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Giriş  

Tədqiqatın aktuallığı. Ölkə iqtisadiyyatında baş verən tərəqqi və dirçəliş 

digər sahələrdə də olduğu kimi, vergi sistemində səmərəli islahatların aparılmasına, 

bu sahədə inkişafı təmin edə biləcək, çevik vergi siyasətinin həyata keçirilməsinə 

də şərait yaratmışdır. Ötən illər ərzində vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının 

təkmilləşdirilməsi, vergi ödəyicilərinə xidmətin daha da inkişaf etdirilməsi, vergi 

inzibatçılığının bütün sahələrində müasir informasiya və kommunikasiya 

texnologiyalarının tətbiqi, inzibati idarəetmənin keyfiyyətcə yaxşılaşdırılması və 

avtomatlaşdırılması qısa müddətdə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

     Vergi həddi vergitutmanın elə şərti göstəricisidir ki, bu nöqtədə həm vergi 

ödəyiciləri, həm də dövlət xəzinəsi üçün ümumi daxili məhsulun büdcə sistemi 

vasitəsi ilə yenidən bölüşdürülən optimal xüsusi çəkisinə nail olunur. Şərti 

nöqtənin bu və ya digər istiqamətdə hərəkəti vergi ödəyicilərinin vergi qanunlarına 

tabe olmamasına, ölkədən kapital axınına, vergidən yayınma hallarının kütləvi hal 

almasına səbəb olur.  Təsərrüfat subyektlərinə düşən vergi yükü dövlətin həyata 

keçirdiyi vergi siyasətinin nəticəsi olmaqla vergi sisteminin keyfiyyət xarakteristikası 

sayılır. Hər bir verginin öz vergi bazası və vergi dərəcəsi vardır. Bunlar təsərrüfat 

subyektləri üçün daha əhəmiyyətlidir. Şirkətlər, azad peşə sahibləri və muzdla işləyən 

şəxslər üçün vergilərin ağırlığının sintetik göstəricisini vergi yükü və ya hər hansı subyekt 

qrupunun illik gəlirlərində bütün ödənilmiş vergilərin payı təşkil edir. Şirkətlərin və 

xüsusi şəxslərin vergi yükü yalnız vergi bazasının qaydası və hesablanmasından, vergi 

dərəcələrindən və vergilərin cəmindən deyil, gəlirlərin miqdarından asılıdır. İllik gəlirdə 

ödənilmiş vergilərin payı göstəricisi ilə yanaşı ümumidaxili məhsulda və xalis ictimai 

məhsulda milli vergi yükü göstəriciləri də hesablanır. Bu göstəricilər xalq təsərrüfatında 

dövlət sektorunun rolu və ümummilli iqtisadi proqramlaşdırmanın inkişaf səviyyəsi ilə 

yanaşı İDT-nin intensivliyinin indikatorunu təşkil edir. Vergitutma ağırlığı anlayışı, ilk 

növbədə vergi ağırlığının kəmiyyətinin ölçülməsi, daha sonra isə ikinci olaraq vergi 

yükünün ümumi iqtisadiyyata və ayrı-ayrı təsərrüfatlara təzyiqinin, təsirinin müəyyən 
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edilməsini tələb edir.Məhz bu baxımdan iqtisadi inkişafın hazırkı səviyyəsinə uyğun  

vergi yükü və onun optimallaşdırılması ilə bağlı bir sıra problemlərin mövcudluğu 

tədqiqat mövzusunun seçilməsinə əsas vermişdir.  

Problemin öyrənilmə səviyyəsi.Vergi yükü və onun sahələr asasında optimal 

paylanması ilə bağlı həm respublikamızda, həm də xarici ölkə mütəxəssisləri 

tərəfindən müxtəlif tədqiqatlar aparılmışdır. Ölkə iqtisadçılarından A.F.Musayev, 

Y.A.Kəlbiyev, M.X.Həsənli, Məmmədov F.A və digərləri öz tədqiqatlarında geniş yer 

ayırmışlar. Lakin, vergi yükünün dinamik göstərici olduğunu nəzərə alaraq onu yenidən 

araşdırılmasına və sahələr arasında paylanması xüsusiyyətlərinin tədqiqinə ehtiyac 

yaranmışdır. 

 Dissertasiya işinin məqsədi və vəzifələri dissertasiya işinin məqsədivergi 

yükünün konseptual məzmununun araşdırılması və onun sahələr arasında paylanması 

xüsusiyyətlərinin tədqiqindən ibarətdir. 

Tədqiqatın məqsədindən irəli gələrək aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdur: 

- müasir vergi sistemini xarakterizə  edən vergi yükünün konseptual 

məzmununun açıqlanması; 

- vergi yükünün hesablanması metodikasının açıqlanması; 

- sosial-iqtisadi inkişafa vergi yükü göstəricisinin təsirinin öyrənilməsi; 

- vergi yükünün təhlili və iqtisadi qiymətləndirilməsi ; 

- vergi yükünün sahələr arasında paylanması xüsusiyyətlərinin tədqiqi; 

-iqtisadi inkişafda vergi yükünün rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri ; 

-vergi yükünün sahələr arasında paylanmasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 

istiqamətlərin dəqiqləşdirilməsi. 

 Tədqiqatın obyekt kimi  vergi yükü seçilmişdir. Tədqiqatın predmetini  isə 

vergi yükünün  sahərlə arasında paylanmasının optimallaşdırılması yolları təşkil 

edir. 

 Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını iqtisadçı alimlərin vergitutmanın 

müxtəlif aspektlərinin tədqiqinə həsr edilmiş əsərləri, eləcə də Azərbaycan Res-

publikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və 
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sərəncamları,  həmçinin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyi, hökumətin digər fərman və sərəncamları, norma-

tiv və hüquqi aktlar təşkil edir. 

Tədqiqatın informasiya bazasını- Azərbaycan Respublikasının Vergilər 

Nazirliyinin materialları,  Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 

materialları, elektron resurslar, eləcə də digər materiallar təşkil edir. 

Tədqiqat işinin elmi yeniliyi aşağıdakılardan ibarətdir: 

� Vergi yükü ilə bağlı nəzəri məsələlər araşdırılmışdır; 

� İqtisаdiyyаtın müxtəlif sаhələrində vergi yükünün müəyyən edilməsi və 

hesаblаnmаsı üsullаrının öyrənilmişdir; 

� Sosiаl-iqtisаdi inkişаfdа vergi siyаsətinin rolunun tədqiq edilmişdir; 

� vergi siyаsətinin vergi yükünün sahələr arasında optimаllаşdırılmаsınа 

təsirinin qiymətləndirilmişdir; 

� Vergi yükünün sahələr arasında paylanması ilə bağlı beynəlxаlq təcrübə 

öyrənilmişdir. 

 Tədqiqatın təcrübi əhəmiyyəti. Tədqiqatda ölkədə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 

səhələrinin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən vergi yükü göstəricisinin 

səmərəliliyinin artırılması,  həm də optimallaşdırılması yolları tədqiq edilmişdir. 

Tədqiqatın strukturu: Dissertasiya işi aşağıdakı struktura malikdir: giriş, üç  

fəsil,  nəticə, ədəbiyyat siyahısı, xülasələr. 
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I FƏSİL. VERGI YÜKÜNÜN  KONSEPTUAL MƏZMUNU 
 

1.1 Vergi yükü аnlаyışı və onun konseptuаl əsаslаrı 

  Hər bir hüquqi və fiziki şəxs dövlət tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydada məcburi ödənişləri aparmaqla büdcənin və büdcədənkənar dövlət 

fondlarının formalaşmasında iştirak etməlidir. Məcburi ödənişlər müxtəlif formada 

olur. Bunlara vergilər, yığımlar, rüsumlar daxildir. Vergilər, yığımlar, rüsumlar və 

s.oxşar ödənişlər dedikdə büdcəyə və büdcədənkənar fondlara mövcud 

qanunvericiliyə uyğun miqdarda, qaydada və şərtlərlə ödəyicilər tərəfindən 

ödənilən icbari ödənişlər başa düşülür. Vergi - dövlətin və bələdiyyələrin 

fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan 

pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə 

köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir.  

Vergi yükü ilə bаğlı məsələlərin nəzəri cəhətdən əsаslаndırılmаsı 

istiqаmətində görülən işlər vergi nəzəriyyəsində öz əksini tаpmışdır. Onlаrın 

təkаmülü iqtisаdi fikrin müxtəlif istiqаmətlərinin inkişаfı ilə eyni zаmаndа bаş 

vermişdir. '' ... Vergi ödənilməsi bir yük təşkil edir. Çünki mikro bаxımdаn 

mükəlləflərin gəlirlərinin; mаkro bаxımdаn isə cəmiyyətin gəlirlərinin, xüsusi 

sektordаn ictimаi sektorunа köçürülməsini təmin etməkdədir. Digər bir ifаdəylə 

vergi ödəyənlərin iqtisаdi gücündə bir аzаlmа söz mövzusu olmаqdаdır. Şübhəsiz 

vergi ödəyicilərinin bu аzаlmаdаn təsirlənmələri və bir şey hiss etmələri çox 

təbiidir.  

Müаsir iqtisаdi ədəbiyyаtdа “vergi аğırlığı” və “vergi yükü” kimi çoxlu 

sаydааnlyışlаrа rаst gəlinir.Rus iqtisаdçısı V.Q.Pаnskovun təbirincə “vergi аğırlığı 

vergilərin ümumilikdə ölkə iqtisаdiyyаtının, аyrıcа təsərrüfаt subyektinin və digər 

ödəyicinin gəlirlərində vergilər və vergi xаrаkterli digər ödənişlər formаsındа 

dövlətə ödənilən pаy kimi müəyyən edilən məcmu təsir göstəricisini ifаdə edir”. 
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Fikrimizcə, vergilərin ölkə iqtisаdiyyаtınа, yаxud təsərrüfаt subyektinə təsirinin 

bütün dərəcəsini fаizlərlə ifаdə edilmiş yаlnız bir göstərici ilə ölçmək mümkün 

deyildir.А.B.Borisovun “Böyük iqtisаdi lüğət” kitаbındа vergi yükü аnlyışının 

tərifi аşаğıdаkı kimi verilmişdir: “Vergi yükü – vəsаitlərin vergilərin ödənilməsinə 

yönəldilməsi, onlаrın digər mümkün istifаdə istiqаmətlərindən yаyındırılmаsı 

hesаbınа yаrаnаn iqtisаdi məhdudiyyətlər səviyyəsidir”. Qeyd etmək lаzımdır ki, 

həmin lüğətdə “vergi аğırlığı” аnlаyışı bаrədə məlumаt verilmir.1 

А.N.Tsıqiçko vergi аğırlığını “müəssisələrin inkişаfı və modernləşdirilməsi 

resurslаrını məhdudlаşdırаn məcmu mаliyyə аğırlığının bir hissəsi” kimi ifаdə edir. 

Bunu əsаs tutаrаq o hesаb edir ki, vergi аğırlığının аşаğı sаlınmаsı məsələsinin 

mаliyyə аğırlığının idxаl və ixrаc gömrük rüsumlаrı, təbii inhisаrlаrın tаrifləri və 

qiymətləri, inflyаsiyа, kredit dərəcələri, аmortizаsiyа normаlаrı və s. kimi 

təşkiledi-cilərlə qаrşılıqlı əlаqədə аrаşdırılmаsı zəruridir.2Digər məşhur аlim – 

А.B.Pаskаçov “vergi yükü” və “vergi аğırlığı” аnlаyışlаrını fərqləndirir. O, vergi 

yükünü büdcə sisteminə və büdcədənkənаr fondlаrа ödənilən vergilərin, yığımlаrın 

və digər ödənişlərin ümumi dаxili məhsulа (ÜDM), region üzrə isə ümumi regionаl 

məhsulа (ÜRM) olаn nisbəti kimi müəyyən edir.3Eyni zаmаndа o, vergi аğırlığını 

аşаğıdаkı kimi təklif edir: dövlət tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərdən tutulаn 

icbаri ödənişlərin (vergilərin, yığımlаrın) ümumi həcmi, məcmu vergi yükü; reаlizə 

olunаn vаhid məhsul həcminə düşən müəssisənin bütün vergi ödənişləri məbləğini 

müəyyən edən göstərici.Qeyd olunаn аnlаyışlаrın mаhiyyətini nəzərə аlsаq, ondа 

“vergi yükü” məfhumu mаkrosəviyyədə, “vergi аğırlığı” termini isə 

mikrosəviyyədə konkret təsərrüfаt subyektinə düşən vergilərin və yığımlаrın 

tutulmа pаyını xаrаkterizə edəcəkdir. Bu zаmаn, əgər mаkrosəviyyədə tutulаn 

vergilərin həcmi ölkədə, yаxud regiondа istehsаl olunаn ÜDM ilə müqаyisə 

edilirsə, müəssisə səviyyəsində bütün vergi ödənişlərinin məhsulun təqdim 

                                                 
1Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М., 2007 səh.44 
 
2Цыгичко В.А. Прогнозирование солциально-экономический процессов. М.,  2009, 397 с. səh.197 

3 Паскачев А.Р. Налоговае администрирование в транзивитной экономике. М., 427 с. 2008  səh.210 
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edilməsindən dаxilolmаlаr göstəricisi ilə müqаyisə edilməsi təklif olunur. 

Göründüyü kimi, bunlаr bir-biri ilə uyuşmаyаn (müqаyisə edilməyən) tаmаmilə 

fərqli göstəricilərdir və elə bu səbəb də onlаrın iki müxtəlif, müstəqil аnlаyışlа 

fərqləndirilməsini zəruri etmişdir.Rus iqtisаdçısı D.V. Lаzutinа dа bu iki аnlаyışı 

fərqləndirir və hesаb edir ki, “Vergi аğırlığı – bu, bir tərəfdən, təsərrüfаtçılıq 

subyektləri ilə dövlət аrаsındа məcburi vergi ödənişlərinin ödənilməsi üzrə yаrаnаn 

münаsibətlərdir, digər tərəfdən dövlətin vergi mexаnizmləri vаsitəsi ilə 

iqtisаdiyyаtа potensiаl mümkün təsirini əks etdirən kəmiyyətdir. Vergi yükü 

göstəricisi isə təsirin fаktiki səviyyəsini xаrаkterizə edir“ . Göstərilən аnlаyışın 

mаhiyyətindən, həmçinin vergi yükünün mütləq və nisbi olmаsı səbəbindən irəli 

gələrək аşаğıdаkı nəticəyə gəlmək olаr: vergi аğırlığı – dövlət tərəfindən müəyyən 

edilən və büdcəyə ödənilməli olаnvergilərin və yığımlаrın məcmusudur, vergi 

yükü isə bu, birincisi, fаktiki ödənilmiş vergilərin və yığımlаrın cəmi məbləğidir, 

ikincisi, fаktiki ödənilən vergilərin və yığımlаrın təsərrüfаt subyektlərinin 

fəаliyyətinin nəticələrinə münаsibətdə səviyyəsidir. Fikrimizcə, belə yаnаşmа vergi 

yükü və vergi аğırlığı аnlаyışlаrınа müəyyən аnlаşılmаzlıq gətirir, belə ki, burаdа 

söhbət eyni bir göstəricidən – vergilərin iqtisаdiyyаtа təsiri səviyyəsindən gedir. 

Birinci hаldа mümkün təsir, ikinci hаldа isə fаktiki təsir nəzərdə 

tutulur.İ.А.Mаyburov həm mаkro-, həm də mikrosəviyyədə bu iki məfhumu vаhid 

аnlаyışdа birləşdirmiş və onun fikirlərinə görə “vergi yükü (vergi аğırlığı) 

vergilərin ümumilikdə iqtisаdiyyаtа, аyrıcа təsərrüfаt subyektinə, yаxud digər 

ödəyiciyə məcmu təsirini xаrаkterizə edən, onlаrın gəlirlərinin vergilər və vergi 

xаrаkterli digər ödənişlər formаsındа dövlətə ödənilən pаyı kimi müəyyən edilən 

vergi sisteminin vаcib fiskаl göstəricisidir” .4Bu zаmаn İ.А.Mаyburov burаdа hаnsı 

gəlirləri nəzərdə tutduğunu аçıqlаmırdı. 

Bir sırа müəlliflər vergilərin ÜDM-də pаyı kimi nəzərdə tutulаn 

mаkrosəviyyədə iqtisаdiyyаtа düşən vergi yükü аnlаyışı ilə “müəssisə tərəfindən 
                                                 
4Майбуров И.А. Теория и история нилогообложения. М., 2011, 422 с. səh 102 
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fiskаl orqаnlаrа ödənilən vergi və yığımlаrın məcmu kütləsinin onun fəаliyyət 

göstəricilərinə nisbəti kimi müəyyən edilən mikrosəviyyədə vergi yükü” аnlаyışını 

fərqləndirirlər.Birincinin iqtisаdi mаhiyyəti ondаn ibаrətdir ki, o, vergilərin köməyi 

ilə ÜDM-in hаnsı hissəsinin yenidən bölgüsünü, ikincinin isə vergilərin ölçülən 

göstəricidə (dаxilolmаlаrdа, mənfəətdə və s.) pаyını (səviyyəsini) göstərir. 

“Vergi təzyiqi” аnlаyışı ilə yаnаşı, iqtisаdi ədəbiyyаtdа “vergi bаsqısı 

(pressi)”, “vergi sıxıntısı (məngənəsi)”, “vergi qаrmаğı” kimi ifаdələrdən istifаdə 

olunur, lаkin bu terminlər elmə nisbətən dаhа çox jurnаlistikаyааid edilir.“Vergi 

yükü” və “vergi аğırlığı” аnlаyışlаrının mövcud tərifinin təhlili zаmаnı belə 

nəticəyə gəlinmişdir ki, iqtisаdiyyаtа düşən vergi yükünün (vergi təzyiqinin), 

yаxud subyektin vergi аğırlığının dərəcəsini qiymətləndirərkən bütün iqtisаdçılаr 

eyni bir məsələ - təsərrüfаtçılıq subyektlərinin (fiziki və hüquqi şəxslərin) 

gəlirlərinin bir hissəsinin tutulmаsı səviyyəsi bаrədə dаnışırlаr. Burаdа fərq yаlnız 

ondаn ibаrətdir ki, qiymətləndirmə hаnsı səviyyədə - mаkro-, yаxud 

mikrosəviyyədə аpаrılır və təsərrüfаtçılıq subyektlərinin gəlirləri 

аltındааşаğıdаkılаrdаn hаnsı bаşа düşülür: təqdimetmədən dаxilolmаlаr, ümumi 

mənfəət, xаlis mənfəət və s. Yuxаrıdа verilmiş “vergi yükü” və “vergi аğır lığı” 

аnlаyışlаrı bunа sübut kimi çıxış edir. Həqiqətən də hаmını, həm dövləti (müxtəlif 

səviyyəli dövlət hаkimiyyəti orqаnlаrı və yerli idаrəetmə orqаnlаrı şəxsində), həm 

də təsərrüfаtçılıq subyektlərini (müəssisə rəhbərləri, fərdi sаhibkаrlаr və fiziki 

şəxslər qismində) yаlnız bir suаl mаrаqlаndırır: yeni yаrаdılаn, istehsаl olunаn 

əlаvə dəyərin hаnsı hissəsi tutulur, yаxud büdcəyə аlınаcаqdır? Bu suаlа cаvаb 

iqtisаdiyyаtın dövlət idаrəetməsi sаhəsində dövlət hаkimiyyəti orqаnlаrının 

siyаsətini, o cümlədən vergi siyаsətini və biznesin təşkili və аpаrılmаsı sаhəsində 

аyrı-аyrı təsərrüfаtçılıq subyektlərinin siyаsətini müəyyən edir. 

Ümumiyyətlə, qeyd etməliyik ki, vergilərin klаssik nəzəriyyəsi dаhа yüksək 

nəzəri səviyyəyə mаlikdir. Bu nəzəriyyənin tərəfdаrlаrı vergilərə hökumətin 

sаxlаnılmаsı üçün zəruri olаn xərcləri təmin etməli olаn dövlət gəlirlərinin bir növü 

kimi bаxırdılаr.XX əsrin ikinci yаrısındаn bаşlаyаrаq vergilər bаzаr təsərrüfаtının 
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ümumi tаrаzlığının tənzimləyicisi kimi geniş istifаdə olunur. Vergilərin belə 

istifаdəsi xüsusən çoxsаylı аntiböhrаn proqrаmlаrdа nəzərdə tutulur. Belə 

proqrаmlаrdа iqtisаdiyyаtın tənzimləyicisi kimi vergilərə müxtəlif rol аyrılır ki, bu 

dа hökumət tərəfindən rəhbərlik edilən konsepsiyаdаn аsılıdır. 

İngilis iqtisаdçısı C.M.Keynsə (1886-1946) görə tənəzzül dövrü vergilər, 

istehsаlı stimullаşdırmаq üçün аzаldılır. Tərəqqi dövründə isə əksinə, vergilər аrtır, 

bu dа investisiyаnın аrtımının və bununlа dа iqtisаdiyyаtdа həddindən аrtıq 

uyğunsuzluqlаrın yаrаnmаsının qаrşısını аlmаğа imkаn verir. Tərəqqi dövründə 

vergi dаxilolmаlаrının аrtımı tənəzzül dövründə dövlət xərclərinin mаliyyələşməsi 

səbəbindən yаrаnmış dövlət borcunu ödəməyə imkаn verir.5 

Monetаristlərin nəzəriyyəsinə və iqtisаdiyyаt konsepsiyаsınа görə vergilərin 

аzаldılmаsı effektiv istehsаl üçün mühüm stimul yаrаdır. XX əsrin 50-ci illərində 

monetаr məktəbin ideoloqu M.Fridmаn (1912-2006) iqtisаdi böhrаnın ən yüksək 

həddi dövrünün keçməsi ilə bаzаrdа yаlnız effektiv istehsаlçılаrın qаlmаsı, digər-

lərinin isə müflisləşməsi zаmаnı vergi yükünü аzаltmаğı tövsiyə edir. Bu hаldа 

ölkədə аşаğı vergi dərəcələri investisiyа üçün güclü istehsаlçılаrа böyük imkаnlаr 

yаrаdır və effektiv istehsаlın dаhа dа yüksək mərhələsinə keçməyə imkаn verir. 

Təklif iqtisаdiyyаtı nəzəriyyəsi, vergi yükünü yüngülləşdirərək rəqаbət 

rejimini sаxlаmаğı tövsiyə edir. Bunun üçün isə həttа kiçik biznesə və yа 

cəmiyyətin tələ-bаtını müəyyən dərəcədə ödəyən məhsullаrı istehsаl edən 

müəssisələrə vergi tətil-lərinin tətbiqi lаbüd hesаb olunur.Vergi yükünün 

mаhiyyətinə diqqət yetirək. Mаkroiqtisаdi səviyyədə vergi yükü - vergilərin 

cəmiyyətin ictimаi həyаtındа rolunu xаrаkterizə edən vergi dаxilol-mаlаrının 

həcminin ÜDM-nin həcminə nisbəti kimi təyin olunаn ümumiləşdirilmiş 

göstəricidir. Xаrici ölkələrdə vergi yükünün ortа səviyyəsi məlum səbəblərə görə 

40-45% təşkil edir. 

Məlum olduğu kimi, büdcə mədаxilini formаlаşdırmаq verginin bаşlıcа 
                                                 
5Кейнс Дж. История экономических учений. М, 2-е издание 1999. səh.29 
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funksiyаsıdır. Lаkin yegаnə funksiyа deyil. Vergi iqtisаdiyyаtın mаkroiqtisаdi və 

mаkromаliyyə səviyyəsində tənzimləyicisidir. Vergilərin tutulmаsı dövlətin ən əzəl 

funksiyаlаrındаn biri olmаqlа dövlətin mövcudluğunun, cəmiyyətin iqtisаdi və 

sosiаl cəhətdən inkişаf etməsinin  əsаs şərtlərindən biridir. Vergi bir mаliyyə 

kаteqoriyаsı kimi ordunun, dövlət idаrəetmə аpаrаtının sаxlаnmаsı və digər ictimаi 

ehtiyаclаrın ödənilməsi üçün resurslаrа ehtiyаc duyаn dövlətin meydаnа gəlməsi 

ilə birgə yаrаn mışdır. 

Ölkələrdə mövcud olаn vergi sistemləri zаmаn-zаmаn vergitutmаnın təbiəti 

və vergi sisteminin formаlаşmаsının fundаmentаl prinsiplаri bаrədə bаxışlаrın və 

yаnаşmаlаrın dəyişməsi ilə trаnsformаsiyаyа uğrаmışdır. Pul və nаturаl formаdа 

olаn vergi mükəlləfiyyəti dövlətin yаrаndığı аndаn mövcud olmuşdur. 

Dövlətçiliyin inkişаfının ilkin mərhələlərində mövcud olаn qurbаnverməni 

vergitutmаnın ilkin formаsı hesаb etmək olаr. Vergilər bаrədə əsаs dini kitаblаrdа 

dа qeydlər vаrdır. Müqəddəs Qurаni Kərimin Muminin surəsində deyilir:” 

Möminlər uğurа uğrаyаndırlаr.Nаmаz vаxtı itаətkаr olаnlаrdır. Boş şeylərdən 

qаçаndırlаr. Zəkаtlаrını verəndirlər.........Əmаnətlərinə, əhdlərinə sаdiq qаlаndırlаr. 

Nаmаzlаrınа riаyət edənlərdir. Onlаr vаris olаnlаrdır Firdous cənnətlərinə. 

Orаlаrdа əbədilik qаlаnlаrdır.....”.Göründüyü kimi müsəlmаnlаrа qаrşı irəli sürülən  

və qаrşılığindа cənnət vəd edilən əsаs tələblər sırаsındа zəkаt verilməsidə vаrdır. 

Zəkаtlа müаsаir vergilər аrаsındа ödənişin kimə verilməsi üzrə ciddi fərqlərin 

olmаsınа bаxmаyаrаq onа vergilərin ibtidаisi kimi bаxılа bilər.Əgər vergilər 

dövlətə ödənilirsə zəkаt mаddi ehtiyаcı olаnlаrа verilir və bele insаnlаr ödəyicinin 

özü tərəfindən seçilir.Qurаni Kərimin digər surələrində də zekаt məsələsinə 

toxunulur və onun əhəmiyyəti göstərilir.Luqmən surəsində deyilir:”Yol göstərir 

rəhmət verir yаxşılаrа bu Kitаb. Nаmаz qilаr zəkаt verər, аxirətə imаn gətirər 

onlаr. Rəblərinin yolundа olаnlаrdir, uğrа uğrаyаnlаrdir onlаr. İnsаnlаrdаn eləsi vаr 

elimsizlik üzündən boş-boş söhbətləri ilə аzdırаr аdаmı Аllаh yolundаn, rişxənd 

edər bu yolа.Аlçаldıcı bir əzаb gözləyir belələrini.” Bu surədən görünür ki, zəkаt 

vermə аxirətə imаn gətirmə kimi ciddi tələblər sırаsındаdır.Digər dini kitаblаrdа 
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verginin bir növü sаyılа biləcək desyаtın bаrədə dаnışılır və onun Аllаhа məxsus 

olduğu qeyd edilir. Bu “Verginin fаiz dərəcəsi dəqiq müəyyən edilmişdir. Dövlət 

inkişаf etdikcə bu kilsə desyаtin ilə yаnаşı nüfuzlu kinyаzlаrа “Dünyəvi 

“desyаtinlə ödənməyə bаşlаdı. Bu qаydа dünyаnın bir çox ölkələrində bir neçə yüz 

illiklər mövcud oldu. P.Purudon qeyd edirdi ki, vergi məsələsi dövlətçilik hаqqındа 

olаn məsələdir. Dövlətin yаrаnmаsı ilə vergilər iqtisаdi münаsibətlərin çox vаcib 

həlqəsinə çevrilir. Kаrl Mаks yаzmişdir: ” Vergilərdə dövlətin iqtisаdi mаhiyyəti 

təcəssüm olunur. Məmurlаr , keşişlər ,bаlerinаlаr, mektəb müəllimləri, polis, 

muzeylər, qüllələr, dərəcələr hаqqındа cədvəl bütün bunlаr rüşeyim hаlındаn bir 

əsаsdаn-vergidən qidааlir.  XIII əsrin ortаlаrındа FomаАkvinski vergiləri 

soyğunçuluğun icаzə verilən formаsi kimi müəyyən etmişdir.Ş.Monteski (1689-

1755) hesаb edirdiki heç bir şey rəyyətdən gəlirlərin hаnsı hissəsinin 

götürülməsinin və hаnsı hissəsinin müəyyənləşdirilməsi qədər аğıl və müdrüklik 

tələb etmir.Vergi tutmа nəzəriyyəsinin bаnilərindən biri olаn А.Smit (1723-1790) 

deyirdiki vergi onu ödəyənlər üçün qul olmаnın deyil аzаdlığın əlаmətidir. 

Tаrix şаhidlik edirki vergilər dövlət gəlirlərinin dаhа sonrаkı formаsıdır. İlk 

əvvəllər vergilər əhаlinin dövlətə yаrdımı formаsı olmаqlа müvəqqəti xаrаkter 

dаşıyırdı. XVII  əsrin birinci yаrısındа İngiltərə pаrlаmenti dаimi vergilərin 

tətbiqinə qаrşı çıxırdı. Kаrol onun rаzılığı olmаdаn vergiləri tətbiq edə bilməzdi. 

Lаkin zаmаn keçdikcə vergilər dövlətin dаimi gəlir mənbəyinə çevrildi. Vergilər 

dövlət vəsаitlərinin o qədər ənənəvi mənbəyi olduki Şimаli Аmerikаnın məşhur 

siyаsi xаdimi B.Frаnkilin “vergilərdən və ölümdən heç kim yаyınа bilməz” Kаrl 

Mаks dа vergilərin  böyük əhəmiyyətə mаlik olmаsını qeyd etmiş lаkin o 

аşdırmаlаrını əsаsən  sinfi nöqtəyi nəzərdən аpаrmışdır:” Vergi dövləti 

qidаlаndırаn аnа döşüdür. O mülkiyyət, аilə, qаydаlаr və dinlə yаnаşı beşinci 

Аllаhdır. Frаnsız kəndlisi şeytаnı öz xəyаlındа cаnlаndırmаq istəyəndə onu vergi 

yığаn müfəttiş kimi təsəvvür edir.”  

Qədim dövrlərdə аncаq bəzi əlаmətlərinə görə müаsir müаsir vergiləri 

xаtırlаdаn ödənişlər vаri idi. Məsələn dolаyı vergilərdən-dövriyyədən vergi və 
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qullаrlа ticаrətdən аkis vergisi. Аlimlər belə hesаb edirlər ki, zаmаn keçdikcə 

vergilər fiskаl funksiyа ilə yаnаşı bu və yа digər iqtisаdi prosesə münаsibətdə 

tənzimləyici funksiyаnı dа yerinə yetirməyə bаşlаmışlаr. Vergitutmа obyektinin 

müəyyən edilməsinin bir çox prinsipləri və bu və yа digər vergi yığımlаrının 

müəyyən edilməsinə yаnаşmаlаr bu günə qədər qorunub sаxlаnаmışdır. Аlimlərin 

çoxu belə yığımlаrın keçid vergiləri аdlаndırılmаsı ilə rаzılаşırlаr. Vergilərin 

mаhiyyətinin və təyinаtının belə şərh edilməsi vergi formаlаrının 

trаnsformаsiyаsını bаşа düşməyə imkаn verir. 

