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SUMMARY 
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Magistrant:    Aliyev Qara 

Giri8 

 

Tədqiqatmövzusununaktuallığı. 

Müasirdünyadaiqtisadiinteqrasiyanınsürətləndiyivəmakroiqtisaditəhlü

kəsizliyinprioritetməsələyəçevrildiyibirşəraitdəiqtisadiyyatınsabitləşməsimaliy

yəsiyasətinin,ocümlədənbüdcə- 

vergisiyasətinintəkmilləşdirilməsivəsəmərəliliyininartırılmasıüçüngenişimkanla

raçmışdır. 

Büdcəgəlirlərininvəxərclərininformalaşmasınınəsasvəzifələrininvəkəmiy

yətparametrlərininmüəyyənləşdirilməsi,daxilivəxarici 

borclarınidarəedilməsiüzrədövlətinməqsədyönlüfəaliyyətikimibüdcə-

vergisiyasətiiqtisadisiyasətinbaşlıcaalətlərindənbirinəçevrilmişdir. 

Dövlətinbüdcəöhdəliklərininyerinəyetirilməsi,büdcəkəsirininvədövlətbo

rclarınınidarəolunmasıbüdcə-

vergisiyasətininmühümistiqamətlərinitəşkiledir.Busiyasətinsəmərəlihəyatakeçi

rilməsirealiqtisadiyyatagüclütəsirgöstərir.Onagörədəəsasmakroiqtisadigöstərici

lərindinamikasıhəyatakeçirilənbüdcə-

vergisiyasətininsəmərəlilikmeyarıkimiçıxışedəbilər. 

Makroiqtisadisabitliyinəldəolunmasındaçevikvəməqsədyönlümaliyyəsi

yasətininhəyatakeçirilməsihəllediciəhəmiyyətəmalikdir.İqtisaditənzimləmətədb
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irləriiçərisindəilknövbədəməhztarazlaşdırılmışbüdcə-

vergisiyasətininaparılmasıölkədəmakroiqtisadisabitliyinsaxlanmasınahəlledicit

əsirgöstərir. 

ÜmummilliliderimizHeydərƏliyevinbilavasitərəhbərliyialtındabüdcə-

vergisisteminintəkmilləşdirilməsi,onunvahidhüquqibazasınınyaradılması,vergi

dərəcələrininaşağısalınmasıvəgüzəştlərinazaldılmasıhesabınavergitutmabazası

nıngenişləndirilməsi,iqtisadiyyatainvestisiyaqoyuluşununstimullaşdırılmasına,

kiçikvəortasahibkarlıqucunəlverişlişəraitinyaradılmasınayönəldilənsiyasətinhə

yatakeçirilməsiistiqamətindəmühümişlərgörülmüşdür.Dövlətbüdcəsininvəvergi

sisteminintəkmilləşdirilməsivəonutənzimləyənnormativaktlarınbeynəlxalqtələ

blərəuyğunlaşdırılmasıməqsədiləbirsıraqanunlarqəbuledilmişdir. 

AzərbaycanRespublikasındasonillərdəaparılmışuğurlusosial-

iqtisadiislahatlarnəticəsindəölkəniniqtisadiinkişafı iləyanaşıbüdcə-

vergisistemidəinkişafetmişvətəkmilləşmişdir.Müasirşəraitdəölkəmizdəhəyatake

çirilənbüdcə-

vergisiyasətiiqtisadiyyatınuzunmüddətliinkişafməqsədlərinənailolunmasına,əl

dəedilmişsosial-

iqtisadiinkişafsürətininqorunubsaxlanmasına,iqtisadiyyatıntənzimlənməsivəsti

mullaşdırıl-

masına,millimaraqlarımızınbeynəlxalqmiqyasdatəminedilməsinə,qeyri-

neftsektorununvəsahibkarlığıninkişafetdirilməsinə,istehsalvəsocial 

infrastrukturlarınmüasirtələblərsəviyyəsindəqurulmasına,əhalininhəyatsəviyyə

sininyüksəldilməsinəxidmətedir. 

Bazariqtisadiyyatınamalikolanölkələrdəsituasiyadanasılıolaraqbüdcə-

vergisiyasətininprioritetistiqamətlərininmüəyyənləşdirilməsiaktualbirproblem

olaraqqalır.HazırdaAzərbaycanRespublikasındadavergisiyasətininvəonunmü

hümbirformasıolanbüdcə-

vergisiyasətininbazariqtisadiyyatışəraitinəuyğunaparılması,onunsəmərəlitəşkil

prinsip,metodvəmexanizmlərintədqiqivətəhlili,həmçininümumiləşdirilmişmakr

oiqtisadidövləttədbirlərininhazırlanmasıaktualəhəmiyyətkəsbedir. 
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Hazırkıdövrdəmülkiyyətinyeniformalarınıninkişafı,iqtisadiyyatınidarəe

dilməsininliberallaşdırılması,təsərrüfatsubyektlərinəvəidarəetməorqanlarınaso

sial-iqtisadidəyişikliklərinhəyatakeçirilməsindəgenişhüquqlarverilməsibüdcə-

vergisiyasətinindüzgünistiqamətləndirilməsiprobleminin 

aktuallığınıvəəhəmiyyətinidahadaartırır. 

Respublikamızdabüdcə-vergisiyasətinintəkmilləşdirilməsiisti-

qamətindəxeyliişlərgörülsədə,busahədəmüəyyənproblemlərdəmövcuddur.Bupr

oblemlərihəlletməküçündövlətvahidbüdcə-

vergisiyasətinihəyatakeçirərkəninkişafetmişölkələrintəcrübəsinəəsas-

lanmaqlayanaşı,millivəregionalprinsipləridəhökmənnəzərəalmalıdır.Bubaxımd

anoptimalbüdcə-

vergisiyasətinənailolunmasıiqtisadiinkişafınmüasirmərhələsindəaktualməsələlə

rdənbiridir. 

Tədqiqatınobyektivəpredmeti.Dissertasiyaişininəsastədqiqatobyektinim

üasirmərhələdərespublikamızınbüdcə-vergisiyasətitəşkiledir. 

Tədqiqatişininpredmetiisəyeniiqtisadişəraitdəbüdcə-

vergisiyasətininiqtisadimexanizmi,büdcə-

vergimünasibətlərininnəzəriəsaslarıvəonunproblemlərininöyrənilməsindənibar

ətdir. 

Tədqiqatınməqsədivəvəzifələri.Dissertasiyamövzusuüzrəaparılantədqiqa

tınməqsədi–yeniiqtisadişəraitdəoptimalbüdcə-vergisiyasətininelmi-

nəzərivətəcrübicəhətdənəsaslandırılmasıvəonunsəmərəliliyininartırılmasıyollar

ınınmüəyyənləşdirilməsi,həmçinin,respublikamızdaiqtisadiyyatındövləttənziml

ənməsiprosesindəbüdcə-

vergisiyasətininistifadəsiproblemlərinintədqiqedilməsivəbazariqtisadiyyatışəra

itinəuyğunolaraqbüdcə-

vergimexanizminintəkmilləşdirilməsiistiqamətlərinimüəyyənedəntəklifvətövsiy

ələrinhazırlanmasındanibarətdir. 

Tədqiqatınməqsədinəuyğunolaraq,aşağıdakıvəzifələrqarşıyaqoyulmuşvəhəlled

ilmişdir: 
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- büdcə-

vergisiyasətininformalaşmasınınnəzərivəmetodolojiaspektlərinintədqiqi; 

- iqtisadiyyatındövləttənzimlənməsindəkirolunumüəyyənetməküçünbüdc

ə-vergisiyasətininfəaliyyətxüsusiyyətlərininaşkaredilməsi; 

- dövlətbüdcəsiningəlirvəxərctəsnifatının,idarəolunmaprinsiplərininvətə

nzimlənməsiyollarınınmüəyyənləşdirilməsi; 

- vergisistemininmüasirvəziyyətininvəmövcudqanunvericiliyəuyğun 

olaraq fəaliyyətdəolan ayrı-ayrıverginövlərinintəhliledilməsi; 

- dövləttənzimlənməsivəmakroiqtisadigöstəricilərəbüdcə-

vergimünasibətlərininqarşılıqlıəlaqəsinintəhliledilməsi; 

- büdcəgəlirlərininvəxərclərininiqtisadiəsaslarınıntədqiqivəonlarınformal

aşmasımexanizmininmüəyyənolunması; 

- hazırkıdövrdəbüdcə-

vergisiyasətininsəmərəliliyininartırılmasıistiqamətlərininaraşdırılması. 

Tədqiqatıninformasiyabazası və işlənməsi 

metodları.Mövzuüzrəprobleminöyrənilməsi,tədqiqi,təhlilivəümumiyyətləişləni

bhazırlanmasındafaktikivərəqəminformasiyasımənbəyikimiAzərbaycanRespu

blikasıDövlətStatistikaKomitəsinin,MaliyyəNazirliyinin,VergilərNazirliyinin,İ

qtisadiİnkişafNazirliyininillikhesabatlarıvəstatistikməcmuələrinə,digərəlaqəda

rdövləttəşkilatlarınınvəbeynəlxalqqurumlarınmaterial,hesabatvəsənədlərinə,hə

mçinininternetşəbəkəsindəmüvafiqiqtisadiinkişafgöstəriciləriüzrəinformasiyab

azasınagenişistinadedilmişdir. 

Tədqiqatişininelmiyeniliyi.Aparılmıştədqiqatişiözündəaşağıdakıelmiyen

ilikləriəksetdirir: 

-büdcə-

vergisiyasətininformalaşmasınınnəzərivəmetodolojiaspektlərikompleksşəkildə

tədqiqedilmişvəelmicəhətdənəsaslandırılmışdır; 

- büdcə-

vergisiyasətininmaliyyətənzimləməalətikimiiqtisadiproseslərətəsiritəhliledilmi

şdir; 
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- AzərbaycanRespublikasındahəyatakeçirilənbüdcə-

vergisiyasətininəsasistiqamətləritəhliledilmişvəonunmövcudxüsusiyyətləriqiy

mətləndirilmişdir; 

- yeniiqtisadişəraitdəbüdcəkəsirininazaldılmasıyollarıtəklifedilmişdir; 

- büdcəsistemininfəaliyyətmexanizmi,onuniqtisadiyyatındövləttənzimlən

məsindəkirolutədqiqolunaraqmüəyyənolunmuşdur; 

- qanunvericiliyəəsasənfəaliyyətgöstərənayrı-

ayrıverginövlərininbeynəlxalqpraktikayauyğunhesablanmametodikasıöyrənil

mişvəvergisistemininmüasirvəziyyətibumetodikaəsasındatəhliledilərəkqiymətl

əndirilmişdir; 

- büdcəxərclərivəgəlirlərininiqtisadiəsaslarıtədqiqedilmişvəonlarınformal

aşmamexanizmləriaşkarlanmışdır; 

- yerli(bələdiyyə)büdcələrinformalaşmasıvəfəaliyyətmexanizmləritəhlile

dilmişdir; 

- büdcə-

vergimünasibətlərinindövləttənzimlənməsimetodlarıöyrənilmişdir; 

- optimalbüdcə-

vergisiyasətidövlətinəsasiqtisaditənzimləməalətiolmaqlabərabərəsasmakroiqti

sadigöstəricilərətəsiritədqiqedilmişdir; 

- büdcə-

vergisiyasətininqloballaşmaşəraitindətəkmilləşdirilməsiistiqamətlərimüəyyəne

dilmişdir. 

Tədqiqatişininpraktikiəhəmiyyətiisəonunəməli 

müddəaları,aparılmışkonkretümumiləşdirilmələr,büdcə-

vergisiyasətinintəkmilləşdirilməsi,büdcəxərclərininsəmərəliliyininartırılması,bü

dcələrarasımünasibətlərintənzimlənməsisahəsindəirəlisürülmüştəklifvətövsiyələr

ləmüəyyənolunur.AzərbaycanRespublikasınınbüdcə-

vergisiyasətininhəyatakeçirilməsində,səmərəlimaliyyəmexanizminintətbiqedilm

əsində,büdcəvəvergisisteminintəkmilləşdirilməsindətədqiqatişininnəticələrindən

istifadəedilməsimümkündür. 
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Dissertasiyaişininhəcmivəquruluşu.Dissertasiyaişigirişdən,3fəsilvə8para

qrafdan,nəticəbölməsivəistifadəedilmişədəbiyyatsiyahısındanibarətdir.İş1,5int

ervaldakompüteryazısıilə108səhifəhəcmindədir.Burada11 cədvəlvə2 sxem,3 

diaqram verilmişdir. 

Ədəbiyyatsiyahısındatədqiqatprosesindəistifadəedilmiş37ədəbiyyatınadıgöstər

ilmişdir. 
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IФЯСИЛ.БЦДЪЯ-ВЕРЭИСИЙАСЯТИНИН TƏDQİQİNİNНЯЗЯРИ-

МЕТОДОЛОЖИməsələləri 

1.1 Бцдъя-верэисийасятининсосиал-игтисадимащиййяти,vəzifələri vəфунксийалары 

 

Budcə-vergi siyasəti dovlətin budcə xərcləri və vergi sistemi ilə bağlı elə 

tənzimləyici siyasətidir ki, bu, son nəticədə milli gəlirin və xərcləmələrin 

strukturuna və yenidənbolgusunə təsir edir. Budcə-vergi siyasəti dovlətin 

maliyyə siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla budcə formalaşması siyasətini ifadə 

edir və bir зox ədəbiyyatlarda fiskal siyasət adlanır. Fiskal siyasət dedikdə, 

dovlət xərclərinin və vergitutmanın səviyyəsinin dəyişdirilməsi istiqamətində 

dovlət orqanlarının həyata keзirdiyi tədbirlərin məcmusu başa düşülür. 

Budcə- vergi siyasəti hansı məqsədlərdə və kimlər tərəfindən istifadə 

ediləcəyindənasılı olaraq milli iqtisadiyyatın stabilləşməsinə həm musbət, həm 

də mənfi təsir gostərə bilər. 

Müasir fiskal siyasət əsasən dovlətin maliyyə resurslarının istifadəsini, 

maliyyələşdirmə metodlarını və dovlət budcəsinin doldurulması mənbələrini 

oyrənir. Tarixi şəraitdən asılı olaraq hər bir olkənin fiskal siyasətinin цz 

xususiyyətləri var (12,13) . 

Büdcənin formalaşmasında, həcm və tarazlığının tənzimlənməsində 

mühüm rol oynayan büdcə-vergi siyasəti, eyni zamanda iqtisadi məqsədlərə 

nail olmaq üçün dövlətin apardığı maliyyə siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla, 

sosial-iqtisadi həyatda mühüm əhəmiyyətə malik olan iqtisadi siyasətdi. 

Büdcə-vergi siyasətinin məzmunu olaraq, dövlətin həm sosial sahədə, 

həm də iqtisadi sahədə birbaşa büdcə ilə bağlı həyata keçirdiyi və nəzərdə 

tutduğu islahatları, iqtisadi qanunları, tədbirləri qeyd etmək olar. Büdcə-vergi 

siyasəti yürütməklə bəzən isə makroiqtisadi problemlərin həllinə nail olmaq 

üçün dövlət, büdcənin ümumi həcmini dövlət xərclərinin büdcə 
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tərkibindəmaliyyələşdirilməsi formalarını açıq maliyyələşdirmə vasitəsi kimi 

və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində vergi güzəştləri tətbiq edərək nail olur. 

Büdcənin gəlir və xərclərinin coxluğu, tarazlığı, qeyri-tarazlığı, kəsrin 

maliyyələşdirilməsi forması (pul emissiyası, borclanma) və s. 

məqsədlərəçatmaq üçün, büdcə-vergi siyasəti bir vasitə kimi istifadə oluna 

bilər.Tarixən büdcə və ya xəzinə yaranandan, dövlətin bu istiqamətdə, büdcəni 

formalaşdırmaq və iqtisadi artıma nail olmaq naminə müxtəlif  büdcə-vergi 

siyasətləri olmuş və getdikcə inkişaf etmişdir.Hələ XIX əsrin əvvəllərində 

maliyyəçilər  sakit və stabil dövlətlərin gəlməsi ilə büdcənin həcminin 

kiçiləcəyini hesab edirdilər. Lakin əsrin sonlarına yaxın büdcənin kəskin artımı 

bu ehtimalların düzgün olmadığını göstərdi. O zaman planlı fəaliyyətin 

zəruriliyiməsələsi qarşıya çıxdı. Özündə gəlir və xərclərin dövlət yazılışlarını 

rəqəmlərləəks etdirən planlığın əldə edilməsi vasitəsi isə dövlət büdcəsi oldu. 

Bu nöqteyi-nəzərdən büdcə artıq dövlət təsərrüfatçılığının inkişafının zəruri 

şərtinəçevrildi. 

Nəzəriyyə  dövlət büdcəsinə münasibətdə bir sıra tələblər  irəli sürürdü: 

büdcəşəffaf və açıq olmalıdır, yəni, o  elə tərtib olunmalıdır ki, cəmiyyətin bir 

sıra üzvü onun “dilini” və orada əks olunmuş rəqəmləri başa düşsün.S.Y.Vitte 

yazırdı ki, “büdcənin aşkarlığının tələb olunmasıüçün yerinə yetirilməsi 

məcburi olan maliyyə qanunu olduğundan irəli gəlir”. Digər baxımdan dövlət 

maliyyə təsərrüfatının aşkarlıq şəraitində aparılması, büdcə işində tam şəffaf-

lığa və dəqiqliyə riayət edilməsi yolu iləölkənin iqtisadi inkişafına nail ola bi-

lər. Buna görə də, bütün müasir dövlətlər öz dövlət büdcələrini cəmiyyət üçün 

açıqlayır.Məlum olduğu kimi, dövlət büdcəsi mürəkkəb bir sənəddir. Dövlət 

büdcəsi, eyni zamanda, maliyyəni, iqtisadiyyatı, hüququ, həmçinin siyasəti 

dəəhatə edir. Büdcənin beləçoxtərəfli dövlət büdcəsi quruculuğunun və“büdcə” 

anlayışının özünün təyin edilməsi tədqiqinin çətinliyini şərtləndirir. Sözsüz ki, 

büdcə -  geniş anlayışdır və onu adi yazılışla eyniləşdirmək düzgün deyildir. 

Tədqiqatçılar büdcənin planlılıq əlamətini vurğulayaraq onu dövlətin 

maliyyə  və ya təsərrüfat planı kimi müəyyən edirlər. Alman maliyyəçisi Şansın 
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böyük xidmətlərindən biri onun ilk dəfə olaraq büdcənin planlı tətbiqini qeyd 

etməsidir. Şans öz izahında təkcə büdcənin əhəmiyyətini deyil, həmçinin, 

büdcə prosesinin özünün şərhini vermişdir. 

Sonralar maliyyəçilər büdcə anlayışının birtərəfli təyin edilməsi ilə 

bərabər onun funksiyalılığının izahını verməyə də cəhd etdilər. Büdcənin bu 

xüsusiyyətinəötən əsrin 20-ci illərinin maliyyəçi-nəzarətçiləri: M.İ.Boqolepov, 

İ.Boldırev, D.Boqolepov və b. xüsusi diqqət vermişlər. Onların fikrincə, 

“dövlət təsərrüfatçılığı sahəsində büdcə dedikdə, ən əvvəl müəyyən dövr 

ərzində gəlir və xərclərin məcmusu, ikinci dövlət təsərrüfatçılığının həyata 

keçirilməsi planının rəqəmlərlə ifadəsi, üçüncüsü isə xərclərin həyata keçirildiyi 

və vergilərin toplandığı qanun nəzərdə tutulur”. “Maliyyə” ensklopediyasında 

göstərilmişdir ki, “büdcə-gəlir və xərclərin dövlət yazılışıdır”. 

Hazırkı dövrdə maliyyə elmi büdcə anlayışının mahiyyətinin şərhinə 

heç bir yenilik gətirmədi. Büdcənin məzmunu iqtisadi kateqoriya kimi hər 

yerdə belə göstərilir: dövlət büdcəsi ölkənin mərkəzi pul vəsaiti fondlarının 

yaradılması və istifadəsi iləəlaqədar olan maliyyə münasibətlərini ifadə edir. 

Onu da qeyd edək ki,  tarixən vergiqoymanın prinsiplərinə dair indidə 

həmiyyətini itirməyən çoxlu araşdırmalar aparılmışdır. Bu baxımdan 

iqtisadiyyat və maliyyə elmi tarixində mühüm yer tutan Adam Smitin müəyyən 

etdiyi prinsiplərin nəzərə alınması vacibdir. “Millətin sərvəti” kitabında Adam 

Smit vergiqoymanin 4 əsas prinsipini: ədalət, müəyyənlik, əlverişlilik, yığım 

prinsiplərini çox geniş və maraqlı surətdəşərh etmişdir.  

Dövlətlərin həyata keçirdiyi büdcə-vergi siyasəti tarixən iqtisadçı 

alimlərin və nəzəriyyəçilərin fikrinə söykənmiş və müxtəlif konsepsiyalara 

dəlalət etmişdir. İqtisadçılara misal olaraq Adam Smiti, C.Keynsi, 

D.Rikardonu, K.Marksı, F.Engelsi, K.R.Makkonelli, S.L. Bryunu və s. 

göstərmək olar. Bu iqtisadçılar öz nəzəriyyələri ilə dünya şöhrəti tapmış və 

dünya iqtisadi inkişaf tarixində mühüm rol oynamışlar. Bu alimlərin büdcə-

vergi siyasəti ilə bağlı fikirləri ayrı-ayrılıqda, büdcənin formalaşmasıüçün 

lazım olan büdcə siyasəti və vergi yığılması ilə bağlı olan vergi siyasəti 
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olmuşdur. A.Smit öz nəzəriyyələrini “Xalqların sərvəti”əsərindəəks 

etdirməklə, iqtisadi inkişafın yolunu əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəlməsində, vergi dərəcələrinin azalmasında, çoxnövlü vergi sisteminin ləğv 

edilməsində görmüşdür. A.Smith (1723-1790) iqtisadiyyatın “Görünməyən 

əllə” idarə edilməsini, tələbə uyğun təklifin formalaşmasını, rəqabət zamanı 

yüksək gəlir göstərərək inkişafa nail olmağı hələ XVIII əsrdə yazırdı. Rəqabət 

olan yerde yüksək xidmət və keyfiyyətin olduğunu qeyd edən A.Smith dövlətə 

obyektiv qanunlar qəbul edərək, xalqların, əhalinin varlanmasını təmin etməyi 

məsləhət görmüşdür. Büdcə və vergi ilə bağlı nəzəriyyələrində aparılan 

siyasətin istiqamətlərində A.Smit vergilərin azaldılmasında görsə də, digər 

nəzəriyyələrlə bəzən eyni fikirli olmuşdur.(26) 

Ənənəvi iqtisadi nəzəriyyəyəəsasən, dövlət xərclərinə uyğun, vergilərlə 

büdcə tarazlaşdırılmalıdır. İqtisadiyyatın özündəki tarazlıq büdcə qeyri-

tarazlığı ilə pozulmamalıdır. Büdcə kəsiri və iqtisadi artım, real tarazlığa və ya 

iqtisadi tarazlığa təsir göstərə bilməz. Ənənəvi büdcə tarazlığı və ya büdcə-

vergi siyasəti vasitəsilə büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi formaları da verilir. 

1. Pul emissiyası; 

2. Borclanma 

İkincisi, büdcə kəsirinin borclanma ilə təmin edilmədiyini fərz edək. 

Borclanma investisiya kimi istifadə olunduqda, investisiya və yığım normasını 

dəyişir. Lakin, başqa məqsədlərə istifadə olunduqda, iqtisadiyyatın real 

istehsal normasına təsir etmir. Ancaq, faiz həddi dəyişərək yeni bir tarazlıq 

yaradır. 

Göründüyü kimi, ənənəvi büdcə-vergi siyasətində, dövlətin tarazlığının 

qorunmasıçox vacibdir. Əgər dövlət milli gəlirinə təsir etmək istəyirsə, əmək 

təklif və tələbini, məcmu istehsalı dəyişdirəcək səviyyəyəçatdırmalıdır. Məcmu 

məhsulun artımına təsir edən texniki inkişafa, əhali artımına büdcə-vergi 

siyasəti vasitəsilə nail olunmadığından, ənənəvi vəzifələri yerinə yetirən və bu 

xidmətlərin maliyyələşdirilməsini iqtisadi fəaliyyətə təsir etməyəcək səviyyədə, 

vergilərlə təmin edə bilən, kiçik həcmli, lakin, tarazlı büdcə-vergi siyasəti, 
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ənənəvi büdcə-vergi siyasəti tələblərinə vəənənəvi iqtisadi nəzəriyyəyə 

uyğundur.(18) 

Keynsçi büdcə-vergi siyasəti, Keyns nəzəriyyələrindəöz əksini 

tapmışdır. Bu siyasət iqtisadi təhliləəsaslanır. Keynsə görə, fərdlər yalnız öz 

yaşamalarıüçün pul qazanmırlar, onlar digər məqsədlər üçün də pul 

qazanmağa çalışdıqlarından, faiz dərəcəsi (vergi faizi, kredit faizi də s.) 

vasitəsilə iqtisadiyyatın pul və istehsal bölmələri bir-birinə bağlanır. 

İnvestisiya-yığım balansı ilə pul təklif və tələbi balansı bir-biri iləəlaqəlidir. 

Əgər o ən aşağı faiz dərəcəsi ilə həyata keçirilən investisiya mənbələrinin tam 

istifadə olunmasını təmin edə biləcək həcmdə deyildirsə, onda pul təklifinin 

artırılması yalnız spekulyativ məqsədlər üçün istifadə edilən pul miqdarını 

artıracaq, gəlir normasını isə artırmayacaq. 

Ümumiyyətlə, Keynsçi nəzəriyyənin ənənəvi nəzəriyyədən fərqi üç 

nöqtədə müəyyən edilir. Ənənəvi iqtisadi nəzəriyyədən çıxış edənlərin 

fərziyyələrinə görə, iqtisadiyyatın özlüyündə tam məşğulluğa nail olmasını 

təmin edən birbaşa nizamlayıcılar, real əmək haqqı elastikliyi, yığım və 

investisiyaların faiz dərəcəsi pulun yalnız istehlak üçün tələb edilməsidir. 

Keyns bu üç fərziyyənin doğru olmadığını qeyd edərək, əmək haqqının və faiz 

dərəcəsinin elastik olmadığını, iqtisadiyyatın özbaşına buraxılarsa, ancaq 

aşağı səviyyəli bir tarazlığa nail olunacağını, mənbələrin tam istifadəsinə nail 

olmaq üçün pul təklifini tənzimləyən pul siyasətilə yanaşı, büdcə gəlirini 

ayırmağa yönəlmiş bir maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsinin vacibliyini 

irəli sürmüşdür. 

Keyns nəzəriyyəsinəəsaslanan büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi 

istiqamətləri çox geniş vəçoxtərəflidir. Zəif inkişaf etmişölkələrdə Keynsçi 

büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi və fəaliyyət göstərməsi mümkün deyil. 

Belə ki, Keynsçi təhliləəsasən məcmu tələbdəki artımın istehsalı və bilavasitə 

məşğulluğu artıracağı, vəsait mənbələrinin tam istifadə olunmasını təmin 

edəcəyi fikirlər var. Çünki bu fikirlərin əsasında təklif şərtlərinin elastikliyi 
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dayanır. İstehsal normasındakı azalma və bunun da nəticəsində meydana 

çıxan işsizliyin səbəbi faydalı tələbin aşağı olmasıdır. 

Büdcə siyasəti, büdcə kəsiri vasitəsilə məcmu tələbdəki bu azlığı qaydaya salır 

və iqtisadiyyatı tam məşğulluğa cəlb edir. Halbuki az inkişaf etmişölkələrdə 

işsizliyin səbəbi məcmu tələbin aşağı səviyyədə olması deyil, iqtisadiyyatda 

mövcud investisiya bazarının hərəkətə gətirə biləcəyi əməyin həcmindəki 

artiqlığıdır. Yəni, bu ölkələrdə investisiya qoyuluşu və yaxud investisiya 

imkanları az, işçi qüvvəsi isə həddindən artıq çoxdur. Bu baxımdan da, 

yuxarıda müəyyən etdiyimiz büdcə-vergi siyasəti, kəsirin maliyyələşdirilməsi 

ancaq məcmu tələbin artırılmasına yol açır. Bu da inflyasiyalı tənəzzülü 

meydana çıxarır.(22) 

Бцдъящцгугунунпросессуалнормаларымаддинормаларамцнасибятдятаб

ели,хидмятедиъихарактердашыйыр.Лакинбухцсусиййятщечдяонунящямиййятиниазалтм

ыр, чцнки онлар мадди нормаларындцзэцн тятбиг 

едилмясинитяминедирляр.Просессуалнормаларынфяргляндириъихцсусиййятлярионларынпроседур

характердашымасыдыр.Бунормаларбцдъяпросесини–

бцдъянинтяртиби,мцзакиряси,тясдиги,иърасывяиърасыщаггындащесабатларынтяртибедилмяс

инирегламентляшдирирляр. 

Бцдъяпросесигаршысындаашаьыдасадалананмцщцмвязифялярдурур: 

• гаршыдадцранмягсядлярянаилолмагцчцнбцтцнмаддивямалиййяещти

йатларынынмаксимумашкаредилмяси; 

• айры-

айрыверэинювляривядиэярюдямялярцзрябцдъяэялирлярининмцяййянляшдирилмяси; 

• бцдъяцзрянязярдятутулмушцмумдювлятящямиййятлитядбирляринфасилясиз

оларагмалиййяляшдирилмясибахымынданмягсядлибцдъяхярълярининтяйинедилмяси; 

• игтисадиййатдамювъудинфлйасийатенденсийаларынынарадынгалдырылмасын

авямиллипулващидининдайаныглылыьынынтяминедилмясиняистигамятлянмишмалиййясийася

тининцмумипрограмыилябцдъянинуйьунлашдырылмасы; 

• игтисадиъящятдянюзцнцдоьрултмушмянбялярщесабынабцдъякяси-

рининазалдылмасывяарадангалдырылмасы; 
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• игтисадиреэионлар,тясяррцфатларарасындабцдъяэялирлярининйенидянбюлцшдцрцл

мясиваситясилямцхтялифсявиййялибцдъяляринбаланслашдырылмасымягсядилябцдъятянзимлянм

ясининщяйатакечирилмяси; 

• перспективбцдъяпрогнозлашдырылмасынынсямярялилийининартырылмасы; 

• щцгугивяфизикишяхсляринмалиййяфяалиййятинятиъясиндяйарананющдяликляри

нйериняйетирилмясицзяриндянязарятинщяйатакечирилмяси. 

