli paylanmasına səbəb olub.  

Qeyd edilən çatışmazlıqların daha dərin sosial-iqtisadi nəticələrə səbəb olmadan aradan 

qaldırılması islahatların keyfiyyətini artıra, biznes mühiti üçün daha əlverişli imkanlar 

yarada, o cümlədən gizli iqtisadiyyatla mübarizənin sürətliliyinə səbəb ola bilər.      

 

 

TƏKLİF 

Azərbaycanda biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması, yerli və xarici investisiya üçün 

cəlbediciliyinin təmin edilməsi, gizli iqtisadiyyatın, o cümlədən qeyri-rəsmi məşğulluğun 

daha effektiv üsulllarla rısmiləşdirilməsi məqsədi ilə Vergi Məcəlləsində və “Sosial 

Sığorta haqqənda” qanunda aşağıdakı təkliflərin nəzərə alınması məqsədəuyğun hesab 

edilir.  

Vergi qanunvericiliyi üzrə təkliflər 

Biznesin vergi yükünün daha da azaldılmasına hədəflənən güzəştlər 

 Nağdsız dövriyyəyə hesablanmış vergi məbləğinə 25 faizlik güzəştin 65 faizlə 

əvəz edilməsi (Dünya Bankının və Dünya İqtisadi Forumunun gizli iqtisadiyyatın 

həcmi ilə əlaqədar reportları nəzərə alınıb); 
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 Pərakəndə ticarət və iaşə müəssisələrindən istehlak üdilən mal və xidmətlər üçün 

hesablanan ƏDV-nin nağd dovriyyə zamanı 30 faizi, nağdsız dövrüiyyə zamanı 

isə 50 faizinin geri qaytarılması;  

 Əlavə Dəyər Vergisi üzrə diferensial mexanizmin tətbiqi; 

 İqtisadi fəaliyyətlərin rəsmiləşdirilməsi qarşılığında vergi tətillərinin verilməsi; 

 Şəffaflaşdırma və uçotun tətbiqi məqsədi ilə xüsusi ilə də aktivlərin yünidən 

dəyərləndirilməsi üzrə amnistiyaların elan edilməsi;  

 İnvestitiya mühitinin daha da yaxışılaşdırılması məqsədi ilə repatriasiya 

şərtlərinin daha da yümşaldılması və ödəmə mənbəyindən tutulan vergilərin 

azaldılması; 

Likvidliyin dəstəklənməsinə hədəflənən texniki güzəştlər 

 İcra müddətinin artırılması; 

 Zərərin keçirilməsi müddətinin artırılması; 

 Amortizasiya xərclərinin ötürülməsi şərtlərinin yümşaldılması; 

Sosial sığorta qanunvericiliyində 

 Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda məcburi dövlət sosial sığorta haqqının əmək 

haqqı fonunun 14 faizi nisbətində müəyyən edilməsi: 

 İşəgötürən: 10% 

 İşçi:  4%  

Bu dəyişiklik işəgötürənin və işçinin fiskal yükünün azalmasına beləliklə də hər iki 

tərəfin əmək bazarının leqallaşması istiqamətində müqavimətinin zəifləməsinə səbəb 

olacaqdır.  

 Fərdi sahibkar kimi qeydiyyata alınmamış lakin, mülki-hüquqi müqavilə əsasında 

xidmət göstərən şəxslər üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqının gəlirə nisbətinin 

10 faiz həddində müəyyən edilməsi – bu dəyişiklik mülki hüquqi müqavilə əsasında 

fəaliyyət göstərən şəxslərin gəlirlərində fiskla yükü azalacaq ki, bu da müqavilə 

şərtlərinin (xidmətin dəyərini əks etdirən şərtlər) daha dəqiq şəkildə müqavilələrdə 

əks olunmasına və beləliklə də real dəyərin həcminin saxtalaşdırılması hallarının 

azalmasına səbəb olacaqdır.  

 Torpaq mülkiyyətçilər üçün məcburi dövlət sosial sığorta haqqının mülkiyyətə daxil 

olan torpaqlarının keyfiyyətinə uyğun əsaslarla müəyyən edilməsi üçün yenidən 

əvvəlki qaydalara keçidin təmin edilməsi – əvvəlki qaydara keçid MDSSH-nın 

torpağın keyfiyyəti və dolayısı ilə gəlirləri nəzərə alınaraq müəyyənləşdirilməsinə 

şərait yaradacaq.  
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