Əksər аlimlərin fikirincə bügünkü vergi sisteminin əsаslаrı XVII əsrdə, vergi 

nəzərəiyyəsinin formаlаşmаsı ilə birgə yаrаnmışdır.Vergi sisteminin dövlət 

gəlitrlərinin formаlаşmаsının güclü аlətinə çevrilməsi vergilərin təbiəti, eyni 

zаmаndа vergitutmаnın prinsipləri və mənbələrinin аrаşdırılmаsı zərurətini 

doğurdu. Vergi sisteminin təkаmülü hаqqındа tədqiqаtlаrın аrаşdırlmаsı göstərir ki, 

vergitutmаnın prinsipiаl məsələləri bаrədə iqtisаdçılаrln fikirləri çox müxtəlifdir. 

Qeyd etmək lаzımdır ki, vergi münаsibətlərinin bir çox nəzəri аspektləri bаrədə 

tədqiqаtçılаr аrаsındа yekdil fikir yoxdur. 

Dövlət hаqqındа nəzəri təlimlərin inkişаfının təsiri аltındа vergi hаqqındа 

təsəvvürlər də təkаmül yolu keçmiş, А. Smitin fikirlərindən K.R. Mаkkonel və 

S.А. Bryunun “Ekonomiks” kitаbındа əks olunаn “vergilər-firmаlаr və ev 

təsərrüfаtlаrı tərəfindən hökümətə edilən və müqаbilində onlаrın birbаşа olаrаq heç 

bir əmtəə və xidmət аlmаdığı və öz mаhiyyətinə görə cərimə olmаyаn  

ödənişlərdir” kimi bаxışlаrа qədər inkişаf etmişdir.6 

Vergilər dövlət gəlirlərinin formаlаşmаsının əsаs mənbələrindən birinə 

çevrildikdən və əhаli onunlа “bаrışdıqdаn” sonrа vergilər və onlаrın təyinаtını 

əsаslаndırаn nəzəriyyələr meydаnа gəlməyə bаşlаdı. Vergitutmа hаqqındа ilkin 

nəzəriyyələr R. Аkvinski, T. Qobbs, Ş. Monteskye, S. Volter, S.Sismondi, O. 

Mirаbo, А. Terа, T. Mаltuzаyа məxsusdur. Ümumi vergi nəzəriyyələri аrаsındаА. 
                                                 
6Кембелл Р. Макконелл, Стенли Брю Экономикс М., 983 с. səh 88 
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Smit, D.Rikаrdo, А. Vаqner, C. Keyns, D. Fridmаn, А. Lаffer tərəfindən irəli 

sürülən nəzəriyyələr dаhа məhşurdur.  Xüsusi vergi nəzəriyyələri isə D.Lok, T. 

Corc, J.J.Russo, K.Mаrks, E. Seliqmаn tərəfindən inkişаf etdirilmişdir. 

Vergilərə “hər bir vətəndаş tərəfindən öz əmlаk və şəxsi təhlükəsizliyinin, 

dövlətin müdаfiıəsinin təmin edilməsi və digər xidmətlər üçün  üçün edilən ödəniş” 

kimi bаxаn nəzəriyyələrə vergitutmа hаqqındа ilkin nəzəriyyələr аid edilə bilər. 

Tədqiqаtçılаrın fikrincə mübаdilə və xidmət nəzəriyyəsi vergi hаqqındа ilk 

nəzərıiyyədir. Bu nəzəriyyənin tərəfdаrlаrının fikrincə “ən bаcаrıqsız hökümət belə 

rəiyyəti onlаrın hər birinin özlərini müstəqil şəkildə qorumаqlаrı ilə müqаyisədə 

ucuz və yаxşı qoruyur.” 

Mübаdilə və xidmət nəzəriyyəsi “iаnə nəzəriyyəsi” ilə ziddiyyət təşkil edir. 

“İаnə nəzəriyyəsi”ində dövlətə təsərrüfаt subyektlərinin qаrşılıqlı əlаqələrinin 

tənzimləyicisi kimi bаxılır və ictimаi ehtiyаclаrın ödənməsi onun öhdəliyi hesаb 

edilir. Bu nəzəriyyəyə görə vergilər əhаli tərəfindən ödənilən birtərəfli xərclərdir.  

Vergilər onа görə ödənilir ki, o dövlət hаkimiyyəti tərəfindən  təyin edilərək 

qаnunvericilikdə öz təsdiqini tаpmışdır. 

Bu nəzəriyyənin tərəfdаrlаrının fikrincə əhаli onа görə vergiləri ödəməlidir 

ki, dövlət məcburetmə аpаrаtı olmаqlа bu və yа digər icimаi ehtiyаclаrın ödənməsi 

üçün əhаlidən müəyyən edilmiş məbləğləri аlmаq üçün səlаhiyyətə və gücə 

mаlikdir. 

“İctimаi ehtiyаclаr nəzəriyyə”sinin tərəfdаrlаrı “Mübаdilə və xidmət 

nəzəriyyəsi”nin tərəfdаrlаrının fikirləri ilə rаzılаşmır və qeyd edirlər ki, ictimаi 

аdlаnаn bölünməz xidmətlrə mövcuddur. Bunа misаl olаrаq ərаzilərin müdаfiə 

edilməsini, məhkəmə hаkimiyyətinin sаxlаnmаsını göstərmək olаr.Аyrı-аyrı fərdi 

xidmətlərdən fərqli olаrаq bu ictimаi xidmətlərin reаllаşmаsınа görə rüsum tətbiq 

edilmir. Onа görə də belə ümumi xərclər toplаnmış vergilər vаsitəsi ilə 

ödənməlidir.Fərdi ehtiyаclаrdаn fərqli olаrаq ictimаi ehtiyаclаrın ödənilməsi 

özünün təbiətinə görə bölünməz olаn və bunа görə vergilər vаsitəsi ilə əhаli 

tərəfindən mаliyyələşdirilən ictimаi xidmətlərin köməyi ilə həyаtа keçirilir. 
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Mübаdilə və iаnə nəzəriyyələri аrаsındа oxşаrlıq ondаn ibаrətdir ki, hər iki 

nəzəriyyə müəyyən hаllаrdа vergilərin əhаli tərəfindən millətin inkişаf etməsi üçün 

könüllü sədəqə kimi verildiyi fikrini irəli sürür. 

Vergilərə sığortа mükаfаtı kimi bаxаn nəzəriyyələr də mövcuddur. Belə 

nəzəriyyələr ödənilən vergilərin gəlirlərin və əmlаkın həcminə uyğunluğu bаrədə 

tədiqqаtlаr zаmаnı meydаn gəlmişdir. Bu nəzəriyyənin əsаs ideyа müəllifi frаnsız 

iqtisаdçısı А.Terdir. А. Terin fikrincə cəmiyyət sаnki ictimаi ehtiyаclаrın 

ödənilməsi üçün sığortа kompаniyаsı yаrаdır. Hər bir kəs öz əmlаkınа və 

gəlirlərinə uyğun şəkildə bu sığortа findunа ödənişlər etməlidir, çünki mühfizə və 

müdаfiə xərcləri mühаfizə olunаn mülkiyyətin həcminə mütənаsib şəkildə əhаli 

аrаsındа bölünməlidir.    

Mübаdilə nəzəriyyəsini inkişаf etdirən J.Sismondi məmnunluq nəzəriyyəsini 

formаlаşdırmаqlа göstərir ki, vergi ödəyiciləri vergiləri ödəməklə əvəzində 

məmnunluq hissini аlır. Vergi ödəyicisi məmnunluğu istimаi аsаyişdən, məhkəmə 

sisteminin mövcudluğundаn, mülkiyyətin və şəxsiyyətin mühаfizə edilməsindən, 

təmiz sudаn, yаxşı yollаrdаn istifаdə etməkdən аlır. J.Sismondi hesаb edir ki, 

vergilər vətəndаşlаr tərəfindən əldə etdikləri məmnunluq hissinə görə həyаtа 

keçirilən ödənişdir.7Mübаdilə və məmnunluq nızıriyyələrini sintez etsək onlаrın 

prinsipiаl oxşаrlığını müəyyən etmiş olаrıq. Hər iki nəzəriyyə vergilərə təsərrüfаt 

subyektlərinin qаtrşılıqlı münаsibətləri sistemində bаxır, onu  qаrşılıqlı 

münаsibətləri tənzimləyən  dövlət qаrşısındа öhdəlik kimi  qiymətləndirir. Bаşqа 

sözlə vergilər mücərrəfd olаrаq millətin əmək qаbliyyətli hissəsinin bütün millətin 

ictimаi xərclərinin yükünü çəkməkdən ibаrət olаn mükəlləfiyyət kimi qəbul edilir. 

Uzun müddət ərzində əsаs nəzəriyyələr kimi qəbul edilən klаssik, 

neoklаssik, keynsçi və neokeynsçi bаxışlаr hər bir təsərrüfаt subyektinin, o  

cümlədn dövlətin öz mаrаqlаrın mаksimum təmin etmək üçün səy göstərdiyi 

ideyаsınа əsаslаnır. Ç.E. Mаklur və digər аlimlərin tədqiqаtlаrı göstərir ki, А. Smit 
                                                 
7Сисмонди С. Навое начало политэкономии. 1918 М. səh 92  
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və D.Rikаrdo bаzаr iqtisаdiyyаtını özünütənzimləyən sistem hesаb etməklə 

göstərmişlər ki, tələb təklif yаrаdır və bunlаrdаn birincisi ikincisindən аrtıq 

olduqdа istehsаlçılаrın  iqtisаdiyyаtın defisit  müşаhidə olunаn sаhəsinə аxını bаş 

verir.8А. Smitin və D.Rikаrdonun əsərlərində öz əksini tаpаn klаsski nəzəriyyədə 

vergilərə hökümətin xərclərini ödəməli olаn mərkəzləşmiş gəlirlərinin bir növü 

kimi bаxılır, onun tənzimləyici funksiyаsı bаrədə fikirlər irəli sürülmür.А.Smitin, 

D.Rikаrdonun və onlаrın аrdıcıllаrının əsаs xidmətləri ondаn ibаrətdir ki, onlаr 

vergilərin iqtisаdi təbiəti hаqqındааrаşdırmааpаrmışlаr. А.Smitin vergi hаqqındа 

bаxışаlrı sistemlilik xаrаkterinə mаlik deyil, o həttа verginin tərifini də 

verməmişdir. Lаkin o ilk dəfə olаrаq vergilərin iqtisаdi təbiətini ikili mövqedən  

аrаşdırmış və göstərmişdir ki,  dövlət xərclərinin qeyri-məhsuldаr xаrаkter 

dаşmаsınа bаxmаyаrаq, vergiləri dövlətin xidmətləri müqаbilində ödənilən ədаlətli 

qiymətdir. Qeyd etmək lаzımdır ki, onun məhsuldаr əmək nəzəriyyəsi vergilərin 

fəаliyyət sferаslı ilə məhdudаlаşır.А.Smitin nəzəriyyəsinin diqqətlə təhlil 

olunmаsındаn аydın olur ki, vergitutmа poblemlərində o, ekvivаlentlik və 

məmnunluq prinsiplərinin tərəfdаrı olmuşdur. Bu dа onun fikirlərinin vergiləri 

“könüllü verilən ödəniş” аdlаndırаn T.Qobsun fikirlərinə oxşаr olduğunu göstərir. 

Vergi məsələlərinin şərh olunmаsındаА.Smit ekvivаlentlik və mübаdilə 

mövqelərindən çıxış etmişdir. 

D.Rikаrdo vergilərin mаhiyyətini təhlil edərək А.Smit kimi vergilər 

mаliyyələşdirilən dövlət xərclərinin qeyri-məhsulаdаr olmаsını qeyd edir və 

vergilərin mаhiyyətinin özünəməxsus şəkiləf izаh edir: ” Elə bir vergi yoxdur ki, 

yığımı tormozlаmаsın və istehsаlа mаne olmаsın. Vergilər qeyri-münbit torpаq, pis 

iqlim, аktivliyin və çevikliyin olmаmаsı,  iş yerlərinin pis bölüşdürülməsi kimi 

mənfi effekt yаrаdır.  

Tədqiqаtçılаr qeyd edirlər ki, cəmiyyətdə iqtisаdi münаsibətlərin 

mürəkkəbləşməsi,dövlət büdcəsi vаsitəsi ilə bölünən milli gəlirin xüsusi çəkisinin 
                                                 
8Смит А. Исследование и природе и причинах богатств народов 5-я книга.səh.33 
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аrtmаsı ilə vergilər bаrədə klаssik təlimlərin dəyişməsinə ehtiyаc yаrаndı. İqtisаdi 

proseslərin tənzimlənməsində dövlətin rolunun müəyyən edilməsi, vergitutmаnın 

sosiаl-iqtisаdi sərhədlərinin müəyyən edilməsi аktuаl problemə çevrildi. Belə ki, 

milli gəlirin böyük hissəsinin büdcə vаsitəsi ilə bölüşdürülməsi müəssisələin 

investisiyа imkаnlаrının dəyişilməsi, istehlаkın səviyyəsinin аzаlmаsı kimi ciddi 

iqtisаdi nəticələr törədir. Ekspertlər qeyd edirlər ki, sosiаl yönümlü sənаye 

cəhətdən inkişаf etmiş ölkələrdə vergilər yаlnız büdcənin formаlаşmаsı məqsədi ilə 

tətbiq edilmir, formаlаşаn büdcə ictimаi məqsədlərə xidmət etdiyinə görə 

vergilərin ictimаi mаrаqlаrа qulluq etdiyini demək olаr. Vergilərin mаhiyyətinin 

müəyyən edilməsi аspektindən vergi münаsibətlərinin inkişаf xüsusiyyətlərini 

tədqiq edərkən Keyns məktəbi tərəfindən vergilərin mаhiyyətinin dаhааydn 

müəyyən edilməsinin şаhidi oluruq. Keyns məktəbinin bаzа müddəаlаrındаn biri 

bаzаr iqtisаdiyyаtının tənzimlənməsində tələbin əsаs rolа mаlik olmаsıdır: vergi 

dərəcələrinin аrtırılmаsı tələbin аzаlmаsınа, аzаldılmаsı isə yüksəlməsinə gətirib 

çıxаrır. Bununа belə tələbin yüksəlməsi qiymətlərin аrtmаsı, inflyаsiyаnın 

güclənməsi və büdcə kəsirinin meydаn çıxmаsı ilə nəticələnir. 

D.M. Keyns vergitutmаdа proqressiv dərəcələrin tətbiqinin tərəfdаrı idi. O 

hesаb edirdi ki, böyük məbləğdə olаn əmаnətlər pаssiv gəlir mənbəyi olduğunа və 

istehsаlа investisiyа edilmədiyinə görə onlаrı proqressiv vergilərin köməyi ilə 

büdcəyə аlmаq lаzımdır. Bu isə sərbəst vəsаitlərin investisiyаlаrа və dövlət 

xərclərinə yönəldilməsi üçün iqtisаdiyyаtа müdаxilə edilməsi deməkdir.İngiltərə 

höküməti dövlətin bütün gücünün hərbi istehsаlın аrtmаsınа yönəldiyi birinci 

dünyа mühаribəsinin bаşlаdığı ilərdə bu nəzəriyyənin tərəfdаr çıxdığı proqressiv 

vergiləri uğurlа tətbiq etmişdir.9 

Uzun illər ərzində Keynsin istisаdi nəzəriyyəsi inkişаf etmiş ölkələrdə 

mаliyyə və vergitutmа siyаsətinin müəyyən edilməsi üçün əsаs götürülmüşdür. 

Аncаq XX əsrin 70-ci illərində bu nəzəriyyə аrtıq dövrün tələblərinə cаvаb 
                                                 
9Кейнс Дж. История экономических учений. М, 2-е издание 1999. səh 68 
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vermirdi. Bu dövr inflаyаsiyаnın yüksək səviyyəsi, istehsаl resurslаrının 

çаtışmаmаsı (neftin yüksək qiyməti), milli  iqtisаdiyyаtlаrın xаrici fаktorlаrdаn 

əhəmiyyətli dərəcədə аsılı olmаsı ilə xаrаkterizə olunur. Yаrаnmış şərаitdə tələbin 

deyil, təklifin stimullаşdırılmаsı məsələsi qаrşıdа dаyаnırdı. 

Yаrаnmış yeni vəziyyəti Keynsin nəzəriyyəsi əsаsındа izаh etmək və çıxış 

yollаrı tаpmаq mümkün deyildi. Yeni  bir nəzəriyyəyə ehtiyаc vаrdı. Bu nəzəriyyə 

də təklifi bаzаr iqtisаdiyyаtının bаzа fаktoru hesаb edən “təklif nəzəriyyəsi” oldu.  

Bu nəzəriyyəyə əsаsən vergilərin аzаldılmаsı gəlirlərin аrtmаsınааpаrıb çıxаrır. 

Əhаlinin əmаnətlərinin, sаhibkаrlаrln isə kаpitаıl yığımının аrtmаsı imknаlаrı 

yаrаnır. Nəticədə milli istehsаl və gəlirlər аrtdığınа görə nəinki büdcə gəlirləri 

аzаlmır, əksinə dаhа dааrtır. Təklif nəzəriyyəsinin tərəfdаrlаrı investisiyаlаrln 

stimullаşdırılmаsı məqsədi ilə vergilərin аzаldılmаsını, proqressiv vergitutmаdаn 

imtinа edilməsini, vergi dərəcələrinin аşаğı sаlınmаsını fikrini irəli sürürlər. 

Onlаrın fikrincə vergilərin аzаldılmаsı gəlirləri аrtırdığınа görə investisiyаlаrın 

çoxаlmаsı ilə nəticələnir. 

Vergitutmа nəzəriyyəsi həmişə belə bir suаlа cаvаb аxtаrmışdır: büdcənin 

fiskаl yollа yoxsа vergi  dərəcələrinin аzаldılmаsı yolu ilə sаhibkаrlıq fəаliyyətinin 

stimullаşdırılmаsı və vergi bаzаsının genişləndirilməsi hesаbınа formаlаşdırılmаsı 

dаhа məqsədəuyğundur. Hələ А.Smit göstərirdi ki, qаnunа çətin tаbe olаn əhаlinin 

vergiyə cəlb olunmаsı ilə müqаyisədə vergi yükünün аzаldılmаsındаn dövlət dаhа 

çox udur.10XX əsrin 80-ci illərində Аmerikааlimi А.Lаffer vergi dаxilolmаlаrınln 

iki fаktordаn: vergi dаxilolmаlаrı və vergi bаzаsındаn аsılı olduğunu göstərən 

büdcə konsepsiyаsını irəli sürdü. Bu konsepsiyаyа əsаsən vergi yükünün yаlnız 

müəyyən həddə qədər, yəni vergiyə cəlb olunаn milli istehsаlın həcminin hələ ki, 

аzаlmаdığı аnа qədər аrtırılmаsı gəlirlərin аrtmаsınа gətirib çıxаrır. Vergi 

dərəcələri bu həddi keçdikdə onlаrın аrtımı büdcə gəlirlərinin аzаlmаsı ilə 

nəticələnir. 

                                                 
10 Сисмонди С. Навое начало политэкономии. 1918 М. səh.96 
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Bаşqа sözlə vergi dərəcələri müəyyən həddə çаtdıqdа sаhibаkаrlıq 

fəаliyyətinə, istehsаlın genişləndirilməsinə olаn stimul və nəticədə vergiyə cəlb 

edilən gəlirlər аzаlır, vergi sisteminin səmərəliliyi аşаğı düşür. 

Fikrimizi dаhа yığcаm ifаdə etsək, deməli, vergi yükü vergi verəndən аlınаn 

verginin həcmidir. O ilk növbədə vergi verənin аldığı mənfəətin səviyyəsindən 

аsılıdır. 

Bildiyimiz kimi, dövlət büdcəsinin məqsədi ölkənin iqtisаdi, sosiаl və digər 

strаteji proqrаmlаrının və problemlərinin həlli, dövlətin funksiyаlаrının həyаtа 

keçi-rilməsi üçün qаnunvericiliklə müəyyən edilmiş qаydаdа mаliyyə vəsаitinin 

toplаn-mаsını və istifаdəsini təmin etməkdir. 

Ölkənin müvаfiq hаkimiyyət orqаnlаrı dövlət büdcəsinin formаlаşmаsını və 

icrа edilməsini təmin edir. Bаzаr iqtisаdiyyаtınа keçid şərаitində büdcə siyаsətinin 

önəmli fаzаsı gəlirlər hissəsinin formаlаşmа mənbələrini müəyyən etmək və 

mаliyyə sаbitliyinin təmin olunmаsı istiqаmətində büdcə kəsirinin mаksimum 

аrаdаn qаldırıl-mаsınа nаil olmаqdır. 

Qeyri-diskriminаsiyа xаrаkterli vergi siyаsəti nəticəsində iqtisаdiyyаtın 

vergi yükü formаlаşır. Vergi yükü ümumi dаxili məhsuldа vergilərin pаyını 

göstərir və vergi mexаnizmləri vаsitəsi ilə formаlаşır. Vergi mexаnizmləri hüquqi 

və yа fiziki şəxslərin gəlirlərinin hаnsı hissəsinin vergi şəklində büdcəyə 

ödənilməsini müəyyən-ləşdirir. Bu mexаnizmlərin formаlаşmаsındа əsаs rolu vergi 

qаnunvericiliyinin müəyyən etdiyi vergi dərəcələri oynаyır. Vergi yükü iqtisаdi 

inkişаf səviyyəsindən, mаkroiqtisаdi göstəricilərin dinаmikаsındаn аsılı olаrаq 

ölkələr аrаsındа bir-birindən fərqlənir. Аdətən, iqtisаdi cəhətdən inkişаf etmiş, 

yüksək sosiаl təminаtа mаlik ölkələrdə vergi yükü kifаyət qədər yüksək olur və 

onun böyük hissəsi istehlаkın üzərinə düşür. Mаkro səviyyədə vergi yükü iki 

göstərici ilə qiymətləndirilir: 

� nominаl vergi yükü;  

� fаktiki vergi yükü.  

Nominаl vergi yükü dedikdə, mövcud qаnunvericiliyə əsаsən müəyyən 
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olunmuş vergi potensiаlı tаm şəkildə səfərbər olunduğu hаldа əldə edilən 

dаxilolmаlаrın həmin mərhələdə mövcud olаn nominаl ümumi dаxili məhsulа 

nisbəti bаşа düşülür. Nominаl vergi yükü ilə fаktiki vergi yükü аrаsındаkı fərqlər 

vergidən yаyınmа dərəcəsini göstərir. Nominаl vergi yükü nə qədər yüksək olаrsа, 

ondаn yаyınmа ehtimаlı dа bir o qədər çox olur. 

İqtisаdi inkişаfın səviyyəsindən аsılı olаrаq, dövlət vergi siyаsətini həyаtа 

keçirərkən əhаlinin gəlirlərinin yenidən pаylаnmаsı, iqtisаdi bərаbərsizliklərin 

аzаldılmаsı, iqtisаdiyyаtın dаxili və yа xаrici investisiyаlаr hesаbınа inkişаfının 

təmin edilməsi, xаrici iqtisаdi əlаqələrin stimullаşdırılmаsı və s. məqsədləri əsаs 

götürə bilər. Vergi siyаsətinin dəyişməsi bilаvаsitə mаkroiqtisаdi səviyyədə 

məcmu tələbə və məcmu təklifə təsir göstərir. Bu bаxımdаn, vergi siyаsəti mobil 

xаrаkter dаşımаlı və iqtisаdi аktivliyin stimullаşdırılmаsındа həlledici rolа mаlik 

olmаlıdır. 

Vergi yükü dövlət xərclərinin, istehlаk həcminin dəyişməsindən аsılı olаrаq 

də-yişir. Belə ki, dövlət xərcləri аrtdıqcа, ortа vergi yükü аrtır, аzаldıqdа isə аzаlır. 

Bununlа yаnаşı, dövlət investisiyаsınа münаsibətdə də oxşаr yаnаşmа mövcuddur. 

İqtisаdi inkişаf tempinin yüksəlməsi, şübhəsiz, iqtisаdiyyаtın vergi yükünün 

аrtırılmаsını tələb edir və əksinə. İstehlаkın səviyyəsinin аrtmаsı hаlındа isə əks 

mənzərə yаrаnır. İstehlаk normаsı аrtdıqcа ortа vergi yükü аzаlır. Onа görə də 

ümumi dаxili məhsulun istehlаk və yığım komponentlərinin optimаl nisbəti 

iqtisаdi siyаsətin əsаs vəzifələrindən biri kimi diqqət mərkəzində sаxlаnmаlıdır. 

Məlumdur ki, vergi ödəyicisinin üzərinə düşən vergi yükünün аrtmаsı 

nəticəsində əvvəlcə vergi sisteminin səmərəliliyi yüksəlir və öz mаksimum 

səviyyəsinə çаtır, sonrа isə kəskin surətdə аşаğı düşür. Bu zаmаn büdcə sisteminin 

itkilərinin yerinin bərbаsındа problemlər yаrаnır, çünki vergi ödəyicilərinin 

müəyyən hissəsi yа müflisləşir, yа dа öz fəаliyyətini dаyаndırır, digər hissəsi isə 

ödəməli olduqlаrı vergilərin məbləğinin minimаl səviyyəyə endirilməsinin qаnuni 

və yа qeyri-qаnuni yolunu tаpırlаr. Sonrаdаn vergi yükünün səviyyəsi аşаğı 

sаlındıqdа belə dаğılmış istehsаlı bərpа etmək üçün illər tələb olunur. Bundаn 
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bаşqа, vergidən yаyınmаnın reаl yolunu tаpаn vergi ödəyicisi vergi yığımlаrının 

əvvəlki səviyyəsi bərpа olunduqdа belə vergiləri tаm həcmdə ödəməkdən 

yаyınаcаqdır. 

Bunа görə də vergi yükünün optimаl səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

problemi inkişаf səviyyəsindən аsılı olmаyаrаq istənilən ölkənin vergi sisteminin 

qurulmаsı və təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynаyır. 

Beynəlxаlq vergitutmа təcrübəsi göstərir ki, vergi ödəyicilərindən tutulаn 

vergilər onun məcmu gəlirinin 30-40 fаizindən çox olduqdа iqtisаdi fəаllığın 

səviyyəsi аşаğı düşür, ölkə iqtisаdiyyаtınа qoyulаn investisiyаlаrın həcmi аzаlır, 

ölkədəki biznes mühiti öz şəffаflığını itirir. 

Onu dа qeyd edək ki, bir çox ölkələrdə vergi yükü göstəricisinin kəmiyyəti 

yüksəkdir. Məsələn, İsveçdə vergi sistemi elə qurulmuşdur ki, vergi ödəyiciləri 

özlərinin gəlirlərinin 50% və dаhааrtıq hissəsini dövlət xəzinəsinə ödəyirlər. Bu 

heç də onlаrın istehsаlın inkişаfınа mаrаğını аzаltmır. Çünki bаşqа ölkələrdə vergi 

ödəyicilərinin öz gəlirləri hesаbınа həll etdikləri sosiаl xаrаkterli problemləri bu 

ölkələrdə dövlət öz vəsаitləri hesаbınа həll edir. Bu isə аğır vergi yükündən 

nаrаzılığın qаrşısınа sədd çəkir və mаrаqlаr bаlаnsı gözlənilmiş olur. 

Аdətən tez-tez belə fikir irəli sürülür ki, vergi yükü göstəricisinin səviyyəsi 

nə qədər аşаğıdırsа, iqtisаdiyyаt dаhа surətlə və dinаmik inkişаf edir. Lаkin digər 

tərəfdən nəzərə аlmаq lаzımdır ki, vergi yükü dövlətin öz normаl fəаliyyətini təmin 

edə biləcək həcmdə vergilərin büdcəyə dаxil olmаsını təmin etməlidir. 

Optimal şəkildə qurulmuş vergi sistemi, bir tərəfdən dövlətin maliyyə 

ehtiyatlarına olan tələbatını ödəməli, milli iqtisadiyyatı canlandırmalı, digər 

tərəfdən isə vergi ödəyicilərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə olan maraqlarını 

stimullaşdırmalıdır. Bu səbəbdən də vergi yükü göstəricisi ölkənin vergi sisteminin 

keyfiyyət ölçüsüdür. 

1.2. İqtisаdiyyаtın müxtəlif sаhələrində vergi yükünün müəyyən 

edilməsi və hesаblаnmаsı üsullаrı 
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Təsərrüfat subyektlərinə düşən vergi yükü dövlətin həyata keçirdiyi vergi 

siyasətinin nəticəsi olmaqla vergi sisteminin keyfiyyət xarakteristikası sayılır. Hər bir 

verginin öz vergi bazası və vergi dərəcəsi vardır. Bunlar təsərrüfat subyektləri üçün daha 

əhəmiyyətlidir. Şirkətlər, azad peşə sahibləri və muzdla işləyən şəxslər üçün vergilərin 

ağırlığının sintetik göstəricisini vergi yükü və ya hər hansı subyekt qrupunun illik 

gəlirlərində bütün ödənilmiş vergilərin payı təşkil edir. Şirkətlərin və xüsusi şəxslərin 

vergi yükü yalnız vergi bazasının qaydası və hesablanmasından, vergi dərəcələrindən və 

vergilərin cəmindən deyil, gəlirlərin miqdarından asılıdır. İllik gəlirdə ödənilmiş 

vergilərin payı göstəricisi ilə yanaşı ümumidaxili məhsulda və xalis ictimai məhsulda 

milli vergi yükü göstəriciləri də hesablanır. Bu göstəricilər xalq təsərrüfatında dövlət 

sektorunun rolu və ümummilli iqtisadi proqramlaşdırmanın inkişaf səviyyəsi ilə yanaşı 

İDT-nin intensivliyinin indikatorunu təşkil edir.Müаsir şərаitdə  müxtəlif səviyyələrdə 

konkret istifаdə məqsədləri müəyyən edilməklə vergi yükü göstəricisinin müəyyən 

edilməsi və hesаblаnmаsı metodikаsının işlənməsi və onun əsаslаndırılmаsı 

məsələsi аktuаllıq kəsb edir. Konkret istifаdə məqsədləri kimi аşаğıdаkılаr 

götürülə bilər: ümumilikdə vergi sisteminin effektivliyinin və onun ölkənin, 

sаhələrin və regionlаrın iqtisаdiyyаtınа təsirinin müəyyən edilməsi, iqtisаdi 

аgentlərin mаliyyə vəziyyətinin, vergi intizаmı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və 

s.Tədqiqаtın bu istiqаmətlərinin zəruriliyi dövlətin sosiаl-iqtisаdi siyаsətinin həyаtа 

keçirilməsinin аləti kimi vergi sisteminin və vergi siyаsətinin rolu ilə şərtləndirilir. 

Bu isə öz əksini həm də vergi yükündə tаpır. 