Щал-

щазырдабцдъягуруъулуьундаясаспроблеммяркязвяреэионларарасындайарананбц

дъямцнасибятляридир.Бцдъялярарасымцнасибятлярясасянашаьыдакыпринсиплярлямцяййянедил

ир: 

• бцдъя системинин сявиййяляри цзря эялирлярин вя

хяръляринбюлцшдцрцлмясивямющкямляндирилмяси; 

• бялядиййяляринвяАРсубйектлярининбцдъящцгугларынынбярабярлийи; 

• бялядиййялярин вя АР субйектляринин минимал бцдъя 

тяминатысявиййясининбярабярляшдирилмяси; 

• дювлятбцдъясиилягаршылыглымцнасибятдяашаьысявиййялибцдъяляринбярабярлийи; 

• мцхтялифсявиййялибцдъяляринмцстягиллийи. 

Фикримизъя,щазырдафяалиййятдяоланбцдъялярарасымцнасибятлярсистемининясасчатыш

мамазлыгларысырасынареэионларынбцдъятяминатынаэюрякяскиндифференсасийасыны,верэию

дямялярининтопланмасынынйцксяклдилмясининреал 

стимулларынынолмамасыны,реэионалбцдъявясаитляринин,оъцмлядян,трансфертлярформасындая

лдяолунанвясаитлярингейри-сямярялиистифадясиниаидетмяколар. 

Бцдъялярарасымцнасибятляринтякмилляшдирилмясицчцнялагяляндирилмиштрансфертляри

н,йяниконкретмягсядлярцчцнистигамятлянмишвямяркязляреэионларарасындаразылашдырылм

ыштрансфертляринартырылмасынытяклифетмякдащамягсядяуйьуноларды.Ялагяляндирилмиштрансферт

ляр–

щюкумятилясубйектляриниъраедиъищакимиййяторганларыарасындабаьланмышвявясаитлярин

мягсядлиистифадясицзяриндяъиддинязарятинапарылмасынынязярдятутанмцгавилялярясасын

датягдимедилянтрансфертлярдир.(31) 
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Гейри-

мягсядлитрансфертляринвяайырмаларынсявиййясининашаьыдакыпараметрлярдянасылылыьынытяйи

нетмяктяклифолунур: 

- мяркязищакимиййяторганларытяряфиндяннязарятцчцнреэиондабцдъяпросе

сининачыглыьы; 

- мяркязивяйерли(бялядиййя)бцдъявясаитляриндянистифадянинсямярялилийи; 

- бцдъяэялирлярининсяфярбярлийяалынмасынынэцъляндирилмясицзряреэиондащяйатакечи

рилянтядбирляринсявиййяси; 

- реэионалщакимиййяторганларынынюзяразиляриндяндювлятпрограмларынынреаллашдыр

ылмасындаиштираксявиййяси; 

- дювлятганунвериъилийиняямяледилмяси. 

Малиййяилиярзиндяганунвериъи,иъраедиъищакимиййятвяйерлиидаряетмяорганлары

мцвафигбцдъяганунундадяйишикликлярвяялавяляретмядянхяръляринартырылмасына,йаху

дэялирляриназалдылмасынасябяболаъагщечбиргяраргябуледябилмязляр. 

АзярбайъанРеспубликасынынгцввядяоланганунвериъилийиняясасянреэиона

лбцдъяляринэялирщиссясимющкямляндирилмишвятянзимляйиъиэялирлярдян,кредитресурсларынынсу

бвенсийавясубсидийаларынданибарятдир. 

Мющкямляндирилмишэялирляр-

мцвафигбцдъяйятамщяъмдядахилоланэялирлярдир.Мясялян,АРганунвериъилийиняя

сасяндювлятбцдъясинящцгугишяхсляринямлакверэиси,йерлибцдъяляряисяфизикишяхсляриня

млакверэисимющкямляндирилмишдир. 

Бцдъялярарасы мцнасибятлярдя мювъуд чатышмамазлыгларын 

арадангалдырылмасыцчцнашаьыдакытядбирляринщяйатакечирилмясинимягсядямцвафигдир: 

• реэионал(ярази)бцдъялярининсямярялифяалиййятининйцксялдилмясивяреэионалмалий

йянинсаьламлашдырылмасы; 

• дотасийалашдырманынвя дотасионаляразиляринсайынынихтисары; 

• гаршылыглымалиййяахынларынынминималлашдырылмасы; 

• айрыланвясаитляринтяйинатлылыьывяреэионлартяряфиндянонларынистифадясицзяриндянязаряти

нвямясулиййятинэцъляндирилмяси; 
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• яразиляринсечмяинвестисийаландырылмасымеханизмининйарадылмасы; 

• айры-

айрыпрограмвялайищяляринщяйатакечирилмясицчцндювлятбцдъясииляйерли(бялядиййя)

бцдъяляринвясаитлярищесабынамцштярякмалиййяляшдирилмясирежиминдянистифадя; 

• АРсубйектлярининдювлятщакимиййятвяйерлиидаряетмяорганларыныняразининверэ

ипотенсиалынынвяистещсалщяъмининартырылмасындамараьынынйцксялдилмяси. 

Цмумиййятля,бцдъятялябатларынынэцъляндирилмяси,эялирмянбялярининмющкямл

яндирилмяси,ашаьысявиййялибцдъялярямалиййяйардымынынэюстярилмясихяръсялащиййятлярининся

рщядляшдирилмясинявябцдъясистемининсявиййяляриарасындамясулиййятяясасланмалыдыр. 

Дювлятверэиляри–

мяъбуриюдямялярформасындаиътимаимящсулунбирщиссясининтутулмасываситясилядювл

ятмалиййясининформалашмасынынясасмянбяйидир. Игтисади 

мядяниййятцнсцрцкимиверэийяъялбетмябцтцндювлятсистемляринямяхсусдур. 

Азадбазаригтисадисистемининпланлыигтисадисистеминдянясасфярглихцсусийй

ятиигтисадиресурсларынбюлцшдцрцлмясицсулундадыр.Азадбазаршяраитиндяфярдлярресу

рсларымящсулистещсалетмяквяйахидмятэюстярмякцчцнялдяедирляр,сонраисяонлармян

фяятялдяетмякимканыгазанырлар.Планлы 

игтисадиййатшяраитиндяисябцтцнистещсалфяалиййятляри 

командасистемиясасындащюкумяттяряфиндянгаршыйагойулмушвязифяляринйериняйети

рлмясиняистигамятлянир.Азадбазарсистемишяраитиндящюкумятхярълярининмалиййял

яшдирилмясидемяколарки,тямамиляюлкявятяндашларынынvəмцяссисялярдячалышанларын

верэийяъялбедилмясищесабынащяйатакечирилир.Командасистемишяраитиндяисяяксиня,бцт

цнистещсалимканларывявясаитляридювлятмцлуиййятиобйектлярищесабедилирвяялдяедиля

нмящсулларынбюлцшдцрцлмясиисябирбашаоларагщюкумятинтапшырыьывянязарятиалтындащяйат

акечирилир.Лакинбуодемякдейилдирки,командасистеминдяверэилярйохиди.Бурада

даонларынмювъудлуьузяруриидивяинсанларынбязифяалиййятнювлярицзяриндянязарятал

ятикимичыхышетмяклябярабяр,щямчининдядювлятбцдъясининэялирщиссясининбюйцкяксярий

йятинитяшкиледирди.Инзибатиигтисадиййатдакыверэисистемибазармцнасибятляришяраитиндяфяали

ййятэюстярянверэисистеминдянкюклцсурятдяфярглянир.ОнаэюрядябуэцнАзярбайан

Республикасындаверэийяъялбетмядянэялирляринялдяедилмясининуйьунмеханизмини
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нтяшкиледилмясибиринъидяряъялимясялякимигаршыдадурур.(31) 

Верэилярмцхтялифдюврлярдявямцхтялифюлкялярдямцхтялифцсулларлатопланылыр.Биргайда

оларагщакимдаирялярреэионавяйаяразийящярщансыбирхяраънювцмцяййянетмякля,

бурайаверэиляритоплайанинсантяйинетмякляонутялиматландырырдылар.Белябирсистемон

унланятиъялянирдики,юзэяъибляриняэирмякщцгугуоланверэитоплайыъыларыщюкумятинтялябе

тдийиндяндащачохвясаиттопламаьачалышырдылар.Бусябябдяндяверэиляртарихдящямишяя

далятсизликлямцшайиятолунурду. 

Халгарасындаверэитоплайыъыларынадаряьбятбяслянилмирди.Верэитопламагчяти

нбирпросесолдуьунданвяишчигруппусахламагтялябетдийиндянбязиюлкялярдядювлят

вясаитляринягянаятетмякмягсядиляверэиляри топламаг 

щцгугуауксионачыхарылырды.Янйцксякгиймятверянверэитопламагщцгугугазаныр

дывя«илтизамчы»адланырды.Тябиидирки,щяминверэиилтизамчыларыюзхяръляриниюдямяквясечди

клярифяалиййятнювцндянмянфяятялдяетмякмягсядиляюзвязифялярининйериняйетирилмясиня

мясулиййятляйанашырдылар. 

Тарихдянмялумдурки,бирчохшящярляргаладиварларыиляящатяолунурду.Лакинб

утякъядцшмяндянгорунмагцчцнедилмирди.Мясялян,Парисиверэиилтизамчыларыонларын

нязяриндянщечкиминйайынабилмямясицчцндиварлащюрмцшдцляр.Верэиилтизамчыларыиляола

нфрансызингилабыонларын бир 

чохунунюлцмцилягуртарды.Онларынарасындабюйцкфрансызкимйачысывя23илярзиндяюлкян

инбашилтизамчысыолмушЛавуазйедявариди. 

Онаэюрядябуэцн,яэярдювлятядалятливерэитопламагмягсядилясямяряливер

эисистеминямаликолмагистяйирся,ондаящалининщечбиргрупудиэяринянисбятяндаща

аьырверэийцкцдашымамалыдыр.Бузаманящалиархайынолмалыдырки,топланмышверэилярсям

ярялиистифадяолунур.Йяни,юлкяящалисиверэилярдянялдяедилмишвясаитинщарахяръляндийинибилмяли

дир. 

Беляликля,верэисистемининсямярялиишлямясивящюумятингаршысындадуранваъибмясял

яляринщяллинитяминетмясицчцнашаьыдакынязяритялябляринщяйатакечирилмяситяминедилмялидир: 

-Верэисистеми щюкумятязяруриэялирляр эятирмялидир. 

Сянайеъяинкишафетмишбирсырадювлятлярелямцряккябиътимаигурулушамаликдирляр

ки,онларынщюкумятлярииътимаищяйатдафяалиштиракетмяйяйяниюзйашайышларынытяминетмяки

мканыолмайанвятяндашларакюмякликэюстярмяк,игтисадиййатынэеридягалансащяляриня,Ми
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ллиигтисадиййатынюнъцлистигамятляринининкишафынайардымчыолмагмяъбуриййятиндядирляр.Б

унданялавябуюлкяляринщюкумятляриадятянбирсыраеколожи,коммерсийа,тящсилвядиэярп

рограмларымалиййяляшдирирляр. 

Гейдетдийимизкими,мцяййянедилмишгайдадатутуланверэи,йыьым,рцсумвя

диэярюдямяляринмяъмусуверэисистеминиформалашдырыр.Бусистеминясаспринсипляриндя

нбириверэийяъялбетмянинбирдяфялилийидир.Йяниверэийяъялбетмянинганунвериъиликлямц

яййянолунмушдюврцндябиробйектейниверэинювццзрябирдяфяверэийяъялбедилябиляр.(27) 

Азярбайъандаверэисистемицчпиллялидир:дювлятверэиляри,НахчыванМРверэилярив

яйерли(бялядиййя)бцдъяляряюдянилянверэиляр. 

ВерэиМяъялляситясдиголунанагядярверэисистемининфяалиййяттяърцбясибязичатышмамазл

ыгларынмювъудлуьунуашкарачыхарды.Бунлараашаьыдакыларыаидетмяколар: 

- Верэиляринщесабланмаметодикасынынмцряккяблийи.Хцсусилядяилкдюврлярд

ямцщасибаткорпусунунпотенсиалыашкароларагверэисистемининтялябляриняъавабв

ермирди.Буисяюзнювбясиндяверэиляринщесабланмасындавяюдянилмясиндячохлусайда

ганунпозунтуларынасябяболурду. 

- Верэисистемиясасетибарыиляфискалхарактердашыйырды.Онунстимуллашдырыъыролуазалмышды

рвямцяссисялярдяистещсалын сямярялилийининартмасына, 

мящсулункейфиййятининйцксялдилмясиня,истещсалмясялялярининйцксяктехникисявиййядящялледилм

ясинямарагйаратмырды. 

Бирбашаверэилярарасындайалнызмцяссисяляринмалиййя-

тясяррцфатфяалиййятининсоннятиъяляриняясасянщесаблананмянфяятверэисибюйцкящямиййятк

ясбедирди.Ямлаквяресурсюдямяляринябцдъяэялирлярининформалашдырылмасында,нядятя

краристещсалпросеслярининстимуллашдырылмасындаящямиййятлиролойнамырлар. 

Фикримизъя,йухарыда садаланан принсиплярайры-

айрыверэинювлярининреаллашмамеханизмининтамсистеминиформалашдырмаьаимканвер

ябиляр.Ейнизамандабцдъя-

верэисийасятининсямярялилийиниартырмаглабусащяйяаидоланганунларындащадамцкя

ммялолмасынаимканйарадар. 
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1.2 İqtisadiyyatın dövlət tənzimləməsinin həyata  

keçirilməsində maliyyə siyasətinin rolu 

 

Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi maliyyə, kredit alətləri vasitəsilə həyata 

keçirilərəkbu istiqamətdə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi məhduddurur və 

iqtisadiyyatda dövlətin aktiv iştirakını nəzərdə tutur. Dövlət məqsədyönlü 

struktur dəyişikliyi aparır, investisiya, sosial siyasət həyata keçirir, yanacaq-

enerji resurslarına və zəruri istehlak məhsullarına və sosial əhəmiyyət kəsb 

edən xidmətlərə qiymətləri tənzimləyir. Qeyd edək ki, iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsinin metodları isəçoxcəhətlidir. Bununla belə, bu 

mexanizmlərdən ən geniş yayılmışları aşağıdakı formada təsnifləşdirilmişdir: 

1. Dolayı metodlar - bunlar iqtisadi tənzimləmə metodları olub vəhdət 

halında tətbiqi başadüşülür. 

2. Birbaşa tənzimləmə metodları - bunlar inzibati-amirlik qaydasında 

olduğu kimi dövlətin iqtisadiyyata daha yaxından müdaxiləsini nəzərdə tutan 

tənzimləmə metodlarıdır. 

Birbaşa tənzimləmə metodundan fərqli olaraq iqtisadi tənzimləmə 

metodları təsərrüfat subyektlərinə fəaliyyət sərbəstliyi verir, sərbəstlik 

imkanlarını genişləndirir. Bunlar dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasını ifadə edir. 

Bu metodlar silsiləsinə aşağıdakılar aiddir (13, 9): 

1. Dövlətin maliyyə-kredit siyasəti 

2. Dövlətin büdcə-vergi siyasəti 

3. Dövlətin büdcə xərcləri və gəlirləri siyasəti 

4. Dövlətin idxal-ixrac siyasəti (xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi) 

5. Dövlətin valyuta siyasəti 

6. Kapital hərəkəti balansı 

Vergilər iqtisadiyyata təsir edən, iqtisadi inkişafa stimul yaradan, maliyyə 

iqtisadi sisteminin bir hissəsi olmaqla dövlətin iqtisadi tənzimlənməsinin əsas 
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aləti kimi çıxış edir. Dövlət ölkənin vergi sistemini yaratmaqla müəyyən 

maliyyə siyasətinin məqsədləri üçün ondan istifadə etməyəçalışır. Bununla 

əlaqədar olaraq vergi siyasəti maliyyə siyasətinin nisbətən müstəqil istiqaməti 

kimi formalaşır (13,8). 

Бязиинкишафетмишюлкялярдятятбиголунанбирбашавяваситяливерэиляриннисбятищаггындамя

луматашаьыдакыъядвялдяэюстярилмишдир. 

Бирбашавяваситяливерэиляр(бцтцнверэилидахилолмаларанисбятдя) 

Cədvəl1. 

Юлкя Бирбаша Васитяли 
АБШ 95,5 4,5 
Йапонийа 59,6 40,4 
БюйцкБританийа 59,4 40,6 
Алманийа 42,5 57,5 
Франса 38,1 61,9 
Мянбя: Азярбайъан РеспубликасыМалиййяНазирлийи , w.w.w.maliyye.gov.az/ 

İqtisadi inkişaf prosesini təmin etmək və böhran hallarmı müvəffəqiyyətlə 

aradan qaldırmaq üçün hər bir ölkənin hökuməti iqtisadiyyata dövlət təsiri 

sistemində olan bütün üsullardan istifadə edirlər. İkinci Dünya müharibəsindən 

sonrakı dövrdə iqtisadi inkişafın üç əsas modelindən istifadə edilirdi ki, onların hər 

birində iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinə və bu prosesdə vergilərin roluna yer 

ayrılırdı. 

Bu modellərdən birincisi "Liberal" modeldir. Milli iqtisadiyyatın inkişafının 

liberal strategiyası daha ardıcıl olaraq ABŞ və Böyük Britaniya kimi dövlətlərin 

hökumətləri tərəfindən həyata keçirilir. Bu ölkələrin hökumətləri iqtisadiyyat 

subyektlərinə sosial və iqtisadi intizamı saxlamaq üçün minimal zəruri hədd 

daxilində təsir göstərirlər. Vergi yığımlarının həcmi isə elə minimal həcmdə 

müəyyənləşdirilir ki, o dövləti özünə xas funksiyaları yerinə yetirmək üçün kifayət 

edəcək həcmdə maliyyə ehtiyatları ilə təmin etsin. 

İkinci model "Planlı-inzibati iqtisadiyyat" modelidir. Onun əsas xüsusiyyəti 

dövlət tənzimlənməsinin səviyyəsinin yüksək olması, praktiki olaraq bütün 

müəssisələrin dövlətə məxsusluğu və onların inzibati-amirlik üsulu ilə idarə 

edilməsidir. İqtisadi inkişafın bu modelində vergilərin rolu çox cüzidir. Hüquqi 
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şəxslərin mənfəətinin hər bir müəssisə üçün fərdi olaraq müəyyənləşdirilən 

normativdən artıq hissəsi dövlət büdcəsinə alınırdı. 

Üçüncü modeli isə şərti olaraq "Sürətli inkişaf strategiyası" modeli 

adlandırmaq olar. Bu modelin İkinci Dünya müharibəsindən sonra Yaponiyada 

yaradıldığı qeyd edilir. Bu model çərçivəsində daha yüksək artım potensialı olan 

sahələrin müəyyənləşdirilməsində hökumətin rəhbər rolunu nəzərdə tutan üsullar 

geniş yayılmışdır. Sürətli inkişaf strategiyasını əsas tutan ölkələrin vergi siyasəti 

üçün dövlətin iqtisadiyyata təsirinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə xidmət edən 

məqsədli vergi güzəştlərinin sayının çox olması xarakterikdir. Bundan başqa, vergi 

yükünün əsas ağırlığı şirkətlərdən fiziki şəxslərin üzərinə keçirilir. Göründüyü 

kimi sürətli inkişaf strategiyasını əsas tutan ölkələrdə iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsində vergilərin rolu kifayət qədər yüksəkdir (2, 3). 

Yuxarıdakı hər üç modeldə bir cəhət eynidir ki, hətta liberallığı əsas götürən 

ölkələrdə belə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi mövcuddur. İqtisadiyyatın 

dövlət tənzimlənməsi dövlətin ona xas olan iqtisadi funksiyaları yerinə yetirməsi 

ilə bağlıdır. Bu funksiyalardan daha əhəmiyyətliləri aşağıdakılardır: 

> iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyət göstərməsinə imkan verən qanunvericilik 

bazasının yaradılması; 

3. iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsi və milli istehsalın 

müdafiəsi; 

4. gəlirlərin və milli sərvətin ədalətli yenidən bölüşdürülməsi prosesinin 

təmin edilməsi; 

5. milli iqtisadiyyatın strukturunun optimallaşdırılması; 

6. iqtisadi dövrlərin milli iqtisadiyyata, iqtisadi artımın stimullaşdırılmasına 

təsirinin hamarlaşdırılması. 

Dövlətin yuxarıda sadalanan bütün funksiyaları bu və ya digər dərəcədə 

vergitutma sahəsində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərdə öz əksini tapır. 

Dövlət tənzimlənməsi üsullarmı şərti olaraq birbaşa və dolayı üsullara 

ayırmaq olar. Birbaşa üsullar sərəncamverici münasibətlərə əsaslanır. Vergitutma 

sahəsində siyasətin də aid olduğu dolayı üsullar isə müəyyən fəaliyyət sahələrində 
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iqtisadi maraqların yaradılması və ya bu maraqların aradan qaldırılmasını nəzərdə 

tutur. 

Məqsədindən asılı olaraq vergi tənzimlənməsi üsulları dörd qarşılıqlı əlaqəli 

sahəyə bölünür (12, 13): ❖❖❖❖ büdcə-vergi balanslaşdırılması; ❖❖❖❖ vergi güzəştləri sistemi; ❖❖❖❖ inzibati təsir; ❖❖❖❖ sanksiya tədbirləri. 

Vergi tənzimlənməsi sistemində birinci qrup üsullar xüsusi yer tutur. 

Transfertlər, subsidiyalar, subvensiyalar, dotasiyalar, büdcə kreditləri və digər 

vasitələrlə yerli büdcələrin gəlir və xərcləri arasında balansa nail olunur. Vergilərin 

müxtəlif səviyyəli büdcələrə daxil olması balansın gözlənilməsində mühüm rol 

oynayır. 

İnzibati təsir üsullarından istifadə edilməsi isə dövlətin müəyyən iqtisadi 

proseslərə nəzarətini təmin etmək məqsədini güdür. 

Vergi tənzimlənməsinin mühüm üsulları kimi vergi güzəştləri və vergi 

sanksiyaları çıxış edirlər. Bu alt sistemlərin optimal şəkildə bir-birinə 

uyğunlaşdırılması vergitutmanın çevikliyini, son nəticədə isə vergi siyasətinin 

səmərəliliyini təmin edir. İnvestisiya proseslərinin, xarici iqtisadi fəaliyyətin vergi 

stimullaşdırması iqtisadiyyatın strukturunun yenidən qurulmasına müsbət təsir 

göstərir. Güzəşt və sanksiyalar sistemi vasitəsilə cari vergi düzəlişləri zərurətini 

təkrar istehsal proseslərinin dinamik xarakteri tələb edir. Çox vaxt mövcud iqtisadi 

reallıq qanunvericilik qərarının qəbul edilməsi anından əhəmiyyətli dərəcədə 

fərqlənir. 

İqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış güzəştlər sistemi vasitəsilə həyata keçirilən 

vergi tənzimlənməsi yeni rəqabətə davamlı məhsul buraxılışı zamanı, texniki 

proseslərin modernləşdirilməsi zamanı yaranan maliyyə itkilərini kompensasiya 

edən strateji xarakterli qarşılıqlı əlaqəli vergi güzəştləri kompleksidir. Vergi 

güzəştləri sisteminə bir sıra güzəştlər aiddir. Bunlara misal olaraq avans 
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ödənişlərin ləğv edilməsini, verginin ödənilmə müddətinə möhlət verilməsini, 

vergi öhdəliyinin azaldılmasını və s. göstərmək olar. 

Dünya təcrübəsi tənzimləmə məqsədi ilə vergi güzəştlərindən istifadənin bir 

sıra prinsiplərini işləyib hazırlamışdır. Bu prinsiplər əsasən aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

7. vergi güzəştlərinin tətbiqi seçim xarakteri daşımır; 

8. investisiya güzəştləri yalnız dövlət investisiya proqramlarının və istehsalın 

müəyyən edilmiş həcminin yerinə yetirilməsini təmin edən vergi ödəyicilərinə 

verilir; 

9. vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi dövlətin iqtisadi maraqlarına zərər 

vurmamalıdır; 

10. vergi güzəştlərinin tətbiqi qaydası qanunla müəyyən edilir. 

İqtisadiyyatın dövlət vergi tənzimləməsinin digər mühüm elementi vergi 

sanksiyalarıdır. Vergi sanksiyaları sisteminə cərimələr, penyalar və s. daxildir. 

Vergi sanksiyaları tənzimləmə prosesində ikili rol oynayırlar. Əvvəla onlar vergi 

öhdəliyinin yerinə yetirilməsini təmin edirlər, çünki bu öhdəlikləri yerinə 

yetirməyənlərə sanksiyalar tətbiq olunur. Digər tərəfdən isə onlar təsərrüfat 

subyektlərini öz fəaliyyətlərində təsərrüfatçılığın daha səmərəli formalarından 

istifadə etməyə istiqamətləndirirlər. 

Beləliklə vergi tənzimlənməsinin əsas alətlərinə nəzər yetirərkən qeyd etmək 

olar ki, öz xarakterinə görə iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi stimullaşdırıcı və 

qabağını alan ola bilər. 

Vergi tənzimlənməsinin üsulları işlənib hazırlanarkən onun sosial 

nəticələrinin nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda 

investisiyaların vergi stimullaşdırılması sistemi və onun geniş təkrar istehsal 

prosesi ilə əlaqələndirilməsi əsas diqqət obyektidir. 

Vergi tənzimlənməsinin ən perspektivli üsullarından biri investisiya vergi 

kreditidir. Kredit verilən investisiya istiqamətləri əsasən aşağıdakılardır: 

>ixracı əvəz edən istehsal sahələri; 

>elmi-tədqiqat, təcrübə-konstruktor işlərinin aparılması üçün avadanlıqlar; 
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>iqtisadi ehtiyaclarının ödənilməsi üçün avadanlıqlar, sənaye robotları, 

texniki informasiya sistemlər və s. 

Belə kreditlərin verilməsi investisiya proseslərinə operativ düzəlişlər etmək 

imkanı verir. Ancaq onların reallaşdırılması üçün investisiya vergi kreditinin 

verilməsi barədə müqavilənin şərtlərinin hüquqi təminat mexanizmi yaradılmalıdır. 

Nəzərdə tutulur ki, vergi kreditləri ilk növbədə ixrac üçün işləyən istehsal 

sahələrinə və dövlətin sosial yönümlü investisiya proqramlarmı həyata keçirən 

istiqamətlərə verilməlidir. Bu işlərin həyata keçirilməsi üçün dövlət tərəfindən 

uzunmüddətli və dayanıqlı xarakter daşıyan xüsusi hüquqi təminatlar verilməlidir. 

Müasir şəraitdə vergi tənzimlənməsi mexanizmlərinin inkişafının əsas 

şərtlərindən biri fərdi vergi güzəştlərinin sayının azaldılması hesabına vergi 

tənzimlənməsinin optimallaşdırılmasıdır. Vergi güzəştlərinin yeganə sahibi dünya 

bazarında rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalçısıdır. Vergi güzəştləri verilməsinin 

əsas şərti istehsalçıların bazara daxil olmasının start vəziyyətini müəyyənləşdirən 

amillərdir. Bu amillər istehsalçının yerləşdiyi ərazi, həmin ərazinin təbii-iqlim 

şəraiti və sairdir. Dövlətin vergi siyasəti onlara mövcud iqtisadi potensialdan 

müstəqil surətdə istifadə etmək imkanı verməklə ərazilərin inkişafının iqtisadi 

şəraitini tarazlaşdırmağa yönəldilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatının inkişafına təsiri nöqteyi nəzərindən vergilərin rolunun 

öyrənilməsi makroiqtisadi səviyyədə təsərrüfat münasibətlərinin dövlət 

tənzimlənməsi mexanizmində vergilərin dörd əsas funksiyanı yerinə yetirdiyini 

söyləməyə əsas verir. Bu funksiyalar aşağıdakılardır (2,3): 

11. fıskal; 

12. stabilləşdirici; 

13. tənzimləyici; 

14. birləşdirici. 

Fiskal funksiya vergilərin əzəli funksiyasıdır və vergiqoyma nəzəriyyəsində 

kifayət qədər öyrənilmişdir. Bütün tədqiqatçılar tərəfindən bu funksiya konkret 

şəxslərin və təsərrüfat subyektlərinin gəlirlərinin bir hissəsinin dövlətin xeyirinə 

özgəninkiləşdirilməsi kimi şərh edilir. 
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Fiskal siyasət dövlət xərcləri və vergi ilə bağlı olan tənzimləmə sistemidir. Bu 

siyasət xeyli dərəcədə hökumət xərclərinin, yəni dövlət idarə və orqanlarının, 

institutlarının saxlanılması və s. dinamikasından asılıdır. 

Мязмунунаэюряфискалсийасятавтоматиквядискресионфискалсийасятяайрылыр.Индиисяфискал

сийасятинмязмунунанязярсалаг: 
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Dövlətin əmtəə və xidmətlərin alışını təşkil etməsi həm dövlətin zəruri tələbatını 

ödəyir, həm də bazarın tənzimlənməsinə xidmət edir. Bir sıra inkişaf etmiş 

ölkələrdə dövlət sifarişləri milli məhsulun 1/5-ə qədərini təşkil edir. 