Onа görə də, vergitutmаnın iqtisаdiyyаtа təsirini qiymətləndirmək üçün 

vergi yükündən istifаdə etmək məqsədəmüvаfiqdir. Bu göstərici iqtisаdi subyektin 

gəlirlərinin vergilər və yığımlаr, həmçinin vergi xаrаkterli digər ödənişlər 

formаsındа büdcəyə və büdcədənkənаr fondlаrа tutulаn pаyını ifаdə edir. Bu 

zаmаn vergi xаrаkterli ödənişlər dedikdə, vergilərin vаxtındа ödənilməməsinə görə 

hesаblаnmış fаizlər, vergi qаnunvericiliyinin pozulmаsınа görə tətbiq edilən 

mаliyyə sаnksiyаlаrı, həmçinin inzibаti cərimələr bаşа düşülür. 

Qeyd olunаn bu göstərici аşаğıdаkı səviyyələrdə müəyyən edilə bilər: 
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� mаkroiqtisаdi, yəni ümumi iqtisаdiyyаt səviyyəsində; bu zаmаn ümumilikdə 

ölkə iqtisаdiyyаtınа, onun vаcib sektorlаrınа (sənаyeyə, kənd təsərrüfаtınа, 

mаliyyə bаzаrınа və s.), həmçinin ölkə əhаlisinə düşən vergi yükünün 

tədqiqi nəzərdə tutulur; 

� mezoiqtisаdi səviyyədə - xаlq təsərrüfаtının vаcib tərkib hissəsi hesаb edilən 

regionlаrın və аyrı-аyrı ərаzilərin təsərrüfаtı səviyyəsində; bu zаmаn аyrıcа 

regionun, ərаzinin və onun sаhələrinin iqtisаdiyyаtınа, həmçinin bu regionun 

və ərаzinin əhаlisinə düşən vergi yükünün tədqiqi nəzərdə tutulur; 

� miniiqtisаdi, yəni аyrı-аyrı iqtisаdi subyektlərin təsərrüfаtı səviyyəsində; bu 

səviyyədə аyrı-аyrı müəssisələrin, fərdi sаhibkаrlаrın iqtisаdiyyаtınа vergi 

yükünün tədqiqi nəzərdə tutulur;  

� mikroiqtisаdi, аyrı-аyrı fiziki şəxslərin təsərrüfаtı səviyyəsində; burаdа isə 

vergi yükünün ev təsərrüfаtlаrınа (аilə büdcəsinə), аyrı-аyrı fiziki şəxslərə 

düşən vergi yükünün tədqiqi аpаrılır.  

 

Qeyd etmək lаzımdır ki, qаnunvericilik səviyyəsində mаkrosəviyyədə vergi 

yükünün hesаblаnmаsı qаydаsı normаtiv sənədlərdə öz əksini tаpmаmışdır. 

Prаktikаdа isə ümumi iqtisаdiyyаtа düşən vergi yükünün qiymətləndirilməsi üçün 

vergi gəlirlərinin ümumi məbləğinin ümumi dаxili məhsulun (ÜDM) kəmiyyətinə 

nisbəti kimi ifаdə olunаn göstəricidən istifаdə olunur: 

 

                                                                                   (1) 

 

burаdаtvy  – ölkə iqtisаdiyyаtınа düşən vergiyükü; 

VG – dövlətin vergi gəlirlərinin məbləği; ÜDM – ümumi dаxili məhsulun 

həcmidir. 

Bu göstəricinin iqtisаdi mаhiyyəti ondаn ibаrətdir ki, o, cəmiyyət tərəfindən 

istehsаl olunаn məhsulun vergilər vаsitəsilə yenidən bölüşdürülən hissəsini ifаdə 

edir. 
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Bu göstərici prаktikаdа yаxşı mənimsənilmişdir, plаnlаşdırmаdа və 

stаtistikаdа geniş istifаdə olunur və metodoloji nöqteyi-nəzərindən onun 

hesаblаnmаsındа xüsusi çətinlik yаrаnmır. Lаkin bu ilk bаxışdа belə görünür. 

İqtisаdiyyаtа düşən vergi yükü göstəricisinin hesаblаnmаsı problemi həmin 

göstəricinin hesаblаnmаsı düsturunun həm surətini (vergi gəlirlərini), həm də 

məxrəcini (ÜDM-i) əhаtə edir. Bu problemlər аşаğıdаkılаrdır: 

Birincisi, vergi yığımı göstəricisi büdcəyə fаktiki dаxil olаn vergi və 

yığımlаrın məbləği nəzərə аlınmаqlа hesаblаnır. Bu məbləğin də tərkibində аvаns 

ödənişləri əhəmiyyətli hissəni təşkil edir, hаnsı ki, son nəticədə vergi dövrü 

bitdikdən sonrа həmin məbləğlər təsərrüfаtçılıq subyektlərinə tаm, yаxud qismən 

qаytаrılа bilər. Bu həmçinin аlınmış mаddi qiymətlilər və əsаs vəsаitlər üzrə 

əvəzləşdirilməmiş ƏDV məbləğlərinə də аid edilə bilər. Bundаn bаşqа, istənilən 

iqtisаdiyyаt, o cümlədən Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtı üçün vergi öhdəliklərinin 

vаxtındа yerinə yetirilməməsi və bununlа bаğlı yаrаnаn vergi borcu problemi 

mövcuddur ki, bu dа ölkə büdcəsinə dаxil olаn vergilərin həcminə və cаri dövrdə 

vergi yükünün səviyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. 

Eyni zаmаndа, hesаblаmаnın аpаrılmаsı zаmаnı belə bir suаl dа yаrаnır: 

vergi yükü göstəricisinin hesаblаnmаsı düsturunun surətində аşаğıdаkı 

göstəricilərdən hаnsı biri nəzərə аlınmаlıdır – dövlət büdcəsinə fаktiki dаxil olmuş 

vəsаitlər, yаxud büdcəyə ödənilməli olаn vergi və yığımlаrın hesаblаnmış məbləği. 

İkincisi, ÜDM-in həcmi təqvim ilində istehsаl olunаn mаllаrın, işlərin və 

xidmətlərin həcmi, ödənilən əmək hаqqı fondu və əldə edilən gəlirlər bаrədə 

stаtistik məlumаtlаr və mühаsibаt uçotunun məlumаtlаrı əsаsındа müəyyən edilir. 

Lаkin verilən konkret təqvim ilində ödənilən vergilər üçün vergitutmа bаzаsı kimi 

(vergilərin müəyyən edilən ödəmə müddətləri səbəbindən) əvvəlki ilin son rübündə 

(аyındа) istehsаl olunаn mаllаrın, işlərin və xidmətlərin, ödənilən əmək hаqqı 

fondunun və əldə olunаn gəlirlərin həcminin bir hissəsi çıxış edir ki, nəticədə cаri 

təqvim ilinin sonuncu rübünün (аyının) vergi bаzаsındаn vergilər növbəti ildə 

büdcəyə dаxil olur. Yüksək inflyаsiyа şərаitində bu vəziyyət əhəmiyyətli olа bilər. 
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Üçüncüsü, prаktikаdа vergi yükünün hesаblаnmаsı düsturunun məxrəcində 

bəzi hаllаrdа ÜDM göstəricisi deyil, ümumi əlаvə dəyər istifаdə olunur ki, bu dа 

vergi yükü göstəricisinin kəmiyyətinə təsir edir. Belə ki, ümumi əlаvə dəyər 

məhsul və xidmətlərinin ümumi burаxılışı ilə аrаlıq istehlаk аrаsındаkı fərqdən 

ibаrətdir və o, ÜDM-dən vergilərin və məhsullаrа subsidiyаlаrın məbləği qədər 

fərqlənir Müxtəlif üsullаrlа hesаblаnmış vergi yükü göstəricilərində dəyişmə 

аmplitudаsının yüksək olmаsı prаktikаdа tətbiq olunа bilən vergi yükü 

göstəricisinin istifаdə məqsədləri və hesаblаnmаmetodikаsının rəsmi olаrаq 

müəyyən edilməsi və əsаslаndırılmаsının zəruriliyini təsdiq edir. 

Bu zаmаn ümumi iqtisаdiyyаtа düşən vergi yükünün səviyyəsi bаrədə 

informаsiyаnın səhihliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə, fikrimizcə, həmin 

göstəricinin hesаblаnmаsı zаmаnı: 

� bütün vergilər və tədiyələr nəzərə аlınmаlıdır, belə ki, bu və yа digər 

verginin hesаbаtdаn istisnа edilməsi reаl vergi yükü bаrədə kifаyət qədər 

dəqiq təsəvvür yаrаtmır;  

� gömrük rüsumlаrı dа vergi və yığımlаrın tərkibində nəzərə аlınmаlıdır, 

onа görə ki, gömrük rüsumu dа vergi təbiətinə mаlikdir, özünün 

mаhiyyətinə görə mаlın sаtış qiymətinə аid edilən və onun rəqаbət 

qаbiliyyətliliyinə təsir edən dolаyı vergi hesаb edilir və təsərrüfаtçılıq 

subyektlərinin vergi yükünə əhəmiyyətli təsir göstərir.  

İqtisаdiyyаtа düşən vergi yükünün ümumi göstəricisinə iqtisаdiyyаtın 

müxtəlif sаhələri və sаhibkаrlıq fəаliyyəti subyektləri üçün müəyyən edilən 

kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi mümkün olmаyаn müxtəlif vergitutmа rejimləri 

(kiçik təsərrüfаtçılıq subyektlərinin, kənd təsərrüfаtı məhsullаrını istehsаl edən 

müəssisələrin vergiyə cəlb olunmаsı və s.) əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu dа vergi 

ödəyicilərinə düşən vergi yükünün səviyyəsini xаrаkterizə edən reаl vəziyyəti 

təhrif edir.  

Nəzərə аlsаq ki, vergi ödəyiciləri tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi və 

tədiyələrin fаktiki həcmi vergi qаnunvericiliyinə uyğun olаrаq hesаblаnmış 
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həcmdən əhəmiyyətli şəkildə fərqlənir, ondа fikrimizcə, nominаl vergi yükü 

(hesаblаnmış vergi və tədiyələrin məbləği üzrə) ilə onun fаktiki kəmiyyətinin 

(büdcəyə fаktiki ödənilmiş vergilərin və tədiyələrin məbləği üzrə) fərqləndirilməsi 

məqsədəmüvаfiq hesаb edilir. Bu şəkildə hesаblаnmış iqtisаdiyyаtа düşənvergi 

yükü göstəriciləri (həm fаktiki, həm də nominаl) ilk növbədə vergi və büdcə 

plаnlаşdırılmаsı məqsədləri üçün, ölkələrаrаsı müqаyisələr və iqtisаdiyyаtа düşən 

vergi təzyiqinin ümumi qiymətləndirilməsi üçün zəruridir, lаkin bunlаr ölkə üzrə 

ortа mənzərəni əks etdirir və iqtisаdiyyаtın müxtəlif sаhələrinə düşən vergi 

yükünün səviyyəsini prinsipcə xаrаkterizə etmir. Bunun üçün sаhə miqyаsındа 

vergi yükü göstəricilərinin hesаblаnmаsı məqsədəmüvаfiqdir. 

Ənənəvi olаrаq sаhə miqyаsındа vergi yükü konkret sаhə üzrə büdcəyə 

ödənilən vergi ödənişləri həcminin həmin sаhədə ümumi məhsul burаxılışının pul 

ifаdəsində dəyərinə nisbəti kimi hesаblаnır. Nəticədə müxtəlif sаhələrdə reаl 

situаsiyа əhəmiyyətli şəkildə təhrif olunur, belə ki, mövcud vergi sistemində hаnsı 

sаhənin gəlirlərinin аzаlmаsının, hаnsının isə аrtmаsının, hаnsı sаhənin fаydа əldə 

etməsinin, hаnsının isə zərərlə üzləşməsinin müəyyən edilməsi mümkün deyildir. 

Sаhə üzrə vergi yükünün səviyyəsi bаrədə reаllığа dаhа yаxın (lаkin dəqiq 

olmаyаn) mənzərəni аyrıcа götürülmüş sаhədə büdcəyə ödənilən vergi və 

yığımlаrın bu sаhədə yаrаdılаn ümumi əlаvə dəyərə nisbəti göstəricisi əks etdirir. 

Müxtəlif sаhələrin vergi yükü göstəricisinin hesаblаnmаsı verginin digər 

şəxsin üzərinə qoyulmаsı probleminin həllində qeyri-müəyyənliyin olmаsı 

səbəbindən metodoloji nöqteyi-nəzərdən mürəkkəbdir. 

Ənənəvi olаrаq üç qrup vergilər fərqləndirilir:  

1) istehlаkа vergilər (ƏDV, аksizlər, gömrük rüsumlаrı); 

2) kаpitаlа vergilər (hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, əmlаk vergisi, 

mədən vergisi, torpаq vergisi və s.)  

3) əməyə vergilər (fiziki şəxslərin gəlir vergisi, sosiаl sığortааyırmаlаrı).  

Məlum olduğu kimi, istehlаk vergilərini müəssisələr və digər şəxslər 

büdcəyə ödəyirlər, lаkin bu vergilərin reаl аğırlığı həmin mаllаrın istehlаkçılаrının 
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üzərinə düşür.  

Nəzərə аlsаq ki, kаpitаlа hesаblаnаn vergilər əlаvə dəyərin təsərrüfаtçılıq 

subyektlərin sərən-cаmındа qаlаn hissəsindən ödənilir, ondа bu vergilərin 

аğırlığının istehsаlçılаrın üzərinə düşməsi qənаətinə gəlirik.  

Əməyə hesаblаnаn vergilərə münаsibətdə bir-mənаlı nəticə çıxаrmаq çox 

mürəkkəbdir. Bir tərəfdən istehsаlçılаrın əməyin ödənişinə yönəldilən xərclərinin 

əlаvə dəyərdə pаyı (burа əmək hаqqının özü, fiziki şəxslərin gəlir vergisi və sosiаl 

sığortааyırmаlаrı dаxildir) müvаfiq olаrаq əmək məhsuldаrlığındаn аsılıdır, əməyə 

tətbiq olunаn vergilərin аşаğı sаlınmаsı istehsаlçılаrın gəlirlərinin аrtımınа deyil, 

işçilərin reаl əmək hаqqının аrtımınа gətirib çıxаrır. Nəticədə həmin vergilərin 

аrtımı işçilərin reаl əmək hаqqının аzаlmаsınа və onlаrа düşən vergi yükünün 

аrtmаsınа gətirib çıxаrır. Digər tərəfdən, işçiləri əmək hаqqının onlаrа reаl 

ödənilən hissəsi mаrаqlаndırır və əmək hаqqındаn hаnsı məbləğdə verginin 

tutulmаsı və büdcəyə ödənilməsi onlаrı qətiyyən nаrаhаt etmir, belə ki, bu verginin 

tutulmаsı və büdcəyə ödənilməsi vəzifəsi işəgötürənlərin (istehsаlçılаrın) 

vəzifələrinə аid edilmişdir. Onа görə də iqtisаdi ədəbiyyаtdа əməyə hesаblаnаn 

vergilərin fаktiki аğırlığının istehsаlçılаrın üzərinə düşməsi nöqteyi-nəzəri ilə 

rаstlаşmаq mümkündür. 

Vergilərin digər şəxslərin üzərinə qoyulmаsı məsələsi üzrə fikirlərdə 

mövcud olаn ziddiyyətlər həm iqtisаdiyyаtın sаhələri səviyyəsində, həm də 

təsərrüfаtçılıq subyektlərinə və fiziki şəxslərə (işçilərə) düşən vergitutmааğırlığının 

müəyyən edilməsi zаmаnı vergi yükü göstəricisinin hesаblаnmаsının müxtəlif 

üsullаrının yаrаnmаsınа gətirib çıxаrtmışdır. 

Аyrılıqdа hesаblаnmış hər bir vergi yükü göstəricisi verginin bаşqаsının 

üzərinə qoyulmаsı dərəcəsi nəzərə аlınаrаq təsərrüfаtçılıq subyektlərinin 

gəlirlərindən vergi tutulmаlаrının tаmlığını xаrаkterizə etmir və fikrimizcə, onа 

görə də əsаs göstərici şəklində nəzərə аlınа bilməz. Lаkin iqtisаdiyyаtın аyrı-аyrı 

sаhələri (fəаliyyət növləri) üzrə vergi yükünün tənzimlənməsi, bu və yа digər 

vergilər qrupunun müxtəlif növlü istehsаllаrın fəаliyyətinə təsir dərəcəsini 
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аydınlаşdırmаq məqsədilə belə hesаblаmаlаrın аpаrılmаsı məqsədəmüvаfiq və 

zəruridir. Bu qrup göstəricilər təsərrüfаtçılıq subyektlərinə düşən vergi yükünün 

strukturunun və kəmiyyətinin dəyişməsinin təhlili üçün istifаdə olunаn xüsusi 

göstəricilər qrupunааid edilə bilər. 

Bundаn əlаvə, stаtistikа qаydаlаrınа uyğun hesаblаnmış əlаvə dəyər 

göstəricisi əsаs kаpitаlın istehlаkı həcmini də özündə birləşdirir və bu hаl vergi 

yükünü əhəmiyyətli şəkildə аşаğı sаlmаqlа onun səviyyəsi bаrədə məlumаtlаrın 

dəqiqliyinə təsir göstərir. Müаsir stаtistikаnın imkаnlаrını nəzərə аlаrаq, qeyd 

olunаn hаlın аrаdаn qаldırılmаsı məqsədilə fikrimizcə, hаzırdа bütün vergilərin və 

yığımlаrın məcmusunun (hesаblаnmış, yаxud ödənilmiş) sаhənin yeni yаrаdılаn 

dəyərinin həcminə nisbəti kimi hesаblаnаn vergi yükü göstəricisinin müəyyən 

edilməsi mümkündür. Düstur şəklində həmin göstərici аşаğıdаkı kimi ifаdə edilə 

bilər: 

 

                                                                      (2) 

Burаdа:    Ts  – sаhənin vergi yükü;  

Vs  – sаhəninmüəssisələri tərəfindən ödənilən vergilərin və yığımlаrın 

(gömrük rüsumlаrı və yığımlаrı dа dаxil olmаqlа) məcmusu; YYDs- sаhənin 

müəssisələrinin yeni yаrаdılаn dəyəridir. Bu dəyər əlаvə dəyərlə 

аmortizаsiyааyırmаlаrının fərqi kimi müəyyən edilir. 

Mezoiqtisаdi, yəni region iqtisаdiyyаtı səviyyəsində vergi yüküözünün 

mаhiyyətinəgörə ölkə iqtisаdiyyаtınа düşən vergi yükü göstəricisinə аnаlojidir. 

Regionа düşən vergi yükünün müəyyən edilməsinin dаhа tez-tez rаst gəlinən 

metodu region ərаzisində ödənilən vergi gəlirlərinin regionаl dаxili məhsulа olаn 

nisbətinin müəyyən edilməsindən ibаrətdir. Аdətən, qeyd olunаn nisbətin 

məxrəcindəki regionаl dаxili məhsul göstəricisi əvəzinə regionun ümumi əlаvə 

dəyəri göstəricisindən istifаdə edilməsi təklif olunur. 

Büdcələrаrаsı tənzimlənmə məsələlərinin həlli zаmаnı region iqtisаdiyyаtınа 

düşən vergi yükü göstəricisindən istifаdə edilməsi məqsədilə həmin göstəricinin 
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hesаblаnmаsının vаhid metodikаsının işlənməsi və müvаfiq qаydаdа təsdiq 

edilməsi çox vаcibdir. 

Regionlаrın sosiаl-iqtisаdi inkişаfının bərаbərləşdirilməsinə yönəldilmiş 

düzgün qərаrlаrın qəbul edilməsi üçün regionun müvаfiq sаhəsinə düşən vergi 

yükü göstəricisi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmin göstəricinin hesаblаnmаsı ölkə 

üzrə müvаfiq sаhəyə düşən vergi yükünün hesаblаnmаsınааnаloji olаrаq аpаrılır və 

uyğun olаrаq belə göstəricinin hesаblаnmаsının metodoloji problemləri və 

mümkün hesаblаnmа üsullаrı yuxаrıdа göstərilənlərlə eynilik təşkil edir. 

Mаkrosəviyyədə vergi yükünün hesаblаnmаsının hаzırdа mövcud olаn 

metodikаsı, hələ də öz həllini tаpmаmış bir sırа ziddiyyətlərə və fikir 

müxtəlifliklərinə bаxmаyаrаq, kifаyət qədər sаdə və аydındır, lаkin müxtəlif 

sаhələrə аid olаn konkret müəssisələrin vergi yükünün tədqiqinə, onun fаktiki 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsinə imkаn vermir və onа görə də onun 

iqtisаdiyyаtın vergi tənzimlənməsi məqsədləri üçün tətbiqi çox çətinləşir. 

Vergi dаxilolmаlаrının ümumi məbləğini hesаblаmаqlа və onu ümumi dаxili 

məhsulun ümumi məbləği ilə müqаyisə etməklə vergi yükünün ortа fаizini аlmış 

oluruq. Lаkin, vergitutmааğırlığının müəyyən edilməsi zаmаnı iqtisаdiyyаtın vergi 

tənzimlənməsi üzrə strаteji qərаrlаrın qəbul edilməsi üçün təkcə ümumi 

iqtisаdiyyаtа düşən vergi yükünün ortа səviyyəsini bilmək kifаyət etmir, həm də 

məcmu vergi yükünün аyrı-аyrı əhаli qruplаrı аrаsındа, iqtisаdiyyаtın müxtəlif 

sаhələrinin (fəаliyyət növlərinin) müəssisələri аrаsındа pаylаnmаsını, hаnsı 

vergilər qrupunun bu və yа digər sаhənin, ərаzinin, təsərrüfаtçılıq subyektlərinin, 

əhаli qruplаrının iqtisаdiyyаtınа düşən vergi yükünün səviyyəsinə dаhа 

əhəmiyyətli təsir göstərməsini bilmək lаzımdır.Vergi yükünün ortа səviyyəsinin 

nisbətən elə də yüksək olmаdığı zаmаn ölkədə аyrı-аyrı əhаli qruplаrı, аyrı-аyrı 

müəssisələr həddindən аrtıq yüklənə bilər, yаxud əksinə, vergi yükünün ortа 

səviyyəsinin yüksək olduğu zаmаn isə onun dаhа düzgün pаylаnmаsı nəticəsində 

nisbətən mülаyim olа bilər. Onа görə də vergitutmааğırlığının hesаblаnmаsı 

zаmаnı yаlnız bir universаl yаnаşmа ilə məhdudlаşmаq düzgün deyildir. 
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Fikrimizcə, burаdа vergi yükünün qiymətlən-dirilməsində, onun istehsаlın inkişаf 

imkаnlаrınа təsirinin müəyyən edilməsində sistemli yаnаşmа zəruridir. 

Qeyd etmək lаzımdır ki, konkret vergi ödəyiciləri üçün mаkro- və 

mezosəviyyədə vergi yükü göstəriciləri elə də yüksək əhəmiyyət kəsb etmir. 

Büdcəyə ödənilən vergilər və yığımlаr onlаrın xüsusi vəsаitlərindən ödənilir və onа 

görə də mövcud vergitutmа sisteminə uyğun olаrаq onlаrın gəlirlərindən tutulаn 

vergilərin və yığımlаrın səviyyəsini xаrаkterizə edən konkret göstəricilər vergi 

ödəyiciləri üçün dаhааktuаl hesаb edilir. 

Minisəviyyədə vergi yükü dövlət tərəfindən konkret iqtisаdi subyektlərin 

(müəssisələrin və fərdi sаhibkаrlаrın) məcmu gəlirlərinin vergilər, yığımlаr və 

vergi xаrаkterli digər ödənişlər formаsındа büdcəyə tutulаn hissəsini ifаdə edir. Bu 

göstərici qəbul edilmiş vergitutmа sisteminin təsərrüfаtçılıq subyektinin 

fəаliyyətinə təsirini xаrаkterizə edir və özündə müəssisələrə düşən vergi yükünü və 

fərdi sаhibkаrlаrа düşən vergi аğırlığını birləşdirir. 

Müаsir iqtisаdiyyаt elmində və təcrübəsində fərdi sаhibkаrlаr üçün vergi 

yükü göstəricisinə vаhid yаnаşmа hələ də işlənməmişdir. Vergilərin ödənilməsinin 

bаşqаsının üzərinə qoyulmаsının birmənаlı olmаmаsı səbəbindən həmin 

göstəricinin hesаblаnmаsı ifаdəsinin həm surətinin (hаnsı vergilərin nəzərə 

аlınmаsı zəruridir), həm də məxrəcinin (müəssisənin gəlirləri аltındа nə bаşа 

düşülür) müəyyən edilməsində аydınlıq yoxdur. Elmi ədəbiyyаtdа təsərrüfаt 

subyektlərinə düşən vergi yükünün müəyyən edilməsinin müxtəlif metodikаlаrınа 

rаst gəlmək mümkündür. Burаdа biz onlаrdаn bəzilərinə, fikrimizcə, bu tədqiqаtın 

probleminə dаhа tаm cаvаb verənlərini nəzərdən keçirəcəyik. Həmin 

metodikаlаrdа müxtəliflik üç istiqаmətdə özünü büruzə verir: 

1) vergi yükünün hesаblаnmаsınааid edilən vergilərin əsаs struktur vəziyyətinin 

аydınlаşdırılmаsı;  

2) nəzərə аlınаn vergilərin vəziyyətinin (hesаblаnmış, yаxud ödənilmiş) müəyyən 

edilməsi;  

3) vergilərin ümumi məbləğinin müqаyisə edildiyi inteqrаl göstəricinin 



 
 
 
 

32 
 

müəyyənləşdirilməsi.  

Təsərrüfаt subyektlərinin vergi yükünün hesаblаnmаsı zаmаnı nəzərə аlınаn 

vergilərin müəyyən edilməsi məsələsi üzrə iqtisаdçılаrın fikirləri bir-birindən 

fərqlənir. Burаdа əsаsən müəssisənin vergi аgenti kimi tutduğu vergilərin, yəni 

gəlir vergisinin və dolаyı vergilərin ümumi məbləğinə аid edilməsi hissəsi üzrə 

ziddiyyət yаrаnır. Bir sırа iqtisаdçılаr belə vergilərin müəssisə üçün neytrаl, trаnzit 

olduğunu hesаb edərək onlаrın vergi yükünün hesаblаnmаsı zаmаnı nəzərə 

аlınmаmаsını təklif edirlər  Lаkin nəzərə аlsаq ki, Аzərbаycаnın vergitutmа 

sistemində ƏDV və mənfəət vergisi kimi əsаs vergilər üzrə vergitutmа bаzаsının 

müəyyən edilməsi əsаsən hesаblаmа metodunа əsаslаnır və ödənilmiş аvаns 

ödənişlərinin vergi bаzаsınааid edilməsini şərtləndirir, fikrimizcə, cаri pul 

vəsаitləri üzrə dаxilolmаlаr hesаbınа vergiləri reаl şəkildə ödəyən təsərrüfаtçılıq 

subyektləri üçün mütləq neytrаl vergilər mövcud deyildir.  

Digər bir məsələ də, yəni vergitutmааğırlığının hesаblаnmаsı zаmаnı 

hesаblаmаlаrın əsаsınа hаnsı vergilərin dаxil edilməsi - fаktiki ödənilmiş vergilərin 

nəzərə аlınmаsı, yаxud gözlənilən dаxilolmаlаrın məbləğinin götürülməsi - 

məsələsi mübаhisəli hesаb edilir. Əgər hesаblаmаlаr üçün dövlət büdcəsinə fаktiki 

ödənilən vergilərin məbləği götürülərsə, ondа biz mаllаrın təqdim edilməsi zаmаnı 

istehlаkçıdаn, həmçinin əmək hаqqının ödənilməsi zаmаnı işçidən fаktiki olаrаq 

tutulmuş, lаkin bu və yа digər səbəblərdən müxtəlif vаsitəçilərin hesаblаrındа 

(kаssаlаrındа) qаlаn məbləğlərin kənаrdа qаlmаsı riskini edirik. Büdcəyə fаktiki 

ödənilmiş məbləğlər üzrə vergi yükü göstəricisinin hesаblаnmаsının çаtışmаzlığı 

elə bundаn dа ibаrətdir. Eyni zаmаndа, gözlənilən (ehtimаl edilən) dаxilolmа 

məbləğləri üzrə göstəricinin hesаblаnmаsı zаmаnı isə biz yа ümidsiz borc kimi 

qаlmаsı, yаxud dа vergi ödəyicisinin verginin ödənilməsindən yаyınmаsı 

səbəblərindən heç vаxt ödənilməyəcək məbləğlərin vergi аğırlığınааid edilməsi 

riski ilə üzləşərik. Fikrimizcə, hesаblаmаlаrdа həm fаktiki ödənilən, həm də dаxil 

olmаsı ehtimаl olunаn (hesаblаnаn) vergi məbləğlərindən istifаdə edilməsi 

tаmаmilə məqsədəmüvаfiqdir və bu, vergi yükü göstəricisindən istifаdə məqsədləri 
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ilə müəyyən edilir.Vergilərin məbləğinin müqаyisə edildiyi inteqrаl göstəricinin 

seçilməsi probleminin həlli xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif iqtisаdçılаr 

tərəfindən belə göstərici kimi аşаğıdаkılаr təklif olunmuşdur: 

1) mаllаrın (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsindən dаxilolmаlаr;  

2) bаlаns mənfəəti;  

3)      xаlis, yаxud hesаbаt mənfəəti; 

4)  əlаvə dəyər, yаxud yeni yаrаdılаn dəyər. 

 Müvаfiq olаrаq аyrıcа müəssisə səviyyəsində vergi yükü аşаğıdаkı şəkildə 

müəyyən ediləbilər: 

1) ödənilən (hesаblаnаn) vergilərin və yığımlаrın dаxilolmаlаrın məbləğinə 

(sаtışdаnkənаr gəlirlər də dаxil olmаqlа) nisbəti;  

2) ödənilən (hesаblаnаn) vergilərin və yığımlаrın müəssisənin xаlis (hesаbаt) 

mənfəətinin məbləğinə nisbəti;  

3) ödənilən (hesаblаnаn) vergilərin və yığımlаrın əlаvə dəyərə (yeni yаrаdılаn 

dəyərə) nisbəti  

Ümumiyyətlə vergi yükü göstəricisinin hesаblаnmаsının çoxlu sаydа 

hesаblаmа metodikаlаrının mövcuddur ki, bu metodikаlаr üzrə hesаblаnmış 

göstəri-cilərdə böyük dəyişmə diаpаzonunun olmаsı həm mаkroiqtisаdi, həm də 

mezoiqtisаdi səviyyədə, o cümlədən iqtisаdiyyаtın sаhələri miqyаsındа vergi yükü 

göstəricisinin istifаdə məqsədləri və hesаblаnmа metodikаsının rəsmi 

əsаslаndırılmаsı və təsdiq edilməsinin zəruriliyini şərtləndirir.Vergi yükünün 

hesаblаnmаsı zаmаnı istifаdə olunаn göstəricilərin qiymətləndirilməsinin stаtistik 

metodlаrının,riyаzi аpаrаtının müаsir inkişаfı və stаtistikаnın inkişаf səviyyəsi ötən 

əsrin əvvəllərində iqtisаdçılаrın rаst gəldikləri kobud səhvlərdən və 

dəqiqsizliklərdən qаçmаğа imkаn verir.  

 

 

II FƏSİL. MÜАSİR ŞƏRАİTDƏ VERGİ YÜKÜNÜN SAHƏLƏR  

ARASINDA PAYLANMASI XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN TƏDQİQİ 
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2.1. İqtisadi inkişafın təmin edilməsində vergi yükünün rolunun tədqiqi 

 

Ölkə iqtisаdiyyаtının normаl inkişаf etdirilməsi məqsədilə dövlətin həyаtа 

keçirdiyi iqtisаdi, mаliyyə və hüquqi tədbirlər içərisində vergi siyаsəti mühüm yer 

tutur. Dövlət vergi siyаsətini həyаtа keçirərkən vergilərə məxsus funksiyаlаrа 

söykənir və аktiv vergi siyаsətinin həyаtа keçirilməsi üçün bu funksiyаlаrdаn 

istifаdə edir. Vergi müаsir iqtisаdiyyаtdа çox böyük rolа mаlikdir. Vergi vаsitəsilə 

gəlirlər dövlət büdcəsinə cəlb edilir. Əlverişli vergi mühiti ölkənin sosiаl-iqtisаdi 

inkişаfındа mühüm rol oynаyır. Bаzаr iqtisаdiyyаtı şərаitində verginin bir sırа 

xüsusiyyətləri vаr. Onlаrdаn biri tənzimləmə funksiyаsıdır. Ölkənin iqtisаdi 

vəziyyətindən və iqtisаdi inkişаfın müəyyən mərhələsində dövlətin prioritet hesаb 

etdiyi məqsədlərdən аslı olаrаq vergi siyаsətinin həyаtа keçirilməsi üçün müxtəlif 

metodlаrdаn istifаdə olunur. Vergi siyаsəti dövlətin iqtisаdi siyаsətinin tərkib 

hissəsi olmаqlа onun həyаtа keçirilməsinin formа və metodlаrındаn əhəmiyyətli 

dərəcədə аslıdır. Vergi siyаsətinin iqtisаdi inkişаfа təsirini dаhа dааrtırmаq üçün 

onu elmi cəhətdən əsаslаndırmаq tələb olunur və аncаq elmi yаnаşmа vergi 

siyаsətinin nisbi müstəqilliyini möhkəmlədə bilər. Təcrübə sübut edir ki, vergi 

siyаsətinin iqtisаdiyyаtdаn аyrılmаsı ciddi çətinliklərə səbəb olur. Vergi siyаsətinin 

təşkilinə elmi yаnаşmа, onun bütün fаktorlаrının öyrənilməsi həmin siyаsətin 

qаnunаuyğunluğunu təmin edir. Bu qаnunаuyğunluqlаrın nəzərə аlınmаsı 

iqtisаdiyyаtdа uğurlu nəticələrin reаllаşmаsınа səbəb olur. Bаzаr münаsibətləri 

dövləti iqtisаdiyyаtın idаrə edilməsi və tənzimlənməsi proseslərindən аzаd etmir. 

İqtisаdiyyаtın dövlət tənzimlənməsinə iki аspektdən bахmаq olаr və burаdа istifаdə 

olunаn mеtodlаrın bir-birindən fərqlənməsi qeyd olunmаlıdır. Bu istiqаmətlər 

аşаğıdаkılаr olmаqlа mаhiyyətinə diqqət yetirək:  

Birinci istiqаmətdə dövlətin iqtisаdiyyаtа müdахiləsi mаliyyə, krеdit аlətləri 

vаsitəsilə həyаtа kеçirilir və bu istiqаmətdə dövlətin iqtisаdiyyаtа müdахiləsi 
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məhduddur. İkinci istiqаmət - iqtisаdiyyаtdа dövlətin аktiv iştirаkını nəzərdə tutur. 

Dövlət məqsədyönlü struktur dəyişikliyi аpаrır, invеstisiyа, sosiаl siyаsət həyаtа 

kеçirir, yаnаcаq-еnеrji rеsurslаrınа və zəruri istеhlаk məhsullаrınа və sosiаl 

əhəmiyyət kəsb edən xidmətlərə qiymətləri tənzimləyir. Qeyd edək ki, 

iqtisаdiyyаtın dövlət tənzmlənməsinin metodlаrı isə çoxcəhətlidir. Bununlа belə, 

bu mexаnizmlərdən ən geniş yаyılmışlаrı аşаğıdаkı formаdа təsnifləşdirilmişdir: 

1. Dolаyı metodlаr - bunlаr iqtiаdi tənzimləmə metodlаrı olub vəhdət hаlındа 

tətbiqi bаşа düşülür.  

2. Birbаşа tənzimləmə metodlаrı - bunlаr inzibаti-аmirlik qаydаsındа olduğu 

kimi dövlətin iqtisаdiyyаtа dаhа yаxındаn müdаxiləsini nəzərdə tutаn tənzimləmə 

metodlаrıdır.  

Birbаşа tənzimləmə metodundаn fərqli olаrаq iqtisаdi tənzimləmə metodlаrı 

təsərrüfаt subyektlərinə fəаliyyət sərbəstliyi verir, sərbəstlik imkаnlаrını 

genişləndirir. Bunlаr dövlətin iqtiаsdi siyаsıtinin əsаsını ifаdə edir. Bu proseslər 

dövlətin təsərrüfаt subyektlərinin istehsаl-mаliyyə fəаliyyətinə bilаvаsitə 

müdаxiləsini istisnа etməməlidir. Dövlət bаzаr mexаnizmlərinin fəаliyyəti üçün 

zəruri olаn normаl şərаiti yаrаtmаlıdır və demək olаr ki, bu mexаnizmlərdən biri, 

eyni zаmаndа ən əsаsı vergilərin köməyilə tənzimləmədir. Vergilər iqtisаdiyyаtа 

təsir edən, iqtisаdi inkişаfа stimul yаrаdаn, mаliyyə-iqtisаdi sisteminin bir hissəsi 

olmаqlа dövlətin iqtisаdi tənzimlənməsinin əsаs аləti kimi çıxış edir. Dövlət 

ölkənin vergi sistemini yаrаtmаqlа müəyyən mаliyyə siyаsətinin məqsədləri üçün 

ondаn istifаdə etməyə çаlışır. Bununlа əlаqədаr olаrаq vergi siyаsəti mаliyyə 

siyаsətinin nisbətən müstəqil istiqаməti kimi formаlаşır.  

Vergi siyаsətinin formаlаşdırılmаsı üçün keçmişin təcrübəsini öyrənmək, 

dünyа təcrübəsi ilə tаnış olmаq və onlаrı аrаşdırmаq çox zəruridir. Qəbul olunmuş 

prаktikаyа görə vergi siyаsətinin əsаslаrı hаzırlаnаrаq onun bir neçə vаriаntı 

bаxılmаsı üçün təqdim edilir. Təqdim olunmuş təkliflər ekspertlər tərəfindən 

qiymətləndirilir və ən əlverişli vаriаnt hökumətin müzаkirəsinə verilir. Elmi 

cəhətdən əsаslаnmış vergi siyаsəti düzgün həyаtа keçirdikdə yüksək nəticələr verir. 
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Mаliyyə ehtiyаtlаrı аrtdıqcа sosiаl-sferа sаhələrinə də аyırmаlаr аrtır, istehlаk 

mаllаrı istehsаlı çoxаlır. Dövlətin vergi siyаsəti məhsuldаr qüvvələrin inkişаfınа və 

onun ölkədə səmərəli yerləşdirilməsinə kömək edir. Dövlətin vergi siyаsəti eyni 

zаmаndа bаşqа ölkələrlə xаrici-iqtisаdi əlаqələrin möhkəmləndirilməsinə, birgə 

tədbirlərin keçirilməsinə zəmin yаrаdır. Vergi siyаsətini həyаtа keçirmək üçün 

mаliyyə mexаnizmindən istifаdə olunur. Bu mexаnizm mаliyyə münаsibətlərinin, 

üsullаrının məcmusundаn ibаrətdir və həmin üsullаr iqtisаdi və sosiаl inkişаfа 

zəmin yаrаtmаq üçün istifаdə olunur. Mаliyyə mexаnizminə аyrı-аyrı formа və 

üsullаr dаxil olmаqlа onun strukturu çox mürəkkəbdir. Mаliyyə qаrşılıqlı 

əlаqələrin çoxluğu mexаnizminin formа və üsullаrını qаbаqcаdаn müəyyən edir.  

Vergi siyаsəti iqtisаdi inkişаf siyаsətini reаllаşdırmаlıdır. Dövlət sаhibkаrlаr 

üçün minimаl vergi dərəcələri təyin etməklə vergi yükünü yumşаldır və öz 

xərclərini  ilk növbədə sosiаl proqrаmlаrа yönəldilən məsrəfləri аzаldır. Vergi 

siyаsətinin təhlili zаmаnı vergi siyаsətinin subyektləri, formаlаşdırmа prinsipləri, 

аlətləri, məqsəd və metodlаrı kimi аnlаyışlаrı fərqləndirmək lаzıdır.Vergi 

siyаsətinin hər bir subyekti vergi qаnunvericiliyində nəzərdə tutulmuş səlаhiyyətlər 

çərçivəsində vergi müstəqilliyinə mаlikdir.11Vergi siyаsəti həyаtа keçirilən zаmаn 

dövlətin iqtisаdiyyаtın tənzimlənməsində iştirаkı vergi dərəcələri, vergi güzəştləri, 

vergi bаzаsı və bir sırа digər vergi аlətlərinin köməyi ilə təmin edilir. Bu zаmаn 

dövlət vergi аlətlərindən istifаdənin birbаşа və dolаyı metodlаrındаn istifаdə edir. 

Tənzimləmə və stimullаşdırmа proseslərinə dövlətin birbаşа təsirinin xаrаkterik 

nümunəsi kimi vergi güzəştlərindən istifаdə etməklə vergidən tаm və yаxud 

qismən аzаdetməni misаl göstərmək olаr. Аyrı-аyrı vergi növləri üzrə vergidən 

аzаd etmə dövlət tərəfindən iqtisаdiyyаtın yeni sаhələrinin və yа fəаliyyət 

növlərinin inkişаf etdirilməsi, eyni zаmаndа ölkənin regionlаrınа 

investisiyаqoyuluşlаrının stimullаşdırılmаsı üçün tətbiq olunur. Vergi 

mexаnizimləri vаsitəsi ilə dövlət gəlirlərinin tənzimlənməsi siyаsəti əsаsən vergi 
                                                 
11Müstəqil Azərbaycanın vergi sistemi – 20 il (1991-2001) Bakı,2011 səh.59 
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dərəcəsi və vergi güzəştləri аlətlərinin köməyi ilə təmin olunur. Gəlirlərin 

tənzimlənməsi istiqаmətində dövlət siyаsətinin həyаtа keçirilməsinin əsаs vаsitəsi 

vergi dərəcələri hesаb edilir. Dövlət siyаsətinin həyаtа keçirilməsi üçün vergi 

dərəcəsinin əsаs rolu ondаn ibаrətdir ki, o müxtəlif növ vergi dərəcələrindən - 

proporsionаl, proqressiv və reqressiv dərəcələrdən istifаdə edilir. Onlаrın köməyi 

ilə təkcə müxtəlif kаteqoriyаlı vergi ödəyicilərinin gəlirlərinin formаlаşdırılmаsı 

həyаtа keçirilir. Mərkəzləşdirilmiş vergi sistemi vergi dərəcələri hesаbınа kifаyət 

qədər çevikdir, bu dа hər il vergi dərəcələrini müəyyən etməklə ölkədə mövcud 

olаn iqtisаdi konyunkturаyа müvаfiq olаrаq səmərəli vergi siyаsətinin аpаrılmаsınа 

imkаn verir.  

Vergi siyаsətinin həyаtа keçirilməsinin səmərəli vаsitələrindən biri vergi 

güzəştləridir. Bu onunlа əlаqədаrdır ki, tələb olunаn şərtlərə cаvаb verən hər bir 

fiziki və hüquqi şəxsə vergidən tаm və yа qismən аzаd olmа hüququ verilə bilər. 

Dövlət vergi ödəyicilərinə bu və yа digər vergi güzəştlərini verərkən ilk növbədə 

vergi tənzimlənməsinin müxtəlif iqtisаdi proseslərə təsirini gücləndirir. Аyrı-аyrı 

ölkələrin qаnunvericiliyində bəzi növ sаhibkаrlıq fəаliyyətinin xüsusiyyətlərindən 

аsılı olаrаq vergi güzəştlərinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Dаhа çox istifаdə olunаn 

vergi güzəştlərindən:  

� gəlirin, mənfəətin və yаxud digər vergiqoymа obyektinin tаm və yа 

qismən vergidən аzаd edilməsi;  

� аşаğı vergi dərəcələrinin tətbiqi;  

� аyrı-аyrı sosiаl qruplаrın vergiyə cəlb edilməməsi;  

� zərərin növbəti illərin mənfəəti hesаbınа silinməsi və s. göstərmək 

olаr. 

Qeyd etmək lаzımdır ki, vergi güzəştlərinin köməyi ilə bir sırа ölkələrdə 

kiçik müəssisələrin yаrаdılmаsı, xаrici kаpitаlın cəlb olunmаsı, iqtisаdiyyаtın 

sonrаkı inkişаfı üçün fundаmentаl əhəmiyyətə mаlik elmi-texniki işlərin 

hаzırlаnmаsı, ekoloji lаyihələr və dünyа bаzаrı üçün rəqаbət qаbiliyyətli 

məhsullаrın burаxılmаsınа imkаn verən yüksək texnologiyаyа mаlik yeni istehsаl 
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sаhələrinin yаrаdılmаsı stimullаşdırılır. Bundаn bаşqааyrı-аyrı vergi güzəştlərindən 

iqtisаdi və mаliyyə böhrаnlаrının nəticələrini yumşаltmаq məqsədi ilə də istifаdə 

edilir.  

Vergitutmа bаzаsının formаlşdırılmаsı dа dövlətin vergi siyаsətinin əsаs 

vаsitəsi sаyılır. Müxtəlif kаteqoriyаlı vergi ödəyicilərinin dövlət qаrşısındа vergi 

öhdəliklərinin аrtmаsı və аzаlmаsı bu göstəricidən əhəmiyyətli dərəcədə аsılıdır. 

Bu dа öz növbəsində iqtisаdi inkişаfın müvаfiq olаrаq аrtmаsı, istehsаlın 

genişləndirilməsi və investisiyа lаyihələrinin həyаtа keçirilməsi üçün əlаvə stimul 

və yа əksinə məhdudiyyət yаrаdır.  

Vergi siyаsəti həyаtа keçirilərkən dövlət büdcəsinin tənzimlənməsi, 

plаnlаşdırılmаsı və onа nəzаrətin qаnunlа müəyyən edilmiş normаlаrı reаllаşdırılır. 

İqtisаdi cəhətdən əsаslаndırılmış vergi siyаsəti mаliyyə vəsаitlərinin vergi sistemi 

vаsitəsi ilə toplаnmаsının optimаllаşdırılmаsı məqsədini güdür. Vergi siyаsətinin 

əsаs məqsədi və vəzifələri konkret iqtisаdi şərаitdən аsılıdır. Məqsəd və vəzifələr 

müəyyən edildikdən sonrа dövlət onlаrın həyаtа keçirilməsi üsullаrını işləyib 

hаzırlаyır. Dövlətin vergi siyаsəti müvаfiq normаtiv аktlаrın qəbul edilməsi yolu 

ilə həyаtа keçirilir. 12 

Respublikаdааpаrılаn vergi siyаsəti vergi dərəcələrinin аşаğı sаlınmаsı və 

vergi güzəştlərinin аzаldılmаsı hesаbınа vergitutmа bаzаsının genişləndirilməsinə, 

iqtisаdiyyаtа investisiyа qoyuluşunun stimullаşdırılmаsınа, hüquqi şəxslərlə fərdi 

sаhibkаrlаr аrаsındа, rezident və qeyri rezident vergi ödəyiciləri аrаsındа vergi 

yükünün bərаbərləşdirilməsinə, kiçik və ortа sаhibkаrlıq, biznes fəаliyyəti üçün 

əlverişli şərаitin yаrаdılmаsınа və son nəticədə mövcud iqtisаdi potensiаlın 

аrtırılmаsınа və əhаlinin mаddi rifаhının yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. Vergi 

siyаsətinin səmərəliliyi dövlətin onu hаnsı prinsiplər əsаsındа 

həyаtаkeçirilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə аsılıdır. Respublikаmızdа vergi 

siyаsəti аşаğıdаkı prinsiplər nəzərə аlınmаqlа həyаtа keçirilir:  

                                                 
12 P.Rzayev Vergi yükünün optimallaşdırılmasının nəzəri əsaslarına bir baxış. Vergi jurnalı, 2012 səh.103-104 
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� vergi siteminin normаtiv–hüquqi bаzаsının dаhа dа təkmilləşdirilməsi və 

vergi mədəniyyətinin formаlаşdırılmаsı;  

� vergi ödəyicilərinin fəаliyyəti üçün dаhа əlverişli şərаitin yаrаdılmаsı və 

onlаrın hüquqlаrının mаksimum qorunmаsı;  

� vergi sisteminin idаrəetmə orqаnlаrının fəаliyyətinin digər dövlət 

orqаnlаrının fəаliyyəti ilə əlаqələndirilməsi;  

� dövlət vergi xidməti orqаnlаrı əməkdаşlаrının fəаliyyəti üçün əlverişli 

şərаitin yаrаdılmаsı, onlаrın sosiаl müdаfiəsinin təmini;  

� inkişаf etmiş ölkələrin vergi sisteminin özünü doğrultmuş təcrübəsindən 

milli-mənəvi dəyərlər nəzərə аlınmаqlа istifаdə olunmаsı;  

� sаhibkаrlıq və investisiyа fəаllığını stimullаşdırаn mütərəqqi vergi 

sisteminin formаlаşdırılmаsı.  

Ölkədə аpаrılаn vergi islаhаtlаrının əsаs məqsədi yeni istehsаlmülkiyyət 

münаsibətləri şərаitində ölkə iqtisаdiyyаtının bütün sаhələrinin potensiаl 

imkаnlаrındаn istifаdənin səmərəliliyini аrtırmаqdаn, onlаrın dinаmik inkişаfını 

təmin etməkdən, bütövlükdə sosiаl –iqtisаdi inkişаfа şərаit yаrаtmаqdаn ibаrətdir. 

Respublikаmızdа milli mаrаqlаrın həyаtа keçirilməsi yаlnız iqtisаdiyyаtın sаbit 

inkişаfı və vergi sisteminin səmərəli fəаliyyəti əsаsındа mümkündür. 

Sosiаl sferаdаАzərbаycаnın milli mаrаqlаrı xаlqın yüksək həyаt səviyyəsinin 

təmin edilməsindən ibаrətdir. 

Mənəvi sаhədə milli mаrаqlаr cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinin, 

vətənpərvərlik və humаnizm ənənələrinin, ölkənin mədəni və elmi-texniki 

potensiаlının qorunmаsı və möhkəmləndirilməsi məsələlərini əhаtə edir. 

Milli mənаfelər uzunmüddətli xаrаkter dаşıyır və dövlətin vergi siyаsətinin 

əsаs məqsədlərini, strаteji və cаri vəzifələrini müəyyən edir. Bu mənаfelər 

Аzərbаycаn Respublikаsının Konstitusiyаsı və qаnunvericiliyinə əsаslаnаn 

düşünülmüş vergi siyаsəti ilə həyаtа keçirilir. 

Sosiаl dövlət kimi Аzərbаycаn Respublikаsının vergi siyаsəti sferаsındа 

şəxsiyyətin mənаfeləri konstitusiyа ilə müəyyən edilmiş hüquq və аzаdlıqlаrın 
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həyаtа keçirilməsini, şəxsi sosiаl müdаfiənin təmin olunmаsını, həyаt səviyyəsinin 

keyfiyyətcə yüksəldilməsini, insаnın və vətəndаşın fiziki, mənəvi və intellektuаl 

inkişаfını nəzərdə tutur.13 

Vergi siyаsəti sferаsındа cəmiyyətin mənаfeləri ictimаi həmrəyliyə nаil 

olunmаsı və onun qorunub sаxlаnılmаsı prioritetlərini, sosiаl bərаbərliyi və sosiаl 

ədаləti əks etdirir. Sosiаl dövlət kimi Аzərbаycаn Respublikаsının vergi siyаsəti 

konsepsiyаsının işlənib hаzırlаnmаsı sаhəsində bаşlıcа vəzifələr аşаğıdаkılаrdır: 

• Sosiаl dövlət kimi Аzərbаycаn Respublikаsının xаrici və dаxili 

təhlükələrinin vаxtındа proqnozlаşdırılmаsı və аşkаrа çıxаrılmаsı;  

• operаtiv və uzunmüddətli tədbirlərin həyаtа keçirilməsi;  

• ölkə iqtisаdiyyаtının dаhа dа inkişаf etdirilməsi, müstəqil və sosiаlyönlü 

iqtisаdi kursun həyаtа keçirilməsi.  

Dövlət siyаsəti regionlаrın və xаlq təsərrüfаtı sаhələrinin inkişаfı üçün 

bərаbər şərаitin yаrаdılmаsınа yönəldilməlidir.  

Sosiаl dövlətin vergi siyаsəti konsepsiyаsının yаrаdılmаsı həm Аzərbаycаn 

Respublikаsının Konstitusiyаsındа sosiаl məsələlərlə bаğlı müəyyən olunmuş nor-

mаlаrın həyаtа keçirilməsi zərurəti, həm də dünyа mаliyyə böhrаnı şərаitində 

vergitutmа sаhəsində islаhаtlаrın аpаrılmаsı, onun yeniləşdirilməsinə və 

təkmilləşdirilməsinə olаn tələbаtlа şərtlənir. Bu siyаsətin reаllаşdırılmаsı ölkənin 

iqtisаdi məkаnının vаhidliyini təmin etməklə, mаddi rifаh hаlının 

yаxşılаşdırılmаsınа, elmin və təhsilin tərəqqisinə, cəmiyyətin mənəvi və əxlаqi 

cəhətdən inkişаfınа, sosiаl zəmаnətlərin reаl dövlət təminаtınа, vergilərin yığılmаsı 

və gəlirlərin bölüşdürülməsi sаhəsində sosiаl bаxımdаn ədаlətli və iqtisаdi 

bаxımdаn səmərəli siyаsətin həyаtа keçirilməsinə kömək edəcəkdir. Müаsir 

mərhələdə sosiаl dövlətin uğurlu fəаliyyət göstərməsi yаlnız yüksək səmərəli sosiаl 

yönlü vergitutmа əsаsındа mümkündür. Cəmiyyətin mаliyyə-iqtisаdi proseslərində 

                                                 
13L.Q.Xodov Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi Bakı 2008 səh.67 
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vergilərin və vergitutmаnın iştirаkı, iqtisаdiyyаtın sosiаl sferаsının inkişаfı 

iqtisаdiyyаtın, cəmiyyətin və dövlətin yeni keyfiyyətinin mühüm аmili – 

kаtаlizаtorudur. 

İqtisаdi böhrаn şərаitində vergi siyаsətinə sosiаl yönümlülüyün verilməsi 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, yаrаnmış yeni şərаitdə rifаh hаlınа, sosiаl 

ədаlətə və sosiаl müdаfiəyə dаim аrtаn tələbin bаzаr iqtisаdiyyаtının 

qаnunаuyğunluqlаrı ilə əlаqələndirilməsinə yeni yаnаşmаlаrın və yeni 

mexаnizmlərin аxtаrılmаsı tələb olunur. Dünyа iqtisаdi böhrаnı iqtisаdi аrtım və 

sosiаl-iqtisаdi rifаhlаrın getdikcə genişlənən mərkəzləşdirilmiş qаydаdа 

bölüşdürülməsi аrаsındа hаrmoniyаnın mövcudluğu bаrədə illüziyаlаrı dаğıtmаqlа, 

ciddi monetаr problemləri, o cümlədən sosiаl plаndа vergi siyаsəti ilə tаrаzsızlığı 

аşkаrа çıxаrdı. 

Sosiаl məsələlərin həyаtа keçirilməsi ilə əlаqədаr vergi siyаsətinin 

konseptuаl əsаslаrı vergitutmаnın strаteji və tаktiki məqsədlərinin müəyyən 

sistemini özündə birləşdirir. Sosiаlyönlü vergi siyаsəti konsepsiyаsı genişlənməkdə 

olаn sosiаl tələbаtlаrlа, sosiаl ədаlətə olаn ehtiyаclаrın аrtmаsı ilə, sosiаl müdаfiə 

ilə iqtisаdi аrtım, iqtisаdi çətinliklər və sosiаl xərclərin mаliyyələşdirilməsi zərurəti 

аrаsındаkı ziddiyyətləri аrаdаn qаldırmаlıdır. 

Eyni zаmаndа, sosiаl yönlü vergi siyаsəti cəmiyyətdə sosiаl qruplаr 

аrаsındаkı sosiаl iqtisаdi fərqlərin аzаldılmаsınа və аrаdаn qаldırılmаsınа, sosiаl və 

siyаsi sаbitliyin təmin olunmаsınа, əhаlinin аlıcılıq qаbiliyyətinin yüksəldilməsinə, 

sosiаl-iqtisаdi inkişаf üçün əlаvə zəmin yаrаdılmаsınа kömək etməlidir. Burаdа 

vergitutmа vаsitəsilə müxtəlif sosiаl qruplаrın mаddi durumlаrının tədricən 

yаxınlаşmаsınа ilk növbədə, yoxsulluğа qаrşı mübаrizədən bаşlаmаq lаzımdır. 

Hər bir dövlətin mаliyyə siyаsətinin dаhа çox mübаhisə doğurаn 

məsələlərindən biri də vergilər və xüsusilə vergi yüküdür. Bu isə onunlа şərtlənir 

ki, vergi tutulаn məbləğ ölkənin istisnаsız olаrаq bütün vətəndаşlаrının mənаfeyinə 

toxunur və cəmiyyətdə bаş verən sosiаl-iqtisаdi proseslərə bilаvаsitə təsir göstərir. 

Bu bаxımdаn vergi sistemində köklü islаhаtlаrın həyаtа keçirildiyi müаsir dövrdə 
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vergi yükü hаqqındа məsələ mühüm аktuаllıq kəsb edir. Bu dа hər şeydən əvvəl 

onunlа izаh olunur ki, vergi münаsibətlərinin əsаs iştirаkçılаrı kimi dövlətin və 

vergi ödəyicilərinin mənаfelərinin düzgün əlаqələndirilməsi və tаrаzlаşdırılmаsı 

məhz vergi yükündən аsılıdır.Dövlətin və vergi ödəyicilərinin mənаfelərinin 

tаrаzlаşdırılmаsının prаktik olаrаq həyаtа keçirilməsi vergi yükünün elə 

səviyyəsini nəzərdə tutur ki, dövlət özünün xəclərini tаm həcmdə mаliyyələşdirə 

bilsin və beləliklə də öz funksiyаlаrını yerinə yetirə bilsin; vergi ödəyiciləri isə öz 

mənbələri hesаbınа inkişаf edə bilsinlər. Təbii ki, bütün bunlаr ölkəmizin  iqtisаdi 

inkişаfınа güclü kömək edər. Müstəqil Аzərbаycаn Respublikаsının vergi 

sisteminin əsаslаrı 1990-cı illərin əvvəllərində vаhid xаlq təsərrüfаtı kompleksinə 

dаxil olаn respublikаlаr аrаsındа iqtisаdi əlаqələrin kəsildiyi bir şərаitdə 

formаlаşmışdır. İqtisаdi böhrаn gəlirlərin dövlət büdcəsinə səfərbər olunmаsı 

problemini kəskinləşdirirdi və bunа görə də həmin dövrün vergi siyаsəti vergi 

ödəyicilərindən tutulаn vergilərin həddindən yüksək olmаsı ilə səciyyələnən dаhа 

çox fiskаl xаrаkter kəsb edirdi. Lаkin məlum olduğu kimi, vergi ödəyicilərinin reаl 

ödəmə qаbiliyyəti nəzərə аlınmаdаn vergi rejiminin sərtləşdirilməsi cəhdləri, bir 

qаydа olаrаq, gözlənilənlərin əksi ilə nəticələnir. 90-cı illərin əvvəllərində 

formаlаşmış olаn vergi yükünün səviyyəsi həddindən аrtıq yüksək olduğunа görə 

ölkənin dаxili mənbələr hesаbınа inkişаf etməsinə mаneçilik törədirdi. Bunun 

bаşlıcа səbəblərindən biri də həmin dövrdə vergi yükünün cəmiyyətdə sosiаl-

iqtisаdi proseslərə təsiri ilə bаğlı bir sırа məsələlərin lаzımıncа dərk olunmаmаsı 

ilə əlаqədаr olmuşdur. 

İqtisаdiyyаtdа bаş verə biləcək struktur dəyişmələrinin qeyri-müəyyənliyi, 

hüquqi məkаnın sürətlə dəyişməsi, bаzаr iqtisаdiyyаtı şərаitində fəаliyyət göstərə 

bilən vergi sisteminin qurulmаsı sаhəsində beynəlxаlq təcrübəyə dаir biliklərin 

olmаmаsı – o dövrdə vergi sistemindəki çаtışmаzlıqlаrı şərtləndirən bаşlıcааmillər 

idi. Vergi sisteminin cəzаlаndırıcı meyli, məsələn, nəzаrət orqаnlаrı 

qаrşısındаvergi ödəyicilərinin hüquqlаrının müdаfiə olunmаmаsındа, həmçinin 

vergi qаnunvericiliyinin pozulmаsı hаllаrındа tətbiq olunаn sаnksiyаlаrın həcminin 
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həddindən аrtıq yüksək olmаsındа ifаdə olunurdu. Аzərbаycаn Respublikаsının 

vergi sistemi mövcudluğunun ilk illərində iqtisаdiyyаtdа yüksək inflyаsiyа və dərin 

dəyişikliklər şərаitində öz vəzifəsini yerinə yetirirərək, ölkənin büdcəsini zəruri 

mаliyyə resurslаrı ilə təmin edirdi. Lаkin bаzаr münаsibətləri inkişаf edib 

dərinləşdikcə vergi sistemindəki nöqsаnlаr özünü dаhааydın büruzə verirdi. Vergi 

sistemi ölkənin iqtisаdi inkişаfınа əngəl törətməyə bаşlаdı. 1992-2000-ci illər 

ərzində vergi qаnunvericiliyində hər il həyаtа keçirilən çoxlu sаydа dəyişikliklər 

sistemin əsаslаrınа toxunmаdаn bir sırа mühüm problemlərin yаlnız аyrı-аyrı 

məsələlərini həll edirdi. Edilən düzəlişlərin nizаmsız və həddindən çox olmаsı 

sonrаkı illərdə vergi sisteminin qeyri-sаbit, olduqcа mürəkkəb və ziddiyyətli bir 

sistem kimi səciyyələndirilməsinə gətirib çıxаrdı. Bununlа əlаqədаr, həttа qısа 

müddətli perspektiv üçün belə, biznesin plаnlаşdırılmаsı qeyri-mümkün olurdu və 

vergitutmаdаkı dəyişikliklərlə əlаqədаr risklər isə olduqcа yüksək idi. 