Vergilərin tənzimləyici funksiyasından dövlət öz iqtisadi siyasətində daim 

fəal surətdə istifadə edir. Bir-birinin ardınca həyata keçirilən vergi islahatları 

dövlətin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına təsir göstərmək cəhdinə əyani 

sübutdur. 

İstehsalçıların investisiya fəallığı ilə vergi dərəcəsi arasındakı aslılığı 

öyrənməyə yönəldilən Laffer nəzəriyyəsində vergilərin artırılmasının həddinin 

olduğu göstərilir. Həmin həddin aşınması investisiya fəallığını, həm də büdcə 

gəlirlərini azalda bilər. 

Vergitutmanın birləşdirici funksiyası ötən əsrin sonlarında dövlətin xarici 

ticarətin və xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafına iqtisadi təsiri sahəsində tənzimləyici 
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funksiyanın bir istiqaməti kimi ortaya çıxmışdır. Onun meydana çıxmasına əsas 

səbəb müasir mərhələdə dünya təsərrüfat sisteminin inkişafının ən səciyyəvi 

xüsusiyyəti ilə, yəni milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılıq proseslərinin 

güclənməsi və təsərrüfat həyatının hərtərəfli beynəlmiləlləşməsi ilə bağlıdır. 

Vergilər ərazi, təsərrüfat və siyasi maraqlarla bir-biri ilə bağlı olan dövlətlər üçün 

vahid iqtisadi məkanın formalaşmasının bir alətinə çevrilirlər. 

Təcrübədə vergilərin birləşdirici funksiyası ölkələr arasında gömrük 

maneələrinin, ikiqat vergiqoymanın aradan qaldırılması barədə iki və çoxtərəfli 

sazişlərin bağlanması yolu ilə həyata keçirilir. Bu proses milli vergi sistemlərinin 

uyğunlaşdırılması istiqamətində işləri sürətləndirir. 

Avropa və dünya bazarında vergitutmanın vəziyyətinin təhlili belə bir 

nəticəyə gəlməyi əsas verir ki, hər bir ölkənin vergitutma sahəsindəki 

problemlərinə dünya birliyinin vergi siyasətinin inkişafı ilə qarşılıqlı əlaqədə 

baxılmalıdır. Vergilərin birləşdirici funksiyası milli vergi siyasəti işlənib 

hazırlanarkən digər ölkələrdəki vergi iqlimi, vergi dərəcələri kimi xarici amillərin 

nəzərə alınmasının zəruriliyində özünü büruzə verir. 

Vergilərin stabilləşdirici funksiyası öz inkişafını vergi sistemlərinin 

cəmiyyətdə sosial sabitliyi təmin etmək vəzifəsində tapmışdır. XX əsrin ortalarında 

iqtisadçılar və politoloqlar arasında belə bir fikir formalaşmışdı ki, səmərəli sosial 

müdafiə şəbəkəsinin yaradılması inqilabların qarşısını alır, bazar iqtisadiyyatının 

həyat qabiliyyətli olmasını təmin edir. 

XX əsrin ikinci yarısını iki dövrə bölmək olar ki, bu dövrlərdə vergi 

siyasətinin xarakteri və vergi vasitələrinin köməyi ilə dövlətin bazar iqtisadiyyatına 

müdaxiləsinin üsulları kəskin surətdə dəyişmiş oldu. 

Birinci dövr İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrləri (XX əsrin 50-70-

ci illəri) əhatə edir. Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr öz iqtisadi siyasətlərini 

Keyns nəzəriyyəsinə əsaslanan bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsinin 

prinsiplərinə uyğun olaraq qurmağa başladılar. Vergilərin tənzimləyici funksiyası 

isə öz əksini dövlətin iqtisadiyyatın inkişafının prioritet sahələri hesab etdiyi 
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istehsal sahələrinin, sosial siyasətin xeyrinə ümumi daxili məhsulun yenidən 

bölüşdürülməsi mexanizminin təmin olunmasında tapırdı (14, 15). 

XX əsrin son 25 ilini əhatə edən dövr isə neokonservativ irəliləyiş dövrü 

adlanır. Bu dövr iqtisadiyyatın idarə edilməsinin Keyns üsullarının böhranından 

sonra başlamışdır. Dövlət tənzimlənməsi nəzəriyyəsi və praktikasında 

makroiqtisadi siyasətin, ilk növbədə, iqtisadiyyatın büdcə və vergi tənzimlənməsi 

mexanizmlərinin əsaslı surətdə dəyişdirilməsinə yönəldilmiş qlobal dəyişikliklər 

müşahidə olunmağa başlandı. Ötən əsrin 80-90-cı illərdəki islahatların gedişində 

praktiki olaraq bazar iqtisadiyyatının vergi tənzimlənməsinin yeni konsepsiyası 

yaradılmış oldu. 

Bazar iqtisadiyyatının vergi tənzimlənməsinin müasir modelinin əsas 

prinsipləri ötən əsrin 70-ci illərinin sonları, 80-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq 

formalaşmışdır. Məhz bu dövrdə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə bazar 

iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üsullarının istiqaməti dəyişdi, dövlət müdaxiləsinin 

ekstensiv genişlənməsinə sədd çəkildi. Təsərrüfat fəaliyyətinin tənzimlənməsinin 

və rəqabətin stimullaşdırılmasının bazar mexanizmlərinə üstünlük verilməyə 

başlandı. 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, biznes fəallığının yüksəldilməsi 

üçün vergi tənzimlənməsinin aşağıdakı istiqamətlərinə daha çox diqqət yetirilir. 

1. Sahibkarların və əhalinin həm istehsal, həm də elmi-texniki sahələrdə 

investisiya fəallığını stimullaşdıran vergi üsullarının təkmilləşdirilməsi. 

Bütün qərb ölkələrində korporativ vergilərin tutulması zamanı istifadə edilən 

güzəşt sisteminin əsas elementləri demək olar ki, eynidir. Buraya aşağıdakılar 

daxildir: ❖❖❖❖ maşın və avadanlığın sürətli amortizasiyası, ❖❖❖❖ investisiya vergi krediti, ❖❖❖❖ elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinə kapital qoyuluşlarının 

artımının stimullaşdırılması. 

İnvestisiya vergi krediti əsas fondların yeniləşməsinin və genişləndirilməsinin 

stimullaşdırılmasının səmərəli bir vasitəsidir. Heç şübhəsiz bu güzəşt yeni 
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mütərəqqi avadanlığın alınması və istismarını, yeni texnologiyaya keçilməsini 

təşviq edirdi. 

Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarından başlayaraq ABŞ-da tədqiqat işlərinin 

həyata keçirilməsinə vergi güzəştləri tətbiq olunmağa başlandı. Bu, əsasən, elmi-

tədqiqat və təcrübə konstruktor işlərinə çəkilən xərclərin vergiyə cəlb edilən 

gəlirdən çıxılması yolu ilə həyata keçirilirdi. Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarından 

başlayaraq bu güzəşti Qərbi Avropa ölkələri də tətbiq etməyə başladılar (18, 19). 

2. Dövlət büdcəsinə daxilolmaların səmərəli mənbəyi kimi istehlak vergisinin, 

ilk növbədə əlavə dəyər vergisi üzrə differensasiyanın tətbiq edilməsi. 

Vergi siyasətinin bu sahələri arasında müəyyən bir əlaqə mövcuddur. İnkişaf 

etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələr istehsal və elmi-texniki xarakterli investisiyaların 

həcminin artırılmasını stimullaşdırmaqla və dolayı vergi sistemində islahatlar 

aparmaqla, büdcənin gəlir strukturunda korporativ vergilərin xüsusi çəkisinin 

azaldılması siyasətini ardıcıl olaraq həyata keçirirlər. Səciyyəvi haldır ki, son 

iyirmi il ərzində iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, bazarın özü-özünü tənzimləməsi 

və fərdi təşəbbüsün stimullaşdırılması kursu elə bu iki istiqamətdəki vergi 

siyasətinin hesabına təmin edilir. 

1. Vergilərin strukturunda mühüm dəyişiklik edilməklə vergi dərəcələrinin 

aşağı salınması və vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına vergitutma bazasının 

genişləndirilməsi. 

Gəlirlərin vergiyə cəlb olunmasının neytrallığının ardıcıl olaraq 

yüksəldilməsinin əsasında istehsalın elmi-texniki inkişafının müasir formalarının 

universallığı və sahələrarası xarakteri durur. Belə ki, XX əsrin 50-70-ci illərində 

əsas məqsədin istehsalın prioritet sahələrinin inkişafına yönəldilməsi milli 

iqtisadiyyatın stabil inkişafını və beynəlxalq aləmdə öncül mövqeyə nail 

olunmasını təmin edirdisə, bu zaman istehsalın bu sahələrində yüksək artımı 

stimullaşdıran çoxsaylı vergi güzəştlərindən istifadə edilməsi təbii və qaçılmaz idi. 

Bu zaman bir sahəyə vergi güzəştlərinin verilməsi digər sahələrdə vergi yükünün 

ağırlaşmasına gətirib çıxarırdı. İstehsalın elmi-texniki inkişafının prioritetlərinin 

dəyişilməsi ilə sahibkarlıq fəaliyyətinin bütün sahələrində texniki yeniləşmənin və 
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investisiyalara maliyyə axınının daim təmin edilməsinin maksimum 

stimullaşdırılması vəzifələri ortaya çıxdı. Bu problemin həllinə gəlirlərin böyük 

hissəsini vergi ödəyicilərində saxlamaqla və onları bu vəsaitləri investisiyaya 

yönəltməyə həvəsləndirməklə nail olmağa çalışırdılar. Əgər şirkətlərin gəlirlərinin 

vergi bazası ardıcıl olaraq genişləndirilirdisə, şəxsi gəlirlərin vergitutma bazasının 

genişləndirilməsi gəlirin hesablanma metodologiyasının dəyişdirilməsi ilə 

müşahidə olunurdu ( 10,15). 

Верэисийасятининщяйатакечирилмяваситясиверэимеханизмидир.Верэисийасятивяверэимех
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Верэимеханизмианлайышынаашаьыдакыелементляраидедилир:планлашдырма,тянзимлямя,нязар

ят.Буелементлярарасындагаршылыглыялагяашаьыдакысхемдяайдынтясвиролунмушдур. 

 

 

 

 

 

Sxem 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergi mexanizminin elementleri  

Vergi siyasəti 

Vergi sistemi 

Vergi mexanizminin 

elementleri 

Планлашдырма: 

-
истещсалшяраитинингий
мятляндирилмяси;-
перспективинкишафынги
ймятляндирилмяси; 

Тянзимлямя: 

-

истещлакынтякраристещсалы
нынтянзим-лянмяси; 
-

бцдъяэялирлярининтян

Нязарят: 

-Щцгуqiшяхсляриннязаряти; 

- эцзяштлярянязарят; 

-физикишяхсляриннязaряти; 
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Beləliklə, XX əsrin 80-90-cı illərinin islahatları zamanı istehsalın elmi-texniki 

inkişafının müasir mərhələsində bazar iqtisadiyyatının vergi tənzimlənməsi 

siyasətinə konseptual yanaşma təşəkkül tapdı. Həmçinin müasir təsərrüfat 

sistemlərinin makroiqtisadi tənzimləyicisi kimi vergilərdən istifadə edilməsinin 

prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirildi [3,4]. 

Бунунлаялагядароларагигтисадиййатынмалиййятянзимлянмясисхеминянязярсалаг: 

 

 

 

 

 

Sxem 2 

Игтисадиййатындювлятмалиййяляшдирилмясининмцасиристигамятляри 

 

 

 

 

 

 

  

ИХТИСАСЛЫИШЧИГЦВВ
ЯСИНИНТЯКРАРИ
СТЕЩСАЛЫХЯРЪЛ

ЯРИ 

  

 
СОСИАЛХЯР
ЪЛЯР 

  

 
ЕЛМИ-
ТЯДГИГАТХ
ЯРЪЛЯРИ 

ИГТИСАДИЙЙАТЫНМАЛИЙЙЯТЯНЗИМЛЯНМЯСИ 
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Схем1.-

дянэюрцндцйцкимиигтисадиййатынмалиййятянзимлянмясибилаваситяашаьыдакыхяръляриящатяедир

: 

- елмитядгигатхяръляри; 

- щярбихяръляр; 

- ихтисаслыишчи гцввясининтякраристещсалы хяръляри; 

- сосиалхяръляр; 

- капиталынтякраристещсалынынйахшылашдырылмасыхяръляри; 

- истещлакбазарынынэенишляндирилмясихяръляри. 

Елми-тядгигатвятяърцбя-

конструкторишлярининэенишляндирилмясицчцндювлятфяалоларагинновасийапрограмларыщяйа

такечирир вя Милли 

тясяррцфатынмцхтялифщялгяляриндяистещсалынтехникийениляшмясинистимуллашдырыр.Дювлят

хязинядарлыьынынвясаитляриадятянкредитлярин,субсидийаларынвядотасийаларынверилмясиняся

рфолунур.Малиййяляшмянинясасистигамятлярисосиалхяръляр,ишчигцввясининихтисассявиййясини

нйцксялдилмясихяръляридир. 

İqtisadiyyatın normal inkişafı onun dövlət tərəfindən nizamlı şəkildə tənzimlən-

  

ИСТЕЩЛАКБАЗАР
ЫНЫНЭЕНИШЛЯНДИ-
РИЛМЯСИХЯРЪЛЯ

РИ 

  

КАПИТАЛЫНТЯКРАР
ИСТЕЩСАЛЫНЫНЙАХШЫЛА
ШДЫРЫЛМАСЫХЯРЪЛЯРИ 
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məsindən çox asılıdır. İqtisadiyyatın maksimum dərəcədə liberallaşdırılması belə 

dövlətin iqtisadi proseslərin idarə edilməsində iştirakını inkar etmir. Hər bir dövlət 

özünün maraqları və mənafeyinin olması dövlətin ictimai həyatın bütün fəaliyyət 

dairələrinə müdaxiləsini zəruri edir. Lakin bu müdaxilənin özünün də müəyyən 

həddi olmalıdır . Əgər iqtisadiyyat həddən artıq dövlət tərəfindən inhisara alınarsa, 

bu zaman istər fərdlərin, istərsə də təsərrüfat subyektlərinin məsuliyyət hissi azalır, 

on-ların daha yüksək nəticələr əldə etməyə marağı olmur. Çünki dövlət hər kəsin 

əməyini eyni səviyyədə ədalətli və düzgün qiymətləndirmək iqtidarında deyil. 

Ölkəmizin iqtisadiyyatında son illər baş verən sürətli inkişaf, iqtisadi artım temp-

lərinin yüksək göstəricilərə çatdırılması, sahibkarlığın, kiçik və orta biznesin təşək-

kül tapması, regionların sosial iqtisadi inkişafında əldə edilən nailiyyətlər 

ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatların uğurla reallaşdırılmasından xəbər 

verir. 

 

1.3 Büdcə-vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi 

 

Büdcə-vergi siyasətilə bağlı müxtəlif nəzəriyyələr olmaqla yanaşı bir 

çox qanunlar da mövcuddur. Məsələn, 1946-cı ildə ABŞ-da qəbul 

olunmuş“Məşğulluq qanunu” və digər, Xemfri-Xoukinsa, 1978-ci il 

qanunlarını büdcə-vergi siyasətinin tərkib hissəsi kimi qeyd etmək olar. 

Bu qanunların əsas mahiyyəti iqtisadiyyatda məşğulluq yaratmaqla, 

işsizliyin və inflyasiyanın qarşısını almaqdan ibarət olmuşdur. ABŞ-da bu 

qanunlar tətbiq edildikdən sonra, iqtisadi sabitlik əldə olunaraq, 

iqtisadiyyatda canlanma tempinə nail olunmuşdur. Öz əsərlərində Amerika 

iqtisadiyyatını tərənnüm edən məşhur (K.R.Makonelli və S.L.Bryu) 

“Ekonomiks” kitabının müəllifləri, büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərini, 

istehsal və məşğulluq həcmini yüksəltməklə, inflyasiyanın aşağı salınmasında 

görmüşdülər. Büdcə-vergi siyasətini məşhur Amerikan iqtisadçıları“Fiskal 

siyasəti” adlandırmış və iqtisadiyyatda sabitliyə nail olmaq üçün, dövlətin əsas 

maliyyə siyasəti olduğunu təsdiq etmişdirlər. Fiskal siyasəti, vergi-büdcə 
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münasibətlərini, başqa sözlə büdcənin formalaşdırılması siyasətini ifadə 

etməklə, maliyyə siyasətinin ən mühüm tərkib hissələrindən və 

istiqamətlərindəndir. Fiskal siyasəti hökümət xərcləri və vergi qoymaya 

əsaslanaraq, istehsal və məşğulluq həcminin yüksəldilməsinə və inflyasiyanın 

dərəcəsinin aşağı salınmasından ibarət olan iqtisadi siyasətdir. Bazar 

iqtisadiyyatına keçid şəraitində fiskal siyasətindən daha geniş istifadə edilməyə 

başlanmışdır. Bu dövrdə isə büdcə-vergi siyasətinin ən mühüm vəən çətin 

vəzifəsi, iqtisadiyyatın sabitliyini təmin etməkdir. Büdcə-vergi siyasəti, xüsusi 

bölmədə iqtisadi fəaliyyəti stimullaşdırmalı və iqtisadi inzibati 

infrastrukturanın təkmilləşdirilməsinə yönəldilməlidir. Bazar iqtisadiyyatına 

keçid dövründə büdcə-vergi siyasətini sərt apararaq, büdcə orqanlarında, 

xüsusilə də vergi sisteminin işində tam dəyişiklik aparmaq bir sıra mühüm 

problemlər yarada bilər. Buna görə də büdcə strukturunda yenidənqurma 

mərhələ-mərhələ həyata keçirilməlidir ki, büdcənin gəlirləri azalmasın və vacib 

funksiyalar vaxtında yerinə yetirilə bilsin. Büdcə-vergi siyasəti, büdcənin 

formalaşması ilə yanaşı, dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsində və 

iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində mühüm rola malik ola bilən maliyyə 

siyasətinin əsas istiqamətlərindəndir. Bütün bu proseslərin həyata 

keçirilməsində büdcə-vergi siyasəti çox əhəmiyyətli rol oynayır.(18) 

Дювлятинэялирвяхяръляринияксетдирян,йянидювлятинпулвясаитифондунунформалашдырылмасывяис

тифадясининмалиййяпланыкимичыхышедяндювлятбцдъясиниюлкяниналиганунвериъиорганытясдигеди

р.Онунйериняйетирилмясиняисяиъраедиъиорганларъавабдещдирляр.Бцдъянинэялирщиссясидю

влятхярълярининмалиййяляшдирилмясицчцнпулвясаитлярининдахилолмамянбяляринияксетдирир.Б

цдъянинхяръщиссясиисядювляттяряфиндянмяркязляшдирилмишвясаитляринистифадяистигамятляринимцяй

йянляшдирир. 

Дювлятбцдъясининэялирщиссясиясасянверэилярщесабынаформалашыр.Эялирляринформалашдырылмасында

щямчининдювлятистигразларывякаьызпулларынемиссийасыдамцяййянролойнайыр.Истигразларфаизэя

тиряндювлятгиймятликаьызларыформасындаистифадяедилир.Каьызвякредитпулларынемиссийасы

ндандювлятбиргайдаоларагонунэялирлярихяръляринитяминетмядикдяистифадяедир. 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri aşağıdakılardan ibarətdir: dövlət vergiləri;qrantlar; 
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digər gəlirlər; daxili və xarici mənbələrdən alınan qrantlar və 

transfertlərAzərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən 

digər daxilolmalar.Dövlət büdcəsi gəlirlərinin yığımıAzərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun 

olaraq həyata keçirilir. Gəlirlərin məbləğinin yuxarı həddi dövlət büdcəsinin 

qanunla təsdiq olunmuş göstəriciləri ilə məhdudlaşmır.Qanunvericiliklə 

nəzərdə tutulmuş həcmdən artıq ödənilmiş vergilərin, rüsumların, digər 

ödənişlərin və daxilolmaların büdcədən qaytarılması dövlət büdcəsi 

gəlirlərinin azaldılmasına aid edilir. 

 Dövlət büdcəsinin xərcləri Dövlət büdcəsinin xərclərinə aşağıdakılar 

daxildir:cari xərclər, o cümlədən əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya və 

başqa sosial müavinətlər vəödənişlər, malların satın alınması və başqa 

xidmətlər üzrə xərclər, faiz üzrəödənişlər, qrantlar, subsidiyalar və cari 

köçürmələr; əsaslı xərclər, o cümlədən əsas vəsaitlərin alınması, kapital 

qoyuluşları və səhmlərin alınması; kreditlər üzrə borclara, faizlərə xidmət 

xərcləri və layihələrdə pay iştirakı. Büdcə xərcləri müvafiq büdcə təsnifatına 

uyğun olaraq, təsdiq olunmuş büdcə ayırmaları həddində cari, investisiya, 

innovasiya və digər xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Hər ilin dövlət 

büdcəsində təsdiq edilmiş ayırmalar həmin məqsədlər üçün xərclərin ən yüksək 

həddini göstərir. İl ərzində faktiki xərclərin məbləği, bu Qanunun 18.4-cü və 

19.6-cı maddələrində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, həmin həddən çox 

ola bilməz. Hər ilin dövlət büdcəsi üzrə təsdiq edilmiş ayırmaların icra 

müddəti, bu Qanunun 6.6-cı maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna 

olmaqlabüdcə ilinin sonunda başa çatır.(3,9,) 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında 

vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, 

ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi 

orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma 
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məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və 

metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət 

vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən 

(hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını müəyyən edir.Bu Məcəllə ilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi 

əsasları və vergilər müəyyən edilir.Bu Məcəllə ilə müəyyən olunan anlayışlar və 

qaydalar vergitutma məqsədi ilə müəyyən edilir və müstəsna olaraq bu Məcəllə 

və onun əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar ilə tənzimlənən 

vergitutma və vergi nəzarəti ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq 

olunur(5,7) 

Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının 

vergi qanunvericiliyi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu 

Məcəllədən və onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericilik aktlarından ibarətdir.Bu Məcəllənin əsasında və ya onun icrası 

məqsədi ilə qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar bu Məcəllənin müddəalarına 

zidd olmamalıdır. Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik 

aktları arasında bu Məcəllənin 2.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar 

istisna olmaqla, vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət 

yarandıqda vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilir. Aşağıdakılar istisna 

olunmaqla, vergi qanunvericiliyindən başqa digər qanunvericilik aktlarına 

vergitutma və vergi nəzarəti məsələləri daxil edilə bilməz: Azərbaycan 

Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulan vergi 

münasibətlərinə aid inzibati xətalar haqqında müddəalar;  Azərbaycan 

Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan vergi cinayətləri 

haqqında müddəalar; vergi öhdəliklərinin üstünlüyü haqqında müflisləşmə və 

iflas haqqında qanunvericilikdə nəzərdə tutulan müddəalar; büdcə 

qanunvericiliyində vergilərlə bağlı müddəalar;  vergilər üzrə dövlət 

təminatlarının və müddətli güzəştlərin verilməsi ilə bağlı müddəalar;  hasilatın 

pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan 
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sazişlərdə və ya qanunlarda nəzərdə tutulan müddəalar;İxrac məqsədli neft-

qaz fəaliyyəti və xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanunlarda nəzərdə tutulan 

müddəalar.Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 

müqavilələrdə vergilər haqqında bu Məcəllə ilə və ona müvafiq olaraq qəbul 

edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli 

müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq müqavilələrin müddəaları 

tətbiq edilir. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın 

aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilə ilə bu müqavilə bağlanan 

dövlətin rezidentinə verilən vergi güzəştlərinə vəüstünlüklərinə münasibətdə, 

həmin müqavilə onu bağlamış dövlətin rezidenti olmayan şəxs tərəfindən qeyd 

edilən güzəştlərin vəüstünlüklərin alınmasıüçün istifadə edilirsə, bu Məcəllənin 

2.5-ci maddəsinin müddəaları tətbiq olunmur.Bu Məcəllə qüvvəyə minənədək 

və ya o, qüvvəyə mindikdən sonra qanunla təsdiq olunmuş hasilatın pay 

bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan 

sazişlərdə və ya qanunlarda, o cümlədən neft və qaz haqqında, ixrac məqsədli 

neft-qaz fəaliyyəti və xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanunlarda bu Məcəllədə 

və vergilər haqqında digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş 

müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin sazişlərin və ya 

qanunların müddəaları tətbiq edilir.  Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi 

çərçivəsində vergi siyasəti, vergi inzibatçılığı və vergi dərəcələrinin müəyyən 

edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər 

edilməsi zərurəti yarandıqda həmin qanun layihələri müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanına cari ilin may ayının 1-dək, müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanıtərəfindən isə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə cari ilin may 

ayının 15-dən gec olmayaraq təqdim edilir. (3, 21, 24) 

 Vergilərin müəyyən edilməsinin və tutulmasının əsasları 

Vergilər haqqında qanunvericilik vergitutmanın ümumi, bərabər vəədalətli 

olmasına əsaslanmalıdır. Hər kəsin Konstitusiya hüquqlarının və 

azadlıqlarının həyata keçirilməsinə maneçilik törədən vergilərin müəyyən 
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edilməsinə yol verilmir. Azərbaycan Respublikasının vahid iqtisadi məkanını 

pozan (xüsusilə, Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların (işlərin, 

xidmətlərin) və pul vəsaitlərinin azad yerdəyişməsini bilavasitə və ya dolayısı 

ilə məhdudlaşdıran və ya digər yolla vergi ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətini 

məhdudlaşdıran, yaxud maneçilik törədən) vergilərin müəyyən edilməsinə yol 

verilmir. Heç bir şəxs əldə etdiyi mənfəətdən (gəlirdən) eyni növ vergini bir 

dəfədən artıq ödəməyə məcbur edilə bilməz. Vergilər siyasi, ideoloji, etnik, 

konfessional və vergi ödəyiciləri arasında mövcud olan digər xüsusiyyətlər əsas 

götürülməklə müəyyən edilə bilməz və diskriminasiya xarakteri daşıya 

bilməz.Mülkiyyət formasından və ya fiziki şəxslərin vətəndaşlığından və ya 

kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələrinin müəyyən 

edilməsi qadağandır.Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallar üçün həmin 

malların hansıölkədən gətirilməsindən asılı olaraq bu Məcəlləyə və gömrük 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq müxtəlif gömrük rüsumu dərəcələrinin 

müəyyən edilməsi mümkündür. Azərbaycan Respublikasının vergiləri yalnız 

bu Məcəllə ilə müəyyən edilir, onların dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi bu 

Məcəlləyə dəyişiklik edilməsi ilə həyata keçirilir.Heç bir şəxsin üzərinə bu 

Məcəllə ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyətlərinə malik olan və bu 

Məcəllə ilə müəyyən edilməyən, yaxud bu Məcəllə ilə müəyyən edilən 

qaydalardan fərqli olaraq müəyyən edilən vergilər ödəmək vəzifəsi qoyula 

bilməz. Vergilər haqqında qanunvericilik elə tərzdə formalaşdırılmalıdır ki, 

hər kəs hansı vergiləri, hansı qaydada, nə vaxt və hansı məbləğdəödəməli 

olduğunu dəqiq bilsin.Vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini 

təşviq etməlidir.Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və 

aydın olmayan məqamlarışübhələri vergi ödəyicisinin xeyrinəşərh edilməlidir. 

Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla azad tanış 

olmaq imkanı təmin edilməlidir. (6)Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi 

Sovet dövründən miras qalan vergi sistemində büdcə gəlirlərinin əsas mənbəyi 

olan gəlir vergisi o dövrdəki məzmunu ilə bazar iqtisadiyyatının tələblərinə 

uyğun gəlmirdi. Bu vergi məhsul istehsalının artımı iləəlaqədar idi və sanki 
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bazar əməliyyatlarını (qiymət, tələb, təklif, rəqabət və s.) nəzərə almırdı. Ona 

görə də gəlir vergisini digər vergilərlə - əlavə dəyər vergisi, aksizlərləəvəz etmək 

zərurəti yarandı. 9 noyabr 1991-ci ildə «Hüquqi şəxslərin mənfəətindən və 

gəlirlərin ayrı-ayrı növlərindən vergilər haqqında», 31 dekabr 1991-ci ildə 

«Əlavə dəyərvergisi haqqında» və «Aksizlər haqqında» Azərbaycan 

Respublikasının ilk vergi qanunları qəbul edildi. Vergi sisteminin hüquqi 

əsaslarının yaradılması sahəsində görülən işlər qanunların, bir sıra normativ 

aktların qəbulu ilə davam etdirildi. Vergi sistemində mühüm yer tutan 

«Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərdən gəlir vergisi haqqında» (24 

iyun 1992- ci il) qanun qəbul edildi .Bu qanunlar təkcə vergi dərəcəsini 

müəyyən etmək baxımından deyil, vergi təfəkkürü yaratmaq,vergilər haqqında 

iqtisadi biliklər vermək baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etdi. İlk vergi 

qanunlarında ayrı-ayrı vergi növləri üzrə vergi dərəcələri belə müəyyən 

edilmişdi: fiziki şəxslərdən gəlir vergisi - 12-55 faiz, əlavə dəyər vergisi - 28 faiz, 

mənfəət vergisi 35 faiz.Bazar iqtisadiyyatına keçidin ən vacib şərtlərindən olan 

vergi münasibətlərinin tənzimlənməsi, beynəlxalq standartlara uyğun vergi 

sisteminin formalaşması, çevik vergi siyasətinin aparılması ulu öndərin 

müəyyənləşdirdiyi iqtisadi strategiyanın tərkib hissəsi idi. «Biz bazar 

iqtisadiyyatını vergi yolu ilə tənzimləməliyik» - deyən ulu öndər Heydər Əliyev 

vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun vahid normativ-hüquqi bazasının 

yaradılması, vergi dərəcələrinin aşağı salınması və güzəştlərin azaldılması 

hesabına vergitutma bazasının genişləndirilməsi, iqtisadiyyata investisiya 

qoyuluşunun stimullaşdırılması, kiçik və orta sahibkarlıq üçün əlverişli vergi 

mühitinin yaradılması, habelə vergi xidməti orqanlarının fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin artırılması istiqamətində məqsədyönlü işlərin aparılmasına 

xüsusi diqqət yetirirdi.Bununla yanaşı, ölkədə iqtisadi islahatlar dərinləşdikcə 

vergiqoymanın qanunvericilik və metodoloji bazasının təkmilləşdirilməsi 

zərurəti də meydana çıxırdı. Vergi qanunvericiliyində mövcud olan bir sıra 

boşluqlar istər vergi ödəyicilərində, istərsə də vergi xidməti orqanlarında haqlı 

narazılıq doğururdu.Məhz belə bir şəraitdə ulu öndər Heydər Əliyevin 
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rəhbərliyi və diqqəti ilə AzərbaycanRespublikasının vergi sisteminin yenidən 

təşkil edilməsinə başlanıldı. Həmin vaxtadək qəbul edilmiş normativ aktlar 

vergi sistemini tam şəkildə yox, onun müxtəlif sahələrini əhatə edirdi ki, nəticə 

etibarilə vergi sisteminin mərkəzləşmiş formada idarə olunmasında bir sıra 

obyektiv çətinliklər ortaya çıxırdı. Həmin problemlərin aradan qaldırılması isə 

ilk növbədə bütün vergi sisteminin vahid qanunvericilik bazasıəsasında 

tənzimlənməsi və idarə olunması zərurətini yaradırdı. Ulu öndər Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin qəbul 

olunması bu problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynadı. Nazirlər 

Kabinetinin 1998- ci il noyabrın 6-da keçirilmiş geniş iclasındakı yekun 

nitqində müdrik rəhbər Vergi Məcəlləsinin qısa müddətdə hazırlanmasının və 

qəbul edilməsinin vacibliyini vurğulayaraq, bununla əlaqədar hökumətə 

müvafiq tapşırıqlar verdi. Vergi Məcəlləsinin layihəsi üzərində gərgin və 

səmərəli iş aparıldı, bu mühüm qanunvericilik sənədi Milli Məclisdə müzakirə 

edilərək, 2000-ci ilin iyul ayında qəbul edildi və 2001-ci ilin yanvar ayının 1-

dən qüvvəyə mindi.Vergi islahatlarının bütün istiqamətləri vergi 

münasibətlərinin müxtəlif mərhələlərinin tənzimlənməsinin hüquqi əsasını 

qoyan Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindəöz əksini tapmışdır. 