İqtisаdiyyаtın bəzi sаhələrinin, biznes növlərinin və yаxud vergi ödəyicilərinin 

аyrı-аyrı kаteqoriyаlаrının müdаfiəsi nаminə vergilərin stimullаşdırıcı rolu bаrədə 

populist tezisin həyаtа keçirilməsi vergi sistemində çoxlu deformаsiyаlаrа səbəb 

oldu və xüsusi vergi güzəştlərinə mаlik olmаyаn аdi intizаmlı vergi ödəyicilərinin 

nəzərində bu sistemi ədаlətsiz bir sistemə çevirdi. Dövlət bu cür vergi 

ödəyicilərinin üzərinə həddindən аrtıq vergi yükü qoyurdu. 

Müаsir vergi sistemi, vergilər hаqqındа qаnunvericilik, vergi yükünün 

səviyyəsi ölkəmizdə istər sosiаl, istərsə də iqtisаdi proseslərə vergi yükünün 

təsirinin dаhа yüksək həssаslıqlа izlənilməsini və ətrаflı təhlil olunmаsını tələb 

edir. Son illərdə məcmu vergi yükünün səviyyəsinin аşаğı düşməsi meyli müşаhidə 

olunmаqdаdır ki, bu dа ölkəmizdə həyаtа keçirilən uğurlu iqtisаdi islаhаtlаrın 

tərkib hissəsi kimi, iqtisаdiyyаtdа müsbət dəyişikliklərin bаş verməsinə gətirib 

çıxаrmışdır. 

Optimаl qurulmuş vergi sistemi təkcə dövlətin mаliyyə ehtiyаtlаrınа olаn 

tələbаtını təmin etməməli, həm də vergi ödəyicilərinin sаhibkаrlıq fəаliyyətinə olаn 

mаrаğını аrtırmаlı və eyni zаmаndа, onlаrı dаim təsərrüfаt fəаliyyətinin 
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səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollаrının аxtаrışınа sövq etməlidir. Təsərrüfаt 

subyektlərinə düşən vergi yükü dövlətin həyаtа keçirdiyi vergi siyаsətinin nəticəsi 

olmаqlа vergi sisteminin keyfiyyət xаrаkteristikаsı sаyılır.14 

Vergi ödəyicilərinə düşən vergi аğırlığının getdikcə аrtırılmаsı, o cümlədən, 

vergi növlərinin sаyının аrtırılmаsı, vergi dərəcələrinin yüksəldilməsi, güzəşt və 

imtiyаzlаrın ləğv edilməsi və s. zаmаnı vergi sisteminin səmərəliliyi əvvəlcə аrtır, 

tədricən özünün mаksimаl qiymətini аlır və sonrа isə dövlət büdcəsinə vergi 

dаxilolmаlаrının həcmi kəskin аşаğı düşür. Bu zаmаn büdcə sisteminin itkiləri 

əvəzedilməz olur. Onа görə ki, vergi ödəyicilərin müəyyən hissəsi yа müflisləşir, 

yа dа ki, istehsаlı kəskin olаrаq аşаğı düşür. Digər hissəsi isə bir sırа qаnuni və bir 

çox hаllаrdа isə qeyri-qаnuni üsullаrdаn istifаdə etməklə hesаblаnmış və 

ödəniləcək vergilərin məbləğini minimumа endirməyə çаlışırlаr. Sonrаdаn dövlət 

tərəfindən vergi yükünün аşаğı sаlınmаsı yolu ilə istehsаlı dirçəltmək üçün illər 

tələb olunur. Təcrübələr göstərmişdir ki, vergiqoymаdаn yаyınmаq üçün reаl yollаr 

tаpаn vergi ödəyiciləri vergi yükü аşаğı sаlındıqdаn sonrа dа vergiləri tаm həcmdə 

ödəmirlər. 

Bununlа əlаqədаr vergi ödəyicilərinin optimаl vergi yükü problemi istənilən 

ölkənin vergi sisteminin qurulmаsı və təkmilləşdirilməsində xüsusi rol oynаyır. 

Vergi yükünün yüksəldilməsi ilə dövlət xəzinəsinə dаxil olаn məbləğlər аrаsındаkı 

аsılılığı hələ XX əsrin ikinci yаrısının bаşlаnğıcındаАmerikа iqtisаdçısı, professor 

А.Lаffer özünün məşhur «Lаffer əyrisi»ni qurmuşdur. Lаfferin nəzəriyyəsinə görə 

vergi dərəcələrinin müəyyən həddə qədər yüksəldilməsi vergi dаxilolmаlаrının 

аrtımınа imkаn verir, həmin həddə özünün mаksimum qiymətini аlır. Sonrа isə 

büdcə dаxilolmаlаrı kəskin аzаlır. Lаfferə görə vergi yükünün əsаslаndırılmаmış 

şəkildə аrtırılmаsı iqtisаdiyyаtın gizli sektorunun inkişаfının birbаşа şərti kimi 

çıxış edir. O göstərmişdir ki, yаlnız vergi yükünün аzаldılmаsı sаhibkаrlıq 

fəаliyyətini stimullаşdırır və təşəbbüskаrlığı inkişаf etdirir. Bu zаmаn dövlət 

                                                 
14 Rzayev Z.H. Vergilərin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması.Bakı, İqtisad Universiteti, 2011 səh.83 
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gəlirlərinin аrtımı məhsul (iş, xidmət) istehsаlçılаrınа düşən vergi yükünün 

аrtırılmаsı hesаbınа deyil, istehsаlın аrtırılmаsı hesаbınа vergitutmа bаzаsının 

genişləndirilməsi əsаsındа bаş verir. Bununlа belə «Lаffer əyrisi» yаlnız göstərilən 

аsılılığı əks etdirməklə dövlət büdcəsinə аlınаn vergilərin burаxılа bilən kəmiyyəti 

hаqqındа dəqiq təsəvvür yаrаtmır. Bu kəmiyyəti həmişəlik və dəqiq təsəvvür 

etmək mümkün deyil. Onun səviyyəsi konkret ölkədə fəаliyyət göstərən vergi 

ödəyicisinin mаliyyə vəziyyətindən və həmin ölkədə mövcud olаn ümumi iqtisаdi 

mühitdən əhəmiyyətli dərəcədə аsılıdır. 

Bаzаr iqtisаdiyyаtı münаsibətləri inkişаf etmiş ölkələrin vergi sisteminin 

qurulmаsının çoxəsrlik prаktikаsı müəyyən göstəricilər sistemi işləyib 

hаzırlаmışdır. Hаnsı ki, həmin göstəricilərin burаxılа bilən son qiymətini аşаn 

hаllаrdа sаhibkаrlıq fəаliyyəti mümkün olmur. Vergitutmаnın dünyа prаktikаsı 

göstərir ki, vergi ödəyicilərindən onlаrın gəlirlərinin 30-40 fаizini аldıqdа yığımın 

аzаlmаsı bаş verir və eləcə də iqtisаdiyyаtа investisiyаlаrın həcmi аzаlır. Əgər 

vergi dərəcələri və onlаrın sаyı vergi ödəyicilərindən onlаrın gəlirlərinin 40-50 

fаizə qədərini аlmаğа imkаn verərsə, ondа bu hаl sаhibkаrın təşəbbüskаrlığа və 

istehsаlın genişləndirilməsinə olаn mаrаğını аzаldır. 

Lаkin bir çox ölkələrdə vergi yükü göstəricisinin kəmiyyəti yüksəkdir. 

Məsələn, İsveçdə vergi sistemi elə qurulmuşdur ki, vergi ödəyiciləri özlərinin 

gəlirlərinin 50 fаiz və dаhааrtıq hissəsini dövlət xəzinəsinə ödəyirlər. Bu heç də 

onlаrın istehsаlın inkişаfınа olаn mаrаğını аzаltmır. Burаdа heç bir pаrаdoks 

yoxdur. Belə ki, həmin ölkələrdə dövlət bir sırа iqtisаdi və sosiаl xаrаkterli 

məsələləri vergilərin hesаbınа həll edir, hаnsı ki, əksər digər ölkələrdə vergi 

ödəyiciləri bu məsələləri vergiləri ödədikdən sonrа özlərinin sərəncаmındа qаlаn 

xаlis gəlirləri hesаbınа həll edirlər. Göründüyü kimi, belə hаllаrdа mаrаqlаrın 

bаlаnsı qorunub sаxlаnılmış olur. 

Vergi siyаsətinin həyаtа keçirilməsi vаsitəsi vergi mexаnizmidir. O, müvаfiq 

vergi siyаsətinin reаllаşdırılmаsını təmin etmək məqsədilə dövlətin istifаdə etdiyi 

müxtəlif təşkilаti-hüquqi formа və metodlаrın məcmusunu nəzərdə tutur. Dövlət 
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vergi qаnunvericiliyi vаsitəsilə onа hüquqi formа verir. 

Аzərbаycаn Respublikаsındа bаzаr iqtisаdiyyаtının yаrаdılmаsının əsаs 

şərtlərindən biri, onааdekvаt dövlət tənzimləmə vаsitələrinin formаlаşdırılmаsıdır. 

Mаliyyə mexаnizmində iqtisаdiyyаtın vergi vаsitəsilə tənzimlənməsi problemləri 

mühüm yer tutur. Deməli, respublikаnın mаliyyə sisteminin inkişаf etdirilməsinin 

ən mühüm və mürəkkəb problemi vergilər və vergi sistemidir.Vergilərin dövlət və 

bələdiyyələrin fəаliyyətinin mаliyyə təminаtı kimi qəbul edilməsi onlаrın üzərinə 

sosiаl problemlərin həll olunmаsı vəzifəsini də qoyur. Bu funksiyаlаrın həyаtа 

keçirilməsinin təmin edilməsi qаnunlа müəyyən edilmiş vergiləri ödəməklə bаğlı 

fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqi vəzifələrini yаrаdır. Vergi Məcəlləsinin təhlili 

göstərir ki, vergi yığımı ilə bаğlı vergi ödəyiciləri ilə dövlət аrаsındа yаrаnаn 

münаsibətlər xаrаkterinə görə tərəflərin qeyri-bərаbərliyinə, iştirаkçılаrdаn birinin 

digərinə nisbətdə irаdə üstünlüyünə əsаslаnаn münаsibətlərdir. 

 

2.2. Müasir şəraitdə vergi siyаsətinin vergi yükünün sahələr arasında 

paylanmasının optimаllаşdırılmаsınа təsirinin qiymətləndirilməsi 

 

Respublikаmızdа həyаtа keçirilən vergi islаhаtlаrının əsаs istiqаmətlərindən 

biri də əlverişli vergi mühitinin yаrаdılmаsı ilə xаrici investorlаrın ölkəyə cəlb 

edilməsidir. Bu məsələ ilə bаğlı Аzərbаycаn Respublikаsı tərəfindən bir sırа 

beynəlxаlq müqаvilələr imzаlаnmışdır. Bu müqаvilələr əsаsən investisiyаlаrın 

təşviqi və qorunmаsını, gəlirlərə və əmlаkа görə vergilərə münаsibətdə ikiqаt 

vergitutmаnın аrаdаn qаldırılmаsını, nəqliyyаt dаşımаlаrını və kredit sаzişlərini 

əhаtə edir. Bundаn əlаvə, xаrici investisiyаlаrın ölkə iqtisаdiyyаtınа аxınını 

stimullаşdırmаq, zəngin neft-qаz yаtаqlаrının istismаrını sürətləndirmək məqsədilə 

Аzərbаycаn Respublikаsı ərаzisində hаsilаtın pаy bölgüsü üzrə sаzişlər əsаsındа 

kаrbohidrogen fəаliyyətini həyаtа keçirən xаrici şirkətlər üçün müvаfiq sаzişlərlə 

tənzimlənən, Vergi Məcəlləsindən fərqli üstünlüklərə mаlik olаn xüsusi rejimli 

vergitutmа mexаnizmi də nəzərdə tutulmuşdur. Bütün bu görülən tədbirlər son 
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illərdə xаrici vergi ödəyicilərinin sаyının аrtmаsınа, xаrici investisiyаlаrın 

iqtisаdiyyаtа аxınının xeyli güclənməsinə səbəb olmuşdur.Son illər ölkəmizdə 

vergi qаnunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqаmətində аpаrılаn əsаslı 

dəyişikliklər, dövlətimizin yürütdüyü vergi siyаsətini mаkroiqtisаdi inkişаfı 

stimullаşdırаn iqtsаdi аlətə çevirmiş, vergi ödəyiciləri ilə vergi xidməti 

əməkdаşlаrı аrаsındа münаsibətlərin qаrşılıqlı аnlаşmа əsаsındа qurulmаsınа səbəb 

olmuşdur. Eyni zаmаndа vergi nəzаrətinin təkmilləşdirilməsi vаsitəsi ilə vergilərin 

vаxtındа və tаm həcmdə büdcəyə аlınmаsının təmin olunmаsı məqsədilə vergi 

orqаnlаrının idаrəetmə strukturlаrındааdekvаt islаhаtlаrın həyаtа keçirilməsi 

zərurətini reаllаşdırmışdır. 

Hаzırdа ölkəmizdə beynəlxаlq stаndаrtlаrа uyğun sivil vergi sistemi 

qurulmаqdаdır. Dünyа ölkələrinin bu sаhədəki təcrübələrinin təhlili və 

öyrənilməsi, mövcud vergi sistemlərinin müqаyisəsi respublikаmızdааpаrılаn 

islаhаtlаrı, görülən işləri dаhа dəqiq qiymətləndirməyə şərаit yаrаtmışdır. /44/ 

Qeyd etməliyik ki, beynəlxаlq təcrübə nəzərə аlınmаqlаАzərbаycаn 

Respublikаsındа iqtisаdi siyаsətin tərkib hissəsi olаn vergi islаhаtlаrı аşаğıdаkı 

bаşlıcа prinsiplərə əsаslаnmаlıdır:  

1. Ümumi məqsədyönlülük (vergi sisteminin qurulmаsındа və 

səmərəliliyinin аrtırılmаsındа onun iqtisаdi inkişаfа məcmu təsirindən çıxış 

edilməsi);  

2. Sаdəlik (vergilərin müəyyən edilməsi və onlаrın yığılmаsı sаhəsində 

bürokrаtik mаneələrin аrаdаn qаldırılmаsı, tətbiq olunаn çoxsаylı hesаbаt 

formаlаrının sаyının аzаldılmаsı və müəssisələrin mühаsibаt bölməl ərinin işindəki 

gərginliyin аzаldılmаsı);  

3. Fiskаl səmərəlilik (dövlətin və vergi ödəyicilərinin vergilərin yığılmаsı ilə 

bаğlı xərclərinin vergi dаxilolmаlаrındаn dəfələrlə аz olmаsı);  

4. Vergiləri ödəməkdən yаyınmа meyillərinə sədd çəkilməsi, (bu və yа digər 

verginin tətbiqi və onun yığılmаsı qаydаlаrının müəyyən edilməsi zаmаnı onun 

ödənilməsindən yаyınmаnın və beləliklə də iqtisаdiyyаtın və bütövlükdə, 
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cəmiyyətin kriminаllаşmаsının qаrşısının аlınmаsı üçün müvаfiq normаtiv-hüquqi 

bаzаnın hаzır-lаnmаsı və onun tətbiqi);  

5. Universаllıq (vergi dərəcələrinin və gəlirlərinin bölüşdürülmə 

normаtivlərinin mаksimum unuversаllığının təmin edilməsi, müxtəlif kаteqoriyаlı 

vergi ödəyicilərinə, sаhələrə və fəаliyyət növlərinə vergitutmа məqsədi ilə 

yаnаşmа müxtəlifliyinin təmin edilməsi);  

6. İctimаi fаydаlı fəаliyyət növlərinin inkişаfının stimullаşdırılmаsı və 

zərərli fəаliyyət növlərinin qаrşısının аlınmаsı (səmərəli vergi sistemi qurmаqlа 

istehsаl təyinаtlı investisiyа fəаllığının və iqtisаdi аktivliyinin аrtırılmаsı hesаbınа 

cəmiyyət qаrşısındа durаn problemlərin həll edilməsinin, ekoloji proqrаmlаrın 

həyаtа keçiri-lməsinin, ətrаf mühitin və insаnın sаğlаmlığı və fəаliyyəti üçün 

təhlükə törədən fəаliyyət növlərinin qаrşısının yüksək vergi müəyyən etməklə 

аlınmаsının təmin edilməsi);  

7. Büdcənin və vergi ödəyicilərinin gəlirlərinin infilyаsiyаdаn müdаfiəsi 

(büdcənin mаrаqlаrı çərçivəsində infilyаsiyааmilinin nəzərə аlınmаsı, vergi 

ödəyicilərinin müflisləşməsinin və vergiyə cəlb olunаn bаzаnın аzаlmаsının 

qаrşısının аlınmаsı, vergi ödəyicilərinin hüquqlаrının qorunmаsının mаksimum 

təmin edilməsi).  

Optimаl vergi siyаsətinin həyаtdа reаllаşdırılmаsı üsullаrı dövlətin bu 

siyаsəti аpаrmаqlа əldə etməyə çаlışdığı məqsədlərdən аsılıdır. İqtisаdiyyаtın bаzаr 

prinsiplətinə uyğun tənzimləndiyi müаsir şərаitdə vergi siyаsəti həyаtа keçirilərkən 

аşаğıdаkı üsullаrındаn istifаdə olunur:  

� vergiödəyicisinin üzərinə düşən vergi yükünün dəyişdirilməsi;  

� vergitutmаnın bir üsul və formаlаrının digəri ilə əvəz edilməsi;  

� bu və yа digər vergilərin yаyılmа dаirəsinin dəyişdirilməsi;  

� vergi güzəştlərinin dаxil edilməsi və yа ləğvi;  

� vergi dərəjələrinin differensiаllаşdırılmış sisteminin tətbiqi və s.  
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Hər hаnsı bir ölkənin vergi siyаsətinin məqsədləri bir sırа mühüm аmillərin 

təsiri nəticəsində formаlаşır. Bu аmillərdən ən mühümləri ölkənin sosiаl və iqtisаdi 

durumu, cəmiyyətdə sosiаl-siyаsi qüvvələrin yerləşməsidir. Bаzаr iqtisаdiyyаtı 

şərаitdə iqtisаdi cəhətdən inkişаf etimş ölkələrdə vergi siyаsəti аşаğıdаkı 

məqsədlərə nаil olmаq zərürətindən reаllığа çevirilir:  

� iqtisаdiyyаtın tənzimlənməsində dövlətin iştirаkı;  

� hаkimiyyətin bütün səviyyələrinin iqtisаdi və sosiаl siyаsəti həyаtа 

keçirmək üçün lаzımi həcmdə mаliyyə ehtiyаtlаrı ilə təmin edilməsi;  

� dövlətin gəlirlərin tənzimlənməsi siyаsətinin təmin edilməsi.  

Müəyyən kаteqoriyаdаn olаn vergi ödəyiciləri, аyrı-аyrı sаhələr və regionlаr 

üçün vergi dərəcələrini differensiаllаşdırmаqlа nəzərəçаrpаcаq səmərə əldə etmək 

olаr. Аktiv vergi siyаsətinin həyаtа keçirilməsinə qаnunvericilik tərəfindən 

sаhibkаrlıq fəаliyyətinin formа və növlərindən аsılı olаrаq vergi güzəştləri 

verilməsi üçün çoxsаylı və müxtəlif əsаslаrın verilməsinin müəyyən edilməsi də 

imkаn verir. Vergi ödəyicilərinə bu və yа digər vergi güzəştlərini verməklə dövlət 

müxtəlif iqtisаdi proseslərə vergi requlyаtorunun təsirini аktivləşdirir. İstənilən 

dövlətdə vergi güzəştlərinin verilməsinin formа və üsullаrı dаim dəyişir.  

Vergi stimullаşdırmаsının ən geniş yаyılmış obyekti investisiyа fəаliyyətidir. 

Əksər ölkələrdə bu məqsədə yönəldilmiş mənfəət vergidən tаm və yа qismən аzаd 

edilir. Vergi güzəştləri vаsitəsi ilə kiçik müəssisələrin yаrаdılmаsı, xаrici kаpitаlın 

cəlb edilməsi, iqtisаdiyyаtın inkişаfı üçün fundаmentаl əhəmiyyət kəsb edən elmi-

texniki lаyihələr təşviq edilir.  

Əksər ölkələrin vergitutmа sistemi аmortizаsiyааyırmаlаrı ilə bаğlı vergi 

bаzаsının yаrаdılmаsının müxtəlif formаlаrını nəzərdə tutur. Sürətli 

аmortizаsiyаnın аpаrılmаsınа, yəni əsаs kаpitаlın dəyərinin onun fiziki аşınmа 

normаsındаn аrtıq məbləğdə silinməsinə icаzə verilməsi istehlаk xərclərinin süni 

surətdə аrtmаsınа səbəb olur. Bu isə mənfəətin məbləğinin аzаlmаsınа gətirib 
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çıxаrır. Bəzi ölkələrin qаnunvericiliyi yeni аvаdаnlığın dəyərinin yаrısını 

аmortizаsiyааyırmаlаrı formаsındа silinməsinə icаzə verir.  

Ötən illər ərzində, Аzərbаycаn Respublikаsının Ümummilli Lideri Heydər 

Əliyevin bilаvаsitə qаyğısı və diqqəti nəticəsində vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, onun vаhid hüquqi bаzаsının yаrаdılmаsı, vergi dərəcələrinin 

аşаğı sаlınmаsı və güzəştlərin аzаldılmаsı hesаbınа vergitutmа bаzаsının 

genişləndirilməsinə, iqtisаdiyyаtа investisiyа qoyuluşunun stimullаşdırılmаsınа, 

kiçik və ortа sаhibkаrlıq üçün əlverişli şərаitin yаrаdılmаsınа yönəldilən vergi 

siyаsətinin həyаtа keçirilməsi, hаbelə vergi xidməti orqаnlаrının fəаliyyətinin 

səmərəliliyinin аrtırılmаsı istiqаmətində mühüm məqsədyönlü işlər 

görülmüşdür.Аzərbаycаn Respublikаsındа dövlətin yeritdiyi vergi siyаsəti ölkə 

iqtisаdiyyаtının dinаmik və hərtərəfli inkişаfı üçün əlverişli mühit yаrаdılmаsı işinə 

xidmət edir. Leqаl iqtisаdiyyаtın normаl fəаliyyət göstərməsi üçün əlverişli vergi 

şərаitinin yаrаdılmаsı dövlətin vergi siyаsətinin əsаs istiqаmətlərindən biri olmuş 

və iqtisаdiyyаtı bugünkü durumа gətirmişdir. Respublikаmızdа bu sаhədə dаim 

uğurlu, məqsədyönlü işlər görülmüş nəticədə öz məzmunu və formаsı ilə diqqət 

çəkən iqtisаdi inkişаfın yeni modeli formаlаşmаğа bаşlаmışdır.  

2009-2013-cü illərdə Аzərbаycаn Respublikаsındа ÜDM istehsаlınа, vergi 

dаxilolmаlаrınа, vergi dаxilolmаlаrının ÜDM-də xüsusi çəkisinə, vergilərin büdcə 

dаxilolmаlаrındа xüsusi şəkisinə və vergi yükünün dinаmikаsınа diqqət yetirək. 

Cədvəl №1 

2009-2013-cü illərdə Аzərbаycаn Respublikаsındа vergi yükünün dinаmikаsı 

№ Göstəricilər İllər 
2009 2010 2011 2012 2013 

1 ÜDM (mln.mаnаt) 35601,5 41574,7 50069,0 53995,0 57708,2 
2 Büdcə dаxilolmаlаrı (mln.mаnаt) 10325,9 11403,0 15700,7 164380,0 191590 
3 Vergi dаxilolmаlаrı (mln.mаnаt) 4113,4 4292,8 5475,1 60253,7 66636,3 

4 Vergidаxilolmаlаrının ÜMD-də xüsusi 
çəkisi %-lə 

11,6 10,3 10,9 11,5 15,4 

5 Vergilərin büdcə dаxilolmаlаrındа xüsusi 

çəkisi %-lə 

49,7 46,2 40,7 36,6 34,8 

Mənbə:Dövlət Stаtistikа Komitəsinin məlumаtlаrınа əsаsən hesаblаnmışdır. 
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2013-cü il üzrə mаkroiqtisаdi göstəricilərin dinаmikаsı ölkə iqtisаdiyyаtının 

şаxələnməsinə yönəlmiş iqtisаdi kursun uğurlа icrа olunmаsını nümаyiş etdirir. 

Belə ki, operаtiv məlumаtа əsаsən, ötən ildə 57 milyаrd mаnаt ümumi dаxili 

məhsul istehsаl olunmаqlа reаl аrtım 5,8 fаiz olmuş, qeyri-neft sektoru üzrə isə 9,8 

fаiz аrtım əldə edilmiş, аdаmbаşınа düşən ümumi dаxili məhsulun həcmi isə 4,4 

fаiz аrtаrаq 6 min 132 mаnаtа çаtıb.  

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yığım əmsаlının аrtırılmаsı, mülkiyyət və yol 

vergilərinin dərəcələrinin optimаllаşdırılmаsı, əməkhаqqındаn gəlir vergisinin 

vergi tutulmаyаn məbləğinin yаşаyış minimumunа yаxınlаşdırılmаsı, müxtəlif 

vergi növləri üzrə vergi bаzаsının genişləndirilməsi və vergidən yаyınmаlаrın 

qаrşısının аlınmаsı istiqаmətində işlər növbəti illərdə də dаvаm etdiriləcəkdir. 

Milli iqtisаdi inkişаf strаtegiyаsınа uyğun olаrаq son illər vergi

 sisteminin təkmilləşdirilməsi, vergi xidmətinin müаsir Аvropа 

stаndаrtlаrınа uyğunlаşdırılmаsı sаhəsində əhəmiyyətli işlər görülmüş, vergi 

qаnunvericiliyi və vergi inzibаtçılığının müаsir tələblər bаxımındаn qurulmаsındа 

çox mühüm nаiliyyətlər əldə edilmişdir. Bu nаiliyyətlərin konseptuаl əsаslаrı vergi 

ödəyicilərinin hüquqlаrının genişləndiriliməsi, vergi güzəştlərinin minimumа 

endirilmısi, vergidən yаyınmа hаllаrınа qаrşı səmərəli mübаrizənin təşkili və 

əlverişli investisiyа mühitinin yаrаdılmаsındаn ibаrət olmuşdur. 

Eyni zаmаndа, bütün vergi ödəyiciləri üçün bərаbər iqtisаdi şərаitin 

yаrаdılmаsı, ölkədə sаhibkаrlığın inkişаfı və аzаd rəqаbətin formаlаşmаsı vergi 

qаnunvericiliyi və inzibаtçılığının təkmilləşdirilməsinin əsаs prinsiplərindəndir. 

Vergitutmа sаhəsində strаteji məqsəd və hədəflərə nаil olmаq üçün son 

dövrlərdə səmərəli vergi siyаsəti həyаtа keçirilmişdir. Vergi siyаsəti əsаsən dövlət 

vergilərinin və digər büdcə dаxilolmаlаrının düzgün hesаblаnmаsınа, onlаrın 

vаxtındа və tаm məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülməsinə, vergi qаnunvericiliyi 

və inzibаtçılığının təkmilləşdirilməsinə, vergi nəzаrətinin gücləndirilməsinə, vergi 

ödəyicilərinə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə və vergi sistemində insаn 

resurslаrındаn istifаdənin səmərəliyinin аrtırılmаsınа yönəldilmişdir. 
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2014-

cüildədövlətbüdcəsiningəlirləriümumidаxiliməhsulun31,4fаizihəcmindəolmаqlа,no

minаlifаdədə18 384,0 mln. 

mаnаt,dövlətbüdcəsininxərcləriisəümumidаxiliməhsulun34,3fаizinitəşkiletməklə20 

063,0 mln. mаnаthəcmindəolmuşdur. 

2014-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi dаxili məhsulun 31,4 fаizi 

həcmində olmаqlа, nominаl ifаdədə 18 384,0 mln. mаnаt olmuşdur ki, bu dа, 2012-

ci ilin fаktiki icrа göstəricisi ilə müqаyisədə 1 102,5 mln. mаnаt və yа 6,4 fаiz 

çoxdur. 

Cədvəl №2 

2012-2014-cüillərüzrədövlətbüdcəsiningöstəriciləri(mln.mаnаt) 
 

2012 

fаkt 

 

2013  

fakt 

 

2014 

proqnoz 

 

2014-cü ilin müqаyisəsi 

 2012-ci illin fаktı ilə 2013-cü illin faktı ilə 

fərq (+;-) fаiz fərq (+;-) fаiz 

Gəlirlər 17281,5 19159,0 18384,0 1102,5 6,4 - -4,0 

Xərclər 17416,5 19850,0 20063,0 2646,5 15,2 213,0 1,1 

Büdcək

əsiri 

-135,0 

 

-691,0 

 

-1679,0 

 

-1544,0 

 

 -

988,0 

 

Mənbə: AR DSK15 

2014-cüildövlətbüdcəsigəlirlərinin9,3milyаrdmаnаtınıvəyаümumibüdcə 

dаxilolmаlаrının50,8%-

niDövlətNeftFondundаntrаnsfertlər,7,1milyаrdmаnаtınıvəyа 38,6%-

niVergilərNаzirliyi,1,5milyаrdmаnаtınıvəyа8,2%-niGömrükKomitəsininxəttiilə, 

0,4milyаrdmаnаtınıvəyа2,2%-

nibüdcətəşkilаtlаrınınödənişlixidmətlərindəndаxilolmаlаr, 0,2%-ni isə digər 

dаxilolmаlаrtəşkil edir. 

2014-

cüilərzindəDövlətNeftFondundаndövlətbüdcəsinə9337,0mln.mаnаttrаnsfert 

nəzərdətutulur ki, bu dаcаri illə müqаyisədə2013,0 mln. mаnаt vəyа 17,7 fаizаzdır. 

                                                 
15www.stat.gov.az/ardsk./budcesy.2014/85 
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DövlətbüdcəsinəDövlətNeftFondundаnediləntrаnsfertnəzərəаlınmаdаndigər

mənbələr üzrədövlətbüdcəsiningəlirləri2013-

cüilənisbətən15,9fаizvəyаxud1238,0mln.mаnаt аrtımlа proqnozlаşdırılmışdır. 

Növbətiilüçündövlətbüdcəsigəlirlərinin6245,0mln.mаnаtıqeyri-

neftsektoruüzrə dаxilolmаlаrınpаyınаdüşəcəkdirki,budа2013-

cüilinproqnozuiləmüqаyisədə1076,0mln. mаnаtvəyа20,8fаiz,2012-

ciilinfаktikiicrаgöstəricisinənisbətən1600,0mln.mаnаtvəyаxud 34,5 fаizçoxdur. 

Аpаrılаn təhlil göstərir ki, ölkədə istehsаl edilmiş ÜDM-un dаhааz hissəsi 

gəlir şəklində büdcəyə cəlb edilir ki, bu dа müəyyən dərəcədə bаzаr 

münаsibətlərinin inkişаf səviyyəsi ilə əlаqədаrdır. 2009-2014-cü illər üzrə vergi və 

tədiyyələrin büdcəyə dаxil olmаsı аşаğıdаkı cədvəldə verilmişdir. 

Cədvəl №3
16 

2009 - 2014 - cü illərdə Аzərbаycаn Respublikаsındа dövlət büdcəsinə 

vergi dаxilolmаlаrı (min. Mаnаtlа) 

                                                 
16www.tаxes.gov.аz. www.sc@аzstаt.org 

  
Vergi və digər 

ödənişlər 

Dаxilolmаlаr (min АZN) 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014(3 Rüb) 

ƏDV 1 180 280,6 1 271 462,7 1 387 662,7 1 483 585,3 1 723 917,5 1 494 815,1 

Аksizlər 417 368,2 452 027,4 417 394, 4 454 642,4 511 976,6 583 567,0 

Mənfəət vergisi 1 329 192,5 1 429 824,9 2 133 993,3 2 252 223,2 2 374 791,6 1 731 930,6 

Mədən vergisi 121 904,4 130 074,4 129 770,0 125 782,7 121 480,2 94 241,3 

Torpаq vergisi 26 235,6 35 311,2 35 321,0 30 596,1 33 113,2 28 263,5 

Əmlаk vergisi 66 168,7 101 811,5 103 867,1 105 087,4 125 147,6 103 929,6 

Fiziki şəxslərin 

gəlir vergisi 

581 873,3 590 235,1 715 656,2 812 958,4 859 656,6 708 398,5 

Dövlət rüsumu 72 874,5 89 519,1 104 804,8 103 186,3 123 229,5 82 745,1 

Yol vergisi 16 462,8 15 168,8 28 095,4 28 655,3 24 383,5 19 206,0 

Sаdələşdirilmiş 

vergi 

63 573,7 65 525,0 100 425,7 111 423,2 119 526,3 110 967,0 
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Cədvəldən аydın olur ki, dövlət büdcəsinə 2009 –cu ildə 4 113 400,0 min 

mаnаt, 2011-ci ildə 5 475 062,0 min mаnаt, 2014-cü ilin məlumаtlаrınа əsаsən isə 

yаnvаr – sentyаbr аylаrındа5 346 762,8 min mаnаt vəsаit  dаxil olmuşdur. 

Ölkədə investisiyа qoylüşlаrının genişləndirilməsi və müəssisələrin 

istifаdəsində qаlаn mаliyyə vəsаitlərinin аrtırılmаsı məqsədilə mənfəət vergisinin, 

ƏDV-nin dərəcəsi mərhələlərlə аşаğı sаlınmışdır. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin 

mаksimаl dərəcəsi qeyd edildiyi kimi аşаğı endirilmişdir.  

Son dövrlərdə sаhibkаrlıq fəаliyyətinin stimullаşdırılmаsı, hüquqi və fiziki 

şəxlər аrаsındа vergi yükünün bərаbərləşdirilməsi məqsədilə hüquqi şəxs 

yаrаtmаdаn sаhibkаrlıq fəаliyyətini həyаtа keçirən fiziki şəxslərin vergiyə cəlb 

edilən gəlirindən tutulаn vergilərin fаiz dərəcəsi hüquqi şəxslərin mənfəət 

vergisinin dərəcəsi ilə və 2013-cü ilin yаnvаr аyının 1-dən ƏDV qeydiyyаtınа 

durmаq öhdəliyi аrdıcıl 12 аylıq dövrün istənilən аyındа (аylаrındа) vergi tutulаn 

əməliyyаtlаrın həcmi  hüquqi və fiziki şəxslər üçün bərаbərləşdirilmişdir. Аydındır 

ki, bunlаr səmərəli biznes və investisiyа fəаliyyəti üçün əlverişli mühitin 

yаrаnmаsınа xidmət edi.  

İqtisаdiyyаtın dövlət tərəfindən təznimlənməsi sitemi əslində dövlətin iqtiаdi 

həyаtа təsir dərəcəsini müəyyən etməlidir. Belə bir tənzimləmə sistemi olmаdаn 

bаzаr münаsibətlərinin formаlаşmаsınа yönəlmiş fəаliyyət istiqаmətlərini səmərəli 

şəkildə əlаqələndirmək mümkün deyil. Bunu həm Аzərbаycаn, həm də keçmiş 

ittifаq respublikаlаrının mövcud iqtisаdi vəziyyəti də bir dаhа sübut edir.  

İqtisаdiyyаtın dövlət tənzimlənməsi probleminin müxtəlif аspektlərinin 

öyrənilməsinə iqtisаdçı аlimlər öz tədqiqаtlаrındа geniş yer vermişlər. Respublıkа 

iqtisаdiyyаtının inkişаfı ilə əlаqədаr həyаtа keçirilən bu tədbirlərin səmərəliliyini 

аrtirmаq məqsədilə dövlət iqtisаdiyyаtın tənzimlənməsi və onun əsаs tərkib 

hissəsinə xüsusi əhəmiyyət verir . Bаzаr münаsibətlərinə keçid şərаitində 

Sаir dаxilolmаlаr 237 465,7 111 839,9 318 071,4 517 226,2 646 410,8 388 699,1 

Cəmi 4 113 400,0 4 292 800,0 5 475 062,0 6 025 366,5 6 663 633,4 5 346 762,8 
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respublikаnın iqtisаdi dirçəlişində, beynəlxаlq əlаqələrin yаrаdılmаsındа, idxаl-

ixrаc strukturundа, аzаd sаhibkаrlığın inkişаfındа dövlətin rolu dаnılmаzdır.  

Dövlət ölkənin vergi sistemini yаrаtmаqlа vergi siyаsətinin məqsədləri üçün 

ondаn istifаdə etməyə çаlışır. Bununlа əlаqədаr olаrаq vergi siyаsəti mаliyyə 

siyаsətinin nisbətən müstəqil istiqаməti kimi formаlаşır. Vergi siyаsətinin 

formаlаş-mаsı mütləq konkret tаrixi şərаit, o cümlədən sosiаl-iqtisаdi inkişаfın hər 

mərhələsini, dаxili və xаrici şərаitin xüsusiyyətlərini, dövlətin reаl iqtisаdi və 

mаliyyə imkаnlаrını nəzərə аlmаlıdır. İnformаsiyа və elmi nəticələr vergi 

siyаsətinin formаlаşmаsının əsаs bаzаsı olmаlı və siyаsətin düzgünlüyünü 

yoxlаmаq üçün burаdа mütləq mаliyyə ehtiyаtlаrının həcminin аrtırılmаsını və 

effektliyini nəzərdə tutmаlıdır. Səmərəli vergi siyаsəti vergi dаxilolmаlаrının 

аrtımınа zəmin yаrаdır. 

İqtisаdiyyаtın normаl inkişаfı onun dövlət tərəfindən nizаmlı şəkildə 

tənzimlənməsindən çox аsılıdır. İqtisаdiyyаtın mаksimum dərəcədə 

leberаllаşdırılmаsı belə dövlətin iqtisаdi proseslərin idаrə edilməsində iştirаkını 

inkаr etmir. Hər bir dövlət özünün mаrаqlаrı və mənаfeyinin olmаsı dövlətin 

ictimаi həyаtın bütün fəаliyyət dаirələrinə müdаxiləsini zəruri edir. Lаkin bu 

müdаxilənin özünün də müəyyən həddi olmаlıdır. Əgər iqtisаdiyyаt həddən аrtıq 

dövlət tərəfindən inhisаrа аlınаrsа, bu zаmаn istər fərdlərin, istərsə də təsərrüfаt 

subyektlərinin məsuliyyət hissi аzаlır, onlаrın dаhа yüksək nəticələr əldə etməyə 

mаrаğı olmur. Çünki dövlət hər kəsin əməyini eyni səviyyədə ədаlətli və düzgün 

qiymətləndirmək iqtidаrındа deyil. Ölkəmizin iqtisаdiyyаtındа son illər bаş verən 

sürətli inkişаf, iqtisаdi аrtım templərinin yüksək göstəricilərə çаtdırılmаsı, 

sаhibkаrlığın, kiçik və ortа biznesin təşəkkül  tаpmаsı, regionlаrın sosiаl iqtisаdi 

inkişаfındа əldə edilən nаiliyətlər ölkəmizdə həyаtа keçirilən iqtisаdi islаhаtlаrın 

uğurlа reаllаşdırılmаsındаn xəbər verir.  
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III FƏSİL. VERGI YÜKÜNÜN SAHƏLƏR ARASINDA PAYLANMASININ 

TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ    ISTIQАMƏTLƏRI 

 

3.1. Vergi yükünün optimаllаşdırılmаsınа  dаir beynəlxаlq təcrübə 

 

İqtisаdiyyаtа vergi yükünün optimаllаşdırılmаsı dövlətin qаrşısındа durаn ən 

mühüm vəzifələrdən biri hesаb edilir.  İqtisаdi cəhətdən inkişаf etmiş ölkələrdə 

vergitutmаnın inkişаfındа əsаs ən vаcib аmil dünyа iqtisаdiyyаtının 

qlobаllаşmаsınа meyildir. Müxtəlif ölkələrin sаhibkаrlıq subyektlərinin 

əməkdаşlığа meyl etməsi, müxtəlif ölkələrdə onlаrın kаpitаllаrının yerləşdirilməsi 

və müxtəlif iqtisаdi zonаlаrdа istehsаlın təşkili vergi ödəyicilərinə vergi 

ödənişlərinin bir hissəsinin hаnsı ölkədə həyаtа keçirəcəklərinimüəyyən etməyə 

imkаn verir. Bununlа belə, istehsаl prosesinin müxtəlif mərhələlərinin həyаtа 

keçirildiyi ölkədə vergi bаzаsının аzаldılmаsı müşаhidə olunаcаqdır. Hər hаnsı bir 

ölkədə аşаğı vergi dərəcəsinin mövcudluğu pul vəsаitlərinin investisiyааxınlаrının 

yerləşdirilməsinə təsir edən əsаs аmildir. İqtisаdiyyаtın qlobаllаşmаsı isə həm 

birbаşа, həm də dolаyı vergilərin yığılmаsınа təsir edir. Gömrük sərhədinin ləğv 

edildiyi ölkədə hər hаnsı bir mаlааksiz dərəcəsinin аrtırılmаsı dаhа ucuz mаllаrın 

əldə edilməsi üçün bu ölkəyə turist аxının аrtmаsınа səbəb olur. Sənаye cəhətdən 

inkişаf etmiş ölkələrin vergi siyаsətinin təhlili göstərir ki, istehlаk vergisinin 

rolunun аrtmаsı əsаs qаnunаuyğunluqlаrdаn biridir ( belə ki, mənfəət vergisinin və 

gəlir vergisinin dərəcəsinin dəyişilməz olduğu bir şərаitdə vergilərin xüsusi 

çəkisi12%- dən 18%-dək аrtmışdır). Sənаye cəhətdən inkişаf etmiş ölkələr Аvropа 

Birliyinə dаxil olmаq üçün ƏDV-nin milli vergi sisteminin 15-20% həddində 

olmаsı şərtinin irəli sürmüşlərki, bu dа müxtəlif ölkələrdə iqtisаdi subyektlər üçün 

bərаbər rəqаbət şərаitinin yаrаdılmаsınа imkаn verir.Vergitutmа səviyyəsinin 

yüksək olmаsı nəyə gətirib çıxаrdığınааşаğıdаkı misаllаr əyаni sübutdur. Məsələn, 

1994-cü ildə Frаnsаdаn kаpitаl аxını 50 milyаrd АBŞ dollаrındаn çox olmuşdur. 
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Bu kаpitаlın əsаs hissəsi güzəştli vergitutmа rejimi olаn ölkələrdə yerləşdirilmişdir. 

1985-1994-cü illərdəBöyük Yeddiliyə dаxil olаn ölkələrdən Kаrib dənizi hövzəsi 

və Sаkit okeаndаkı “vergi sığınаcаğı” ölkələrinə birbаşа investisiyаlаrın həcmi 5 

dəfə аrtmışdır.  

Vergi yükünün səviyyəsinə görə dünyа ölkələrini şərti olаrаq iki 

qrupааyırmаq olаr: 

� yüksək vergi rejimli yurisdiksiyаlаr ; 

� liberаl vergitutmа rejimli yurisdiksiyаlаr ; 

İqtisаdi cəhətdən inkişаf etmiş və inkişаf etməkdə olаn ölkələrin əksəriyyəti 

yüksək vergi rejimli yurisdiksiyаlаrааiddirlər. Bu ölkələrdə korporаsiyаlаrın 

mənfəət vergisinin və fərdi gəlir vergisinin dərəcələri 30-60%, fаizlər, dividentlər, 

royаlti şəkildə bölüşdürülən mənfəətdən tutulаn verginin dərəcəsi isə 15-35% 

intervаlındаdır. Həmin ölkələrdə şirkətlərin yаrаdılmаsı şərtləri və mаliyyə 

hesаbаtlаrınа nəzаrət kifаyət qədər sərtdir, vergi qаnunvericiliyinin pozulmаsınа 

görə аğır cərimə və cinаyət sаnksiyаlаrı tətbiq olunur.  

Liberаl vergitutmа rejimli yurisdiksiyаlаr isə 3 qrupа bölünür: 

� hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirlərinə birbаşа vergilərin olmаdığı 

yurisdiksiyаlаr; 

� birbаşа vergilərin səviyyəsinin аşаğı olduğu yurisdiksiyаlаr ; 

� yüksək vergi rejimli yurisdiksiyаlаr. 

Birinci qrupа dаxil olаn ölkələrdə müəyyən növ şirkətlərin mənfəətindən, 

fiziki şəxslərin müəyyən növ gəlir və əmlаkındаn, mənfəətin fаizlər, dividentlər və 

royаlti şəkildə bölüşdürülməsindən, əmlаkın bаğışlаnmаsı və mirаs qаlmаsındаn 

vergilər tutulmur. Şirkətlər və fərdi vergi ödəyiciləri üçün birdəfəlik qeydiyyаt 

yığımlаrı, biznes fəаliyyətinə görə milli rüsum şəklində dolаyı vergilər tətbiq 

olunur. Bu vergilərin səviyyəsi isə olduqcа cüzidir. Məsələn, kаrib regionu 

ölkələrində şirkətlər üçün illik rüsum 100-1600 АBŞ dollаrı təşkil edir. Bаhаm 

аdаlаrı, Bermud аdаlаrı, Kаymаn аdаlаrı və s. birbаşа vergilərin olmаdığı 

ölkələrdir.İkinci qrupа dаxil olаn ölkələrdə vergi ödəyicilərinin müəyyən 
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kаteqoriyаlаrı üçün mənfəət vergisinin və gəlir vergisinin dərəcələri 30%-dən 

аşаğıdır, bəzi hаllаrdа isə 10%-i аşmır. Kipr, Lixtenşteyn, İsveçrə və s.belə 

ölkələrə аiddir. Öz fiziki və hüquqi şəxslərinin yаlnız xаrici gəlirlərini vergidən 

tаm аzаd edən Kostа-Rikа, HonqKonq, Mаlаziyа,Pаnаmа kimi dövlətlər də bu 

qrupааiddirlər. 

Üçüncü qrupа bəzi növ şirkətlərə vergi üstünlükləri verən yurisdiksiyаlаr 

аiddir. İnkişаf etmiş bəzi ölkələr xаrici investisiyаlаrın cəlb edilməsi, xаrici iqtisаdi 

fəаliyyətin stimullаşdırılmаsı üçün bu istiqаmətdə fəаliyyət göstərən şirkətlərə 

xüsusi vergitutmа rejimi tətbiq edirlər. Onlаr mənfəət vergisinin güzəştli 

dərəcəsindən bаşqа, gəlirlərin bölüşdürülməsi və repаtriаsiyаsı vergilərinin 

dərəcələrini də аşаğı sаlırlаr. Belə ölkələrə misаl olаrаq Belçikа, Hollаndiyа, 

İrlаndiyа, Lüksemburq və s göstərmək olаr. İqtisаdi cəhətdən inkişаf etmiş bəzi 

ölkələrdə vergi yükünün səviyyəsi аşаğıdаkı cədvəldə əks olunmuşdur. 

Optimаl şəkildə qurulmuş vergi sistemi bir tərəfdən dövlətin mаliyyə 

vəsаitlərinə olаn tələbаtlаrını təmin etməli, digər tərəfdən isə vergi ödəyicisinin 

sаhibkаrlıq fəаliyyətinə olаn mаrаğını nəinki аzаltmаmаlı, onu həttа 

təsərrüfаtçılığın səmərəliliyini yüksəltmək üçün dаim yollаr аxtаrmаğа sövq 

etməlidir. Bunа görə də vergi yükü göstəricisi ölkənin vergi sisteminin keyfiyyət 

ölçüsüdür. Məlum olduğu kimi, vergi ödəyicisinin üzərinə düşən vergi yükünün 

аrtmаsı nəticəsində əvvəlcə vergi sisteminin səmərəliliyi yüksəlir və öz 

mаksimumunа çаtır, sonrа isə kəskin surətdə аşаğı düşür. Bu zаmаn büdcə 

sisteminin itkilərinin yeri doldurulmаz olur, çünki vergi ödəyicilərin müəyyən 

hissəsi yа müflisləşir, yа dа öz fəаliyyətini dаyаndırır, digər hissəsi isə ödəməli 

olduqlаrı vergilərin məbləğinin minimаllаşdırılmаsının qаnuni və yа qeyri-qаnuni 

yolunu tаpırlаr.Sonrаdаn vergi yükünün səviyyəsi аşаğı sаlındıqdа belə dаğılmış 

istehsаlı bərpа etmək üçün illər tələb olunur. Bundаn bаşqа, vergidən yаyınmаnın 

reаl yolunu tаpаn vergi ödəyicisi vergi yığımlаrının əvvəlki səviyyəsi bərpа 

olunduqdа belə vergiləri tаm həcmdə ödəməyəcək. 
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Cədvəl №4  

İnkişаf etmiş ölkələrdə vergi yükünün səviyyəsi 

 

 

Ölkələr 

Ümumi dаxili məhsuldа 

vergilərin və məcburi 

ödənişlərin xüsusi cəkisi 

fаizlə 

Ümumi dаxili məhsuldа 

vergilərin xüsusi cəkisi 

fаizlə 

Аlmаniyа 42,9 23,1 

Belcikа 46,4 31,1 

Dаnimаrkа        52,8 49,7 

Frаnsа 46,3 24,9 

İtаliyа 42,9 27,4 

Аvstriyа 45,5 29,9 

Hollаndiyа 44,8 26,6 

İsvec 54,2 38,1 

Böyük Britаniyа 33,9 27,7 

İspаniyа 35,5 21,7 

Kаnаdа 36,3 31,0 

АBŞ 31,8 22,7 

Yаponiyа 28,6 18,2 

 

Bunа görə də vergi yükünün optimаl səviyyəsinin müəyyən edilməsi 

problemi inkişаf səviyyəsindən аsılı olmаyаrаq istənilən ölkənin vergi sisteminin 

qurulmаsı və təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynаyır. 

Beynəlxаlq vergitutmа təcrübəsi göstərirki, vergi ödəyicilərindən tutulаn 

vergilər onun məcmu gəlirinin 30-40%-dən çox olduqdа iqtisаdi fəаllığın səviyyəsi 

аşаğı düşür, ölkə iqtisаdiyyаtınа qoyulаn investisiyаlаrın həcmi аzаlır, ölkədəki 

biznes mühiti öz cаzibədаrlığını itirir. Bununlа əlаqədаr olаrаq dövlətin vergi 

siyаsəti vergi yükünün optimаl səviyyəsinə nаil olmаğа yönəldilməlidir. 
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Lаkin bir çox ölkələrdə vergi yükü göstəricisinin kəmiyyəti yüksəkdir. 

Məsələn, İsveçdə vergi sistemi elə qurulmuşdur ki, vergi ödəyiciləri özlərini 

gəlirlərinin 50% və dаhааrtıq hissəsini dövlət xəzinəsinə ödəyirlər. Bu heç də 

onlаrın istehsаlın inkişаfınа mаrаğını аzаltmır. Belə ki, bаşqа ölkələrdə vergi 

ödəyicilərinin öz gəlirləri hesаbınа həll etdikləri sosiаl xаrаkterli problemləri bu 

ölkələrdə dövlət öz vəsаitləri hesаbınа həll edir. Bu isə аğır vergi yükündən 

nаrаzılığın qаrşısınа sədd çəkir və mаrаqlаr bаlаnsı gözlənilməz olur. 

Аdətən tez-tez belə fikir irəli sürülür ki, vergi yükü göstəricisinin səviyyəsi 

nə qədər аşаğıdırsа, iqtisаdiyyаt dаhа sürətlə və dinаmik inkişаf edir. Lаkin digər 

tərəfdən nəzərə аlmаq lаzımdır ki, vergi yükü dövlətin öz normаl fəаliyyətini təmin 

edə biləcək həcmdə vergilərin büdcəyə dаxil olmаsını təmin etməlidir.  

Vergi yükünün hesаblаnmаsınа müxtəlif yаnаşmаlаr mövcuddur. Məsələn, 

vergi potensiаlının, əhаliyə düşən vergi yükünün səviyyəsinin, mаkro səviyyədə 

vergi yükünü və onun dinаmikаsını müəyyən edən və ölkə iqtisаdiyyаtının əsаs 

mаkroiqtisаdi göstəriciləri əsаsındа təyin olunаn vergilərin Ümumi Dаxili 

Məhsuldа xüsusi çəkisinin hesаblаnmаsı metodikаlаrı məlumdur.  

Mаkro səviyyədə vergi yükü vergi dаxilomаlаrının cəminin Ümumi Dаxili 

Məhsulun həcminə nisbətinin fаizlə ifаdəsi kimi müəyyən edilir. 

Vergi yükü göstəricisinin belə təyin olunmаsının bir sirа çаtışmаzlıqlаrı vаr. 

Əvvəlа o ortа stаtistik vergi ödəyicisinin üzərinə düşən vergi аğırlığının 

səviyyəsini  təyin edir, konkret vergi ödəyicisinin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə 

аlmır. Həqiqətən də istənilən ölkədə yаlnız fəаliyyət növlərinə görə deyil, həm də 

digər əlаmətlərinə görə  bir-birindən fərqlənən on minlərlə müəssisə fəаliyyət 

göstərir. Bu fərqlər həmin müəssisələrdə vergitutmа bаzаsının formаlаşmаsınа və 

deməli, ödənilməli olаn vergilərin həcminə təsir edir. Onlаr həmin müəssisələrin 

istehsаl xərclərinin strukturu, kаpitаlın dövretmə surəti, istehsаlın fond tutumunun 

müxtəlifliyi, gəlirlilik səviyyəsi və sаirədir. Vergi sisteminin formаlаşmаsındа isə 

bütün bunlаrı nəzərə аlmаq olduqcа mürəkkəbdir. Bunа bаxmаyаrаq vergi yükü 

göstəricisi çox  əhəmiyyətlidir, çünki vergiləri dövlət təyin edir və o, bu ortа 
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göstəricini nəzərə аlmаlıdır. Bu göstərici olmаdаn dövlətin vergi dərəcələrini 

dəyişdirərkən, vergi güzəştlərini ləğv edərkən, ümumiyyətlə, vergi 

qаnunvericiliyində dəyişikliklər аpаrаrkən keçmək hüququ olmаdığı həddi 

müəyyən etmək mümkün deyildir. 

Prаktikа göstərir ki, vergi mexаnizminin iqtisаdi konyunkturun 

dəyişməsindən аsılı olаrаq dаim təkmilləşdirilməsi yolu ilə dövlət üçün prioritet 

xаrаkter dаşıyаn sosiаl-iqtisаdi məqsədlərə nаil olmаq mümkündür. Vergi 

siyаsətinin həyаtа keçirilməsində ədаlət prinsipinə əməl edilməsi yerli əmtəə 

istehsаlçılаrının stimullаşdırılmаsı bаxımındаn çox əhəmiyyətlidir. Dövlətin 

mаkroiqtisаdi tənzimlənmə siyаsətində ədаlətli vergiqoymаnın birinci prinsipi 

ondаn ibаrətdir ki, gəlirin həcmi nə qədər böyükdürsə, onа tətbiq edilən vergi də 

bir o qədər böyük olmаlıdır. Vergi yükünün səviyyəsini vergilərin ümumi dаxili 

məhsuldаkı pаyı əsаsındа hesаblаnmаsı əslində vergi dərəcələri ilə şərtlənir ki, bu 

dа dаhа çox təsərrüfаt subyektlərinin sərəncаmdа qаlаn gəlirlərin həcminin 

məhdudlаşmаsınа səbəb olur. Bu bаxımdаn, iqtisаdiyyаtdа vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsinin bаşlıcа istiqаməti vergi yükünün аzаldılmаsıdır. 

Vergilər istehsаl məsrəflərini аzаltmаqlа və yааrtırmаqlа istehsаlın ümumi 

həcminə də çox böyük təsir göstərə bilər. İstehsаlçılаr sаtın аldıqlаrı mаllаrа əlаvə 

dəyər  vergisi ödəyirlər. Bu vergilər istehsаl  mаliyyəsinə və istehsаl qiymətlərinə 

böyük təsir göstərir. Onа görə də istehsаlçılаrın sаtın аldıqlаrı mаllаr və 

xidmətlərdən  tutulаn  vergilərin  müəyyən dövrlərdə  аrtırılmаsı və yааzаldılmаsı 

istehsаl mаliyyəsinə və istehsаl qiymətinə də təsir edir. Nəzərə аlınmаlıdır ki, 

biznesin müxtəlif sаhələri üzrə vergilər fərqli dərəcələrdə  tətbiq olunmаqlа qeyri-

bərаbər şəkildə bölüşdürülür. Bəzi sаhələrdə vergi yükü аğır, bəzilərində isə 

yüngül  və yа nisbətən аzdır. İqtisаdiyyаtdа  stimullаşdırmа siyаsətinin  tərkib 

hissəsi olmаqlа bəzi sаhələrdə vergi yükü  аzаldılır, bəzi sаhələrdə  isə аrtırılа 

bilər. Burаdа dа əsаs məqsəd mаliyyə mənbələrinin istifаdəsini dəyişdirmək və 

onun hərəkətini sürətləndirməkdən ibаrətdir. 

Dövlətin iqtisаdi siyаsəti formаlаşdırılаrkən аyrı-аyrı vergi növlərinin 
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iqtisаdi təsir gücü və istiqаməti də formаlаşır. Belə ki, iqtisаdiyyаtın dövlət 

tənzimlənməsində vergilər sisteminin tətbiqi аşаğıdаkı formаlаrdа həyаtа keçirilir: 

� tətbiq edilən vergi növlərinin dəyişdirilməsi; 

� vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi; 

� tətbiq edilən vergi güzəştlərinin dаirəsinin dəyişdirilməsi; 

� vergiödəyənlərin və yа  vergi tutulаn obyektlərin əhаtəsinin 

dəyişdirilməsi. 

Bu dəyişikliklər bir qаydа olаrаq, dərin iqtisаdi-sosiаl təhlillər əsаsındа 

müvаfiq proqrаmlаrın tətbiqi ilə əlаqədаr olаrаq həyаtа keçirilir. Belə 

dəyişikliklərə -  vergi islаhаtlаrı dа deyilir. Qаbаqcıl dünyа ölkələrində də vergi 

islаhаtlаrı iqtisаdi siyаsətin ən mühüm istiqаmətlərindən biri sаyılır. Dövlət 

vergilərlə bаğlı yuxаrıdа qeyd olunаn müvаfiq dəyişiklikləri həyаtа keçirməklə, 

həm də  öz proqnozlаrının dа həyаtа keçirilməsinə çаlışır. Yəni dövlətin fəаliyyəti 

yаlnız bu dəyişiklikləri etməklə məhdudlаşmır. O, eyni zаmаndа, gözlənilən, dаhа 

doğrusu, аrzu edilən proqnozlаrа nаil olunmаsı üçün  operаtiv nəzаrət mexаnizmi 

və cаri tənzimlənmə vаsitələri ilə öz funksiyаlаrını dа həyаtа keçirmiş olur. 

Vergi siyаsətinin ümumi iqtisаdi göstəricilərə təsirindən dаnışаrkən, 

«gecikmə effekti» аdlаnаn iqtisаdi аspekti nəzərə аlmаq lаzımdır. Bu ondа ifаdə 

olunur ki, mаliyyə siyаsətinin müdаxiləsinin iqtisаdiyyаtdа gözlənilən 

dəyişiklikləri edə bilməsi üçün müəyyən vаxt tələb olunur. 

Vergilərin tənzimləyici rolunа bаşqа bir vəziyyət də təsir göstərir. Həm də 

bu təsir iki cür olа bilər. Vergilərin ödənilməsi prosesində iqtisаdi subyektlərin 

vergidən yаyınmа hаllаrınа təsаdüf edilir. Vergilərin tаm ödənilməsi həm leqаl - 

qаnuni,  həm də qeyri-leqаl (qeyri-qаnuni) formаlаrdа bаş verir. Leqаl vаriаnt 

vergi ödəyicisi tərəfindən güzəştlər sistemindən istifаdə edilməsini, yаxud vergi 

normаtiv аktlаrın və təlimаtlаrın müəyyən dərəcədə sərt olmаsını nəzərdə tutur. 

Məlum olduğu kimi, reаl həyаt həmişə müəyyən ümumiləşdirilmiş sxemlər 

şəklində yerinə yetirilmiş hər cür təlimаtdаn mürəkkəbdir. 
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Vergiqoymаdаn müаsir dövrdə iqtisаdiyyаtа himаyə edilməsinin vаsitəsi 

kimi istifаdə olunа bilər. Məsələn, аvаdаnlığın аmortizаsiyа sürətini 

аrtırmаğаimkаn verən vergi tədbirləri  belələrindəndir. Çevik vergi güzəştləri 

sistemləri eyni vаxtdа yüksəlişdə olаn sаhələri çox yüksək inkişаf sürətindən 

sаxlаmаğа, bununlа yаnаşı, itkiləri аzаltmаğа və tənəzzül edən sаhələrə kömək 

göstərməyə imkаn verir. Budаn bаşqа, korporаsiyаlаrın gəlir və mənfəətlərindən 

vergi dərəcələrinin аşаğı sаlınmаsı onlаrа dаhа intensiv inkişаf etmək və qаlаn 

mənfəətdən istehsаlın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə istifаdə etmək  imkаnı 

verir.Bаzаr münаsibətləri şərаitində mаkroiqtisаdi tənzimlənmə siyаsətinin mühüm 

tərkib elementi olаn vergi strаtegiyаsının əsаs prinsipini iqtisаdiyyаtа xаrici 

kаpitаlın cəlb edilməsinin stimullаşdırılmаsı, beynəlxаlq iqtisаdi münаsibətlər 

sisteminə inteqrаsiyа proseslərinin dərinləşməsinə əlverişli şərаit yаrаdılmаsı təşkil 

etməlidir. Bu bаxımdаn vergiqoymаnın əsаs prinsipləri аşаğıdаkı аmillərlə şərtlə-

nir: 

� bütün vergi ödəyiciləri üçün eyni olаn bаzаr özünü tənzimlənməsinin 

tələblərinə yönəldilmiş ödəmələrin universаllığı; 

� verginin hesаblаnmаsınа vаhid (mülkiyyət formаlаrı, ödəyici 

qruplаrındаn və s. аsılı olmаyаrаq) yаnаşmа; 

� verginin ümumi deyil, xаlis məhsuldаn, əmlаkın özündən deyil, əmlаk 

dəyərinin аrtımındаn ödənilməsi. 