Burada ölkəmizdə tətbiq olunan vergilərin dəqiq siyahısı müəyyən edilmiş, 

vergi ödəyicilərinin və vergi orqanlarının hüquq və vəzifələri təsbit edilmiş, 

vergilərin ödənilməsi üzrəöhdəliklərin yaranmasının (dəyişdirilməsinin, 

dayandırılmasının) əsasları və icra olunmasının qaydaları 

müəyyənləşdirilmişdir.Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunmasıümummilli 

lider Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur. Məhz buna görədir ki, 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 100-dən artıq maddəsi bu və 

ya digər formada vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunmasına və onların 

qanuni maraqlarının təmin olunmasına yönəldilmişdir. Vergi Məcəlləsində 

həmçinin vergi inzibatçılığının - vergi nəzarətinin həyata keçirilməsinin forma 

və metodları kompleksi dəöz əksini tapmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanmış və 2001-cı il yanvarın 1-dən 



 
 

41 
 

qüvvəyə minmiş Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ölkəmizdə vergi 

sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, 

ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi 

orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirakçılarının vergitutma 

məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və 

metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət 

vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən 

(hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydalarını müəyyənləşdirdi. Vergi 

Məcəlləsi təsdiq olunduqdan sonra Vergilər Nazirliyinin 10 avqust 2000-ci il 

tarixli əmri ilə Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Məcəlləsinin tətbiqi iləəlaqədar 

Əlaqələndirmə Komissiyası yaradıldı. Bu komissiya Vergi Məcəlləsinin tətbiqi 

ilə bağlı metodiki göstərişlərin və digər normativ sənədlərin hazırlanması, 

vergi orqanı işçilərinin tədrisi, vergi ödəyicilərinin hərtərəfli 

məlumatlandırılması, geniş təbliğat kampaniyasının keçirilməsi üzrə zəruri 

tədbirlərin operativ əlaqələndirilməsini təmin etməli idi. Vergi Məcəlləsinin 

tətbiqi iləəlaqədar nəzərdə tutulan tədbirləri sistemli həyata keçirmək 

məqsədilə Vergilər Nazirliyinin mərkəzi aparatında müvafiq idarə yaradıldı. 

Qısa bir müddətdə Vergi Məcəlləsinin bu və ya digər maddələrinin tələblərinə 

uyğun olaraq Vergilər Nazirliyi tərəfindən qaydalar, bəyannamə, arayış, ərizə, 

şəhadətnamə formaları və s. hazırlandı, onların tətbiqi təmin edildi. Vergi 

Məcəlləsinin tətbiqinə başlandıqdan sonra onun müddəalarının beynəlxalq 

normalar nəzərə alınmaqla mövcud iqtisadi şəraitə uyğun olaraq 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər davam etdirilmiş, ölkədəəlverişli 

investisiya mühitinin yaradılması və vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin 

qorunması məqsədilə bu qanunvericilik sənədinə bir sıra əlavələr və 

dəyişikliklər edilmişdir.Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin 

konseptual əsasları vergi ödəyicilərinin hüquqlarının genişləndirilməsi, vergi 

güzəştlərinin minimuma endirilməsi, vergidən yayınma hallarına qarşı səmərəli 

mübarizənin təşkili, əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasından ibarət 

olmuşdur. Eyni zamanda, bütün vergi ödəyiciləri üçün bərabər iqtisadi şəraitin 
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yaradılması, ölkədə sahibkarlığın inkişafı və azad rəqabətin formalaşması 

vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin əsas prinsiplərindəndir. Vergi 

Məcəlləsi qüvvəyə mindikdən sonra onun bəzi maddələrinin tələblərindən irəli 

gələn müxtəlif qaydalar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

tərəfindən təsdiq edilmişdir. Qanunvericiliyin tətbiqində Vergi Məcəlləsi ilə 

yanaşı müxtəlif vaxtlarda qəbul edilmiş digər normativ-hüquqi aktlardan 

istifadə edilirdi. Qanunvericiliyin vahid bazasının yaradılması məqsədilə 

“Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinəəlavələr və dəyişikliklər edilməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikasının 28 noyabr 2003-cü il tarixli Qanununda 

Nazirlər Kabinetinin 20-dən artıq qaydasının Vergi Məcəlləsinə daxil edilməsi 

təmin olundu. Bu qərarların əksər hissəsi Vergi Məcəlləsinin qüvvəyə mindiyi 

dövrdən tətbiq edilir və onların.Məcəlləyə daxil edilməsi hər hansı yeni 

prosedur və ya normalar yaratmırdı. Vergi Məcəlləsi qəbul edildikdən sonra 

vergilərin iqtisadi fəallığa uzunmüddətli stimullaşdırıcı təsirini təmin etmək, 

investisiyaları təşviq etmək, müəssisələrin istifadəsində qalan maliyyə 

vəsaitlərini artırmaq məqsədiləötən 10 il ərzində mənfəət vergisinin dərəcəsi 

mərhələlərlə aşağı salınaraq, 2003-cü ildə 27 faizdən 25 faizə, 2004-cü ildə 24 

faizə, 2006-cı ildə 22 faizə 2010-cu ildən isə 20 faizə endirilmişdir.Ötən illər 

ərzində fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanması mexanizmi də 

sadələşdiriləşdirilmişdir. Hazırda bu vergi növünün hesablanmasında üç dərəcə 

tətbiq edilir.Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və maddi təminatının 

yaxşılaşdırılması hökumətindaim diqqət mərkəzindədir. Son illərdə vergi 

qanunvericiliyi bu istiqamətdə dətəkmilləşdirilmişdir. Fiziki şəxslərin 14 faiz 

dərəcə ilə vergiyə cəlb olunan aylıq gəlirlərinin maksimum həddi 2006-cıildə 

600 manatdan 1000 manata, 2008-ci ilin əvvəlindən isə 2000 manata, 2013-cü il 

yanvarın 1-dən 2500 manatadək artırılmışdır. 2010-cu il yanvarın 1-dən isə 

fiziki şəxslərin gəlir vergisi dərəcəsinin maksimal həddi 35 faizdən 30 faizə, 

2013-cü ilin yanvar ayının 1-dən 25 faizə endirilmişdir ki, bu da əhalinin 

maddi rifahının yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərməklə yanaşı, əmək 

haqlarının leqallaşmasına xidmət edir. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan 
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fiziki şəxslər üçün bu dərəcənin 35 faizdən 20 faizə endirilməsi isə fərdi 

sahibkarlar üçün gəlir vergisinin və hüquqi şəxslər üçün mənfəət vergisinin 

dərəcələrinin uzlaşdırılması və vergi yükünün bərabərləşdirilməsi məqsədini 

daşıyır. Ölkədə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını dəstəkləmək, onların 

vergitutma mexanizmini asanlaşdırmaq məqsədilə 2001-ci ildən sadələşdirilmiş 

vergi növü tətbiq edilir. Malların təqdim edilməsi və işlərin görülməsinin 

ümumi hasilatının həcminə və satışdankənar gəlirlərə tətbiq olunan bu vergi 

Bakışəhəri üçün 4 faiz, regionlar və Naxçıvan Muxtar respublikasının 

ərazısındə isə 2 faiz müəyyənləşdirilmişdir. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə 

sərnişin və yük daşımalarının həyata keçirilməsi də sadələşdirilmiş verginin 

tətbiqi dairəsinə aid edilmişdir ki, bu da həmin sahələrdə fəaliyyət göstərən 

fiziki və hüquqi şəxslərin vergi yükünü aşağı salmışdır.Azərbaycan Əlavə 

Dəyər Vergisinin (ƏDV) tətbiqinə müstəqilliyini əldə etdikdən dərhal sonar 

başlamışdır. Vergi Məcəlləsinin qəbulundan sonra keçən dövrdə vergi 

qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri vergi ödəyicilərinin 

hüquqlarının genişləndirilməsi, vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi, vergi 

güzəştlərinin minimuma endirilməsi, vergidən yayınma hallarına qarşı səmərəli 

mübarizənin təşkili, əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasından ibarət 

olmuşdur. Vergi ödəyiciləri üçün bərabər iqtisadi şəraitin yaradılması, hüquqi 

şəxslərlə fərdi sahibkarlar və rezident vergi ödəyiciləri ilə qeyri-rezident vergi 

ödəyiciləri arasında vergi yükünün bərabərləşdirilməsi, sərbəst rəqabətə imkan 

verən vergi rejiminin yaradılması bu dəyişikliklərin mühüm tərkib 

hissələrindəndir. 
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анормативляри,йенидянмалиййяляшдирмямязянняси,щямчининкоммерсийабанкларынынкр

едитляшдирилмясисийасятипул-

кредитсийасятининясасалятляридир.СониллярярзиндяМиллиБанксяртпул-

кредитсийасятищяйатакечирир:мцмкцнминималкредит,нисбятянйцксякещтийат 

тялябляри, йцксяк базафаиз дяряъяляри.БуйоллаМилли 

Банкинфлайасийанынсцрятиниазалтмаьа,реалмцбадилякурсунунстабилляшдирилмясиня,ма

натыннисбиалыъылыггабилиййятининсахланылмасынанаилолур.(36) 

Vergi siyasətinin formalaşdırılmasıüçün keçmişin təcrübəsini öyrənmək, 

dünya təcrübəsi ilə tanış olmaq və onları araşdırmaq çox zəruridir. Qəbul 

olunmuş praktikaya görə vergi siyasətinin əsasları hazırlanaraq onun bir neçə 

variantı baxılmasıüçün təqdim edilir. Təqdim olunmuş təkliflər ekspertlər 

tərəfindən qiymətləndirilir vəən əlverişli variant hökumətin müzakirəsinə 

verilir. Elmi cəhətdən əsaslanmış vergi siyasəti düzgün həyata keçirdikdə 
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yüksək nəticələr verir. Maliyyə ehtiyatları artdıqca sosial-sfera sahələrinə də 

ayırmalar artır, istehlak malları istehsalıçoxalır. Dövlətin vergi siyasəti 

məhsuldar qüvvələrin inkişafına və onun ölkədə səmərəli yerləşdirilməsinə 

kömək edir. Dövlətin vergi siyasəti eyni zamanda başqa ölkələrlə xarici-

iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, birgə tədbirlərin keçirilməsinə zəmin 

yaradır. Vergi siyasətini həyata keçirmək üçün maliyyə mexanizmindən 

istifadə olunur. Bu mexanizm maliyyə münasibətlərinin, üsullarının 

məcmusundan ibarətdir və həmin üsullar iqtisadi və sosial inkişafa zəmin 

yaratmaq üçün istifadə olunur. Maliyyə mexanizminə ayrı-ayrı forma 

vəüsullar daxil olmaqla onun strukturu çox mürəkkəbdir. Maliyyə 

qarşılıqlıəlaqələrin çoxluğu mexanizminin forma vəüsullarını qabaqcadan 

müəyyən edir (38) 

Яэярбусийасятиннятиъяляринянязярсалсагонууьурлуадландырмаголар:инфлайа

сийанынсявиййяси10%-

икечмямишдир,реалмцбадилякурсуалыъылыггабилиййятинямцнасиболарагстабилляшди,истещ

салдаъанланмащиссолунду.Бунунлабярабярбууьурларынисбиадландырмаголар.Он

унцмумигиймятляндирилмясийалнызялдяедилмишнятиъяляринузунмцддятлиперспективдясахл

анмасыимканларынданасылыдыр.Милли Банкын мцстягил олмасына бахмайараг о, 

фактики олараг юлкядя щяйата кечирилянбцдъя-

верэисийасятиндянкянардагалабилмяз.Беляки,бцдъякясириилямцшайиятолунанбцдъясийас

ятиМиллиБанкапулахынларыныигтисадиййатынреалсекторунайюнялтмяйяимканвермир.(27) 

Гейдетмяклазымдырки,сяртпул-

кредитсийасятиформалоларагбцдъянинмювъудвязиййятинямянфитясирэюстярир.Пултяклифин

иннисбятянашаьытемплярининсахланылмасыверэидахилолмаларынынсявиййясиниазалдыр.Н

ятиъядяисяигтисадиййатдабартерямялиййатларынынвяцмумиюдямямяляринсявиййясиартыр

,ейнизаманда,пул-кредитсийасятидащаясаслыамиллярлямящдудлашырвябцдъя-

верэисийасятининсямярялилийининартырылмасындабирогядярдяйардымчыолабилмир(92). 

Фикримизъя,малиййясийасятининбцтцнщялгялярининмцстягилолмаларынабахмайарагфунд

аменталигтисадиамилляринтясиринятиъясиндяонларбир-
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бириилякифайятгядярмющкямсурятдябаьлыдырлар.Büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrınə 

daxilolmalar aşağıdakı diaqramda verilmişdir. 

Diaqram 1

 

  

  Mənbə diaqram vergilər nazirliyi.www.taxes.gov.az 

 2013-cü ildə Vergilər Nazirliyinin xətti ilə büdcəyə 6 milyard 400 milyon manat 

daxilolma proqnozlaşdırılır 

2013-cü il üçün dövlət büdcəsinin layihəsi Nazirlər Kabinetinə təqdim 

olunmuşdur. Layihədə növbəti il üçün yürüdüləcək büdcə-vergi siyasəti, büdcə 

gəlirləri və xərcləri üzrə proqnozlar əksini tapmışdır.  

2013-cü il üçün büdcə-vergi siyasəti Azərbaycan Respublikasının iqtisadi 

kursuna, ortamüddətli maliyyə siyasətinə, ölkənin iqtisadi və sosial inkişaf 

proqnozlarına və müvafiq dövlət proqramlarına uyğun olaraq hazırlanmış, 

iqtisadiyyatın prioritet  sahələrinin modernləşməsinə  onun effektivliyinin, 

uzunmüddətli dayanıqlığının təmin edilməsinə, investisiya mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına, dünya maliyyə böhranının səngimədiyi şəraitdəəhalinin 

yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlmişdir.  

Layihəüzrə ortamüddətli perspektivdəölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin 

sabit artımına, qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafına, maliyyə intizamının 

gücləndirilməsinə vəşəffaflığın daha da artırılmasına nail olmaq əsas 

məqsədlərdəndir. Bundan başqa, regionların sosial-iqtisadi inkişafını 
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sürətləndirmək və balanslaşdırılmış inkişafa nail olmaq, respublikanın rayon 

vəşəhərlərinin yerli gəlirlərini və xərclərini artırmaq, növbəti ildə  monetar və 

büdcə-vergi siyasətinin koordinasiyasının gücləndirilməsi diqqət mərkəzində 

olacaqdır.  Ölkənin ortamüddətli iqtisadi və sosial inkişaf proqnozuna uyğun 

maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 2013-cü ildə büdcə gəlirlərinin 

artırılması istiqamətində vergi daxilolmalarının yığım əmsalını yüksəltmək, 

vergi borclarının ləğv edilməsi və vergidən yayınmaların qarşısının alınması 

istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, ƏDV-nin hesablanması qaydasını 

təkmilləşdirmək, mülkiyyət və yol vergilərinin dərəcələrini optimallaşdırmaq, 

sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin uçotunu təkmilləşdirmək, əməkhaqqından 

tutulan gəlir vergisinin azaldılması və vergi tutulmayan məbləğinin yaşayış 

minimumuna yaxınlaşdırılması istiqamətində işləri davam etdirmək, dövlət 

torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlərin büdcəyə daxilolma 

əmsalını artırmaq nəzərdə tutulur. Həmçinin,  vergi ödəyicilərinin 

hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində tədbirləri davam etdirmək, dövlət 

rüsumunun dərəcələrini göstərilən xidmətlərin xərclərinə müvafiq müəyyən 

etmək, respublikanın şəhər və rayonlarıüzrə yerli gəlir və xərclərin 

tarazlaşdırılması istiqamətində işləri sürətləndirmək reallaşdırılacaq. 2013-cü 

ildəölkəüzrə real iqtisadi artım 5,3% olmaqla ÜDM istehsalı bazar qiymətləri 

ilə 56,1 milyard təşkil edəcək. 

Neft sektoru üzrəÜDM-in  2,9% azalması nəzərdə tutulduğu halda, qeyri-neft 

sektorunda əlavə dəyərin 34,4 milyard manat və ya cari ilə nisbətən 11,7% real 

artımı proqnozlaşdırılır ki, bu da növbəti ildə də qeyri-neft sektorunun 

inkişafının yüksələn xətlə davam edəcəyi deməkdir. ÜDM-də  qeyri-neft 

sektorunun xüsusi çəkisi 61,4% həcmində, özəl sektorun ÜDM-də payı isə 

83,1% həddində nəzərdə tutulur. 

2013-cü ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri ÜDM-in 34,2%-ni təşkil etməklə 19 

mlrd. 1540 mln. manat, dövlət büdcəsinin xərcləri isəÜDM-in 35,3%-ni təşkil 

etməklə 19 mlrd. 810 mln. manat həcmində proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, 

növbəti ilin büdcə gəlirləri 2012-ci illə müqayisədə 2 mlrd. 116 mln. manat  
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(12,4%), 2011-ci ilin faktiki icrasına nisbətən 3 mlrd. 453,3 mln. manat (22%) 

çoxdur. 

2013-cü il dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 11,4 mlrd. manatını və ya ümumi 

büdcə daxilolmalarının 59,3%-ni Dövlət Neft Fondundan transfertlər, 6,4 

mlrd. manatını (33,4%) Vergilər Nazirliyi tərəfindən daxilolmalar, 1,4 mlrd. 

manatını ( 7,2%-ni)  Gömrük Komitəsi tərəfindən daxilolmalar,  0,1%-ni isə 

digər daxilolmalar təşkil edir. 

Vergilər Nazirliyi üzrə daxilolmaların  3 mlrd. 760 mln.manatı (58,8%)  qeyri-

neft sektorunun, 2 mlrd. 640 mln. manatı (41,2%) neft sektorunun payına 

düşür.  Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxilolmaların proqnozu 2011-ci il üzrə 

faktiki daxilolmalara nisbətən 928,1 mln. manat (17,0%),  cari ilin proqnozu 

ilə müqayisədə isə  488,4 mln. manat (8,3%) çox, qeyri-neft sektoru üzrə isə 

müvafiq olaraq 879,7 mln. manat  (30,5%),  480 mln. manat  (14,6%)  çoxdur. 

Rayon vəşəhərlərin vergi potensialının artırılması, onların ərazilərində 

fəaliyyət göstərən və mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi uçotunda olan vergi 

ödəyicilərinin dövlət büdcəsinəödəyəcəkləri vergi və digər ödənişlərin 2013-cü 

ildə tam (mənfəət vergisi istisna olmaqla) məbləğdə rayon vəşəhərlərin yerli 

gəlirlərinə daxil edilməsi nəzərdə tutulur.Bu, regionların inkişafı və iqtisadi 

durumu haqqında real vəziyyəti qiymətləndirməyə imkan verməklə yanaşı, 

onların mərkəzdən iqtisadi asılılığının tədricən azalmasına imkan 

verəcəkdir.Bunun nəticəsidir ki, 2013-cü ildən Sumqayıt şəhəri və Abşeron 

rayonu ilə bərabər, Şirvan şəhərinin yerli gəlirləri xərclərini tam ödəyəcəkdir, 

Vergilər nazirliyi üzrə dövlət büdcəsinə daxilolmalar aşağıdakı diaqramda 

göstərmək olar. 

Diaqram 2 
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.  

 

Mənbə diaqram vergilər nazirliyi www.taxes.gov.az-dan götürülmüşdür 

Малиййясийасятининперспективляритякъящюкумятинирадясиндянасылыдейилдир,о,щямчининбирсырада

хиливяхариъиигтисадивясийасиамиллярляшяртлянир.Истянилянщалдаъарималиййяшяраитинигиймятлянд

ирярякдяркетмяклазымдырки,игтисадисийасятинясасмягсядлярини-

игтисадиартымывяхалгынрифащынынйцксялмясинитяминетмякцчцндяринигтисадидяйишикликляринщяй

атакечирилмясизяруридир. 

Цмумиййятля,дювлятинбцдъяхярълярисийасятисащясиндямалиййяимканларынынсяртся

рщядлярининэюзлянилмясиняямялетмяклазымдыр.Бусярщядляринпараметрляритякъяинфл

йасийанынфактикитемпивяистещсалынсявиййясининазалмасыюлчцляриилядейил,щямдядювлятбцд

ъясининэялирбазасынындювлятинминимумфунксийаларынынйериняйетирилмясиняуйьунлуьуиляюл

чцлцр.Бцдъякясирининмалиййяляшдирилмясиндявядахилидювлятборъларынахидмятэюстярилм

ясиндяузунмцддятлиперспективистигамятинсечилмясиваъибдир.Дювлятбцдъясикясирининмалий

йяляшдирилмясиниМиллиБанкынкредитляриндянтядриъянгиймятликаьызларбазарываситясиляборъла

нманынмцхтялифформаларынакечирмякмягсядямцвафигдир.(38)Сониллярдяреспублика

мыздащяйатакечирилянмягсядйюнлцтядбирлярвяислащатларнятиъясиндяюлкямизинчохшахялис

осиал-

игтисадиинкишафывябейнялхалгигтисадисистемяинтеграсийасыцчцнмцнбитшяраитйарадылмышдыр.И

гтисадиййатдаъиддиирялилийишлярялдяедилмиш,бирчохсащялярдя,хцсусилямакроигтисадиэюст

яриъиляринартымындайцксякнятиъялярянаилолунмушдур.Тякъяонугейдетмяккифайятдир

ки,ютянбешилдяюлкядяЦмумиДахилиМящсулистещсалынынщяъми30%,истещсалакапиталгойул

ушу2,8дяфя,дювлятбцдъясининэялирляри3дяфя,хяръляриися3,5дяфяартмышдыр.Ящалининсосиалв

язиййятинятясиредянямякщагларывяпенсийаларынмябляьляриящямиййятлидяряъядяйцксялмишдир. 



 
 

50 
 

Республикадаапарыланардыъылигтисадиислащатларынмцщцмнятиъяляриндянбиридювлятмцлкий

йятининюзялляшдирилмясивяазадсащибкарлыьынформалашдырылмасыдыр. 

Бунабахмайарагюлкянинсосиал-

игтисадиинкишафында,хцсусиляреэионларынинкишафындавяящалининмяшьуллуьусащясиндящялядя

щяллиниэюзляйянпроблемляргалмагдадыр.Буюзцнцдащачохреэионларынгейри-

бярабяринкишафындабирузяверир.Азярбайъанынбцтцнреэионларынынщяртяряфливядинамикинкишаф

етдирилмяси,онларынсосиал-

игтисадиинкишафсявиййясиарасындакыфяргинарадангалдырылмасыбахымындан«АзярбайъанРес

публикасынынреэионларынынсосиал-

игтисадиинкишафыДювлятПрограмы»тясдигедилмишдир.ГябулолунмушПрограмюлкями

зцчцнбюйцкигтисадивясийасиящямиййятямаликдир. 

ДювлятПрограмындатядбирляринмалиййяляшдирилмясивяреэионлараинвестисийаларынъялбед

илмясимягсядилябейнялхалгмалиййяинститутлары,хариъиюлкяляриндювляторганларывяишадамлар

ыилямцвафигданышыгларынапарылмасыданязярдятутулмушдур. 

Програмдаяксинитапантядбирляринщяйатакечирилмясиндядювлятбцдъясининролубюйцко

лаъагдыр.Беляки,щярилдювлятбцдъясининдялайищясиформалашдырыланзаманреэионларынсо

сиалвяигтисадиинкишафыцчцнмцяййянмябляьлярдявясаитайрылаъагвящяминвясаитинилбяиларты

рылмасынязярдятутулур. 

Дювлятбцдъясининтяркибиндяреэионларынсосиалвябирсыраигтисадипроблемлярининщяллицчцн

йерлихярълярнязярдятутулурвямцвафиггайдадатясдигедилир. 2002-2004-

ъциллярярзиндяйерлихяръляринщяъмиашаьыдакыъядвялдяхарактеризяолунур: 

2007-2013-ъциллярдяйерлихяръляринщяъми 

/млn.ман./ 

Ъядвял№2.1. 

 2007-ъиил 2010-ъцил 2013-ъцил 
Дювлятбцдъясининхяръляри 6086,2 11765,9 19143,5 
Оъцмлядян:    

Йерлихяръляр 2000,0 3500,5 6000,8 
Ондан:    
Бакы шящяриистиснаолмагла,йерлихяръляр 1500,0 1800,8 2500,4 
Mənbə:Azərbaycan respublikası statistic göstəriciləri 2013-cü il 

Эюрцндцйцкими,2013-ъиилянисбятянБакы шящяриисти-снаолмагла,йерлихяръляр2007-
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ъциляnisbətən4000,8млn.манатмябляьиндявяйа3dəfəартмышдыр. 

Реэионларынинкишафындаинвестисийагойулушларымцщцмящямиййяткясбедир.Дювлятбцдъяси

ндяндювлятинвестисийахярълярининвясаитищесабынареэионларынсосиал-

игтисадиинкишафынащярилмцяййян мябляьдявясаитайрылыр. 

2003-2005-

ъииллярцзряинвестисийахярълярининчохщиссясиреэионларда,хцсусиляНахчыванМухтарРесп

убликасындасосиал-

мядяни,истещсалтяйинатлы,инфраструктуробйектляринин,щабелямянзилтикинтисиняйюнялдилмишдир. 

Реэионлардасащибкарлыьындащасцрятлиинкишафыцчцндювлятщимайясининартырылмасывяоназяр

урималиййядястяйининверилмясиянактуалпроблемлярдянбиридир. 

2008-ъиилиндювлятбцдъясиндян1,3млn.манат,2009-ъцилдя5,7млn.манат,2010-

ъцилдя10,0млn.манат,2013-ъиилдяися18,5млn.манатвясаитайрылмышдыр. 

Индиися2008-2013-ъииллярдяЦДМ-ундинамикасынанязярсалаг. 

Ъядвял№2.2. 

ЦмумиДахилиМящсул 
 

Илляр Ъями/млрд.ман./ Адамбашына/манат/ 
2008 40137,2 4556,9 
2009 35601,2 4000,0 
2010 42465,0 4722,2 
2011 52082,0 5725,3 
2012 53995,0 5869,6 
2013 57708,2 6138,3 
Mənbə:Azərbaycanrespublikasıstatisika komitəsinin məlulatları 2014-cü il 

Эюрцндцйцкими,сониллярдяЦДМ-

унсцрятляартымыбцдъянинэялирвяхярълярининдямцтлягреалартымынасябяболмушдур. 

Бцдъяэялирляриигтисади ялагяляриифадя 

етмяклябцтцнмцлкиййятдяноланщцгугивяфизикишяхсляринэялирлярищесабынаюлкянинбцдъяси

нийарадыр.Бцдъяэялирлярининйарадылмасыдювляттядбирлярининщяйатакечирилмясиндямцщцмр

олойнайыр.Дювлятбцдъясининэялирляридювлятинмалиййяещтийатларынынтяхминян2/3-

ниюзцндябирляшдирир. 

Мцасирбазаригтисадиййатысистеминдябцдъянинэялирлярбюлцмцнцнмащиййятибиргяд

ярдяйишмишвядащаэенишмцнасибятлярсистемиоланбазармцнасибятлярининтясвиринияксетдир
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мяйябашламышдыр.(37) 

Сониллярдяреспубликамыздабцдъянинидаряедилмясисащясиндямцщцмдяйишикликляр

щяйатакечирилмякдядир.Будяйишикликлярщяршейдяняввялбцдъянинэялирлярбюлцмцнцнэенишси

стемининйарадылмасыилябаьлыдыр.Базаригтисадиййатышяраитиндябцдъяэялирляриигтисадиййатын«га

н-дамарсистеми»нитяшкиледир. 