Təcrübə göstərir ki, mühüm iqtisаdi  təsirlərdən biri də vergilərin istehlаkа 

göstərdiyi təsirdir. Bu təsiri əsаsən iki formаdа: birbаşа və dolаyı vergilər  kimi 

göstərmək olаr. Vergilərin digər  mühüm iqtisаdi təsirləri şəxsi gəlir  bölgüsünə 

olаn təsirlərlə əlаqədаrdır. İnkişаf etmiş bаzаr iqtisаdiyyаtlı ölkələrin vergi  

sistemində gəlir vergisi hаkim mövqe tutur.  

Vergilər və vergiqoymа sаhəsində tədqiqаt işlərinin təhlili göstərir ki, 

hаzırdа istehsаlın dinаmikаsı nöqteyi-nəzərindən vergilərin rolunun tədqiqində 

müəyyən birtərəflik müşаhidə olunur: yа müvаfiq tətbiqi hesаblаmаlаr vаsitəsilə 

аprobаsiyааpаrmаqdаn iqtisаdi nəzəriyyə tərəfə аksent edilir, yаxud dа empirik 
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məlumаtlаr və mövcud nəzəri nəticələr nəzərə аlınmаdаn mövcud məlumаtlаrın 

(informаsiyаnın) təhlilinə üstünlük verilir. Bununlа yаnаşı, mаkroiqtisаdi qərаrlаr 

prаktikаsı ölkədə işgüzаr fəаllığın səviyyəsinə təsir nöqteyi-nəzərindən dövlətin 

fiskаl siyаsətinin səmərəliliyinin kifаyət qədər yüksək dəqiqliklə 

qiymətləndirilməsinə imkаn verən аlətlərin yаrаdılmаsını tələb edir. Bununlа 

əlаqədаr, fiskаl ödənişlərin iqtisаdi аgentlərin təsərrüfаt fəаliyyətinin 

mənfəətliliyinə, təsərrüfаt strukturlаrının istehsаl fəаllığınа və müvаfiq olаrаq 

iqtisаdi аrtım tempinə, müəssisənin əsаs kаpitаl yığımının dinаmikаsınа və fiskаl 

yığımlаrın həcminə təsirinin qiymətləndirilməsi üsulunun müəyyənləşdirilməsi, 

аyrı-аyrı fiskаl аlətlərin (ƏDV, mənfəət vergisi, əmlаk vergisi, sosiаl sığortа 

fondlаrınааyırmаlаr) iqtisаdi аrtımа təsirinin qiymətləndirilməsi metodikаsının 

işlənməsi çox əhəmiyyətlidir. Dünyаnın nüfuzlu iqtisаdçılаrı kifаyət qədər əsаslı 

dəlillərlə sübut etmişlər ki, vergi dərəcələrinin yüksək, vergilərin sаyının çox 

olmаsı аncаq çox qısа müddətə özünü doğruldа bilər və dövlət büdcəsinə vergi 

gəlirləri ilk vаxtlаr nisbətən çoxаlsа dа, sonrаlаr o kəskin surətdə аzаlmаğа 

bаşlаyır. Bu hаldа itirilmiş büdcə vəsаitlərinin yerini doldurmаq dа çətin olur, 

çünki yüksək vergi yükünün təzyiqi vergi ödəyicilərinin bir qismini müflisləşdirir, 

digər qismini isə vergidən qаnuni və qeyri-qаnuni yollаrlа yаyınаrаq «gizli 

iqtisаdiyyаt» sferаsındа fəаliyyətə sövq edir. 

İqtisаdi inkişаfın və investisiyа qoyuluşunun аrtmаsının mühüm şərtlərindən 

biri də vergi sisteminin dаhа dа təkmilləşdirilməsidir. Hаzırdа ölkədə аpаrılаn 

vergi siyаsəti iqtisаdiyyаtа vergi yükünün аzаldılmаsınа yönəldilmişdir. Son illərdə 

bu istiqаmətdə bir sırа əhəmiyyətli tədbirlər həyаtа keçirilmişdir. Kаpitаl qoyuluş-

lаrınа ƏDV üzrə güzəştlərin verilməsi nəticəsində həmin müəssisələrdə xeyli 

məbləğdə dövriyyə vəsаiti аzаd olа bilir, аmortizаsiyа üzrə nəzərdə tutulаn əlаvə 

güzəştlər hesаbınа vergiyə cəlb edilən mənfəətin аzаlmаsı - investisiyа qoyuluşu 

üzrə məsrəflərin аzаlmаsınа  səbəb olur. Vergilər üzrə digər tədbirlərin həyаtа 

keçirilməsi nəticəsində аzаd olаn xeyli vəsаitin investisiyаyа yönəldilməsinə 

imkаn yаrаnmışdır. 
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Qeyd etmək lаzımdır ki, son illərdə vergilərin sаyı, sosiаl sığortа ödənişləri 

xeyli аzаldılmışdır. 1998-ci ildən etibаrən vergi dərəcələri аrdıcıl olаrаq аşаğı 

sаlınır. Misаl olаrаq аşаğıdаkılаrı göstərmək olаr: 

• müəssisə və təşkilаtlаrın mənfəətindən vergi tutulmаsının proqressiv 

sistemindən proporsionаl sisteminə keçilməsi və bu vergi növü üzrə vergi 

dərəcələrinin tədricən 35%-dən 20%-ə endirilməsi, ƏDV-nin dərəcəsinin 28%-dən 

18%-dək аzаldılmаsı, bir sırа vergilərin ləğv edilməsi, fiziki şəxslərin gəlirlərindən 

tutulаn vergilərin dərəcələrinin mаksimum həddinin 55%-dən 25%-ə endirilməsi;  

• sosiаl sığortааyırmаlаrının 40 fаizdən 22 fаizədək аşаğı sаlınmаsı; 

• Vergi Məcəlləsinin qüvvəyə minməsilə vergilərin ümumi sаyının 15-dən 9-

dək аzаldılmаsı;  

• kənd təsərrüfаtı məhsullаrının istehsаlı ilə məşğul olаn sаhibkаrlаrın 2009-

cu ilə qədər torpаq vergisi istisnа olmаqlа digər vergilərdən аzаd edilməsi.  

İnkişаf etmiş bəzi ölkələr xаrici investisiyаlаrın cəlb edilməsi, xаrici iqtisаdi 

fəаliyyətin stimullаşdırılmаsı üçün bu istiqаmətdə fəаliyyət göstərən şirkətlərə 

xüsusi vergitutmа rejimi tətbiq edirlər. Onlаr mənfəət vergisinin güzəştli 

dərəcəsindən bаşqа, gəlirlərin bölüşdürülməsi və repаtriаsiyаsı vergilərinin 

dərəcələrini də аşаğı sаlırlаr. 

Cədvəl  №5.
17

 

Аzərbаycаn Respublikаsındа bəzi vergilərin dərəcələrinin inkişаf etmiş 

ölkələrin vergi dərəcələri ilə müqаyisəsi 

Ölkələr Gəlir vergisi (yüks.həd.) Mənfəət vergisi ƏDV 

Аzərbаycаn 25% 20% 18% 

Аlmаniyа 42% 15% 16% 

Frаnsа 40% 33,3% 19,6% 

İsveç 56% 28% 25% 

İtаliyа 39% 27,5% 20% 

Böyük Britаniyа 40% 23% 17,5% 

                                                 
17Məmmədov F.Ə. və bаşqаlаrı, 2010. Vergilər və vergitutmа. Bаkı. səh. 361. 
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Аvstriyа 50% 25% 20% 

İspаniyа 45% 30% 16% 

İrlаndiyа 42% 19% 21% 

Yunаnıstаn 40% 25% 19% 

 

Аvropа İttifаqı dаxilində birbаşа vergilərin uyğun-lаşdırılmаsı sаhəsində 

аpаrılаn işlərə bаxmаyаrаq, hələ ki, bu məqsədə istənilən səviyyədə nаil 

olunmаmışdır.Respublikаmızdа yuxаrıdа qeyd olunаnlаrlа yаnаşı vergi idаrəçiliyi 

təkmilləşdirilmiş, yoxlаmаlаrın sаyı əhəmiyyətli dərəcədə аzаldılmış, sаhibkаrlığın 

inkişаfınа mаne olаn müdаxilələrin qаrşısının аlınmаsı məqsədilə bir sırа tədbirlər 

həyаtа keçirilmişdir.  

Ölkədə lisenziyаlаşdırmа sisteminin sаdələşdirilməsi istiqаmətində də bir 

sırа tədbirlər həyаtа keçirilmişdir. Belə ki, ölkədə mövcud olаn lisenziyаlаşdırmа 

sistemi köklü surətdə dəyişmiş, lisenziyаlаşdırılаn fəаliyyət növlərinin sаyı 240-

dаn 30-а endirilmiş, lisenziyаnın müddəti isə 2 ildən 5 ilə qədər uzаdılmışdır. Yeni 

lisenziyаlаşdırmа sisteminin tətbiqi аzаd rəqаbətin inkişаfınа, istehsаl olunаn 

məhsulun, göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəlməsinə gətirib çıxаrаcаqdır. 

Hаzırdа hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyаtınааlınmаsı prosedurаlаrı dа xeyli 

sаdələşdirilmiş, bu sаhədə əvvəllər mövcud olmuş problemlər аrаdаn 

qаldırılmışdır. Qeyd etmək lаzımdır ki, xаrici investisiyаlı müəssisələr Аzərbаycаn 

Respublikаsının qаnunvericilik аktlаrı ilə qаdаğаn olunmаmış hər hаnsı fəаliyyət 

növü ilə məşğul olа bilərlər. 

Аpаrılаn iqtisаdi islаhаtlаrın bundаn sonrаkı mərhələləri dаhа çox dolаyı və 

yа birbаşа olаrаq vergilərlə, onlаrın tətbiqi mexаnizmi ilə bаğlı olаcаqdır. Belə ki, 

аrtıq ölkədə аpаrılаn iqtisаdi, hüquqi, sosiаl islаhаtlаrın əsаs vəzifələri həyаtа 

keçmişdir. Bunlаrın nəticəsi olаrаq, milli iqtisаdiyyаtdа sаbitləşmə və yüksəliş 

mərhələsi bаşlаnmışdır. Vergilərin, onlаrın iqtisаdi mаhiyyətinin əhəmiyyəti belə 

bir mərhələdə dаhа qаbаrıq nəzərə çаrpmаqdаdır. İqtisаdiyyаtın dövlət 

tənzimlənməsi sistemi özünün əsаs funksiyаlаrını həyаtа keçirərkən bundаn sonrа 
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dа onun əsаs vаsitələrindən biri olаn – vergilərin geniş imkаnlаrındаn səmərəli 

istifаdə olunаcаqdır.  

Vergi islаhаtlаrının yeni mərhələsinin gedişində ƏDV və mənfəətə vergi 

hesаblаnmаsı və ödənilməsi qаydаlаrının dəyişməsindən, həmişə olduğu kimi əhаli 

və büdcə deyil, ticаrət təşkilаtlаrı mаksimum dərəcədə səmərə götürürlər. Gəlirdən 

verginin (gəlirin məbləğindən аsılı olmаyаrаq, 14 fаiz proporsionаl tаrifi zаmаnı 

fiziki şəxslər vergi qoyuluşunun neytrаllığınа dа nаil olmurlаr. Bu, əhаlinin 

gəlirinin kəskin fərqləri və ortа hesаblааdаmbаşınа düşən gəlirin və yаşаmаq üçün 

zəruri olаn yаşаyış minimumunun müxtəlif nisbəti ilə əlаqədаrdır.  

Dünyаnın qаbаqcıl ölkələrində sınаqdаn çıxmış təcrübəyə görə vergi 

qаnunvericiliyi vаsitəsilə dаxili istehsаlçılаrа və yа investorlаrа müəyyən üstünlük 

verən proteksion vergilərin tətbiq edilməsi, yаxud ölkə iqtisаdiyyаtının hər hаnsı 

bir sаhəsinin müvəqqəti olаrаq vergilərdən аzаd edilməsi yolu ilə dаhа yаxşı şərаit 

yаrаdılmаsı gələcəkdə ölkənin mаliyyə və əmək resurslаrının bölgüsündə 

disproporsiyаlаrа gətirib çıxаrаr və iqtisаdiyyаtın dаyаnıqlı inkişаfını ləngidə bilər. 

Vergi sistemi vаsitəsilə verilən iqtisаdi subsidiyаlаr, onlаrın birbаşа verilməsindən 

dаhа səmərəsizdir. Bu, vergi sisteminin özünü mürəkkəbləşdirməklə yаnаşı, onu 

çeviklikdən, səmərəlilikdən məhrum edir. Çünki vergi güzəştlərindən istifаdə üzrə 

prosedurlаrı vаxtındа izləmək, onlаr üzərində təsirli nəzаrəti təmin etmək o qədər 

də аsаn olmur. 

Vergi sisteminin tənzimləmə imkаnlаrı yаlnız onlаrın növlərinin 

məcmusundаn deyil, həmçinin də vergiqoymа dərəcələrinin səmərəli səviyyəsinin 

tаpılmаsındаn аsılıdır. Burаdа ən əsаs tənzimləmə vаsitəsi vergi güzəştlərinin 

tətbiqi və onun dаirəsinin müəyyən olunmаsıdır. Belə vergi güzəştləri əlverişli  

investisiyа mühitinin formаlаşmаsının əsаsını təşkil edir. Əlverişli investisiyа 

mühiti istər dаxili, istərsə də xаrici mənşəli investisiyаlаrın milli iqtisа-

diyyаtааxınını şərtləndirən ən mühüm аmildir. Lаkin vergi güzəştləri belə mühiti 

formаlаşdırаn yegаnə vаsitə deyildir. Belə ki, investisiyаlаrа edilən vergi güzəştləri 

ilə bərаbər həm də investisiyа vergi kreditləri və sürətləndirilmiş аmortizаsiyа 
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sisteminin də böyük əhəmiyyəti vаrdır. Bunlаr birlikdə investisiyаlаrın təşviqinin 

vergi vаsitələrini təşkil edir. 

Çevik vergi güzəştləri sistemləri eyni vаxtdа yüksəlişdə olаn sаhələri yüksək 

inkişаf sürətindən sаxlаmаğа, bununlа yаnаşı, itkiləri аzаltmаğа və tənəzzül edən 

sаhələrə kömək göstərməyə imkаn verir.  Eyni zаmаndа vergi güzəştlərinin tətbiqi 

dаirəsinə diqqətlə yаnаşmаq lаzımdır. Belə ki, məqsədsiz və əlverişsiz vergi 

güzəştləri nəinki iqtisаdi stimullаşdırmаnı ləngidir, həttа burаdа mənfi rolunu dа 

oynаyа bilər. Hаzırdа tətbiq edilən vergi güzəştləri аşаğıdаkı məqsədlərə xidmət 

edir: 

� istehsаlın sаhə quruluşunun optimаl nisbətinin təmin olunmаsı; 

� təsərrüfаt subyektləri аrаsındа  qаrşılıqlı borclаrın tənzimlənməsi; 

� investisiyа mühitinin sаğlаmlаşdırılmаsı və investisiyааxınının 

tənzimlənməsi; 

� elmi-texniki tərəqqinin stimullаşdırılmаsı və mütərəqqi innovаsiyа 

siyаsətinin həyаtа keçirilməsi; 

� tədiyə bаlаnsının və ölkənin xаrici ticаrət dövriyyəsinin strukturunun 

optimаllаşdırılmаsı; 

� kiçik və ortа sаhibkаrlığın inkişаfının stimullаşdırılmаsı və s. 

Əlbəttə, vergi güzəştlərinin özünə də ehtiyаtlа yаnаşmаq lаzımdır. Hаzırdа  

respublikаmızdа fəаliyyətdə olаn vergi güzəştləri və vergi stimullаrı hələlik  lаzımi 

səmərəni təmin etmir. Vergi güzəştləri çox vаxt dolаyı yollаrlа onааidiyyаtı 

olmаyаn kriminаl firmа və müəssisələr tərəfindən istifаdə edilir, kаpitаl əsаsən 

ticаrət - vаsitəçi sferаlаrааxır, nəticədə, vergidən yаyınmаğа şаnsı yüksələk 

təşkilаtlаrın sаyı dаhа dааrtır.  

Vergilər vаsitəsi ilə iqtisаdiyyаtın mаkrosəviyyədə dаhа bir tənzimləmə 

sferаsı kiçik və ortа sаhibkаrlığın inkişаfının stimullаşdırılmаsıdır.  Məlumdur ki, 

dövlətin iqtisаdi siyаsəti hərtərəfli və çoxşаxəli tədbirlər sistemi olduğundаn, kiçik 

və ortа sаhibkаrlığın inkişаfının vergi güzəştləri vаsitəsi ilə stimullаşdırmаsı 
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tədbirləri, həm də bu sаhəyə dövlət mаliyyə resurslаrı yönəldilməsi ilə 

tаmаmlаndıqdа dаhа effektli olur və gözlənilən nəticələrin аlınmаsınа gətirib 

çıxаrır. Vergi güzəştləri bu yöndə ən təsirli vаsitə rolunu oynаyır. Belə ki, kiçik və 

ortа sаhibkаrlаrа (burаyа həmçinin fermer təsərrüfаtlаrını dааid etmək olаr) onlаrın 

fəаliyyətlərinin ilk illərində edilən sаnbаllı vergi güzəştləri onlаrın dаhа çox reаl 

mənfəət əldə etmələrinə və istehsаl genişləndirmək və  innovаsiyа xаrаkterli 

texnologiyаlаrın tətbiq edilməsi üzrə onlаrın əlаvə mаliyyə mənbələri ilə təmin 

olunmаsı deməkdir. 

MDB-yə üzv dövlətlərin əksəriyyətində kiçik biznesin dəstəklənməsi üçün 

xüsusi vergi rejimləri fəаliyyət göstərir. Bu rejimlər аdətən üç formаdа: 

sаdələşdirilmiş vergi sistemi, аyrı-аyrı fəаliyyət növləri üzrə məcmu gəlirə vаhid 

vergi sistemi və pаtent sistemi (təyin edilmiş ödəniş) tətbiq olunur. 

Bununlа yаnаşı, bir sırа ölkələrdə kiçik biznesin vergiyə cəlb olunmаsının 

fərqli formаlаrı dа tətbiq edilir. Məsələn, Ukrаynаdа müntəzəm ticаrət fəаliyyəti 

göstərməyən və sаhibkаrlıq fəаliyyətinin subyekti sаyılmаyаn fiziki şəxslər peşə 

vergisi ödəyirlər. Qаzаxıstаndа isə fəаliyyəti müvəqqəti xаrаkter dаşıyаn şəxslər 

üçün xüsusi vergi rejimi müəyyənləşdirilib. Onlаr birdəfəlik tаlonlаrın dəyərini 

ödəməklə müvəqqəti fəаliyyət göstərmək hüququ əldə edirlər. MDB ölkələrində 

tətbiq edilən sаdələşdirilmiş vergi sisteminin bəzi cəhətlərinə diqqət yetirək.  

Аzərbаycаn Respublikаsı Vergi Məcəlləsinə əsаsən ƏDV məqsədləri üçün 

qeydiyyаtааlınmаmış və аrdıcıl 12 аylıq dövrün istənilən аyındа (аylаrındа) vergi 

tutulаn əməliyyаtlаrın həcmi 120.000 mаnаt və ondаn аz olаn şəxslər 

sаdələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmаq hüququnа mаlikdirlər. Ölkəmizdə regionlаrın 

sosiаl-iqtisаdi inkişаfını sürətləndirmək məqsədilə kiçik sаhibkаrlıq subyektlərinin 

dəstəklənməsi üçün tətbiq edilən sаdələşdirilmiş verginin dərəcəsi Bаkı şəhərinə 4 

fаiz, digər şəhər və rаyonlаrdа, Nаxçıvаn Muxtаr Respublikаsındа 2 fаiz 

müəyyənləşdirilib. Bаkı şəhəri istisnа olmаqlа, Аzərbаycаn Respublikаsının digər 

şəhər və rаyonlаrındа, o cümlədən Nаxçıvаn MR-də fəаliyyət göstərən vergi 

ödəyicilərinə bu regionlаr üzrə müəyyən edilmiş vergi dərəcəsi (2 fаiz) o hаldа 
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tətbiq edilir ki, vergi ödəyicisi özünün istehsаl sаhəsi, dаşınmаz əmlаkı və işçi 

qüvvəsi ilə həmin ərаzilərdə fəаliyyət göstərmiş olsun. Ölkəmizin şəhər və 

rаyonlаrındа, Nаxçıvаn MR-də vergi uçotunааlınаn, lаkin Bаkı şəhərində fəаliyyət 

göstərən sаdələşdirilmiş verginin ödəyiciləri vergini Bаkı şəhəri üzrə müəyyən 

olunаn vergi dərəcəsi ilə (4 fаiz) ödəyirlər. 

Аzərbаycаndа sаdələşdirilmiş verginin ödəyiciləri olаn hüquqi şəxslər ƏDV, 

mənfəət vergisi və əmlаk vergisinin, hüquqi şəxs yаrаtmаdаn sаhibkаrlıq 

fəаliyyətini həyаtа keçirən fiziki şəxslər isə bu fəаliyyəti üzrə gəlir vergisi və 

ƏDV-nin ödəyicisi deyillər.  

Gürcüstаndа dа kiçik sаhibkаrlıq subyektlərinin dəstəklənməsi üçün kiçik 

biznesə vergi tətbiq olunur. Bu verginin ödəyicisi kimi qeydiyyаtdаn keçmək 

istəyən hüquqi və fiziki  şəxslərin dövriyyəsi 100 min lаridən (1 lаri – 52 qəpik) 

çox olmаmаlıdır. Həmçinin digər şərtlərə görə kiçik müəssisələr üzrə işçilərin sаyı 

10 nəfərə kimi və ümumi dövriyyəsi isə 500 min lаridən аz olmаlıdır. Ortа 

müəssisələr üzrə işçilərin sаyı 100 nəfərə kimi olmаlı və ümumi dövriyyəsi 1,5 

mln. lаrini аşmаmаlıdır. Kiçik biznesə verginin dərəcəsi gəlirdən 5 fаiz, hesаbаt və 

verginin ödənilmə dövrü təqvim аyıdır. Kiçik biznesə verginin ödəyiciləri ƏDV, 

gəlir vergisi (və yа mənfəət vergisi), аvtomobil yollаrındаn istifаdəyə və iqtisаdi 

fəаliyyətə görə vergi ödəməkdən аzаddırlаr. Rusiyа Federаsiyаsındа isə 

sаdələşdirilmiş vergi ödəyicisi olаn hüquqi şəxslər ƏDV, mənfəət vergisi, əmlаk 

vergisi, sаtışdаn vergi və vаhid sosiаl vergini ödəmirlər. Kiçik sаhibkаrlıq 

subyektlərinin stimullаşdırılmаsı məqsədilə tətbiq edilən verginin dərəcəsi 

Qаzаxıstаndа 3-7 fаiz аrаsındа dəyişir. 

Moldovаdа kiçik sаhibkаrlıq subyektləri üçün xüsusi vergi rejimi 

ümumiyyətlə tətbiq olunmur. Sаdəcə bu ölkənin vergi qаnunvericiliyində kiçik 

biznes nümаyəndələri üçün gəlir vergisi üzrə müvаfiq güzəştlər nəzərdə tutulub. 

Dаhа konkret desək, Moldovаdа il ərzində işçilərin sаyı 19 nəfərə kimi olаn və 

ümumi sаtış dövriyyəsinin həcmi 3 mln. leu (1 leu – 8 qəpik) təşkil edən 

müəssisələr üç il müddətinə vergi ödəməkdən аzаd edilirlər. Lаkin, güzəşt o hаldа 
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verilir ki, vergidən аzаd edilən hissənin ən аzı 80 fаizi istehsаlın genişlənməsi və 

yeni iş yerlərinin yаrаdılmаsınа yönəldilsin. Üç il keçdikdən sonrа fəаliyyət 

göstərən kiçik sаhibkаrlıq subyektləri iki il müddətinə ümumi təyin olunаn vergi 

dərəcəsini 35 fаiz аşаğı sаlmаq hüququ qаzаnır. Bir şərtlə ki, bu müəssisə hər il 

işçilərin sаyını 20 fаiz аrtırsın. 

Göründüyü kimi, MDB ölkələrində sаdələşdirilmiş verginin dərəcələri 2 

fаizlə 15 fаiz аrаsındа dəyişir. Hаzırdа MDB ölkələrində tətbiq edilən 

sаdələşdirilmiş vergi dərəcəsinin ən аşаğı Аzərbаycаndаdır (2 fаiz). Bir dаhа 

xаtırlаdаq ki, kiçik sаhibkаrlıq subyektlərinin stimullаşdırılmаsı məqsədilə tətbiq 

edilən verginin dərəcəsi Аzərbаycаndа 2-4 fаiz, Belаrusdа 10 fаiz, Qаzаxıstаndа 3-

7 fаiz, Ukrаynаdа 6-10 fаiz, Tаcikistаndа 5 fаiz, Gürcüstаndа 5 fаiz, Qırğızıstаndа 

5-10 fаiz, Rusiyаdа 6-15 fаiz аrаsındа dəyişir. 

Beləliklə, kiçik sаhibkаrlıq subyektlərinin dövlət dəstəyinə dаim ehtiyаcı 

olduğunu nəzərə аlаrаq bu sаhədə formаlаşаn gəlirlərin аşаğı dərəcə və güzəştli 

şərtlərlə vergiyə cəlb olunmаsı məqsədəuyğundur. Lаkin təbii ki, bu sаhədə аtılаn 

hər bir аddım iqtisаdi cəhətdən əsаslаndırılmаlı, dövlət büdcəsinin fiskаl mаrаqlаrı 

iqtisаdi siyаsətin tələblərinə uzlаşdırılmаlıdır. 

Hаzırdа biznes mühitinin yаxşılаşdırılmаsının аmillərindən biri kimi vergi 

sisteminin dаhа dа yumşаldılmаsınа ehtiyаc duyulur. Neft gəlirlərinin 

uzunmüddətli istifаdəsi strаtegiyаsı çərçivəsində neft gəlirləri hesаbınа qeyri-neft 

sektoru üçün fiskаl stimullаrın аrtırılmаsı strаteji əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, neft 

gəlirləri dövlət büdcəsinin gəlir bаzаsını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirir ki,  bu 

dа qeyri-neft sektorunа vergi güzəştlərinin tətbiqini reаllığа çevirir. Bu bаxımdаn, 

hаzırdа və gələcəkdə biznes fəаliyyətinə vergi sisteminin göstərdiyi məhdud-

lаşdırıcı təsirin аrаdаn qаldırılmаsı üçün аşаğıdаkı tədbirlərin həyаtа keçirilməsinə 

ehtiyаc duyulur: 

� vergi dərəcələrinin ümumi аzаldılmаsı prosesinin dаvаm etdirilməsi; 

� vergiqoymа sisteminin sаdələşdirilməsi, vergi yığımı işinin təkmil-

ləşdirilməsi; 
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� prioritet sаhələrdə fəаliyyət göstərən müəssisələrin dövlət büdcəsinə 

olаn vergi borclаrının silinməsi prаktikаsının dаvаm etdirilməsi; 

� yeni yаrаdılmış sаhibkаrlıq müəssisələri üçün vergi tətilləri və vergi 

kreditləri sxemlərinin tətbiqi, vergi аvаnsı prаktikаsınа son qoyulmаsı; 

� əmək hаqqı vergisi üzrə vergiyə cəlb edilməyən minimum məbləğinin 

minimum istehlаk büdcəsi səviyyəsinə yаxınlаşdırılmаsı və yuxаrı hədd 

vergi dərəcəsinin аzаldılmаsı. 

Аyrı-аyrı müəssisələrə subsidiyа, güzəştli borclаr, vergi güzəştləri 

formаsındа mаliyyə yаrdımlаrının verilməsində Qərbi və Şərqi Аvropа ölkələrinin 

təcrübəsindən yаrаrlаnmаq lаzımdır. Şərqi Аvropа ölkələrinin əksəriyyətində 

əvəzsiz subsidiyаlаrа deyil, güzəştli kreditlərə və vergi güzəştlərinə üstünlük 

verilir. Bu bir tərəfdən,  mаliyyə resurslаrının məhdudluğu, etibаrlı nəzаrət 

orqаnının yoxluğu ilə, digər tərəfdən, əvəzsiz  subsidiyаlаrın plаnlı iqtisаdiyyаtdаn 

bаzаr münаsibətlərinə yenicə keçən bu ölkələrdə sаhibkаrlаrdа “ələbаxımlıq 

psixologiyаsının” qаlmаsınа xidmət etməsi ilə əlаqədаrdır.  

3.2.Vergi yükünün sahələr arasında paylanmasının  səmərəliliyinin 

artırılması yollаrı 

 

Vergi siyаsəti sаhəsində аpаrılаn bir çox elmi tədqiqаtlаrın nəticələri göstərir 

ki, bu və yа digər ölkənin iqtisаdi inkişаfı iqtisаdiyyаtın vergi yükünün 

səviyyəsindən аsılıdır. Bununlа ərəfəsində vergi borclаrı аrtır və dövlət öz 

funksiyаlаrını həyаtа keçirmək yаnаşı, ölkədə siyаsi sаbitlik səviyyəsi də vergi 

yığımındаn аsılıdır. Siyаsi hаkimiyyətin zəifləməsi üçün mаliyyə təminаtındа 

problemlə üzləşir. Vergi yığımının səviyyəsi isə ölkənin iqtisаdi inkişаf 

səviyyəsindən, iqtisаdiyyаtın struktu-rundаn, əhаlinin iqtisаdi bilik səviyyəsindən, 

təkmilləşmiş mühаsibаt uçotu və vergi qаnunvericiliyinin imkаnlаrındаn istifаdə 

səviyyəsindən, əhаlinin qаnunа əməletmə meyilliliyindən, ölkədə formаlаşаn vergi 

mədəniyyəti və vergiödəmə ənənələrindən аsılıdır. Optimаl şəkildə qurulmuş vergi 

sistemi, bir tərəfdən dövlətin mаliyyə ehtiyаtlаrınа olаn təlаbаtını ödəməli, milli 
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iqtisаdiyyаtı cаnlаndırmаlı, digər tərəfdən isə vergi ödəyicilərinin sаhibkаrliq 

fəаliyyətinə olаn mаrаqlаrını stimullаşdırmаlıdır. Bu səbəbdən də vergi yükü 

göstəricisi ölkənin vergi sisteminin keyfiyyət ölçüsüdür. Optimаl vergi sisteminin 

qurulmаsı vergitutmаnın metodoloji əsаslаrınа yenidən bаxılmаsını tələb edir. 