2007-2013-

ъииллярдядювлятбцдъясиэялирлярининютяниллярянисбятянартымфаизинимцтлягрягямлярдяашаьыда

кыъядвялдяайдынэюрярик. 

AzərbaycanRespublikasıİqtisadiyyatvəSənayeNazirliyinin(keçmişİqtisadi

İnkişafNazirliyi)hazırladığıAzərbaycanRespublikasınıniqtisadivəsosialinkişaf

konsepsiyasıvəəsasmakroiqtisadiproqnozgöstəricilərinəəsasən2014–

cüildəölkəüzrərealiqtisadiartım5,2faizvəÜmumDaxiliməhsulistehsalıbazarqiy

mətləriilə58,6mlrdmanattəşkiledəcəkdirvəbudacariilüçün4.5faizartımdeməkdi

r: AzərbaycanRespublikasının2013və2014-

cüillərüzrədövlətbüdcəsiningöstəricilərini cədvəllə göstərə bilərik. 

 

 

 Cədval 2.3 

 

AzərbaycanRespublikasının2013və2014-

cüillərüzrədövlətbüdcəsiningöstəriciləri 

 2013proqnoz 2014proqnoz 2014/2013faiz

mln ÜDM- mln ÜDM-
 

Gəlirlər 
19 34.20% 18 31.40 -4.02 

Xərclər 
19 35.30% 20 34.30 1.23 

BüdcəKə
-656.00 1.10% -1679.00 2.86 

 

Mənbə:Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyibüdcəicmal 

(2014) 

Yuxarıdatəqdimolunmuşcədvəldəgöstərildiyikimi,dövlətbüdcə

siningəlirləri2013-cüilənisbətən2014-
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cüildə4.02faizazalmagöstərmişdir,lakindövlətbüdcəsininxərcləriisə1

.23faizartımlamüşahidəolunur.Nəzərəalsaqki,2013-

cüilinilk11ayınıngöstəricilərinəəsasənÜmumiDaxiliMəhsulistehsalı

nınartımı5.4faizdir,ozamandövlətbüdcəsinindefisitinin2013-

cüilənisbətəndaha daartmasıarzuediləndeyildir. 

Бцдъя хярълярининидаряедилмясидювлятэялирлярининидаряедилмяси иля 

сыхбаьлыдыр.Беляки,бцдъяхярълярининщяъмибцдъяэялирляриилямящдудлашдырылыр.Диэяртяряфдян

бцдъяхярълярининазалдылмасыдасонракыиллярдяюзмянфитясириниэюстярябиляр.Бумягсядлябц

дъяхярълярининеляоптималщяъминивямцддятинимцяййянетмяклазымдырки, 

минимумхярълярлясосиал-игтисадивязифяляринщяллинитяминетмякмцмкцнолсун. 

Дювлятбцдъясининхярълярининсосиалвяинвестисийайюнцмлцлцйцистигамятиндяб

цдъясийасятийеридилир.Бцдъяхярълярининянмцщцмщиссяси,тягрибян20%-

ягядяритящсилхярълярининпайынадцшцр.Сосиалмцдафияхяръляринявясосиалтяминатхяръляриня

мцвафиголараг11%вя5%дцшцр.Бцдъяхярълярининидаряедилмясиндянданышаркянбцдъя

федерализмини,йяни–

бцдъясферасындамяркязииъращакимиййятиорганларыиляйерлиюзцнцидаряетмяорганларыарасы

ндасялащиййятляринбюлцшдцрцлмясинивябуистигамятдяйерлихяръляринмалиййяляшдирилм

ясицчцнбязиэялирнювляринин,мясялян,физикишяхсляринторпагверэиси,физикишяхсляринямлаквер

эиси,йерлиящямиййятлихаммалвятикинтиматериалларындантутуланмядянверэисивяс.эялирл

яринйыьылмасывящяминвясаитлярясярянъамверилмясисялащиййятининбялядиййяляряверилмя

синигейдетмякляйанашы,онунашаьыдакыпринсипляринидяэюстярмяколар: 

- хярълярцзрясялащиййятинбюлцшдцрцлмяси; 

            -  мцвафигщакимиййяторганларынызярурималиййяещтийатларыилятяминетмяк. 

Хяръляриничярисиндяистещсалынинкишафынайюнялянбцдъяхярълярининмцщцмролунугейдетм

яклазымдыр.Бухярълярбилаваситядювлятинмцяййянетдийиинвестисийастратеэийасынынясасын

дапланлашдырылыр.Дювлятининвестисийастратеэийасынынмягсядляриашаьыдакылардыр: 

- мцяссисяляринвяящалинининвестисийафяаллыьынынйцксялдилмяси; 

- инфлйасийасинынгаршысыныналынмасы; 

- бцдъякясирининазалдылмасы; 
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- инвесторларынвя  сящмдарларынфяалиййятининстимуллашдырылмасы; 

Бцдъяхяръляриндясосиалсащяляряхяръляринящямиййятинихцсусилягейдетмяклазымд

ыр.Дювлятбцдъясисосиалйюнцмлцдцр,цмумихяръляринтягрибян50%-

ягядяринисосиалхяръляр,йяни тящсил, 

сящиййя,сосиалмцдафия,сосиалтяминат,мядяниййят,инъясянят,мянзил-

коммуналхяръляритяшкиледир.Дювлятхяръляринин,мясялян,иъращакимиййятиорганларынынса

хланылмасы,мящкямящакимиййятивяпрокурорлугорганларынынсахланылмасывямцдафия

хярълярининтяркибиндядясосиалхярълярвардыр.Сосиалинфраструктурящалининшяхситялябатыныюд

ямякляйанашы,ишчигцввясининтякраристещсалывяистещсалынинтенсивляшдирилмясининмцщцмамиликими

чыхышедир. 

Юлкядяапарыланбцдъя-

верэисийасятидювлятбцдъясииляйанашыйерли(бяляиййя)бцдъяляринэялирвяхярълярининформал

ашмасынадаюзтясириниэюстярмяйябилмяз. 

Йерлиюзцнцидарянинреалэцъцнцмцяййянедянясасэюстяриъилярдянбирикими,бялядиййябц

дъялярининмяъмубцдъяхяръляриндякихцсусичякисинигябулетмякмцмкцндцрвябуъя

щятидягейдетмяклазымдырки,щал-

щазырдабялядиййяляринмалиййясининмяркязляшмишстатистикучотуапарылмайыб.(40) 

Сямярялифяалиййятэюстярянйерлиюзцнцидаряетмясистемининформалашмасыбирчохамилл

ярля–

йенийарананбялядиййялярлядювлятидаряетмяорганларыарасындакыгаршылыглымцнасибятл

яр,кейфиййятлищцгугибаза,йерлиюзцнцидарясубйектлярининоптималщяъми,йерлиюзцнцидаряор

ганларынынсямярялифяалиййятимцщцмящямиййятямаликдир.Юзцнцидарянинреалмювъу

длуьу,еффективфяалиййятинишяртляндирянмцщцмкамилйерлиорганларынялиндяреалмалийй

явясаитлярининъямляшмясивябувясаитлярдянсямярялиистифадядир. 

ИнкишафетмишюлкялярдяйерлиюзцнцидаряляринбцдъясининхярълярининАБШ-

ынмяъмубцдъяхяръляринин22%-

нитяшкилетдийибиршяраитдя,уйьунэюстяриъининФрансада17%,БюйцкБританийада22%,

Данимаркада44%,Норвечдя31%-

ябярабярдир.Республикамыздабялядиййяляринэяляъяквяреалинкишафыйерлиюзцнцидарянин

чохясрликинкишафйолунукечянГярбинтяърцбясининюйрянилмяси,йерлиюзцнцидарясистемининф

ормалашмасындабутяърцбядянсямярялиистифадяедилмясинябаьлыдыр.Юлкядядашынмазямл
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акынващиддювлятрейестрсистемининйарадылмасыилябаьлыапарыланишляряэюряэцманетмякол

арки,эяляъякдяямлаквяторпагверэисининверэибазасынындягигляшмясимцмкцнляшяъяк.

Перспективдяямлаквяторпагверэисицзрябялядиййяляринмалиййяэялирлярининяназы3-

4дяфяəартаъаьыэюзлянилир.Фикримизъя,арашдырмаларданашкаролурки,юлкяганунвериъилийи

бялядиййяляринмалиййязянэинлийивямцстягиллийицчцнлазымоланчохмясялялярищяллетмяйиб.

Бунаэюрядяганунвериъибазанынятрафлытякмилляшдирилмясиняещтийаъвардыр.Шцбщясизки,тя

къякейфиййятлиганунларкейфиййятлибялядиййяхидмятляринишяртляндирмир.Иътимаихидмятляртякъяб

ялядиййяхязинясиняаханмалиййяканалларынынгурулушунданйаранмыр.Бялядиййяляринбц

дъяэялирлярининформалашмасытякъябцдъя-

верэисийасятиилядейил,ейнизамандабцдъяпросесининшяффафлыьынынтяминолунмасыилядясыхбаь

лыдыр.Бутядбирляряашаьыдакыларыаидетмяколар: 

• Бялядиййягурумундабцдъяпросесининщяйатакечирилмясининщцгугитям

инаты; 

• Бцдъяпросесининмярщялялярибарядяящалининмялуматландырылмасы; 

• Йерлиюзцнцидаряетмяорганларындаящалиниэенишмялуматландырмасисте

мининолмасы; 

• Ящалининмцхтялифсосиалгрупларынынвятябягялярининбцдъяпросесиняъялболун

масы; 

• Малиййявядиэярпроседурларысадяляшдирмякляонларын щамы 

цчцнанлашыглыформайасалынмасывяинформасийатяминаты; 

• Аудитнязарятиваситясилябялядиййяляринбцдъясининэялирвяхярълярининдащадашяффафл

ашдырылмасы; 

• Ящалини йерли бцдъялярин формалашмасы вя иъра

нятиъяляринингиймятляндирилмясиишляриняъялбетмяк. 

Фикримизъя,йерлиюзцнцидаряетмяорганларыоланбялядиййяляринщансыформалстатус

авяйасялащиййятлярямаликолмасынабахмайараг,яэярйерлищакимиййяторганларыкиф

айят гядярмадди-малиййя 

ресурсларынамаликдейился,реалоларагмцстягилидаряетмящакимиййятинячеврилябилмяз.

Мящзбубахымданйерлиюзцнцидаряетмянинмалиййя-

игтисадибазасынынмцщцмтяркибщиссясикимибялядиййямцлкиййятининактивгайдадаформ



 
 

56 
 

алашдырылмасыпросесиэцъляндирилмялидир.Йухарыдагейдолунанларданбелябирнятиъяйя

эялмяколарки,сосиал-

игтисадиинкишафдавяигтисадитянзимлямядяюлкядяапарылансямярялибцдъя-

верэисийасятинятиъядядювлятвяйерлиюзцнцидаряетмябцдъялярининэялирлярининтамформалашм

асынамцнбитшяраитйаратмагэцъцндядир. 

 

2.2 Azərbaycanda büdcə-vergi siyasətinin müasir vəziyyəti və 

onun vergi daxilolmalarına təsiri 

Respublikamızda həyata kecirilən budcə-vergi siyasətinin зoxsaylı 

vəzifələri arasında milli gəlirin sabit artımı, inflyasiyanın orta surəti, tam 

məşğulluq, iqtisadiyyatın dцvrьdəyişməsinin aradan qaldırılmasını və s. qeyd 

etmək lazımdır. 

Budcəyə vergi daxilolmalarının həcmini artırmaqda dovlətin budcə-vergi 

siyasətinin faydası danılmazdır. Budcə-vergi siyasəti ilə dovlət birbaşa vergi 

daxilolmalarınınhəcminə, dolayısı ilə də budcə gəlirlərinin həcminə təsir edir. 

2011-ci ildə budcə-vergi siyasətində gəlirlər uzrə budcə daxilolmalarında 

qeyri-neft 

sektoru uzrə vergi daxilolmalarının xьsusi cəkisinin artımına nail olunması, 

qeyri-neft kəsirinin tədricən azaldılması, vergi dərəcələrinin 

optimallaşdırılması, sosial xidmətlərin effektivliyinin artırılması, vergi 

daxilolmalarının yığım əmsalının artırılması, yeni muəssisələrini 

yaradılmasının stimullaşdırılması, kiзik və orta muəssisələrin inkişafına dəstək 

verilməsi, olkədə istehsal olunan və olkəyə idxal edilən aksizli malların aksiz 

dərəcələrinin tədricən eyniləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin hazırlanıb 

həyata kecirilməsi, dovlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan 

gəlirlərin budcəyə daxilolma əmsalının artırılması, vergi borclarının 

azaldılması ьзьn zəruri tədbirlərin gorulməsi, dovlət rьsumu haqqında 

qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, зevik budcəvergi siyasətinə nail olunması 

kimi tədbirlərin davam etdiriləcəyi nəzərdə tutulur. 
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Bu da işüьzar fəallığın və sahibkarlıq fəaliyyətinin aşağı duşməsi ilə deyil, 

hokumətinbəzi kommunal borclarının silinməsi iləəlaqədar həyata keзirdiyi 

tədbirlərlə bağlıdır. 

Umumiyyətlə, budcə gəlirlərinin strukturu dəyişkəndir. Respublikamızda 

illər uzrə fiskal siyasətin aparılma alətlərindən, mexanizmindən, məqsədindən 

asılı olaraq vergi novləri uzrə budcəyə daxilolmalar muxtəlif olmuşdur.ЬDM-

də dovlət budcəsinin gəlirləri arasındakı nisbət onu ortaya зıxarır ki, 

cəmiyyətin məcmu gəlir kutləsinin hansı hissəsi mərkəzləşdirilmiş qaydada 

dovlət tərəfindən yenidən bцlьnьr. İlk novbədə vergilərdən və onların 

səviyyəsindən asılı olan bu nisbət dovlətin iqtisadiyyata mudaxiləsinin 

dərəcəsini, iqtisadiyyatın liberallıq цlзьsьnь səciyyələndirir. 

Büdcə-vergi siyasəti stabilləşməşəraitində həll edici rol oynayır. Onun həyata 

keçirilməsi tədbirləri xərcləri azaltmaqla vəəlavə vergi islahatlarının köməyilə 

gəlirləri artırmaqla büdcə kəsirinin kəskin sürətdə azaldılmasından ibarətdir. 

Stabilləşmə proqramında həm mərkəzi aparatda, həm də yerlərdə büdcə 

vəsaitindən səmərəli istifadəni və sərt qənaəti tutulur. Bu cür tədbirlər müxtəlif 

səviyyəli hakimiyyətlərin büdcə münasibətlərinə dövlət gəlirinin yenidən 

bölgüsündən asılı olaraq müxtəlif cür təsir edə bilər. İstehlakçılara dotasiyaları 

istisna etməklə, ixtisar edilən xərclərin çoxu mərkəzi hökumətin büdcəsinin 

payına düşür. Nəticədə, əlavə xərclərin əksəriyyəti sosial ehtiyaclara, yerli 

səviyyədə aid edilir, əlavə gəlirlərin demək olar ki, hamısı dövlət büdcəsinə 

daxil olur.(35) 

Dövlət, xüsusilə, makroiqtisadi məqsədlərə nail olmaq üçün, büdcə – vergi 

siyasətindən istifadə edərək, iqtisadi artıma və iqtisadi inkişafa zəmin yaradan 

hallara, yəni iqtisadi sabitliyə və ya tarazlığa müvəffəq olmalıdır. 

Müasir dövrdə iqtisadiyyatı tənzimləyə bilən, mövcud böhran 

vəziyyətindən inkişafa döğru yönəldən, iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olan 

büdcə-vergi siyasətinə müasir şəraitdə böyük ehtiyac var. Bu büdcə-vergi 

siyasəti elə bir iqtisadi siyasət olmalıdır ki, daima investisiya və kapital 
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qoyuluşları cəlb edərək, istehsal sahələrini artıraraq, istehsalın həcmini 

yüksəltməklə, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyəşərait yaratsın. 

Birincisi həmin sahələrdəözəlləşdirmə prosesi həyata keçirilərək dövlət 

büdcəsinə müəyyən vəsait daxil olmasının qarşısı alınır və büdcə kəsirlə yerinə 

yetirilir. İkincisi, həmin sahələrdə tənəzzül hökm sürərək, öz növbəsində 

büdcəyə daxil ola biləcək vergi və digər tədiyyələrin qarşısı alınır. Bu və ya 

digər səbəplərdən islahatların gedişi prosesi ləng aparıla vəümumilikdə bazar 

iqtisadiyyatı qanunlarının respublikamızda formalaşmasına mənfi təsir göstərə 

bilər. Bəzən, islahatların gedişinə, istehsalın həcminin artırılmasına, lazım olan 

pul vəsaiti olmadığından, bu prosesin surətləndirilməsi çox çətinləşir. 

Respublikamızın bazar iqtisadiyyatına keçdiyi müasir dövrdə, 

iqtisadiyyatımızın inkişaf etdirilməsi üçün külli miqdarda investisiya 

qoyuluşları tələb olunmuşdur. 

Hazırki iqtisadi şəraitdə istehsalın həcminin artırılması və 

genişləndirilməsi, mövcud iqtisadi potensialdan tam istifadə edilməsi və 

struktur dəyişikliklərinin aparılmasıüçün, tələb olunan investisiya 

qoyuluşunun respublikanın öz daxili imkanları hesabına təmin edilməsi çox 

çətin olduğundan, xarici investisiyaların cəlb edilməsinə böyük ehtiyac olduğu 

duyulmaqdadır. Bu məsələnin nə dərəcədə vacib olduğunu nəzərə alaraq, hələ 

1992-ci il 15 yanvar tarixində “Xarici investisiyaların qorunması haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir. Qanun iqtisadiyyata 

xarici maddi və maliyyə ehtiyatlarının, qabaqcıl xarici texnika və 

texnologiyanın, idarəetmə təcrübəsinin cəlb olunmasına, bunlardan səmərəli 

istifadə olunmasına  yönəldilmişdir və xarici investisiyaların hüquqlarının 

müdafiəsinə yüksək təminat verir.(36) 

Xarici investisiyaların cəlb olunması və qorunub saxlanmasını təmin edə 

bilən büdcə-vergi siyasəti, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində mühüm rol 

oynaya bilər. 

Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın inkişafı, dövlətin həyata 

keçirdiyi iqtisadi siyasətdən və onun tərkib hissəsi olan büdcə-vergi siyasətinə 
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bağlı olmaqla yanaşı, dövlət büdcəsindən iqtisadiyyata və investisiya 

qoyuluşlarına ayrılan xərclərin həcmindən birbaşa asılıdır. İttifaq dövründə 

investisiyaların maliyyələşdirilməsi mənbələri içərisindəəsas yer tutan büdcə 

vəsaitləri xalq təsərrüfatıüzrə bütün investisiya qoyuluşunun 50%-dən çoxunu 

ödəyirdi. Hazırda isə iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayan, 

investisiyaların həcmi və dövlət tərəfindən ayrılan investisiyaların məbləği 

azalmışdır.  

Ümumiyyətlə, investisiya xərclərinin artırılması müasir şəraitdə dövlətin 

əsas iqtisadi siyasətini təşkil edir, bunu ümumidaxili məhsuldakı 

investyisiyaların xüsusi çəkisinə nəzər yetirdikdə görmək olar(cədvəl 3). 

Cədvəl 2.4 

ÜDM-da dövlət investisiyalarının xüsusi çəkisi. 

                                                                                      Milyon manatla 

 2009 2010 2011 2012 

 Məbləğ % Məbləğ % Məbləğ % Məbləğ % 

ÜDM 35601,5 100 42465,0 100 49636,3 100 53493,6 100 

Dövlət 

investisiy

a 

qoyuluşu 

5203,5 
14.

6 
9905.6 

23.

3 
12236.5 

24.

6 
13492.5 

25.

2 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları, 2013-cü il 

Cədvəldən göründüyü kimi, 2012-ci ildə 2011-ci illə müqayisədə dövlət 

investisiya qoyuluşu təxminən 1.1 dəfə artmışdır. Bunun isəÜDM-dakı xüsusi 

çəkisi 25.2 % olmuşdur. Bu isə 2011-ci illə müqayisədə 0.6 % çoxdur. 

Bazar iqtisadiyyatışəraitində dövlət iqtisadiyyatında sabitlik yaratmaq 

məqsədi ilə bir sıra iqtisadi tədbirlər planı hazırlayaraq həyata keçirir. Dövlət 

büdcəsi tarazlığının əldə olunması, inflyasiyanın səviyyəsinin aşağı salınması, 

və s. amillər dövlət iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsini təşkil edir. Müasir 

şəraitdə bu amillər həmçinin büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən 

hesab olunur. Büdcə tarazlığına yönəldilən yönəldilən büdcə siyasəti, büdcə 
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kəsirinin aradan qaldırılmasından və ya büdcə kəsirinin ümumdaxili məhsula 

nisbətində aşağı salınmasından ibarət olur. 

Müasir dövrdə Azərbaycan respublikasının büdcə-vergi siyasəti ölkənin 

iqtisadi siyasinin tərkib hissəsi olmaqla sosial siyasətin davam etdirilməsinə, 

əhalinin rifahının və yaşayış səviyyəsinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin 

sosial-məişət şəraitinin artırılmasına, iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin 

modernləşməsinə vəşaxələnməsinə, onun səmərəliliyinin, dayanıqlılığının 

təmin edilməsinə, investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına 

yönəldilmişdir. 

Orta müddətli perspektivdəölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sabit 

artımına, qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafına, maliyyə intizamının 

gücləndirilməsinə və nağdsız  ödənişlərin tətbiqinin genişləndirilməsi yolu 

iləşəffaflığın daha da artırılmasına nail olmaq əsas məqsədlərdəndi. 

Büdcə xərcləri üzrə struktur islahatların davam etdirilməsi, maliyyə təminatı 

dövlət və icmal büdcələrin vəsaiti hesabına həyata keçirilən sosial və 

investisiya layihələrinin, iri maliyyə tutumlu əsaslı alışların və xidmətlərin 

iqtisadi-maliyyəəsaslandırılmasının optimallaşdırılması və bu 

istiqamətdəşəffaflığın daha da artırılmasıüçün qabaqlayıcı tədbirlərin 

görülməsi istiqamətində işlər davam etdiriləcəkdir. 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yığım əmsalının artırılması, mülkiyyət və 

yol vergilərinin dərəcələrinin optimallaşdırılması, əməkhaqqından gəlir 

vergisinin vergi tutmayan məbləğinin yaşayış minimumuna yaxınlaşdırılması, 

müxtəlif vergi növləri üzrə vergi bazasının genişləndirilməsi və vergidən 

yayınmaların qarşısının alınması istiqamətində işlər növbəti illərdə də davam 

etdiriləcəkdir.(39) 

Milli iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq son illər vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, vergi xidmətinin müasir Avropa standartlarına 

uyğunlaşdırılması sahəsindəəhəmiyyətli işlər görülmüş, vergi qanunvericiliyi və 

vergi inzibatçılığının müasir tələblər baxımından qurulmasında çox mühüm 

nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bu nailiyyətlərin konseptual əsasları vergi 
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ödəyicilərin hüquqlarının genişləndirilməsi, vergi güzəştlərinin minimuma 

endirilməsi, vergidən yayınma hallarına qarşı səmərəli mübarizənin təşkili 

vəəlverişli investisiya mühitinin yaradılmasından ibarət olmuşdur. 

Vergitutma sahəsində strateji məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün son 

dövrdə səmərəli vergi siyasəti həyata keçirilmişdir. Vergi siyasəti əsasən dövlət 

vergilərinin və digər büdcə daxilolmalarının düzgün hesablanmasına, onların 

vaxtında və tam məbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülməsinə, vergi 

qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə, vergi nəzarətinin 

gücləndirilməsinə, vergi ödəyicilərinə xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 

və vergi sistemində insan resurslarından istifadənin səmərəliliyinin 

artırılmasına yönəldilmişdir. 

İnkişaf etmişölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ölkəyə cəlb olunan 

investisiyalar hər zaman özünü doğrultmur. Xarici kapitalın milli iqtisadiyyata 

cəlb olunması təbii ehtiyatların ölkədən çıxarılmasına, ölkə iqtisadiyyatının 

asılılığına, xarici borcların artmasına səbəb ola bilər. 

Ölkədə investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində qarşıya çıxan bir sıra 

problemlərin həlli üçün  aşağıdakı məsələlərə baxılması məqsədəuyğundur: 

- qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi; 

- investorlar üçün maliyyə, valyuta, vergi, tarif tənzimlənməsində dəqiq 

hüquqi bazanın formalaşdırılması; 

- investisiyaların stimullaşdırılması tədbirlərinin işlənib hazırlanması; 

- xarici investisiyaların ixracyönümlü emal-sənaye infrastrukturu və kənd 

təsərrüfatı sahələrinə yönəldilməsi; 

- bütün mənbələr üzrə investisiyaların iqtisadiyyatın arı-ayrı sahələrinə 

cəlb edilməsi.Qeyri-neft sektorunda  yeni istehsal və xidmət müəssisələrinin 

yaradılması, sənayeləşmənin sürətləndirilməsi, sənaye istehsalının 

artırılmasıüçün maliyyə təminatını yaratmaq hökümətin qarşısında qoyulmuş 

prioritet vəzifələrdəndir. 

Müvafiq dövlət proqram və tədbirlərinin orta müddətli büdcə xərcləri 

iləəlaqələndirilməsinin daha da təkmilləşdirilməsi, dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu 
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xərcləri hesabına tikintisi başa çatdırılan obyektlərin fəaliyyətə başlamaları ilə 

bağlı tələb olunan xərclərin ortamüddətli büdcə xərclərində nəzərə alınması 

təmin ediləcəkdir. 

Nəticədə belə bir qənaətə gəlmək olar ki, müasir büdcə sisteminin yenidən 

qurulması və onun səmərəli fəaliyyəti nəticəsindəölkədə maliyyə stabilliyinə və 

iqtisadi yüksəlişə nail olmaq mümkündür. 

ИндиАзярпбайъандабцдъясистемининмцасирвязиййятинянязярсалаг.Фикримизъ

я,малиййяресурсларынындащасямярялиинвестисийалашдырылмасынытяминедянбирсыраистигамятляриайы

рмаглазымдыр: 

- истещсалынкомпцтертяминатынынинкишафынатяканверянмцяссисяляринтехникисилащла

ндырылмасынынэцзяштлималиййяляшдирилмяси; 

- кадрларынихтисассявиййясининйцксялдилмясииляялагядархяръляринмалиййяляшдирилмя

си; 

- иътимаиистещсалынсащявивяяразигурулушундаирялиляйишляринтяминедилмясиняистига

мятлянмишпрограмларынщяйатакечирилмяси; 

- халгтясяррцфатынын айры-

айрысащяляриарасынданисбятинмцяййянляшдирилмяси. 

Щазырдайерлибцдъяляркифайятгядярмалиййяресурсларынамаликдейилдирляр.Буисятез-

тезверэиганунвериъилийининпозулмасынаэятирибчыхарыр.Бунундабирсырасябябляривардыр: 

- малиййяресурсларынынреэионалвяйерлибцдъяляринящямиййятининазалмасынаэя

тирибчыхаранюлкянинмяркязибцдъясиндяйцксякдяряъядяъямлянмяси; 

- йерлибцдъяляринхярълярининмцвафигэялирлярлямющкямляндирилмямяси; 

- йухарыщакимиййяторганларытяряфиндянашаьысявиййялиорганларащяваляедилмиш,лаки

нкифайятгядярмалиййяресурсларыилятяминедилмяйянтапшырыгларынверилмяси.Бцдъясистемини

нмцасир вязиййятиниашаьыдакыкимихарактеризяетмяколар: 

- малиййяресурсларынынящямиййятлищиссясининмяркязибцдъядяъямлянмяси; 

- конкретоларагашаьысявиййялибцдъяйявясаитляринайрылмасызаманырастэялинянсу

бйективизмщаллары; 

- яразибцдъялярининформалашдырылмасыметодолоэийасынынхяръляряясасланмас



 
 

63 
 

ы; 

Фикримизъя,малиййяресурсларынындащасямярялиинвестисийалашдырылмасынытяминедянбирсыраистига

мятляриайырмаглазымдыр.Юлкядящяйатакечирилмясинизярурищесабетдийимизбцдъяислащаты

нынашаьыдакыаспектляринигейдетмякистярдик: 

- бцдъясистеминингурулмасыпринсиплярининнязяриъящятдянйенидянишлянмясивя 

ясасландырылмасы; 

- инкишафетмишюлкяляринтяърцбядяишлянмишпринсипляриниюзцндяяксетдирябилянбцдъямеха

низмининйарадылмасы; 

- мцхтялифсявиййялищакимиййяторганларынынйериняйетирдиклярисялащиййятлярявяфунксийал

арауйьуноларагхяръляринбцдъясистемищялгяляриарасындабюлэцсццзрямцасирнорматив

актларынишлянилмясивягябуледилмяси. 

Бцдъяислащатыюзцндядяринвякюклцдяйишикликлярибирляшдирянкомпелкспросесдир.Белябирра

дикалислащатынщяйатакечирилмяси цчцнмярщяляляр 

цзряардыъыл,дягигвяишлякпрограмщазырланмалыдыр. 

Фикримизъя,малиййясийасятиндящяйатакечирилянислащатларигтисадиййатынщямдювлят,щ

ямдяюзялсекторуцчцнэенишинкишафимканларыачыр.Сюзсцзки,щюкумяттяряфиндянщяйатак

ечирилянмалиййясийасятибирмяналыдейилдир.Онунщяммянфи, щямдямцсбят тяряфляри 

вардыр.(27) 

Халгтясяррцфатынынигтисадибазасынынмющкямляндирилмясиняюзялбюлмянининкишафыэени

швящяртяряфлитяканверябиляр. 

СониллярярзиндяАзярбайъанРеспубликасындащяйатакечирилянислатащларюлкяигтиса 

Ялдяедилмишмакроигтисадисабитликмющкямляндирилмиш,инфлйасийатемпининмягбулся

виййядястабиллийивявалйутабазарындасабитвяпрогнозлашдырылабилянвязиййяттяминед

илмиш,структурислатащларынщяйатакечирилмясинятиъясиндямцяссисяляринбюйцкгисмиюзфя

алиййятляринибазаригтисадиййатынынтялябляриняуйьуноларагсямярялитяшкиледябилмишляр. 

Щяминилдядювлятбцдъясиндянязярдятутулмушвяистифадяедилмишвясаитин92,4фаизиинша

сываъибсайыланобйектляринтикинтисининапарылмасыцчцнйюнялдилмишдир. 

Беляки,2003-ъцилдябцдъядясосиал-

мядянивямяишяттяйинатлыобйектляринтикинтисиня100,5милйардманат,истещсалтяйинатлыобй

ектляринтикинтисиня218,2милйардманат,бейнялхалг-
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малиййякредиттяшкилатларынынюлкямиздящяйатакечирдиклярилайищялярдяАзярбайъантяряфи

нинпайыкими26,3милйардманатвясаитнязярдятутулмушвяистифадяедилмишдир.Ейнизаман

дамянзилтикинтисиня6,8милйардманат,инзибативяидаряетмяобйектлярининтикинтисиняися

12,2милйардманатвясаитайрылмышдыр. 

Эюрцндцйцкими,дювлятбцдъясиндяинвестисийахярълярицчцннязярдятутуланвяс

аитляртамистифадяолунмушдур. 

2004-

ъцилдябцтцнмалиййямянбялярищесабынаюлкяигтисадиййатынынинкишафына24,2mlrdман

атвяйаяввялкииллямцгайисядя36,1фаизчохясаскапиталаинвестисийайюнялдилмишдир.Буин

вестисийанын88,8фаизигейри-

дювлятмцлкиййятинямяхсусмцяссисявятяшкилатларын,11,2фаизиисядювлятмцлкиййятинямяхсус

мцяссисявятяшкилатларынпайынадцшцр.Цмумиинвестисийагойулушундатикинти-

гурашдырмаишляриндяистифадяедилмиш. 

Игтисадиислащатларынапарылмасыюлкяигтисадиййатынахариъикапиталынъялболунмасытяърцбясини

нтякмилляшдирилмясинивяонунтящлилини,инвестисийамцщитининдащадасабитляшдирилмясинитялябедир. 

Базармцнасибятляринякечидинилкилляриндяигтисадиййатдайарананпроблемлярин

вящяшейдяняввялюлкяйяхариъиинвестисийаахынынынсцрятляндирилмясинитялябедирди.Буисяюзнювбяси

ндямягсядйюнлцвячевикинвестисийасийасятининапарылмасынызяруримясялякимигаршыйагой

урду. 

Фикримизъя,Республикамызданефтсекторуиляйанашыбашгасащяляриндяинкишафетди

рилмясиняэенишимканларвардырвябуистигамятдядцзэцн,мягсядйюнлцинвестисийасийа

сятиапарылыр.Мцасиршяраитдяхцсусиляреэионларынинкишафынайюнялян«реэионалинвестисийасийас

яти»апармаглаяразилярцзряигтисадиинкишафынтянзимлянмясиняшяраитйарадылмалыдыр.Беляки,й

ерляшдийимяканданасылыоларагщярбирреэионунпотенсиалимканларыныяксетдиряншяффафинфор

масийабазасыформалашдырылмасынаещтийаъдуйулур.Бунданбашга,юлкядявяйареэио

нлардаихтисаслашмышбазаринфраструктурунунйарадылмасыхариъиинвесторларысянайениндиэярсащял

яриняинвестисийагоймаьамарагландырабиляр. 

Белябиргянаятяэялмяколарки,базаригтисадиййатынын 

формалашмагдаолдуьумцасиршяраитдяхариъиинвесторлардаигтисадиййатынмцхтялифсащяляри

няинвестисийа гоймаьамараг йарадылмасы 

биртяряфдянбазаригтисадиййатынынформалашмасынынсцрятлянмясиня,диэяртяряфдянд
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яйениишйерлярининйарадылмасынавяящалининщяйатсявиййясининйцксялмясиня,ишсизлий

иназалдылмасынамцсбяттясирэюстярябиляр. 

Инкишафетмишюлкяляринтяърцбясиэюстярирки,юлкяйяъялболунанинвестисийаларщярзам

анюзцнцдоьрултмур.Хариъикапиталынмиллиигтисадиййатаъялболунмасытябииещтийатларынюлкя

дянчыхарылмасына,юлкяигтисадиййатынынасылылыьына,хариъиборъларынартмасынасябяболабиляр. 

Юлкядяинвестисийаларынъялбедилмясиистигамятиндягаршыйачыханбирсырапроблемляринщя

ллицчцнашаьыдакымясялялярябахылмасымягсядямцвафигдир: 

- ганунвериъилийинтякмилляшдирилмяси; 

- инвесторларцчцнмалиййя,валйута,верэи,тарифтянзимлянмясиндядягигщцгугиб

азанынйарадылмасы; 

- инвестисийаларынстимуллашдырылмасытядбирлярининишлянибщазырланмасы; 

- хариъиинвестисийаларынихраъйюнцмлцемал-сянайеинфраструктуравякяндтяся 

- бцтцнмянбялярцзряинвестисийаларынигтисадиййатынайры-

айрысащяляриняъялбедилмяси. 

Цмумиййятля,малиййясистеминдявяонунтяркибщиссясиоланбцдъясистеминдяй

арананпроблемлярнятиъясиндядювлятбцдъясиндякясирйаранмасыещтималыдайцксялир.Бц

дъякясирининстабилсахланмасыинфлйасийапросесиняюзмцсбяттясириниэюстярмяйябилмяз. 

Яэярбцдъякясиридювлятистигразларынынбурахылышываситясилямалиййяляшдирилярся,б

узаманюзялбюлмядяинвестисийаларынвяхалисихраъын,гисмяндяистещлакхярълярининщяъм

ининазалмасынасябяболаъагортабазарфаиздяряъясиартабиляр.ЦДМ-

инвябцдcядахилолмаларынындинамикасы(2008-2013-cиилляр)üzrəaşağıdakı cədvəldə göstərə 

bilərik. 

 

 

Cədvəl 2.5 
 

Эюстяриcиляр 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.  

ЦДМ(млрд.мана

40137. 

2 

35601.5 42465.0 52082.0 53995.0 57708.2 

2.Бцдcя 1169, 1180,3 4292,8 5475,1 6025,4 6663,6 
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Дахилолмалары 9 

(млрд.манат) 

o cцмлядян 
верэинязяря 
Алынмагла 

3. ЦДМ-дяверэи 

дахилололмаларынынхцсус

ичякиси 

%-ля 

2,8 3,2 11,1 12,5 11,0 12,1 

4.Цмумибцдcядахил

олмаларындаверэиляринх

цсусичякиси 

11,1 11,5 37,0 32,9 25,7 28,6 

 

Mənbə: Азярбайъанын Respublikasınınстатистикэюстяриъиляри2013-cü il. 

CядвялдянэюрцндцйцкимиЦДМ2008-cиилянисбятян2013-

cиилдя17571,0млn.манат,йяни44%артмышдыр.ЕйнизамандаЦДМ-

дяверэидахилолмаларынынхцсусичякиси2008-cиилдяки2,8%-дянартараг2013-

cиилдя12,1%тяшкил етмишдир,йяни 9,3%artmışdır. 

Ялверишлиинвестисийамцщитининйарадылмасынятиcясиндясонилдяхариcиверэиюдяйиcилярининса

йы3дяфядянчохартыб.2013-

cцилтарихдяинвестисийалымцяссисяляринсайы2474,0,оcцмлядянтамамиляхариcиинвестисий

алымцяссисяляр719,бирэямцяссисяляр966вядаиминцмайяндяликляр789олмушдур.Ха

риcиинвестисийалымцяссисяляринйериняйетирдийи ишлярин 

вяэюстярилянхидмятляринцмумищяcми7mlrd.манатданчохдур.2007-2013-

cииллярдябуверэиюдяйиcилярининЦДМ-

дякихцсусичякиси5дяфядянчохартыб.Тябиики,щяминдюврдяхариcиверэиюдяйиcилярининдюв

лятбцдcясинядахилоланверэиляриндяхцсусичякисинязярячарпаcагдяряcядяартыбвяяэяр

2007-cыилдябуэюстяриcиcями9,3%тяшкилетмишдирся,2013-cиилдя19,7%-

ягядярартмышдыр.Сондюврлярдясащибкарлыьынинкишафысащясиндя щяйата кечирилян 

дювляткюмяйитядбирлярин,хцсусилядяверэисистемининтякмилляшдирилмясинятиcясиндяЦДМ-

дяюзялсекторунпайы73%,оcцмлядянкичиквяортасащибкарлыгсекторунунпайы42,7%тяшкил 

етмишдир. 
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2.3.Büdcə-vergi siyasətinin gəlir və xərclərin tənzimlənməsinə 

təsirinin qiymətləndirilməsi 

 

Məlum olduğu kimi ölkəmiz 20 ildən artıq bir müddət ərzində bazar 

iqtisadiyyatına keçid şəraitində yaşamışdır. Bu dövr ərzində bazar 

iqtisadiyyatı qanunlarınıözundəəks etdirən 200-ə yaxın iqtisadi qanunvericilik 

aktı qəbul edilərək, iqtisadiyyatda müəyyən irəliləyişəldə olunsa da, bir sıra 

sahələrdə problemlər qalmaqdadır. İndiki şəraitdə bu problemlərin həll 

edilməsi üçün dövlət müvafiq tədbirlər görərək, lazımi iqtisadi siyasət həyata 

keçirərək, bir sıra iqtisadi qanunlar qəbul edərək, cəmiyyətin öhdəsinə verir. 

Bunlarla yanaşı bir çox proqramlar meydana gəlir və müxtəlif səviyyələrdə 

müzakirələrəçıxarılır, lakin bu proqramların çoxu qəbul edilmir, qəbul 

edilənlər isə lazımi səviyyədə həyata keçirilmir. Həmin sözləri bu proqramların 

əsas hissəsini təşkil edən maliyyə siyasəti və onun tərkib hissəsi olan büdcə-

vergi siyasəti barəsində də demək olar. Ölkədə həyata keçirilən büdcə-vergi 

siyasətinin lazımi, yüksək nəticə verə bilməməsinin bir çox səbəbləri vardır ki, 

onlardan bəziləri aşağıdakılardı. 

1. Əvvəllər Azərbaycan iqtisadiyyatı başqa ölkələrdən fərqli 

olaraq, dövlətin əlində cəmləşdirilmişdir. Bazar iqtisadiyyatı isə, əksinə 

dövlətin payının minimuma endirilməsini tələb edir; 

2. Ölkədə bazar iqtisadiyyatına keçid ciddi böhran şəraitinə 

düşmüşdür. əmtəəçatışmazlığı, istehsalın azalması, iqtisadi əlaqələrin 

pozulması, idxalın ixracıüstələməsi, sosial problemlər, kənd 

təsərrüfatında böhran, iqtisadiyyatın birtərəfli (neft sənayesi) inkişafı və 

s. kimi problemlərin olması; 

3. Respublikamızın müharibəşəraitində yaşaması və milli 

müdafi, hərbi xərclərin həddindən çox olması və beləşəraitdə 

iqtisadiyyatı normal surətdə tənzimlənməsi, idarə edilməsi çətinləşir; 
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4. Proqramların olduqca zəif səviyyədə tərtib olunması, 

onlarda ciddi mərkəziyyət prinsiplərinin olmasıdır. 

 

Böhranlar müəyyən məkan və zaman daxilindəölkənin daxili və xarici 

xüsusiyyətlərini lazımi səviyyədə nəzərə almır və buna görə də iqtisadiyyatda 

lazımi dəyişikliklər həyata keçirmək mümkün olmur. 1991-ci ildən bazar 

iqtisadiyyatına doğru irəliləyən ölkəmiz, bəzən islahatların aparılmasında, 

özəlləşdirmə sahəsində işlərin ləng aparılması ucbatından iqtisadiyyatda 

tənəzüllə qarşılayır, bəzən isə həmin sahələrdə böhran baş verir. Çox vaxt 

iqtisadi ədəbiyyatlarda və iqtisadi mövzulardakıçıxışlarda belə bir fikir aşılanır 

ki, büdcə-vergi siyasəti və maliyyə siyasəti sahəsində tez bir zamanda uğurlar 

qazanıla bilməz. 

Hətta bəzi iqtisadçı və siyasətçilər bunun üçün, yəni iqtisadiyyatın normal 

hala gətirilməsi üçün bir neçə 10 il vaxt lazım olduğunu söyləyirlər. Lakin, 

beynəlxalq təcrübə bu fikirlərin əsassızlığını sübut edir. Məsələn, Almaniya 

Federativ Respublikasındakı vəziyyət araşdırsaq, belə proqnozların əsassız 

olduğunu görərik. Hələ müharibədən sonra burada islahatlar başlanmış, 

Hitlerdən qalma inzibati-amirlik sistemindən imtina olunaraq, bazar 

iqtisadiyyatı strukturuna keçilmişdir. Elə birinci yarım il üçün (1946-cı ilin 

birinci yarısı) 50%-li artıma nail olunmuşdur. Artıq növbəti ildə artım 25%-ə 

bərabər olmuşdur. Lakin, Azərbaycanda həyata keçirilən proqramlardakı 

(büdcə-vergi siyasətində) ciddi çatışmazlıqlar, boşluqlar, islahatların zəifliyi, 

icra mexanizminin olmaması, bazar iqtisadiyyatını prinsiplərinin tətbiqində 

ardıcıllığın pozulması, idarəetmə xərclərinin ildən-iləçoxalması, kapital 

qoyuluşu həmçinin azalması və bəzi sahələrdəki maneələr, o cümlədən nəzarət 

sisteminin qeyri-təkmil inkişafı və s. məsələlər iqtisadiyyatda lazımı 

müvəffəqiyyət əldə etməyə imkan verməyə bilər. 

Ümumiyyətlə, müasir şəraitdə dövlətin büdcə-vergi siyasətinin əsas 

istiqamətlərini müəyyənləşdirmək və təşkil etmək üçün, dövlət büdcəsi gəlir və 
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xərclərinin tərkibi və quruluşu, artma, azalma tempini aydınlaşdırmaq və 

təhlil etmək lazımdır. 

Doğrudur, iqtisadiyyatın əksər sahələrində müstəqil iqtisadi siyasət 

yürüdülürsə, dövlət rəsmilərinin qeyd etdiyi kimi bəzi sahələrdə isə, Beynəlxalq 

Valyuta Fondunun iqtisadi siyasətinə uyğun, iqtisadi siyasət həyata keçirilir. 

Qeyd etdiyimiz kimi dövlətin büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək üçün 2006-ci ildən 2013-cü ilə qədər (2013-cü ildə daxil 

olmaqla)dövlət büdcəsi gəlir və xərclərinin xüsusi çəkisinə nəzər yetirmək 

lazımdır. Cədvəldən göründüyü kimi, büdcə gəlirləri içərisində(Dövlət Neft 

Fondundan daxilolmalar istisna olmaqla) həcminə və xüsusi çəkisinə görəən 

yüksək yeri əlavə dəyər vergisi tutur. Cəmi əldə olunan əlavə dəyər vergisinin 

28 %-ni isə Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallardan tutulan əlavə dəyər 

vergisi təşkil edir. 2013-cü ildə bu məbləğ 992 600 000 manat həcmində 

proqnozlaşdırılmışdır. Əlavə dəyər vergisi Azərbaycan Respublikasında 1992-

ci il 1 yanvar tarixindən, dövriyyə vergisinin əvəzinə, tətbiq olunmağa 

başlamış və dövlətin yüksək gəlir mənbəyinəçevrilmişdir. 1992-ci ildə, əlavə 

dəyər vergisi, büdcə gəlirlərinin 30%-ni təşkil etmişdir. Sonrakı illərdə isə bu 

gəlir növünün həcmi və xüsusi çəkisi, büdcə gəlirləri içərisində get-gedə 

azalmış, hətta 1995-ci ildə 7 %-ə enmişdir, 2013-cü ildə isə bu gəlir növü, büdcə 

gəlirlərinin həcminə və xüsusi çəkisinə görəəsas yeri tutur. Əlavə dəyər vergisi 

dolayı vergi olmaqla, istehlakçı tərəfinnən ödənilən vergidir. Əlavə dəyər 

vergisi 18% vergi dərəcəsi ilə hesablanır. Bu vergi növünün dərəcəsinin 

müəyyən qədər aşağı salınması, digər vergi növlərinin inkişafına səbəb 

olmaqla yanaşı, əlavə dəyər vergisinin həcminin büdcə gəlirləri içərisində 

xüsusi çəkisinin daha da yüksəlməsinə gətirib çıxara bilər. 

Əhalidən tutulan gəlir vergisi və mənfəətdən vergi, büdcə gəlirləri 

içərisində böyük, xüsusi çəkiyə malik olan gəlir mənbələri hesab olunur. 2013-

cü il büdcə gəlirləri proqnozunda gəlir vergisi 2012-ci ilə nisbətən 61 milyon 

manat (8.4%) artmışdır. Bu göstərilən artıb-azalmalar, plan dövründə 
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proqnozların nə dərəcədə yerinə yetirilməsindən və digər bir neçə səbəbdən 

asılıdır. 

İnkişaf etmişölkələrin əksəriyyətində, o cümlədən ABŞ-da bu vergi növləri 

büdcə gəlirləri içərisində 70-75 % xüsusi çəkiyə malikdir. Bu gəlir mənbələrinin 

həcmlərinin artması, vergilərin gəlirlərə uyğun artması ilə mütənasib olduğunu 

sübut edir. 

Keçid şəraitində müəssisələrin fəaliyyətinin müəyyən qədər müstəqilliyi, 

bəzən hesabat məsələlərinin dəqiq aparılmaması mənfəətin və gəlirin 

gizlədilməsi ilə nəticələnir. Bu isə birbaşa büdcə gəlirlərinin yerinə 

yetirilməsinə mənfi təsir göstərir. 

Digər gəlir mənbəyi olan aksizlər, müasir şəraitdə (son illər) dövlətin 

büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olmuşdur. Büdcə gəlirlərini 

artırmaq məqsədilə, müəyyən istehlak məhsullarına aksiz markası tətbiq 

olunmadan və xüsusi razılıq (lisenziya) almadan satışa qadağan edilir. Buna 

misal olaraq respublika prezidentinin 527 (20 dekabr 1996-cı il) və 90 saylı (5 

fevral 1999-cu il) fərmanlarını (etil spirtli, alkaqollu içkilər və tütün 

məhsullarına lisenziya verilməsi) göstərmək olar.(19) 

Aksizlər çox mühüm gəlir mənbəyi olmaqla bərabər, dövlətin vergi 

siyasətinin mühüm aləti hesab olunur. 

Bəzi məhsulların istehsalının azaldılması, bəzilərinin istehlakının 

artırılması, bəzilərinin qadağan edilməsi məqsədilə tətbiq olunan aksizlər bu 

siyasətin əsas istiqamətlərindəndir. Aksizlər, kütləvi istehlak məhsullarına, 

spirtli içkilərə, tütün məmulatlarına, şəkər tozuna, şokolada, zinət əşyalarına 

və s. tətbiq olunur (10-90%) 

Müasir dövrdə, Azərbaycan Respublikasının yüksək səviyyədə həyata 

keçirdiyi, iqtisadi siyasətin əsas tərkib hissəsi olan, “Neftin iqtisadiyyatı” 

siyasəti öz uğurlu nəticələrini göstərməkdədi. Buna son illərdə neft 

sənayesindən və satışından büdcəyə daxil olan vəsaitin miqdarı ilə mədən 

vergisinin büdcə gəlirləri içərisində xüsusi çəkisinin və həcminin artması 

iləəlaqələndirmək olar. Mədən vergisi (royalti) 2006-ci ildən 2013-cü ilə qədər 
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dövlət büdcəsi gəlirlərinin tutduğu yeri faiz dərəcəsi ilə baxdiqda azalma 

müşahidə olunur.  

Dövlətin büdcə-vergi siyasəti öz əksinə həmçinin, büdcə xərclərinin 

quruluşunda da tapır. 

2006-cı ildə Mədən vergisi 99 969 000 manat idise bu reqem 2013-cü ildə 

121 000 000 manat olmuşdur. Mədən vergisinin xüsusi çəkisinin büdcə gəlirləri 

tərkibində yüksəlməsi, bazar iqtisadiyyatı qanunlarının respublikada 

formalaşması, neft sənayesinin inkişafı və xarici sərmayələrin neft sənayesinə 

tətbiq edilməsinin uğurlu nəticələri ilə bağlıdır. 2013-cü il büdcə gəlirlərinin 

proqnoz göstəricilərində, mədən vergisi 2012-ci illə müqayisədə 4 200 000 

manat, yəni 3.4% azalmışdır. Bu isə dövlətin büdcə-vergi siyasəti ilə bağlı 

olaraq və 2012-ci il büdcə icrası prosesində mədən vergisinin nə dərəcədə 

yerinə yetirilməsindən, eyni zamanda neft və neft məhsullarının qiymətinin son 

illərdə dünya bazarında aşağı düşməsindən irəli gəlmişdir.(10) 

 

Neft və neft məhsullarının qiymətinin dünya bazarında aşağı düşməsi, 

Azərbaycan iqtisadiyyatına öz mənfi təsirini göstərmiş o cümlədən dövlət 

büdcəsi gəlirlərinin tam yerinə yetirilməməsinə səbəb olmuşdur. 

Dövlət büdcəsinin digər mənbələri də bazar iqtisadiyyatı qanunlarına 

uyğun olaraq tənzimlənir və dövlətin büdcə-vergi siyasətinin nəticəsi olaraq 

müəyyənləşdirilir. 

Xərclərin quruluş və istiqamətlərindən göründüyü kimi, idarəetmə 

xərclərinin, hüquq mühafizə orqanlarının saxlanılması xərcləri və milli müdafiə 

xərclərinin, iqtisadiyyata, sosial həyata, səhiyyəyə, təhsilə ayrılan xərclərin 

xüsusi çəkisi dəyişilmişdir. Bunun bir çox səbəbləri vardır ki, o da, 

dövlətçiliyinmöhkəmləndirilməsi, idarəçiliyin inkişaf etdirilməsinə nail olmaq 

üçün dövlətin apardığı siyasətləəlaqədardır. 

Xərclərin həmçinin azaldığı sahələrdə isə, iqtisadiyyat, səhiyyə və təhsildə 

islahatların aparılması və bu sahələrdə xüsusiləşmə proseslərinin getməsi ilə 

bağlıdır.  Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində, əhəmiyyətli xərc olan sosial 
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müdafiə və sosial təminat xərclərinin azalması keçid dövrünün başlıca 

problemlərindən biri hesabolunur. 2014-

cüildövlətbüdcəsininxərcləriümumidaxiliməhsulun34,3faizinitəşkiletməklə20,1milyardmanatpr

oqnozlaşdırılır(2012-ciilinfaktikiicrasınanisbətən 15,2 faiz, 2013-cü ilikproqramınanisbətən 1,1 

faiz çox). 

Cədvəldən göründüyü kimi 2014-

cüildövlətbüdcəsininxərclərininstrukturunadaxilolancarixərclərəümumixərclə

rin54,2faizihəcmindəvəsaityönəldilmişdirki,buda2013-

cüilləmüqayisədə3,9faiz-bənd,2012-

ciilinfaktikiicragöstəricisiiləmüqayisədə1,1faiz-

bəndçoxdur.Mütləqifadədəcarixərclərə10882,0mln.manat,2013-

cüilləmüqayisədə887,3mln.manatvəya8,9faizçox,2012-

ciilinfaktikiicragöstəricisiiləmüqayisədəisə1603,8mln.manatvəyaxud17,3faizç

oxvəsaitnəzərdətutulmuşdur. 

 

 

 

Cədvəl 2.6. 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının  2013 və 2014-cü il büdcəsi haqqında 

qanunu 

 

 D8vl8t b8dc8sinin x8rcl8ri 
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Əsaslıxərclərəümumixərclərin41,9faizihəcmindəvəsaitayrılmışdır.Mütlə

qifadədəəsaslıxərclərə8400,5mln.manatvəsaitayrılmışdırki,buda2012-

ciilinfaktikiicragöstəricisiiləmüqayisədə474,6 mln. manat vəyaxud 6,0 

faizçoxdur. 

  2014-cü 

ilproqnoz,mi

nmanatla 

2013-

cüilproqnoz,

minmanatla 

2014/2013 

faizlə 

 Xərclərcəmi 20063000 19850000 +1,1 

1

.

Ümumidövlətxidmətləri 1996799,5 1804593,9 +10,7 

Elmxərcləri 146816,0 130499,9 +12,5 

2

.

Müdafiə 1637362,4 1528582,6 +7,1 

3

.

Məhkəməhakimiyyəti,hüquq-

mühafizəvəprokurorluq 

1240298,0 1114796,2 +11,3 

4

.

Təhsil 1653445,0 1530482,7 +8,0 

5

.

Səhiyyə 725586,2 669250,5 +8,4 

6

.

Sosialmüdafiəvəsosialtəminat 2072233,9 1813581,5 +14,3 

7

.

Mədəniyyət,incəsənət,informasiya,bədəntərbi

yəsivədigərkateqoriyalaraaidedilməyənsahəd

əfəaliyyət 

311410,4 289729,7 +7,5 

8

.

Mənzilvəkommunaltəsərrüfatı 457144,0 399003,8 +14,6 

9

.

Yanacaqvəenerjixərcləri 3487,5 2377,5 +46,7 

Kənd 

təsərrüfatı,meşətəsərrüfatı,balıqçılıq,ovçulu

562887,3 494300,4 +13,9 

Sənayevətikintixərcləri 6281954,7 6934233,4 -9,4 

Dövlətəsaslıvəsaitqoyuluşu 6260000,0 6915200,0 -9,5 

Digərxərclər 21954,7 19033,4 +15,3 

Nəqliyyatvərabitə 121437,6 111677,2 +8,7 

İqtisadifəaliyyətləbağlısairxərclər 328156,9 275775,2 +19,0 

Əsasbölmələrəaid edilməyənxidmətlər 2670796,6 2881615,4 -7,3 
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Hüquq mühafizə, məhkəmə və prokurorluğun saxlanması xərclərinin 

artırılması isə dövlətin mübarizə apardığı rüşvətxorluq və korrupsiyanın 

qarşısının alınmasından irəli gələn iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir. 

Daxili ictimai-siyasi sabitliyin əldə olunması və qanunvericiliyin 

pozulmamasıüçün bu xərclərin artırılması labüddür. 

Müasir dövrdə büdcə xərcləri içərisində azaldılan xərclər, bazar 

iqtisadiyyatının ölkədə formalaşmasından irəli gəlmişdir. 2006-cı ildə büdcə 

xərclərinin 2%-ni təşkil edən iqtisadiyyata ayrılan xərclər 2013-cü ildə 1.4%-ni 

investisiya xərcləri ilə birlikdə təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılmışdır. Bu da son 

illərdə dövlətin apardığı iqtisadi siyasətin (özəlləşdirmə, xüsusiləşdirmə 

proqramı) real nəticəsidir. Bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində iqtisadiyyata 

ayrılan xərclərin azaldılması ilə dövlət əksər sahələrdəözəlləşdirmə 

proqramının həyata keçirilməsinə nail olmuş, o cümlədən bu sahədən gələn 

gəliri büdcə kəsirinin örtülməsinə yönəltmişdir. 

Təhsilə, səhiyyəyə ayrılan xərclərin 2006-ci ilə nisbətən azalması isə bu 

sahələrdə pullu xidmətə keçirilməsi ilə bağlı olmuşdur. Düzdür, bu sahələrdə 

pullu xidmətə keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də müəllim və həkimlərin əmək 

haqqlarının aşağı səviyyədə olması bütün ictimaiyyətə bəllidir. Ümumiyyətlə, 

büdcə xərclərinin içərisində xüsusi çəkisinə görə daima artan sahələrdəəsaslı 

dəyişikliklər və ixtisarlar aparılmayana qədər, bu sahələrdə xərclərin daima 

artacağı gözlənilir. 

Büdcə vəsaitinin məqsədli sitifadəsi baxımından iqtisadiyyatın 

inkişafıüçün kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi xərcləri daha böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Kapital qoyuluşunun maliyyələşdirilməsi-istehsal və 

qeyri-istehsal təyinatlı yeni əsas fondların yaradılması və fəaliyyətdə olan 

fondların genişləndirilməsinə pul vəsaitinin verilməsidir.(12) 

Ümumilikdə, büdcə-vergi siyasəti müasir şəraitdə dövlətin əsas siyasəti 

olmaqla aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir: 

 1.Dövlət büdcəsi gəlirlərini artırmaq üçün, yeni gəlir mənbələri 

formalaşdırmaq və bu gəlirlərin tam əldə olunmasına nail olmaq; 
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 2.Büdcə gəlirləri həmçinin, ümumi daxili məhsula nisbətini 

artırmaq üçün daxili istehsal sahələrini inkişaf etdirmək; 

                3.Sahibkarlığı inkişaf etdirən müxtəlif qanunvericilik aktları qəbul 

edərək, özəlləşdirmə, xüsusiləşdirmə prosesinə təkan vermək və bəzi 

sahələrdə müxtəlif vergi güzəştlərinin nəzərdə tutulması;İdarə və 

müəssisələrdə ixtisarlar aparılaraq, işçilərin sayının azaldılması, komitə 

vəşirkətlərin ləğv olunaraq birləşdirilməsi; 

                4.Ölkədəərzaq və digər məhsulların bolluğunu yaratmaq üçün 

dövlətin həyata keçirdiyi gömrük siyasəti; 

           5.Milli valyutanın məzənnəsini sabit saxlayan və iqtisadiyyatı 

inkişaf etdirən pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsi; 

Bu və digər istiqamətdə dövlət son illər bir sıra tədbirlər həyata keçirərək, 

iqtisadi sabitliyə nail olmaq olar. 

Ъядвял№2.7. 