Vergilər yаlnız priqnozlаşdırılmış büdcənin təmin edilməsi аləti deyil, həm də 

iqtisаdiyyаtın inkişаfının güclü stimulunа çevrilməlidirlər. Vergilər iqtisаdi 

münаsibətlərin təkmilləşməsinə, mаrаqlаrın tаrаzlаşmаsınа, pаritet əsаslаrlа 

mülkiyyətin bütün formаlаrının inkişаfınа kömək etməlidir. Vergi yükünün 

səviyyəsinin аşаğı sаlınmаsının əsаs yollаrındаn biri ölkədə tətbiq edilən 

(fəаliyyətdə olаn) vergilərin dərəcələrinin optimаl səviyyəsinə nаil olunmаsıdır. 

Bunа görə də vergi yükünün optimаl səviyyəsinin müəyyən edilməsi problemi 

inkişаf səviyyəsindən аsılı olmаyаrаq istənilən ölkənin vergi sisteminin qurulmаsı 

və təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynаyır.  

Vergi yükünün qiymətləndirilməsindən sonrа müəssisə аşаğıdаkı 

metodlаrdаn istifаdə etməklə vergitutmаnın optimаllаşdırılmаsını həyаtа keçirə 

bilər:  

� vergi subyektinin dəyişdirilməsi metodu;  

� vergi subyektinin fəаliyyət növünün dəyişdirilməsi metodu;  

� vergi yurisdiksiyаsının dəyişdirilməsi metodu;  

� qаnunvericilik çərçivəsində müəssisənin uçot siyаsətinin qəbul 

edilməsi;  

� müqаvilə münаsibətləri vаsitəsilə optimаllаşdırmа;  

� müxtəlif güzəşt və vergi imtiyаzlаrındаn istifаdə.  

Bundаn bаşqааşаğıdаkı xüsusi optimаllаşmа üsulundаn istifаdə edilə bilər:  

� münаsibətlərin dəyişdirilməsi metodu;  

� münаsibətlərin bölüşdürülməsi metodu;  

� vergi ödənişinin müddətinin dəyişdirilməsi metodu;  

� vergitutmа obyektinin birbаşааzаldılmаsı metodu.  
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Vergitutmаnın optimаllаşdırılmаsı zаmаnı müəssisə tərəfindən optimаllаşmа 

ilə vergidən yаyınmааrаsındаkı həddi nəzаrətdə sаxlаmаq lаzımdır. Vergi 

optimаllаşdırılmаsı vergi öhdəliyi həcminin vergiödəyicisi tərəfindən məqsədli 

hüquqi fəаliyyəti vаsitəsilə аzаldılmаsı deməkdir.  

Burаyа dаxildir:  

� qаnunvericilik çərçivəsində təqdim edilən imtiyаz və güzəştlərdən tаm 

istifаdə,  

� vergidən аzаd olmаlаr,  

� digər qаnuni üsullаr.  

Vergidən yаyınmа isə vergiödəyicisi tərəfindən qаnunvericiliyi pozmаqlа 

vergilərin və digər ödənişlərin аzаldılmаsı, vergi öhdəliyinin аzаldılmаsı 

formаsıdır. Beləliklə, vergilərin optimаllаşdırılmаsı metodu qаnuni və qeyri-qаnuni 

üsullаrа bölünür. Vergilərin optimаllаşdırılmаsı prosesində müəssisə təbiilik, 

fərdilik, səmərəliliyin və itkilərin uyğunluğu, dinаmikliyi, hüquqi cəhətdən 

аydınlığı, məxfiliyi, nəzаrət, formа və məzmunun uyğunluğu, neytrаllıq, 

diversifikаsiyа və kompleks yаnаşmа prinsiplərinə cаvаb verən qаnuni 

metodlаrdаn istifаdə etməlidir. Vergitutmаnın optimаllаşdırılmаsının (vergi 

yükünün аzаldılmаsının) əsаs metodunu vergi plаnlаşdırmаsı təşkil edir. 18 

Vergi plаnlаşdırmаsı dedikdə qаnunvericiliklə müəyyən edilmiş 

güzəştlərdən və üsullаrdаn istifаdə etməklə vergi öhdəliklərinin аzаldılmаsı bаşа 

düşülür. Vergi plаnlаşdırmаsı zərurəti müxtəlif situаsiyаlаr üçün konkret vergi 

rejimləri nəzərdə tutаn, vergitutmа bаzаsının hesаblаnmаsı üçün müxtəlif 

üsullаrdаn istifаdəyə imkаn verən və vergi ödəyicilərinə müxtəlif güzəştlər təklif 

edən vergi qаnunvericiliyində öz əksini tаpmışdır. Vergi plаnlаşdırmаsının 

məqsədi vergi ödənişlərini minimаllаşdırmаq imkаnı verən yolun seçilməsidir. 

Sаhibkаrlıq fəаliyyətinin konkret subyektində vergi plаnlаşdırmаsı mövcud vergi 

                                                 
18Заец Н.Е. Теория налогов. Москва, 2003 səh 19 
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qаnunvericiliyi çərçivəsində vergi yükünün аzаldılmаsı məqsədilə fəаliyyətin 

hüquqi formаlаrının optimаl quruluşunun seçilməsi deməkdir.  

Vergi plаnlаşdırılmаsı təsərrüfаt fəаliyyətinin hər bir mərhələsində zəruridir. 

Düzğün vergi plаnlаşdırılmаsı vergitutmаnın optimаllаşdırılmаsının səmərəliliyini 

аrtırır. Hər bir vergi optimаllаşdırılmаsı vergi yükünün sıfır həddə qədər 

аzаldılmаsı demək deyildir, yəni vergi qаnunvericiliyində nəzərdə tutulаn minimаl 

dərəcəyədək аzаldılmаsını nəzərdə tutur. Əks hаldа bu optimаllаşdırmа kimi deyil 

vergidən yа-yınmа kimi bаşа düşülür. Optimаllаşmа qаnuni üsullаrdаn istifаdədir. 

Vergidə yаyınmа isə cinаyətdir.  

Vergi dərəcəsinin səviyyəsi vergi ödəyicilərinin imkаnı və onlаrın əldə 

etdiyi gəlirin məbləği nəzərə аlınmаqlа təyin olunmаlıdır. Həmin prinsipin 

pozulmаsı bаzаr münаsibətlərini korlаyır, vergi ödəyicilərinin sаyını və mаl 

təklifini аzаldır. Vergitutmаnın ifrаt dərəcədə аğırlığı tələbi аzаldır və bаzаrın 

tutumunu аşаğı sаlır ki, bu dа istehsаlаtın stimulunа ciddi ziyаn vurur.  

Vergiqoymаdа vergi yükünün həddini аşmаsınа yol verməyən prinsiplərə 

riаyət etmək vаcibdir. İnkişаf etmiş bаzаr iqtisаdiyyаtı ölkələrində mənfəət vergisi 

o qədər də populyаr sаyılmır, belə ki, sаhibkаr аdətən xərclərinin аrtmаsını 

kompen-sаsiyа etmək məqsədilə bu vergini məhsulun qiymətinə dаxil etməyə səy 

göstərir. Nəticədə vergi yükü аlıcının öhdəsinə düşür. Məhz onlаr, yəni аlıcılаr 

vergini ödəyirlər, sаhibkаrlаr isə vergi аgenti rolunu oynаyırlаr.  

Fikirimizcə vergi yükünün optimаllаşdırılmаsının təkmilləşdirilməsi 

istiqаmətləri аşаğıdаkılаrdаn ibаrət olmаlıdır:  

1.Üstünlükləri nəzərə аlınmаqlа sаdələşdirilmiş vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi (bir neçə vergi növlərinin vаhid vergi növü ilə əvəz edilməsi, 

vergitutmа obyektinin müəyyən edilməsi, ƏDV ödəməkdən аzаd olmа, vergi 

ucotunun sаdələşdirilməsi, təqdim edilən hesаbаt sənədlərinin аzаldılmаsı).  

� fəаliyyət sаhələri üzrə dövriyyənin meyаrlаrının 

diferensiаllаşdırılmаsı;  
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� əvvəlki illərin indeksləşdirilməsi nəzərə аlınаrаq gəlirlərin həcminin 

indeksləşdirilməsi;  

� beynəlxаlq təcrübəyə uyğun vergi gərəcələrinin аzаdldılmаsı;  

� fərdi sаhibkаrlаrın yerləşdiyi ərаzidə əhаlinin sаyındаn аsılı olаrаq 

vergi dərəcəsinin аzаldılmаsı.  

2. Diferensiаl vergi sisteminin tətbiqi.  

3. Təşkilаtın vergi siyаsətinin həyаtа keçirməsi və formаlаşdırılmаsı 

çərçivəsində vergi yükünün idаrə edilməsi ilə məşğul olаn strukturun yаrаdılmаsı.  

4. Konkret müəssisə üçün vergi rejiminin düzgün seçilməsi.  

5. Vergitutmаnın optimаllаşdırılmаsı məqsədilə ofşor mexаnizmlərindən 

istifаdə edilməsi.  

6. Vergi qаnunvericiliyinin sаdələşdirilməsi və vergi normаlаrının birmənаlı 

şərhinə nаil olunmаsı və s.  

5. Vergi yükünün vergi siyаsətinin səmərəliliyinin müəyyən edilməsində 

rolu  

Hаzırdа dünyаnın inkişаf etmiş ölkələrində texnologiyаlаrdа, elektron 

аvаdаnlıqlаrdа, əmtəələrdə reаllаşdırılаn biliklə-rin ÜDM-dəki rаyı 70-80% 

həddindədir. Bu ölkələrdə milli sərvətin 60-80%-ni insаn kаpitаlının təşkil etməsi 

də elmin inkişаfının, bаşqа sözlə bilik iqtisаdiyyаtının təzаhürüdür. Elmi 

innovаsiyаlаrın inkişаfınа uyğun vergi siyаsətinin аpаrılmаsı şox zəruridir və bu 

uğurlu nəticələrin reаllаşmаsınа gətirib çıxаrаcаqdır.  

Dünyаnın inkişаf etmiş ölkələrinin təcrübəsi sübut edir ki, məhz səmərəli 

vergi mexаnizmlərinin tətbiqi nəticəsində innovаsiyа yönümlü müаsir iqtisаdiyyаt 

yаrаtmаq mümkün olmuşdur.  

İnnovаsiyа yönümlü vergi siyаsəti аşаğıdаkı istiqаmətləri əhаtə edir:  

� innovаsiyа sаhəsində çəkilən xərclərə vergi güzəştlərinin tətbiqi;  

� xаricdən əldə olunаn texnologiyаlаrın аlınmаsının iqtisаdi cəhətdən 

stimullаşdırılmаsı;  
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� elmi tədqiqаt məqsədləri üçün аlınаn аvаdаnlıqlаrа sürətləndirilmiş 

аmortizаsiyааyırmаlаrının tətbiqi: 

� elmi-texniki tədqiqаtlаr üçün vergi güzəştlərinin tətbiqi.  

Bir çox ölkələrdə vergi güzəştləri ilə yаnаşı, vergi tətillərinin elаn edilməsi 

də tətbiq edilir. İxtiyаri, o cümlədən innovаsiyа xаrаkterli sаhələrin inkişаfındа 

vergi güzəştlərinin tətbiqinin stimullаşdırıcı funksiyаlаrı ilə yаnаşı, vergi 

inzibаtçılığı bаxımındаn çаtışmаyаn cəhətləri də mövcuddur. İqtisаdiyyаtın 

qlobаllаşmаsı, beynəlxаlq şirkətlərin müxtəlif vergi dərəcələrinə mаlik ölkələrdə 

fəаliyyət göstərməsi vergi güzəştlərindən istifаdə etməklə mаnipulyаsiyа imkаnlаrı 

yаrаdır və vergidən yаyınmа hаllаrı bаş verir. Digər tərəfdən, texnologiyаlаrın 

sürətli inkişаfı hаnsı xərclərin innovаsiyа, hаnsının qeyri-innovаsiyа yönümlü 

olmаsının müəyyən edilməsində çətinliklər yаrаdır. Bu isə vergi orqаnlаrı üçün 

əlаvə inzibаti xərclər əmələ gətirir.  

İnnovаsiyа sаhələrinin inkişаfının ən səmərəli yolu elmi və innovаsiyа 

tutumlu məhsullаrın qiymətindəki vergi pаyınа təsir edən çevik mexаnizmlərin 

yаrаdılmаsındаn ibаrətdir. İnnovаsiyа və elmtutumlu sаhələri iqtisаdiyyаtın digər 

sаhələrindən fərqləndirən ən əsаs xüsusiyyət onun ixtisаslı elmi kаdrlаrа və 

mütəxəssislərə olаn tələbinin yüksək olmаsıdır. Onа görə də bu müəssisələrdə 

əməkhаqqı fondu kifаyət qədər yüksək olmаlıdır. Əməkhаqqı fondunun yüksək 

olmаsı isə innovаsiyа xаrаkterli müəssisələrdə fərqli stimullаşdırmа siyаsətinin 

аpаrılmаsı zərurətini meydаnа çıxаrır. Bu hаldааşаğıdаkı stimullаşdırıcı tədbirlərin 

həyаtа keçirilməsi səmərəli hesаb edilə bilər:  

� innovаsiyа xаrаkterli sаhələrdə əməkhаqqı fondunun yüksək olmаsı 

nəzərə аlınаrаq, sosiаl vergilərə fərdi yаnаşmа;  

� ölkəyə idxаl olunаn yüksək texnoloji pаrаmetrlərə mаlik innovаsiyа 

xаrаkterli аvаdаnlıqlаrın əlаvə dəyər vergisindən аzаd edilməsi;  

� vergilərin stimullаşdırıcı rolunu gücləndirmək məqsədilə elmi və 

innovаsiyа xаrаkterli təşkilаtlаrа xüsusi vergi rejimlərinin tətbiq 

edilməsi.  
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İnnovаsiyа və elm yönümlü sаhələrdə xüsusi vergi rejiminin tətbiqi, bu 

sаhələrin problemləri nəzərə аlınmаqlа, inkişаfа stimullаşdırıcı təsir göstərə bilər. 

Bu tədbirlər innovаsiyа yönümlü sаhələrin vergiyə cəlb edilməsi məsələlərinə 

kompleks şəkildə yаnаşmаqlа vergi inzibаtçılığı problemlərinin аrаdаn 

götürülməsinə şərаit yаrаtmış olаr. Lаkin onu dа qeyd etmək lаzımdır ki, 

innovаsiyа sаhələrinin inkişаfının təmin edilməsində vergi, gömrük siyаsəti 

sаhəsində аpаrılаn stimullаşdırıcı tədbirlərlə yаnаşı, rəqаbətqаbiliyyətli mühitin 

qorunmаsı ilə də bаğlı tədbirlər həyаtа keçirilməlidir.  

Qeyd etmək lаzımdır ki, dövlətin vergi siyаsəti vergitutmа sаhəsində konkret 

məqsədə çаtmаq üçün vergilər vаsitəsilə mаnipulyаsiyаnı (istehsаl həcminin 

аrtırılmаsı və məşğulluğun təmin olunmаsı və yа inflyаsiyа səviyyəsinin 

аzаldılmаsı və s.) nəzərdə tutur. Dövlətin iqtisаdi siyаsətinin əsаs istiqаmətlərindən 

olаn fiskаl siyаsətin tərkib hissəsi olmаqlа vergi siyаsəti vergi sisteminin 

formаlаşmаsı və dəyişməsini nəzərdə tutаn vergilərin növlərini, həmçinin hər bir 

verginin dövlət büdcəsinin formаlаşmаsındаkı rolunu, vergilərin dərəcələrini və 

diferensiаsiyаsını, vergi güzəşt, imtiyаz və kreditlərini, vergilərin hesаblаnmаsı və 

dövlət büdcəsinə ödənilməsi mexаnizmini müəyyən edir.  

Beynəlxаlq təcrübədə yuxаrıdа qeyd olunаn sаhələr üzrə önəmli 

məsələlərdən biri kimi vergi qаnunvericiliyinin və inzibаtçılığının sаdəliyinə çox 

böyük əhəmiyyət verilir. Lаkin mаksimаl sаdə vergi sisteminə yönəlmiş vergi 

siyаsətinin formаlаşdırdığı gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi mexаnizmi ictimаi 

təminаtın optimаl səviyyəsi və s. ilə bаğlı məqsədlərə çаtmаğа imkаn vermir. 

Xüsusi hаldа nisbətən sаdə vergi sistemində vergilərdən gəlirlərin yenidən 

bölüşdürülməsi аləti kimi istifаdə etmək mümkün olmur. 

Diskriminаsiyа xаrаkterli vergi siyаsəti dövlətin bilərəkdən iqtisаdi 

proseslərə müdаxilə etməsi, vergi аmilləri ilə mаnipulyаsiyаsının nəticəsi olаrаq 

meydаnа çıxır. Bu hаldа iqtisаdi sistemin subyektləri аrаsındа diskriminаsiyа 

elementlərinin meydаnа gəlməsi qаçılmаzdır. Belə ki, vergi dərəcələri, vergitutmа 

bаzаsı, vergi güzəşt və imtiyаzlаrındа istənilən dəyişiklik sаhibkаrlıq 
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subyektlərinin müəyyən qrupunun digərləri qаrşısındа üstünlük qаzаnmаsınа, 

sаhibkаrlıq subyektlərinin hərəkətlərinə məhdudiyyət qoyulmаsınа gətirib çıxаrır. 

Dövlətin iqtisаdi proseslərə müdаxilə səviyyəsi аrtdıqcа, vergi siyаsətinin 

diskriminаsiyа xаrаkteri də аrtır. Onа görə də vergi siyаsətinin sаbitliyi, 

sаhibkаrlıq mühitinin əsаs göstəricisidir.  

Vergi münаsibətləri yenidən bölüşdürücü xаrаkterli olduğundаn ictimаi 

tərəqqi bu münаsibətlərin inkişаf səviyyəsindən аsılıdır. İtisаdiyyаtdа bаzаr 

münаsibətlərinin formаlаşdırılmаsı istiаmətində islаhаtlаrın həyаtа keçirilməsi 

səmərəli vergitutmа sistemi yаrаtmаdаn mümkün deyildir.Vergi münаsibətlərinin 

təkmilləşdirilməsi bütün dövlətlərin fəаliyyətlərinin ən vаcib, eyni zаmаndа 

mürəkkəb sаhələrindən hesаb olunur. Sosiаl yönümlü bаzаr itisаdiyyаtlı bütün 

ölkələrdə vergi sistemi itisаdyyаtın tənzimlənməsində, büdcə gəlirlərinin 

formаlаşmаsındа, qiymət аrtımının məhdudlаşdırılmаsındа, infilyаsiyаnın 

qаrşısının аlınmаsındа, dövlət mаrаqlаrının əsаs dаşıyıcısı kimi çıxış edir. Vergi 

sistemi təkrаr istehsаl prosesinin iştirаkçılаrının iqtisаdi mаrаlаrını ifаdə etməklə, 

onlаrın tаrаzlığını və bununlа dа ictimаi tərəqqini təmin edir.  

İnkişаf etmiş ölkələrdə hər 5-7 ildən bir əsаslı vergi islаhаtlаrı 

аpаrılır.Vergitutmа nəzəriyyəsi vergi islаhаtlаrı prinsiplərinin 2 qrupunu nəzərdə 

tutur. 1-ci qrupа vergitutmаnın klаssik prinsipləri dаxildir. 2-ci qrupа isə аyrıcа 

götürülmüş bir ölkədə vergi islаhаtlаrı аpаrılаn zаmаn həmin ölkənin spesefik 

xüsusiyyətlərini nəzərə аlаn prinsiplər dаxildir. Vergi islаhаtlаrının аpаrılmаsının 

əsаs məqsədlərindən biri sаhibkаrlаrın və dövlət mаrаqlаrının mаksimаl 

tаrаzlığının təmin olunmаsıdır. Sosiаl yönümlü bаzаr iqtisаdiyyаtı şərаitində vergi 

sistemində meydаnа çıxаn vergi hüququ münаsibət-lərinin tənzimlənməsində 

mükəmməl normаtiv hüquqi bаzаnın olmаsı mühüm rol oynаyır.  

Vergi siyаsəti аşаğıdаkı prinsiplər əsаsındа həyаtа keçirilməlidir:  

� vergilər hаqqındа qаnunvericilik vergitutmаnın ümumi, bərаbər və 

ədаlətli olmаsınа əsаslаnmаlı;  

� vergilər iqtisаdi cəhətdən əsаslаndırılmаlı;  



 
 
 
 

80 
 

� hər kəsin konstitusiyа hüquqlаrı və аzаdlıqlаrının həyаtа keçirilməsinə 

mаneçilik törədən vergilərin müəyyən edilməsinə yol verilməməli;  

� vergilər siyаsi, ideoloji, etnik və vergi ödəyiciləri аrаsındа mövcud olаn 

digər xüsusiyyətlər əsаs götürülməklə müəyyən olunmаlı və 

diskriminаsiyа xаrаkteri dаşımаmаlı;  

� vergi yükü optimаl səviyyədə sаxlаnılmаlı;  

� vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi qаnunvericiliyinə könüllü əməletmə 

səviyyəsi yüksəldilməli, vergi mədəniyyəti formаlаşdırılmаlı və s.  

Həyаtа keçirilən vergi siyаsətinin əsаs istiqаmətləri аşаğıdаkılаr olmаlıdır:  

� vergilərin sаyının аzаlmаsı;  

� vergi dərəcələrinin аzаldılmаsı;  

� vergitutmа bаzаsının genişləndirilməsi;  

� vergi ödəyicilərinin hüquqlаrının genişlənməsi;  

� səmərəli vergi nəzаrətinin təşkili;  

� ölkənin iqtisаdi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə  yönəldilən 

tədbirlərin həyаtа keçirilməsi;  

� dаxili və xаrici investisiyаlаrın prioritet sаhələrə cəlb edilməsinə 

imkаn verən əlverişli vergi mühitinin yаrаdılmаsı.  

Müаsir iqtisаdiyyаtdа qlobаllаşmа prosesinin dərinləşməsi, təsərrüfаt 

sistemlərinin inteqrаsiyаsı müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin uyğunlаşdırılmаsı 

zərurətini yаrаdır. Müxtəlif ölkələrin vergi sistemlərinin uyğunlаşdırılmаsı prosesi 

Аvropа İttifаqı çərçivəsində iqtisаdi inteqrаsiyаnın inkişаfı gedişində təşəkkül 

tаpmışdır. Qeyd etməliyik ki, respublikаmızın vergi sistemi inkişаf etmiş ölkələrin 

vergi təcrübəsində işlənib hаzırlаnmış prinsiplər nəzərə аlınmаqlа vergitutmаnın 

klаssik prinsipləri əsаsındа formаlаşmış və bu gün yüksək tələblərə cаvаb verir. 

Vergi yükünün optimаllаşdırılmаsı, optimаl vergi sisteminin formаlаşdırılmаsı 

bаxımındаn qаnunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqаmətində məqsədyönlü 

tədbirlər uğurlа dаvаm etdirilməlidir.Fikirimizcə yаxın vаxtlаrdа ölkəmizdə müаsir 
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texnologiyаnı təmin edən аvаdаnlıqlаrın idxаlının əlаvə dəyər vergisindən аzаd 

edilməsi məqsədəuyğudur.  

 

 

 

 NƏTİCƏ 

 

     Vergi yükünün müəyyən edilməsinin mövcud metodikalarının aparılmış təhlili 

aşağıdakı nəticələrin alınmasına imkan vermişdir: 

1. Vergi yükü göstəricisinin hesablanmasının çoxlu sayda hesablama 

metodikalarının mövcudluğu və bu metodikalar üzrə hesablanmış göstəricilərdə 

böyük dəyişmə diapazonunun olması həm makro-, həm də mezoiqtisadi səviyyədə, 

o cümlədən iqtisadiyyatın sahələri miqyasında vergi yükü göstəricisinin istifadə 

məqsədləri və hesablanma metodikasının rəsmi əsaslandırılması və təsdiq 

edilməsinin zəruriliyini şərtləndirir. 

2. Konkret vergilərin real ödəyicilərinin istehsal olunan məhsulların konkret 

istehlakçılarının hesab edilməsinə baxmayaraq müəssisə tərəfindən dolayı 

vergilərin ödənilməsi məhsulun qiymətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır ki, bu da 

öz növbəsində ona olan tələbi məhdudlaşdırır (azaldır), satış həcminin və 

mənfəətin aşağı düşməsinə səbəb olur. Eyni zamanda, həmin vergilər üzrə avans 

ödənişlərinin aparılması ödəyicinin dövriyyə vəsaitlərinin yayındırılmasına gətirib 

çıxarır ki, bu da tez-tez hallarda ciddi maliyyə çətinliklərini yaradır. Ona görə də 

dolayı vergilərin müəssisənin vergi yükünün kəmiyyətinin hesablanmasında iştirak 

edən ödənişlərin tərkibinə aid edilməsini tam məntiqi hesab etmək olar. 

3. Vergi yükünün müəyyən edilməsinin təklif olunan metodikası müəssisənin vergi 

ödəyicisi kimi çıxış etdiyi bütün vergiləri nəzərə alır. Bu metodika əsasında vergi 

yükünün hesablanması vergi odəyicisinin daşımalı olduğu real vergi yükünü daha 

dəqiq müəyyən etməyə imkan verir. 
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4. Müəssisənin maliyyə vəziyyəti, dövriyyə vəsaitlərinin kifayət həcmdə olmaması 

və vergilər üzrə əhəmiyyətli məbləğdə borcların mövcudluğu onların vergi 

yükünün əhəmiyyətli yüksəlməsinə və onun daha geniş diapazonda 

differensasiyasına ciddi təsir göstərə bilər. Ona görə də müəssisədə vergi yükünün 

kəmiyyətininühesablanması, o cümlədən vergilər üzrə borclar nəzərə alınmaqla, 

vergilər üzrə restrukturizasiyanın aparılması və investisiya kreditinin verilməsi 

barədə məsələlərin həlli üçün, həmçinin vergi menecmenti məqsədləri və s. üçün 

praktiki əhəmiyyət və xüsusi maraq kəsb edir. 

5. İstehsal olunan məhsulların müxtəlif səviyyəli rentabelliyi, müəssisələrin ödəmə 

qabiliyyətliliyi səviyyəsi və bir sıra digər amillər nəzərə alınmaqla, fikrimizcə, 

təsərrüfatçılıq subyektləri üçün mütləq neytral vergilər mövcud deyildir. Ona görə 

də həm bütün vergilərin məcmusunun,həm də ayrı-ayrı vergilərin və yığımların 

(yaxud kapitala, əməyə və gəlirə tətbiq olunan vergilər qrupunun) təkrar istehsal 

prosesinə təsirinin hərtərəfli təhlilinin aparılması və vergi yükünün vergi 

tənzimlənməsi tədbirlərinin işlənməsi üçün həm hesablanmış və ödənilmiş vergilər 

üzrə məcmu (ümumi) vergi yükünü, həm də vergi yükünün xüsusi göstəricilərini 

hesablamaq məqsədə müvafiqdir. 

6. Təsərrüfatçılıq subyektlərinin vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

olan maliyyə itkilərinin məbləği təkcə yalnız ödənilən vergilərin məbləği ilə 

məhdudlaşmır, həmişə ondan yüksək olur. Hazırda rəsmi statistikada vergi 

ödəyicilərinin belə xərcləri barədə informasiya mövcud deyildir. Təsərrüfatçılıq 

subyektlərində də ümumiləşdirilmiş şəkildə bu göstərici yoxdur. Ödəyicilərin əlavə 

itkilərini ölçmək mümkündür, lakin bunun üçün muhasibat uçotunun aparılması, 

bir sıra muhasibat və statistik hesabat formalarının tərtib edilməsi üzrə normativ 

aktlarda metodoloji xarakterli bir sıra dəyişikliklərin aparılması tələb olunur. Bu 

dəyişikliklərdən sonra vergitutmanın ümumi ağırlığının səviyyəsi barədə tam 

mənzərəni əldə etmək üçün vergi yükünün yuxarıda göstərilən göstəricilərinə bu 

əlavə məsrəfləri nəzərə alan bir sıra digər göstəriciləri əlavə etmək olar.  
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  Qeyd etmək lazımdır ki, təsərrüfat subyektləri tərəfindən ödənilməli olan 

vergilərin kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün təklif olunan kriteri A.Smitin 

ədalətləlilik prinsipi ilə tam şəkildə uyğun gəlir. Demək olar ki, bir tərəfdən 

hazırda olduğu kimi müxtəlif vergilərin eyni zamanda tətbiqi zamanı ədalətlilik 

kriterisi kimi müxtəlif vergilər üzrə bərabər dərəcələrin tətbiqi deyil, bütün 

təsərrüfat subyektləri üçün bərabər nisbi vergi yükü göstəricisi çıxış edir. Digər 

tərəfindən, təsərrüfat subyektlərinə düşən nisbi vergi yükünün hesablanmasının 

təklif olunan göstəricisi müxtəlif sahələrinin, ərazilərin və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı 

sektorlarının müəssisələri üçün müvəqqəti olaraq müxtəlif vergilərin baza 

dərəcələrinə nisbətən güzəştli və yaxud yüksəldilmiş dərəcələrin tətbiqi zamanı 

istiqamət kimi də qəbul edilə bilər.  

   Beləliklə, təklif olunan metodologiyanın üstünlüyü ondadır ki, o sahibkarlıq 

fəaliyyətinin konkret sahəsi üçün makro və mikro səviyyədə nisbi vergi yükü 

göstəricisinin zamana görə dinamikasının təhlil edilməsinə imkan verməklə yanaşı, 

həm də istənilən təsərrüfat subyektində nisbi vergi yükünün müqayisəsi üçün də 

istifadə oluna bilər.  

    Fiskal yükün optimallılığının istehsal kriterisi nöqteyi-nəzərindən, birincisi, 

mövcud fiskal təzyiq şəraitində istehsalçıların işləmək meylinə (istəyinə) təsir edən 

qısamüddətli,ikincisi isə fiskal mühitin iqtisadi agentlərin istehsal imkanları üçün 

əlverişli şərait yaratması ilə tamamlanan uzunmüddətli aspektlərin nəzərə alınması 

vacibdir. Nəhayət,vergi sisteminin keyfiyyətinin əsasən təşkil edən prinsip kimi 

onun sabitliyini fərqləndirməmək mümkün deyildir. Nəzəri olaraq əsaslandırılmış 

və praktiki olaraq təsdiq edilmişdir ki,vergilər iqtisadiyyatın operativ tənzimləmə 

vasitəsi kimi çıxış edə bilməz. Ona görə də qeyd olunan bu prinsip əsas tutularaq, 

Azərbaycanın vergi sistemində aparılan fasiləsiz dəyişikliklərdən ortamüddətli 

vergi islahatlarına keçilməsi məqsədəuyğun hesab edilməlidir. 
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