Верэи вядиэярюдямяляриндювлятбцдъясиэялирляриндя хцсуси чякиси,фаизля 

 
 

1.13Vergi olmayansairgəlirlər 16.67% 33.33% 1.16 1.14 

 

•  Mənbə:AzərbaycanRespublikası2014-cüilindövlətbüdcəsilayihəsinintəqdimatı 

VergilərNazirliyiVergilər2012,2013,2014–

cüillərərzindəDövlətBüdcəgəlirləriaşağıdakıqrafikdəgöstərilmişdir. 

 

Verginövləri 2013 2014 13'artım tempi 14' artım tempi 

1.1 Fiziki şəxsləringəlirvergisi 8.45% 22.16% 1.08 112.00% 

1.3 Əlavədəyərvergisi 24.74% 50.23% 1.24 1.2 

1.4 Aksizvergisi 12.56% 53.52% 1.12 1.53 

1.5 Hüquqi şəxslərinəmlakvergisi 13.73% 29.41% 1.13 1.13 

1.6 Hüquqişəxslərintorpaqvergisi 10.71% 71.43% 1.1 1.54 

1.7 Yol vergisi 25.00% 76.76% 1.25 1.41 

1.9 Sadələşdirilmişvergi 21.88% 35.42% 1.21 1.11 

1.10 Dövlətrüsumu 9.52% 17.14% 1.09 1.06 

1.11 DövlətMülkiyyətindəolantorpaqlardan* 9.09% 45.45% 1.09 1.33 
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Mənbə:AzərbaycanRespublikas

 

Qrafiklərinmüş

saitlərarasındahərzaman

istiqamətdəinkişafetm

adır. 

Fizikişəxsləringəlirvergisi

FizikişəxsləringəlirvergisiVergil

ngəlirlərin 12,2%-nitəş

buda 2011-ciilləmü

ciilinproqnozuiləmüqayis

Hüquqişəxslərinm

Hüquqişəxslərinmənfəə

daxilolma  2mlrd. 279 

150 

qazsahəsindəhasilatınpayb

59% 

4%

3%

5%

0%

riqrafikolaraqtəqdimetsəkəyanişəkildə

masındasahibolduqlarıpaylarıaydınşəkild

sadəcəartımgöstərmişVergilərintutduqlarıpaylar: 

  

rbaycanRespublikası2014-cüilindövlətbüdcəsilayihəsinintəqdimat

ahidəsigöstərirkiVergilərnazirliyiüzrə

rzamanəlavədeyərvergisininpayıyüksəkolmu

afetməkdədir.İkincisıradaisəfizikişəxsləring

lirvergisi 

lirvergisiVergilərNazirliyininxəttiilədövlətb

şkiletməklə 783 mln. manatdaxilolmaproqnozla

üqayisədə 67,3 mln. manat 

qayisədə 33 mln. manat (4,4%) çoxdur

rinmənfəətvergisi 

əətvergisiüzrəVergilərNazirliyininxəttiil

. 279 mln. manat (35,6%) proqnozlaşdır

mln. 
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məbləğitəşkiledir. Busazişlərüzrəpodratçıtərəflərinmənfəətvergisinin   2011-

ciilinfaktınanisbətənazalmasınövbətiildənefthasilatınınaşağıdüşməsivəneftinixr

acqiymətinin 1 barelinin 100 

ABŞdollarıiləhesablanmasıiləbağlıdır.Hüquqişəxslərinmənfəətvergisi 2011-

ciilinfaktikiicrasıiləmüqayisədə 145 mln.manat (6,8%), 2012-

ciilinproqnozuilə müqayisədə 29 mln. manat (1,3%) çoxproqnozlaşdırılır. 

 

Əlavə dəyər vergisi 

ƏDV üzrə 2 mlrd. 768,6 mln. manat daxilolma nəzərdə tutulur. Bunun 1 mlrd. 

776 mln. manatı (64,1%) vergi, 992,6 mln. manatı isə (35,9%) gömrük 

orqanlarının payına düşür. Vergilər Nazirliyi tərəfindən toplanan ƏDV 2011-

ci ilin faktı ilə müqayisədə 388,3 mln. manat (28%), 2012-ci ilin proqnozu ilə 

müqayisədə 293,2 mln. manat (19,8%) çoxdur. ƏDV üzrə daxilolmaların büdcə 

gəlirlərində xüsusi çəkisi (Dövlət Neft Fondundan transfertlər istisna olmaqla) 

35,5%, ÜDM-də xüsusi çəkisi isə 4,9% təşkil edir. 

Əmlak və torpaq vergiləri 

Növbəti il üçün əmlak vergisi üzrə 116,0 mln. manat daxilolma 

proqnozlaşdırılır ki, bu da 2011-ci ilin faktı ilə müqayisədə 12,1 mln. manat 

(11,6%), 2012-ci ilin proqnozu ilə müqayisədə 14 mln. manat (13,7%) çoxdur. 

Torpaq vergisi üzrə cari ilin proqnozu ilə müqayisədə 3 mln. manat (10,7%) 

çox və ya 31 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır. 

Aksiz vergisi 

Aksiz vergisi üzrə 2013-cü il dövlət büdcəsinin gəlirləri (Dövlət Neft 

Fondundan transfertlər istisna olmaqla) 7,6% təşkil etməklə 594 mln. manat 

proqnozlaşdırılır. Bunun 511 mln. manatının  Vergilər Nazirliyi, 83 mln. 

manatının Dövlət Gömrük Komitəsi vasitəsilə təmin olunacağı gözlənilir.  

Ümumilikdə aksiz vergisi üzrə proqnozlaşdırılan daxilolma  2011-ci ilin faktı 

ilə müqayisədə 113,8 mln. manat (23,7%), 2012-ci ilin təsdiq olunmuş 

proqnozu ilə müqayisədə 60,4 mln. manat (11,3%) çoxdur. Vergilər Nazirliyi 

üzrə proqnozlaşdırılan aksiz vergisi 2011-ci ilin faktı ilə müqayisədə 93,6 mln. 
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manat (22,4%) , 2012-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 56,4 

mln. manat (12,4%) çoxdur. 

Yol və mədən vergiləri 

Növbəti il üçün mədən vergisi üzrə 121 mln. manat daxilolma nəzərdə 

tutulmuşdur ki, bu da 2011-ci illə müqayisədə 8,8 mln. manat (6,8%), 2012-ci 

ilin proqnozuna nisbətən 4,2 mln. manat (3,4%) azdır. Bu daxilolmanın 

əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı düşməsinin səbəbi Dövlət Neft Şirkəti 

tərəfindən hasil olunan xam neftin həcminin azalmasıdır. 

Yol vergisi üzrə 2013-cü il üçün vergi orqanlarının xətti ilə 35 mln. manat, 

gömrük orqanlarının xətti ilə isə 19 mln. manat olmaqla, ümumilikdə 54 mln. 

manat nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da 2011-ci ilin faktı ilə müqayisədə 13,7 

mln. manat (34%), cari ilin proqnozu ilə müqayisədə isə 15 mln. manat 

(38,5%) çoxdur. 

Sadələşdirilmiş vergi 

Sadələşdirilmiş vergi üzrə 117 mln. manat daxilolma proqnozlaşdırılır ki, bu 

da 2011-ci illə müqayisədə 16,6 mln. manat (16,5%), cari ilin proqnozu ilə 

müqayisədə isə 7 mln. manat (6,4%) çoxdur. 

2014-

cüildövlətbüdcəsinintərkibhissəsiolanyerlixərclərədövlətbüdcəsixərclərinin8,1f

aizihəcmindəvəyaxud1629,0mln.manatvəsaitayrılacaqdırki,buda2013-

cüilənisbətən115,0mln.manatvəyaxud7,6faiz,2012-

ciilinfaktikiicragöstəricisinənisbətən383,0mln.manat vəya30,7 faizçoxdur. 

Beləki,ilbəilşəhərvərayonlarınözgəlirlərininartımıtəminedilirvəbuhesaba

dövlətbüdcəsininmərkəzləşdirilmişxərcindənyerligəlirvəxərcləritənzimləməküç

ünayrılanmaliyyəyardımının(dotasiyanın)yerlixərclərintərkibindəxüsusiçəkisia

zalır.2014-cüilüçünayrılanmaliyyəyardımı2013-cüillə 

müqayisədə1,8faizazalaraq 52,1 faiztəşkil edəcəkdir. 

2014-

cüildəSumqayıt,ŞirvanşəhərlərivəAbşeronrayonuiləyanaşı,Mingəçevirşəhərivə

İmişlirayonudadövlətbüdcəsininmərkəzləşdirilmişxərclərindənayrılanmaliyyəy



 

 

ardımından(dotasiyadan) 

ödəyəcəklər. 

Yerlixərclərin958,6mln.

ıvəya15,3faizisəhiyyəxə

mənzilvəkommunaltəsə

tiorqanlarınınsaxlanılması

nət,informasiya,bədənt

. manatıvəya1,1faiziisə

2013-cüilləmüqayis

cüildətəhsilxərcləriüçün

ln.manatvəyaxud6,8faiz,m

tərbiyəsivədigər 

sahədəfəaliyyətxərclə

rrüfatıxərcləriüçün19,3mln.manatv

2014-cüilinyerlixərcl

göstərə bilərik 

 

cüilinyerli

 

 

 

 

 

2014-

cüildövlətbüdcəsinin

nəzərdətutulmuşdur.

ndan(dotasiyadan) imtinaetməklə,yerlixərclərini 

958,6mln.manatıvəya58,8faizitəhsilxərclə

əxərclərinə,236,8mln.manatıvəya14,5faizi

əsərrüfatıxərclərinə,87,5mln.manatıvəya5,4faizi

saxlanılmasıxərclərinə,79,9mln.manatıvəya4,9faizim

tərbiyəsivədigərkateqoriyalaraaidedilm

ədigərxərclərəyönəldiləcəkdir. 

müqayisədə2014-

əriüçün74,5mln.manatvəyaxud8,4faiz,səhiyy

faiz,mədəniyyət,incəsənət,informasiya, 

kateqoriyalaraaidedilm

ərcləriüçün5,7mln.manatvəyaxud7,7faiz,mə

19,3mln.manatvəyaxud 8,9 faizçoxvəsaitn

ərininfunksionalistiqamətlərüzrə bölgüsünı diaqramla 

2014-

cüilinyerlixərclərininfunksionalistiqa

mətlərüzrə bölgüsü 

mln.manatla,faizlə) 

sininkəsirininmaliyyələşdirilməsiüçün1679,0mln.

dur. 
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rini özgəlirləri hesabına 

ərclərinə,249,0mln.manat

faizi 

5,4faiziicrahakimiyyə

faizimədəniyyət,incəsə

edilməyənxərclərə,17,6mln

əhiyyəxərcləriüçün15,8m

 bədən 

kateqoriyalaraaidedilməyən 

ənzilvəkommunaltəsə

əsaitnəzərdə tutulmuşdur. 

bölgüsünı diaqramla 

diaqram 2.3 

1679,0mln.manatvəsait
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Dövlətbüdcəsikəsirininmaliyyələşdirilməsiözəlləşdirmədən,daxilivəxari

ciborclanmadan,xariciqrantlarvə2014-

cüil1yanvartarixinədövlətbüdcəsininvahidxəzinəhesabınınqalığı 

hesabınahəyatakeçiriləcəkdir. 

«Йерли»хяръляринмаксималгейри-

мяркязляшдилмясищямдяхяръфунксийаларынынтяминедилмясицчцнкифайятгядярэялирмян

бялярининмювъудлуьуилямящдудлашыр.Йалнызэялирвяхяръляринбярабярлийизаманыйара

нмышбцдъямцнасибятлярисистемисабитидаряедилябиляндир.Лакинэялирляринмаксималгейри-

мяркязляшдирилмясимцмкцндейил,чцнкибу,бцдъялярарасымцнасибятляриндиэяриштиракчыл

арынынигтисадимарагларыиляузлашмыр.Эялирдахилолмаларынынбюлэцсцзаманыясасдиггятйерлибцдъ

яляринэялирбазасынынформалашмасынайетирилирки,будайерлисявиййядясабит,сямярялифяалийй

ятэюстярянбцдъямцнасибятлярисистемининйарадылмасымягсядинядащачохъавабверир.

Бунунмянфиъящятляридявардыр.Йерлищакимиййятляря(бялядиййяляря)чохбюйцкверэисялащий

йятлярининверилмясиверэигайдаларынынгейри-

бярабярлийинявябунуннятиъясикимиформалашмыштясяррцфатялагяляринин,тясяррцфатобйек

тлярининйерляшдирилмясинисбятлярининпозулмасына,вясаитлярининвестисийаедилмясишяраитиндяк

ифяргляряэятирибчыхарабиляр.Эюстярилянсябяблярцзцндянверэиляринбюлцшдцрцлмясининтящки

мметодуйерлибцдъяляриннормалфяалиййятинитяминетмир.Бунаэюрядяэялирдахилолмалар

ынынбюлэцсцзаманыверэиляринтящкимметодуонларынпайлы 

бюлэцсцметодуилябирликдятятбиголунур.Верэиляринясасщиссясининмяркязтяряфиндянтут

улдуьущалдабеля,верэидахилолмаларынынмцяййянпайыйерлисявиййяйяютцрцлябиляр.Бу

методунцстцнлцкляринисбятянсадялийи,йерлищакимиййятляринэялиралаъагларыназяман

ятвермясиилябаьлыдыр.Пайларынютцрцлмясиикицсуллабашверир.Онларданбирионданибарятдирки,ве

рэилярйыьылдыьыяразининйерлиорганынынсярянъамындафаизайырмаларынормативицзрямцяйй

янедилмиш пайщяъминдягалыр.Верэи 

дахилолмаларынданпайларыналынмасынындиэярцсулуонданибарятдирки,йерлищакимиййяторга

нларынацмумдювлятверэиляриндянбашгащяъмляримцяййянсявиййяилямящдудлашдырылан

мябляьляртутмагщцгугуверилир.Цмумдювлятверэилярининбазасынданистифадяетмяклят

утуланверэиляряйерлиялавялярсистемиигтисадинюгтейи-

нязярдянмягсядяуйьундур.Верэиляринпайбюлэцсцметодунунтящкимметодукимиист

ифадяедилмясидювлятструктурунунсявиййяляриарасындабюлцшдцрцлмяйяйарарлыоланбцдъяд
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ахилолмаларынювцнцндцзэцнсечилмясинитялябедир.Бцдъямцнасибятлярининтяшкилиэялирвяхяръ

лярин(йерлиидаряетмясявиййясининбцдъясистемининсабитлийишяртикими)таразлашдырылмасы

на;инзибати-

яразиващидляринин(бцдъясистемининядалятлилийивяачыглыьышяртикими)бцдъятяминолунмасявиййяляри

нинбярабярляшдирилмясиня;йерлищакимиййятлярин(бцдъясистемининсямярялилийишяртикими)эялирлярини

нсяфярбярвяйахярълярягянаятедилмясицзрясяйляринстимуллашдырылмасынаистигамятляндирилябил

яр.Эюстярилянистигамятляринщярбиримцвафигтянзимлямяцсуллары-

дотасийа,субвенсийавяйахудсубсидийаларлатяминедилир.Дювлятбцдъянинтаразлашдыр

ылмасымягсядииляигтисадиййатынйерлисекторундандащачохэялирялдяетмякъящдляри,демяк

оларки, лабцдшякилдягейри-

сабитлийяэятирибчыхараъаг.Чцнкийерлищакимиййятмяркязямцраъиятедяъяк,банклар

данборъалаъагвяборъфаизляридявермялиолаъаг.Щал-

щазырдайерлисявиййяйяверилянсосиал 

мцдафияситемийерлищакимиййяторганларынынвясаитининчатышмамасыцзцндянсямярялиишляйябил

мир.Стабилляшмяпросесининбиринъидяряъялиящямиййятямаликолмасынынязяряаланмакроигти

садисабитлийянаилолмагданютрцщюкумятилкнювбядя,сярянъамындаоланигтисадим

еханизмляринвяалятлярин,демяколарки,щамысынданистифадяедяряк,дювлятбцдъясинякифа

йятгядярдахилолмаларахынынынтяминедилмясиня наил олаъаг.Щямчинин бу,дювлят 

хяръляринин 

азалдылмасыны,сосиалмцдафиявякапиталгойулушларыфунксийаларынынщакимиййятиннисбятянашаьыс

явиййяляринякечирилмясийолунусечябиляр.Бцтцнбунлардамягсяддювлятбцдъясинит

аразлашдырмагдыр.Белявязиййятузунчякябилмяз.Мягсяддювлятбцдъясининтаразлашд

ырылмасыолсада,яслиндя,буъцртядбирлярдащабюйцкгейри-

таразлыьаапарыр:йерлищакимиййяторганларынынборъларыартаъаг,онларйени-

йениборъларвякредитлярэютцряъяк,юзлярининхяръляринималиййяляшдирмякдянютрцмцраъиятетд

икляримцяссисяляриялляриндямющкямсахлайаъагдыр.Кясиринашаьысявиййялярясыхышдырылмасыо

нуназалмасынаэятирибчыхармыр,кясирйалнызсусдурулурвяузунмцддятлиперспективдяг

ейри-сабитлийяэятирибчыхарыр.Гейри-

таразлыгганунамцвафиголарагйерлисявиййяйяютцрцлянверэилярляйерлищакимийййятл

яринъавабдещолдуьухяръмаддяляриарасындамювъуддур.Бунунюзцдябцдъянинсаб

итсизлийининпотенсиалмянбяйидир.Истещлакдотасийаларынавякапиталгойулушларынаэюряющдялийи
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нонларынверэидахилолмаларындакыпайларындащечбирдяйишикликетмядянйерлищакимиййяторг

анларынаверилмясибугейри-

таразлыьыдащадаэцъляндирябиляр.Бцдъяхяръляриниозамансямярялищесабетмяколар

ки,о,ящалининйцксякщяйатсявиййясини,реэиондаистещсалынинкишафынынсцрятинивяцмумидах

илимящсулуннязярдятутулмушартымтемпинитяминетсин. 

Фикримизъя,бцдъяхярълярининсямярялилийинимцхтялифэюстяриъилярясасындамцхтялифмето

дларлагиймятляндирмяколар. 

Бцдъяхярълярининсямярялилийининонларынструктуруясасындагиймятляндирилмяси. 

Истянилянсявиййялибцдъяляринбцтцнхяръляринионларынистигамятляриндянасылыоларагашаьыда

кыкимигруплашдырмаголар: 

-идаряетмясистемининмалиййяляшдирилмясихяръляри; 

- тяминатсистемининмалиййяляшдирилмясихяръляри; 

- сосиалмцдафиянинйахшылашдырылмасыхяръляри; 

- бизнесфяалиййятининйахшылашдырылмасыхяръляри; 

- дювлятвябялядиййяборъларынынидаряедилмясихяръляри. 

Бунаэюрядябцдъяхярълярининсямярялилийинингиймятляндирилмясизаманыбу 

групларынщяр биринин 

хяръляринцмумимябляьиндяхцсусичякисининязярдянкечирмякмягсядямцвафигдир.Бу

цсуллареэиондаящалининщяйатсявиййясининйцксялмясинявяистещсалынартымтемпининс

ахланылмасынатясирэюстярянвясаитляринхцсусичякисини мцяййянляшдирмяколар. 

Бувясаитляринхцсусичякиси 

нягядярйцксяколарса,демяли,бцдъявясаитляриндяндябирогядярсямярялиистифадяедилир.(

7) 

Бцдъяхярълярининсямярялилийининонларынструктуруясасындагиймятляндирилмяс

иметодубцдъявясаитлярининхяръистигамятляриниизлямяйявяонларыназалдылмасыещтийатлары

ныашкаретмяйяимканйарадыр. 

Айдындырки,бцдъяхяръляримултипликаторунунщесабланмасындаистещсалачякилянбирб

ашахярълярдащамцщцмящямиййяткясбедир.Истещсалхяръляри 

бцдъянинящямиййятлищиссясинитутдуьундан,буэюстяриъибцдъяхярълярининсямярялилийини
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дащадягигхарактеризяедир. 

Будъяхярълярининсямярялилийининтяйинедилмясининйухарыдасадалананщярбирметоду

бцдъяхярълярининсямярялилийинибувяйадиэярнюгтейи-

нязярдянхарактеризяедир.Бунаэюрядяонларданкомплекссурятдяистифадяетмякда

щамягсядямцвафигдир. 
Бцтцнюлкялярбцдъя-

верэисийасятининдайанаглыьыныяксетдирянмцяййянинформасийалартягдиметмялиолсалар

да,онларыняксяриййятицчцнбцдъя-

верэисийасятининдайаныглыьыныдащамцфяссялтящлилетмяксондяряъядямцряккябдир.Бцдъя-

верэисийасятининдайаныглыьынымцяййянетмякцчцнайдынвятяърцбядяасантятбиголуна

нгайдаларынйохлуьуиляялагядарбупросесдащадамцряккябляшир.(8) 

Дювлятборъунунсявиййясийцксяколаса,бцдъя-

верэисийасятидайанагсызолур.Нятиъядящяминсийасятидяйишмяклазымэялир.Анъагбу

заманщансыборъунсондяряъячохолдуьуну,хцсусиляборъунЦДМ-

анисбятинияксетдирянщансыэюстяриъисининкифайятгядярйцксяколдуьунумцяййянляш

дирмякчохчятиндир.Игтисадинязяриййядябумясялянищяллетмяйяимканверянъцзиэю

стяриъиляртапмагмцмкцндцр.Онаэюрядяэенишйайыланбумясяляилябаьлыбяситгайдала

рынистифадясинядаирйанашмамювъуддур.Мясялян,щямингайдалараэюря,боръунЦД

М-

анисбятимцяййянляшдирилмишхцсусилимитиютябилмяз.Лакинбувябашгагайдалартюрям

яхарактердашыйырвяо,боръунЦДМ-

анисбятиниконкретоларагщансыщяддининмакроигтисадисабитликцчцннягядярйцксяктящ

лцкяйаратдыьыны,бцдъя-

верэисийасятиняинамынитирилмясиня,фаиздяряъялярининйцксялмясиняэятириб-

эятирмяйяъяйинигиймятляндирмяйяимканвермир.Беляшяраитдябцдъя-

верэисийасятининдайаныглыьыщяйатакечирилмишвяреаллашдырылмасыпланлашдырыланмцвафигсийас

ятинконкретнятиъяляринядаирмялуматлар,щямчининбазарынонареаксийасыясасындащярбир

юлкянинфярдихцсусиййятляринязяряалынмаглагиймятляндирилмялидир.Бунунлаялагядарсонилл

яр 

юлкянинсуверенборърейтингивящяминрейтингдякидяйишикликляринформасийаларынтягдимедил

мясидайаныглыьынчохэяряклиэюстяриъиляриндянбиридир. 
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Техникисявиййядябцдъя-верэисийасятининдайаныглыьынынгиймятляндирил-

мясиилкинсалдонуяксетдиряннисбиборъэюстяриъисиндябашверяндяйишикликляринборъцзряфаизд

яряъяси,игтисадиййатынартымтемпивяборъунилкинмябляьикимиелементлярцзрящиссяляряа

йрылмасынынязярдятутур.Сийасятбахымынданясасдиггятборъ сявиййясинин мягсядли 

эюстяриъисинин ялдяолунмасы,йахуд 

мцяййянзаманкясийиндяборъланманынйолверилянашаьыщяддининсахланылмасыцчцнва

ъиболанилкинсалдонундяйишилмясиняйетирилир.Беляйанашмадайаныглыьынтяминедилмяси

цчцнлазымоландювлятмалиййясининнизамасалынмасыцзряиндикаторларортайагойур.

Ялбяття,сийасятщазырлайанларцчцндащамцщцмоландювлятмалиййясининмцлащизяйяяса

слананнизамланмасынатялябинкямиййятъягиймятляндирилмясидир.Онаэюрядягысавя

узунмцддятлиперспективдяиъмалбцдъя-

верэимялуматларындакымцмкцнтсикликдинамиканызяруриструктурдяйишикликляриндя

нфяргляндирмяклазымдыр.Ящалининщярбиргрупуцчцнхалисверэийцкцнцмцгайисяедярякъ

арисийасятинбирнясилдяндиэяринянягядяртрансфертютцрдцйцнцтящлилетмяк,ялдяолунм

ушинформасийаныбелясийасятиндайаныглыьыныгиймятляндирмякмягсядиляясаскимиистифа

дяетмякмцмкцндцр. 

Илликбцдъякомплексвякямиййятъяузлашдырылмышмцяййянмакроигтисадиясасасюйкян

ярякщазырланмалывятягдимолунмалыдыр,щямчининбцдъянинясасындадайананянваъиб

ещтималларыхарактеризяетмяктяляболунур.Бу,бцдъя-

верэисферасындашяффафлыьынтяминолунмасыцчцнясастялябдир.Онунигтисадиййататясиривямак

роигтисадисийасятиндиэяраспектляриилягаршылыглыялагясимцщцмящямиййяткясбедир.Щяминт

ялябдащаэенишконтекстинбирщиссясидирвябцдъя-

верэисийасятибучярчивядянязярдянкечирилмялидир.(10) 

Илликбцдъяйядахиледилянйенисийасяттядбирляридягигайдынлашдырылмалыдыр.Гцввядяоландю

влятпрограмларынынвяйенисийасяттядбирлярининдягигизащолунмасы,оъцмлядянясаслысу

рятдягиймятляндирилмясибцдъяинтизамынынмцщцмпринсипиалелементидир. 

Бцдъянинясасындадайананигтисадипрогнозларвябцдъягиймятляндирмяляри

макроигтисадипрогнозларынвяконкретпрограмларцзрягиймятляндирмяляринбцню

врясинитяшкиледянещтималвяпараметрлярдякидяйишикликляринтясиридядахилолмагламцхт

ялифрискляря,щямчининконкретхяръющдяликлярицзряхярълярингейри-

мцяййянлийининтясиринямярузгалыр.Оптималтяърцбябцдъясянядляшмясиняфискалрискляр
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щаггындаачыгламанындахиледилмясидир.Бу,бцдъя-

верэисащясиндятядбирляринэяляъякнятиъяляринядаирйцксякещтималлыьамаликсянядкимибц

дъянинетибарлылыгсявиййясинингиймятляндирилмясининясасынытяшкиледир.(7) 

Бцдъянинортамцддятлиясасларынынъиддитятбигидювлятинъарисийасятининэялирвяхярълярд

яюзцнцнеъяэюстяряъяйининсондяряъядягигтясяввцролунмасыны тямин едир. 

Ортамцддятлибцдъяясасларынынбашлыъатяшкиледиъиелементляриашаьыдакылардыр: 

• бцдъя-верэисийасятининмягсядлярищаггындаачыглама; 

• ортамцддятлимакроигтисадивябцдъяпрогнозлары; 

• идарявятяшкилатларынбцдъяилиндянсонракыиллярцчцнэялирвяхяръляринингийм

ятляндирилмяси(ян азыцч ил); 

• перспективдюврцчцнхярълярингиймятляндирилмяси; 

Белянятиъяйяэялмяк мцмкцндцрки,перспективгиймятляндирмянин 

тяртибипросесининщяммяркязиструктурлар,щямдяайры-

айрылыгдабцдъятяшкилатларыцчцнъиддитехникицстцнлцкляривардыр.Бцдъянинортамцддятлия

сасларыбцдъя-

верэисийасятининишлянмяси,гиймятляндирилмясивяреаллашдырылмасыцчцнмцкяммялвядащашяф

фафваситяляритяминедир.Лакинонларйалнызбцдъя-верэисферасынынтязйигиня 

нязарятинщяйатакечирилмяси цзрятясирли,шяффаф,сабитвя 

эенишсурятдябяйанедилмишдювлятющдяликлярининмювъудлуьушяраитиндясямярялиолаъагдыр.Б

цдъянинортамцддятлиясасларыщямчининтяшкилати-

щцгугиясасларынтякмилляшдирилмясипросесининдяринляшдирилмясиня,сабитсийасиющдяликляря,лазыми

формадащазырланмышмцкяммялпрогнозлашдырмаметодларынынмярщялялитятбигинявях

яръляринпрограмларцзряъиддикалкулйасийасына,щямчининбцдъяпросесляринининтизамлыидаря

чилийиняясасланмалыдыр. 

 

III Fəsil.“Azərbaycanda büdcə-vergisiyasətininsəmərəliliyininartırılmasıvə 

təkmilləşdirilməsiistiqamətləri” 
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3.1 Müasir dövrdə Azərbaycanda büdcə-vergi siyasətinin inkişaf perspektivləri və onun 

səmərəliliyinin artırılması yolları. 

Dövlətin  iqtisadi və sosial siyasətinin həyata keçirilməsində vasitələrdən biri 

maliyyə sisteminin tərkib hissəsi olan büdcə-vergi  sistemidir. Bu sitem 

Azərbaycan  Respublikasının  maliyyə  sisteminin mühüm tərkib hissəsi olmaqla 

ali və yerli dövlət hakimiyyəti  orqanlarının  funksiyalarının  icra  olunmasının  

əsas maliyyə  təminatı  rolunu  oynayır. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının parametrlərinə uyğun olaraq son 

illərdəki büdcə siyasəti müəyyənləşdirilərək həyata keçirilmişdir. Sərt  maliyyə-

kredit siyasətindən tədricən  uzaqlaşmanı, büdcə və vergi siyasətinin  çevikliyinin 

artırılmasını, maliyyə intizamının gücləndirilməsini, manatın məzənnəsinin 

tənzimlənməsini və digər tədbirləri, büdcə siyasətini istiqamətləndirən ümumi  

makroiqtisadi göstəriciləri özündə əks etdirmişdir. Bu kompleks makroiqtisadi 

tədbirlər sabit iqtisadi artımın təmin edilməsinə, istehsalın həcminin  və qeyri-neft 

sektorunda məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsinə, mərhələlərlə yoxsulluğun 

aradan qaldırılmasına, ölkənin regionlarının iqtisadi inkişafının bərpası və 

tarazlaşdırılmasına, yerli özünüidarəetmə orqanları olan bələdiyyələrin iqtisadi 

müstəqilliyinin təmin edilməsinə uyğun iqtisadi şəraitin yaradılmasını təmin 

etmişdir. 

Azərbaycanda  makroiqtisadi göstəricilərin sabit saxlanılmasını təmin etməklə 

iqtisadi artıma nail olmaq, maliyyə intizamını gücləndirmək, dövlət büdcəsinin 

tərtibi və icrasını təkmilləşdirmək, onun şəffaflığının artırılması, yoxsulluğun aşağı 

salınması, qeyri-neft sektorunda məşğulluğun səviyyəsinin artırılması, kiçik və orta 

sahibkarlığa maliyyə dəstəyinin artırılması büdcə-vergi siyasətinin həyata 

keçirilməsinin əsas məqsədidir. 

 

 

2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun 35,5% həcmində 

olmaqla nominal ifadədə 19 milyard 438 milyon manat, dövlət büdcəsinin 
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xərcləri isəümumi daxili məhsulun 35,3%-i təşkil etməklə 21 milyard 100 

milyon manat proqnozlaşdırılır. 

Nominal ifadədə dövlət büdcəsinin gəlirləri 19 milyard 438 milyon manat 

proqnozlaşdırılır ki, bu da 2014-cü ilin proqnozu ilə müqayisədə 1 milyard 54 

milyon manat və ya 5,7% çoxdur. 

Dövlət büdcəsinin kəsiri 1 milyard 662 milyon manat nəzərdə tutulur. 

Kəsirin maliyyələşmə mənbələri (1 milyard 662 milyon manat) və Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Fondundan ayrılan transfert (10 milyard 388 

milyon manat) nəzərə alınmaqla, 2015-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri 21 

milyard 100 milyon manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 2013-cü ilin faktiki icra 

göstəricilərinə nisbətən 1 milyard 956,5 milyon manat və ya 10,2 faiz, 2014-cü 

illə müqayisədə isə 1 milyard 37 milyon manat və yaxud 5,2 faiz çoxdur. 

“Dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ÜDM-də xüsusi çəkisini 

yüksəltmək, vergi daxilolmalarının yığım əmsalını artırmaq, vergi borclarının 

ləğv edilməsi və vergidən yayınmaların qarşısının alınması istiqamətində 

tədbirləri gücləndirmək, ölkənin şəhər və rayonlarıüzrə yerli gəlir və xərclərin 

tarazlışdırılması istiqamətində işləri növbəti illərdə də davam etdirmək 

prioritet vəzifələrdəndir”. 

2014-2017-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasının büdcə siyasəti ölkənin 

iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin 

modernləşməsinə və onun effektivliyinin, uzunmüddətli dayanıqlılığının təmin 

edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına, investisiya mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılmasına yönəldiləcəkdir. 

Ortamüddətli perspektivdəölkənin makroiqtisadi göstəricilərinin sabit 

artımına, qeyri-neft sektorunun dayanıqlı inkişafına, maliyyə intizamının 

gücləndirilməsinə vəşəffaflığının daha da artırılmasına nail olmaq, 

iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlət büdcəsinin rolunu artırmaq, monetar 

və büdcə siyasətinin koordinasiyasının gücləndirilməsi əsas məqsədlərdəndir. 

Regionların inkişafının sürətləndirilməsinə, regionlar arasındakı  sosial-

iqtisadi fərqlərin mərhələlərlə aradan qaldırılmasına və balanslaşdırılmış 
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inkişafa nail olunmasına, respublikanın rayon vəşəhərlərinin yerli gəlirləri 

hesabına mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsaitlərin azaldılmasın diqqət 

artırılacaqdır. 

Янянявибцдъясийасятиндядювлятинбцдъятаразлыьынындаимгорунмасычохваъибдир. 

Игтисадиййатынюз-юзцнятаразлыьаэялмясининмцмкцнсцзлцйцщяля1929-

ъуилдянсянайеляшмишюлкяляринтимсалындаюзтясдигинитапмышдыр.Кейнсбусцбутларданд

ярщалсонраачыгладыьынязяриййяляриндяямякщаггывягиймятляреластиколсада,игттядбирля

риня(хярълярин артырылмасына,верэилярин

 азалдылмасынавяс.)ещтийаъолдуьунумцяййянетмишдир. 

Кейнсэюстярмишдирки,мяъмутялябвятяклифазлыьыныарадангалдыранмалиййясийа

сятищяйатакечирилмясясцрятляартанишсизлийиарадангалдырмаголмаз. 

Сониллярдякибцдъясийасятиюлкянинсосиал-игтисадиинкишафконсепсийасынынпараметрляриня 

уйьунолараг мцяййянляшдириляряк 

щяйатакечирилмишдир.Бцдъясийасятиниистигамятляндирянцмумимакроигтисадиэюстяриъил

ярюзцндясяртмалиййя-

кредитсийасятиндянтядриъянузаглашманы,бцдъявяверэисийасятининчевиклийининартырылма

сыны,малиййяинтизамынынэцъляндирилмясини,манатынмязяннясининтянзимлянмясинивядиэя

ртядбирляриюзцндяяксетдирмишдир.Букомплексмакроигтисадитядбирлярсабитигтисадиа

ртымынтяминедилмясиня,истещсалынщяъмининвягейри-

нефтсекторундамяшьуллугсявиййясининйцксялдилмясиня,мярщялялярляйохсуллуьунар

адангалдырылмасына,юлкянинреэионларынынигтисадиинкишафынынбярпасывятаразлашдырылмасын

а,йерлиюзцнцидаряетмя органларыоланбялядиййялярин 

игтисадимцстягиллийининтяминедилмясиняуйьунигтисадишяраитинйарадылмасынытяминетмишдир.(2

9) 

Йухарыдаэюстярилянтядбирляринщяйатакечирилмяси,ейнизамандаигтисадиййатын

приоритетсащяляриндяструктурислащатларынсцрятляндирилмясиилямцшайиятолунаъагдырки,буд

ацмумиигтисадиартымынясасамилидир. 

Ortamüddətli dövrdəölkənin daxili resurslarının payının artırılması 

hesabına iqtisadiyyata daha çox sərmayə qoyulması, mərhələlərlə xərclərin 

orta və uzunmüddətli dövrləri əhatə edən proqramlar əsasında 

proqnozlaşdırılmasının daha da genişləndirilməsi, funksional səviyyədə 
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xərclərin strukturunun təkmilləşdirilməsi, dövlət zəmanəti ilə iqtisadiyyata 

cəlb olunan və dövlət büdcəsində dövlət investisiya xərcləri üçün nəzərdə 

tutulmuş vəsaitin prioritetlər, istiqamətlər (sahələr) üzrə bölgüsü və həmin 

vəsaitlərə nəzarəti daha da artırmaq qarşıda duran mühüm vəzifələrdəndir.

 Büdcə qanunvericiliyinin ölkənin iqtisadi islahatlarının tələblərinə uyğun 

təkmilləşdirilməsi, iqtisadi siyasət, proqnozlaşdırma və dövlət büdcəsi 

layihəsinin tərtibindəəlaqələrin uzlaşdırılması, açıq büdcə göstəricilərinin 

(indeksinin) yaxşılaşdırılması istiqamətində işlərin davam etdirilməsi 

ortamüddətli dövr üçün qarşıda duran vəzifələr sırasındadır. 

2014-2017-ci illər üçün büdcə siyasətinin əsas prioritetləri aşağıdakılardır:   

- Ümumi Daxili Məhsulda qeyri-neft sektoru üzrə büdcə gəlirlərinin 

xüsusi çəkisini yüksəltmək; 

- büdcə gəlirlərinin yığım əmsalını artırmaq; 

- dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlərin 

büdcəyə daxilolma əmsalını artırmaq; 

- dövlət rüsumu haqqında qanunvericiliyi təkmilləşdirmək; 

- respublikanın şəhər və rayonlarıüzrə yerli gəlir və xərclərin 

tarazlaşdırılması istiqamətində işləri davam etdirmək; 

- dövlət büdcəsi xərclərinin ümumi daxili məhsulda xüsusi çəkisinin 

optimallaşdırılması istiqamətində işləri davam etdirmək; 

- xərclərin büdcə təşkilatlarının sifarişləri vəölkənin makroiqtisadi 

bazasıçərçivəsində tərtibi işlərinin təkmilləşdirilməsini davam etdirmək; 

- dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar üzrə adambaşına 

maliyyələşdirmə prinsipinə keçidi davam etdirmək; 

- yerli dövlət proqramları və tədbirlərinin ortamüddətli büdcə xərcləri ilə 

uzlaşdırılmasıüçün tədbirlər görmək; 

- xərclərin investisiya və sosialyönümlülüyünəüstünlük verməklə, sosial 

siyasətin ardıcıl həyata keçirilməsini davam etdirmək və sosial 

öhdəlikləri yerinə yetirmək; 
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- büdcə xərclərinin son nəticəyəəsaslanan məqsədli proqramlar əsasında 

tərtibi işini davam etdirmək; 

- ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən sahibkarlığın, regionların inkişafını 

təmin edən və dövlət proqramlarında dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına 

həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş tədbirlərin maliyyələşdirilməsini 

təmin etmək;  

- ölkənin müdafiə qüdrətinin və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və hərbi 

potensialının artırılması istiqamətində büdcə siyasətini davam etdirmək;  

- ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə aqrar sektorun inkişaf 

etdirilməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarının, o cümlədən taxıl istehsalının 

artırılması və rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi, istehsalçıların ixrac 

yönümlü fəaliyyətinin stimullaşdırılması, emal və yeyinti sənayesinin 

xammala, əhalinin isəərzaq məhsullarına olan tələbatının yerli məhsullar 

hesabına ödənilməsi üçün bu sektora ünvanlı dövlət yardımının 

verilməsini davam etdirmək;     

- təhsil, səhiyyə, sosial sığorta və sosial yardım sistemi, idman, mədəniyyət 

sahələrində islahatları davam etdirmək, onların prioritet inkişaf 

istiqamətlərini stimullaşdırmaq;  

- dövlət büdcəsinin vəsaiti və alternativ maliyyələşmə mənbələri hesabına 

turizmin inkişafını stimullaşdırmaq; 

- dövlət əsaslı vəsait qoyuluşunun strukturunu daha da təkmilləşdirməklə 

bu məqsəd üçün daxili maliyyə ehtiyatlarının daha çox cəlb edilməsinə, 

regionların inkişafına, sosial və infrastruktur obyektlərin tikintisinə və 

bərpasına üstünlük vermək, vəsaitdən istifadənin səmərəliliyini artırmaq;  

- ekoloji tədbirlərin davam etdirilməsi, alternativ və bərpa olunan enerji 

mənbələrinin yaradılmasıüçün dövlətin maliyyə dəstəyini artırmaq; 

- dövlət büdcəsindən müəssisə və təşkilatlara verilən maliyyə 

yardımlarının və transfertlərin istifadə mexanizmini təkmilləşdirmək  və 

effektivliyi artırmaq, müəssisə və təşkilatların maliyyə vəziyyətinin 
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sağlamlaşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlərin həyata 

keçirilməsini davam etdirmək;    

- dövlət borclarının idarə olunmasında səmərəliliyi daha da artırmaq, 

dövlət zəmanəti ilə kreditlərin alınması və istifadəsinə, eləcə də 

təşkilatların maliyyə fəaliyyətinə nəzarəti gücləndirmək; 

- dövlət büdcəsi xərclərinin strukturunun təkmilləşdirilməsi vəşəffaflığın 

artırılmasını təmin edən qanunvericilik bazasının gücləndirilməsi 

istiqamətində işləri davam etdirmək; 

- dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirmə strukturunun təkmilləşdirilməsi 

işini davam etdirmək, qiymətli kağızlar bazarının daha da inkişaf 

etdirilməsi hesabına dövlət istiqrazlarının buraxılması yolu ilə dövlət 

büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsinəüstünlük vermək; 

- qeyri-neft gəlirlərinin artımı hesabına dövlət büdcəsi kəsirinin 

azaldılmasına və kəsirin idarə olunan səviyyədə saxlanılmasına nail 

olmaq. 

Milli iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq son illər vergi sisteminin 

təkmilləşdirilməsi, vergi xidmətinin müasir Avropa standartlarına 

uyğunlaşdırılması sahəsindəəhəmiyyətli işlər görülmüş, vergi qanunvericiliyi və 

vergi inzibatçılığının müasir tələblər baxımından qurulmasında çox mühüm 

nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bu nailiyyətlərin konseptual əsasları vergi 

ödəyicilərinin  hüquqlarının genişləndirilməsi, vergi güzəştlərinin  minimuma 

endirilməsi, vergidən yayınma hallarına qarşı səmərəli mübarizənin təşkili 

vəəlverişli investisiya mühitinin yaradılmasından ibarət olmuşdur.(12) 

Eyni zamanda, bütün vergi ödəyiciləri üçün bərabər iqtisadi şəraitin 

yaradılması, ölkədə sahibkarlığın inkişafı və azad rəqabətin formalaşması 

vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin əsas 

prinsiplərindəndir. 

Vergitutma sahəsində strateji məqsəd və hədəflərə nail olmaq üçün son 

dövrlərdə səmərəli vergi siyasəti həyata keçirilmişdir. Vergi siyasəti əsasən 

dövlət vergilərinin vədigər büdcə daxilolmalarının düzgün hesablanmasına, 



 

93 
 

onların vaxtında və tamməbləğdə dövlət büdcəsinə köçürülməsinə, vergi 

qanunvericiliyi və inzibatçılığınıntəkmilləşdirilməsinə, vergi nəzarətinin 

gücləndirilməsinə, vergi ödəyicilərinə xidmətinkeyfıyyətinin yüksəldilməsinə və 

vergi sistemində insan resurslarından istifadəninsəmərəliyinin artırılmasına 

yönəldilmişdir. 

Növbəti illərdə də vergi siyasətinin əsas istiqamətləri sahibkarlığın 

müasirsahələrinin, о cümlədən innovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə, 

investisiyaqoyuluşlarının genişləndirilməsinə, aktiv vergi siyasətinin həyata 

keçirilməsi, vergiinzibatçılığının müasir İKT sferasında daha da 

təkmilləşdirilməsinə, vergi dərəcələrininoptimallaşdırılmasına, beynəlxalq 

vergi qanunvericiliyinə inteqrasiyanın daha dasürətləndərilməsinə 

yönəldiləcəkdir. 

2014-2017-cı illər üçün Azərbaycan Respublikasının vergi siyasətinin 

əsas istiqamətləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

- gəlir vergisinin dərəcələri, güzəşt və azadolmaları 

təkmilləşdirilməkləəmək haqqının ödənilməsi sisteminin 

leqallaşdırılmasına nail olunması; 

- transfer qiymətlərinin tətbiqi üzrə qanunvericilik bazasının yaradılması; 

- vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında partnyorluq 

münasibətlərinin 

genişləndirilməsi; 

- nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması; 

- mənfəət, əlavə dəyər, aksiz, əmlak, yol vergilərinin və sadələşdirilmiş 

verginin  təkmilləşdirilməsi; 

- vergi inzibatçılığının, vergi nəzarətinin (kameral, səyyar vergi 

yoxlamalan və 

- operativ vergi nəzarəti) təkmilləşdirilməsi və elektron auditin, elektron 

ticarətə nəzarətin həyata keçirilməsi;  

- ümumi bəyannamə sisteminə keçidlə bağlı tədbirlərin görülməsi; 
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- vergi bəyannamələrinin əvvəlcədən doldurulması sisteminə keçidin 

təmin olunması;  

- müasir informasiya kommunikasiyalardan istifadə etməklə elektron 

xidmətlərin genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi;  

- özəl vergi məsləhətçiləri və vergi ombudsmanı institutlarının 

yaradılması; 

- vergi siyasətinin fiskal və tənzimləyici funksiyalarının təkmilləşdirilməsi; 

- iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun və innovasiya fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması; 

- sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli vergi mühitinin yaradılması; 

- vergi dərəcələrinin optimallaşdırılması, vergidən azadolmaların və vergi 

güzəştlərinin minimuma endirilməsi yolu ilə vergitutma bazasının 

genişləndirilməsi; 

- vergi yükünün tədricən istehsaldan istehlaka keçirilməsi üçün təkliflərin 

hazırlanması; 

- aksiz vergisi üzrə daxildə və idxalda tətbiq olunan dərəcələrin 

eyniləşdirilməsi, harmonizasiya məqsədilə aksizin tətbiq sahəsinin 

genişləndirilməsi; 

- ƏDV-də güzəşt və imtiyazların aradan qaldırılması və onun 

dərəcələrinin differensasiyasına keçilməsinin təmin edilməsi; 

- əmlak və torpaq vergilərinin bazasında daşınmaz əmlak vergisinin 

tətbiqi və tədricən bazar qiymətinəəsasən vergilərin hesablanıb 

tutulmasına keçidin təmin edilməsi; 

- tədrisin müasir forma və metodlarından istifadə olunmaqla kadr 

hazırlığının 

- təkmilləşdirilməsi; 

- beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və vergi qanunvericiliyinin 

beynəlxalq vergi sisteminə inteqrasiyasının daha da gücləndirilməsi. 

Юлкянинсосиал-

игтисадиинкишафысащясиндязяруритядбирляринщяйатакечирилмясийыьымямсалынынйцксялдилм
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ясивяверэигоймабазасынынэенишляндирилмясищесабынабцдъяэялирлярининартырылмасы,бцдъях

яръляринининвестисийавясосиалйюнцмлцлцйцнцнтяминедилмяси,хяръляринщяйатакечирилмяси

ндяшяффафлыьынвяидаряетмянинсямярялилийининйцксялдилмясиилямцшайиятолунаъагдыр. 

Ейнизаманда,буэцнигтисадиййатдамювъудоланюдямямялярпроблемининмяр

щялялярляарадангалдырылмасы,енержидашыйыъыларынынюлкядахилигиймятлярининтядриъяндцнйагиймя

тляриняуйьунлашдырылмасы,енержисекторунадювлятбцдъясищесабынадолайысубсидийаларынверил

мясикимимясяляляргаршыдакыдюврдящялливаъибмясялялярдир.(24) 

Эяляъякдядювлятвясаитиндянистифадяцзряшяффафлыьынартырылмасынытяминедянганунвериъилик

базасынынтякмилляшдирилмясиистигамятиндяэюрцляъякишляриндаваметдирилмясимягсядямцвафи

гдир. 

Игтисадиййатынынинкишафсявиййясинивясосиалсащялярдякивязиййятихарактеризяедяня

сасэюстяриъиоланЦмумиДахилиМящсулистещсалыщярил8-10%артырылмыш,гейри-

дювлятсекторунунпайыися70,0%-

дянчохунутяшкилетмиш,инфлйасийанынсявиййясиисяминимумаендирилмишдир.Ящалининпулэялирляр

и2000-ъиилянисбятян3дяфядянчохартмышдыр. 

Ютяндюврярзиндяверэисистемиясаслытякмилляшдирилмишвяонунбейнялхалгстандартларся

виййясинячатдырылмасынанаилолунмушдур.Верэимцнасибятлярининтянзимлянмясиистигамятин

дяВерэиМяъяллясихцсусиящямиййяткясбедянсяняддир.Верэимяъяллясиндяверэиляринщеса

бланмасында,верэиляринтутулмасындавяюдянилмясиндямювъудоланпроблемлярина

радангалдырылмасы,верэиляриндяряъялярининашаьысалынмасы,сащибкарлыгсубйектляривяхариъиинвес

торларцчцнялверишливерэигоймашяраитининйарадылмасымцбащисялимясяляляринверэиюдяйиъиляри

нинхейринящялледилмясиюзяксинитапмышдыр. 

Бейнялхалгтяърцбядянистифадяедяряквяспесификхцсусиййятляринязяряаларагверэил

яринтякмилляшдирилмясиистигамятиндятясирлитядбирлярщяйатакечирилмишвябейнялхалгма

лиййяинститутларытяряфиндянгябулолунмушпринсиплярдянистифадяолунмушдур.Юлкядяапар

ыланверэисийасятининмянтигинятиъясидирки,верэиляринсайынынвядяряъялярининазалдыьыбирдювр

дядювлятбцдъясининэялирляриютяндюврярзиндяящямиййятлидяряъядяартырылмышдырвябудаюзню

вбясиндящямдювлятбцдъясининкясирининилбяилазалдылмасына,сямярялихяръсийасятининапа

рылмасынаимканйаратмышдыр. 

Ейнизамандагейдетмяклазымдырки,юлкянинверэипотенсиалынданщялядятам 

истифадяолунмамыш,бусащядякифайятгядярещтийатларымызмювъуддурвянювбятиилляринв
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ерэисийасяти,ясасянбупотенсиалынтамцзячыхарылмасынданибарятолмалыдыр. 

Верэисийасятиндяапарылмышислащатлардиэяртядиййянювлярииляйанашы,ялавядяйярверэисинидяя

щатяетмишдир.Беляки,ялавядяйярверэисиюдяйиъилярининхцсусигейдиййатыапарылмыш,верэининще

сабланмасындаверэищесаб-фактураларытятбиголунмуш,верэининтутулмасындасонтяйинат–

истещлакпринсипинякечирилмиш,бирчохэцзяштлярляьволунмуш,«0»дяряъяиляверэитутуланма

лвяхидмятляринсийащысыдягигляшдирилмишдир. 

Мянфяятверэисининтятбигицзряреспубликададабирчохмцсбятаддымларатылмышдыр.Беляки

,эялирдянчыхыланхяръляриндягигляшдирилмяси,бусащядядемяколарки,бцтцнмящдудиййятляр

инарадангалдырылмасымювъудоланинвестисийагойулушларынаэюряэцзяштинщяминвясаитляр

инилкилдяикигатамортизасийасыиляявязедилмяси,верэидяряъясининящямиййятлидяряъядяашаь

ысалынмасыистигамятиндядябязимцщцмящямиййяткясбедянишлярэюрцлмцшдцр.(32) 

Физикишяхсляринэялирлярининверэийяъялболунмасыилябаьлыапарылмышверэисийасятиниясасмяг

амларданбирикимигейдетмяколар.Верэисийасятининбусащядяясасфяалиййятифизикишяхсля

ринялдяетдикляриреалэялирляринлибераллашдырылмасынайюнялдилмиштядбирляринвахтындащяйатакечи

рилмясиндянибарятолмушдур.Ютяндюврярзиндяфизикишяхсляринэялирляриндянтутуланверэининдя

ряъясиашаьысалынмыш,верэитутмашкаласысадяляшдирилмиш,верэиэцзяштлярининмцяййянгисмиляьвол

унмушдур.(27) 

Верэисийасятининясасистигамятляриндянбиридякичиквяортасащибкарлыгфяалиййятини

нйарадылмасынданибарятолмушдур.Кичиквяортасащибкарлыьынинкишафыистигамятиндяэюрц

лмцштясирлитядбирлярсырасындакичиксащибкарлыгсубйектляринятятбиголунансадяляшдирилмишвер

эинигейдетмямяколмаз.Беляки,буверэининтятбигикичиксащибкарлыгсубйектляринимянфя

ятверэисини,ялавядяйярверэисинивяямлакверэисиниюдямякдяназадетмиш,бунунладаонла

рынверэийцкцнцящямиййятлидяряъядяазалтмыш,ейнизамандабуверэиюдяйиъилярининучот-

щесабатишлярининхейлисадяляшдирилмясиилянятиъялянмишдир. 

Эюстярилянбуверэининщцгугишяхслярляйанашы,физикишяхслярядятятбигедилмясисащибкар

ларынверэийцкцнцхейлиазалтмыш,онларынсярянъамларындагаланвясащибкарлыгфяалиййятини

нэенишляндирилмясиняйюнялябиляъяквясаитинщяъминиящямиййятлидяряъядяартырмаглакичикса

щибкарларцчцн ялверишлирежиминйаранмасынасябяболумшдур. 

Республикадаверэисийасятисащясиндяэюрцлмцшишляринящямиййятинябахмайараго

нундаимтякмилляшмясиигтисадиинкишафынзяруриамилляриндянбиридир.Гейдолунансащя

дящюкумяттяряфиндянмцяййянтядбирляриндаваметдирилмясинязярдятутулмушдур. 
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Эяляъякдяигтисадисийасятинприоритетистигамятляринефтэялирляринингейри-

нефтсекторунунинкишафынайюнялдилмясийолуиляящалининсосиалвязиййятининйахшылашдырылмасы

на,юлкядяйохсуллуьунарадангалдырылмасынанаилолмаглаигтисадиййатыннефтамилиндянасылылыь

ынынляьвиняйюнялдилмясиолаъагдыр.Гейри-

нефтсекторунунинкишафынанаилолунмасыцчцнбцтцнмцмкцнигтисадимеханизмлярдяни

стифадяолунмалыдыр.Буистигамятдящяйатакечириляъяктядбирляринтяркибщиссясикимиверэиси

йасятининролухцсусиящямиййяткясбедир.Бусийасятинясасистигамятигейри-

нефтсекторундаигтисадиактивлийинартырылмасынывясащибкарлыгфяалиййятининэенишлянмясинитями

недянялверишливерэимцщитининйарадылмасыдыр. 

Верэиорганларытяряфиндянверэиляринйыьылмасыцзяриндянязарятинщяйатакечирилмяси 

цчцнверэисистемининясас принсипляримцяййянедилмяливя 

буишдаимтякмилляшдирилмялидир.Верэи,щямдювлятбцдъясининформалашмасындафяалиштиракедян,щ

ямдяюлкянинигтисадиинкишафындакатализатор 

ролунуойнайанбирамилолдуьуцчцнверэиляринсайывядяряъясиеляолмалыдырки,кюнцллц

верэиюдяйиъилярининсайыартмышолсун.Бубахымданверэиганунларындаоланбошлугларарада

нгалдырылмалы,гцввядяолан«ВерэиМяъялляси»нинтамтятбигицчцнлазыминорматив-

щцгугисянядлярщазырланмалыдыр.Эяляъякдяверэиюдяйиъилярининигтисадивязиййятинязяряалын

арагверэидяряъялярицчцнелящяддмцяййянолунмалыдырки,юдяйиъиляронуюдяйябилсинвяд

цзэцнучотсистемигурмаьаимканверсин. 

Верэинязарятининщяйатакечирилмясиндямцщцммясялялярдянбиридянязарятрис

кининдцзэцнмцяййянедилмясидир.Дювлятверэихидмятиорганлары 

бцтцнверэиюдяйиъилярининдцзэцнучотунуапармагцчцнонларынщамысынаверэиюдяйиъиля

рининейниляшдирмянюмряси(ВЮЕН)верилмясинитяминетмялидир. 

Азярбайъандамалиййянязарятивяаудитхидмятининбейнялхалгтяляблярсявиййяс

индягурулмасынятиъяетибаряилябцдъявясаитлярининсямярялиистифадясиня,бцдъякясирининазалд

ылмасына,буисяюзнювбясиндяящалининщяйатсявиййясининйцксялдилмясинявяигтисадидирчялишя

зяминйарадабиляр. 

Аудитсистемининмцтяряггитяляблярсявиййясиндягурулмасывябусащядядягигмялумат

шябякясининйарадылмасывяонунбейнялхалгкомпцтершябякясисистеминягошулмасыч

охзяруридир.(25) 

Бейнялхалгтялябляряъавабверян,ейнизамандадювлятин,мцлкиййятчиляринвявятян
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дашларынмцдафиясинитяминедянаудитсистемининйарадылмасыюлкянинигтисадиййатынындащ

адаинкишафетдирилмясиндя,щямчининмцасирмалиййянязарятисистемининйарадылмасындам

цщцмролойнайабилярки,будаюлкядяапарыланбцдъя-

верэисийасятининсямярялифяалиййятинятиъясиндямцмкцндцр.(16) 

 

3.2. Müasir şəraitdə Azərbaycanda Büdcə-vergi siyasətinin 

təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri. 

 

Budcə gəlirlərinin həcm və quruluşunda baş verən dəyişikliklər digər 

sosial-iqtisadi    gostəricilərin dinamikasına ciddi təsir gostərir. Başqa sozlə 

desək, budcə gəlirlərinin optimal səviyyəsinin formalaşdırılması istehsal 

tutumunun genişləndirilməsinə məşğulluq səviyyəsinin yuksəldilməsinə, 

istehsalın səmərəliliyinin artırılmasına zəmin yaradır. Deməli, bazar 

munasibətlərinin və budcə proseslərinin idarə edilməsinin zərurişərtlərindən 

biri onların inkişafının etibarlı proqnozlaşdırılmasıdır. Proqnozlaşdırma 

ehtimallı xarakter daşıdığından burada əsasən statistik, ekonometrik 

modelləşdirmə, dezaqreqatsiya metodundan istifadə edilir.Vergi siyasətinin 

bьtьn parametrlər uzrə optimallaşdırılması effektiv iqtisadi tədqiqatların, o 

cumlədən empirik tədqiqatların nəticəsində muəyyən edilə bilər. Bu 

baxımdan,budcə-vergi siyasəti uzrə iqtisadi tədqiqat bazasının  

gucləndirilməsinə ciddi ehtiyacvardır. 

Respublikamızda budcə-vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində 

xeyli işlər gorulsə də, bu sahədə muəyyən problemlər mцvcuddur. Bu 

problemləri həll etmək ьзьn dovlət vahid budcə-vergi siyasətini həyata 

kecirərkən inkişaf etmiş olkələrin təcrubəsinəəsaslanmaqla yanaşı, milli, 

regional prinsipləri də nəzərə almalıdır.Azərbaycanın iqtisadi potensialı 

kifayər qədər bцyьkdьr. Lakin son illərdə budcədə kifayət qədər artım 

templərinə baxmayaraq, hesab edirik ki, olkənin iqtisadi potensialı mцvcud 

budcə reallıqlarına uyğun gəlmir. Respublikamızda həyata kecirilən 

budcəvergi siyasətinin əsas məqsədi neftdən asılı olmayan budcəni inkişaf 
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etdirmək və qeyri-neft sektorundan budcəyə daxilolmalarını artırmaq 

olmalıdır. 

Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasına və orta muddətli 

maliyyə 

proqramına uyğun olaraq iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsini və nəzərdə 

tutulan fiskal siyasətin effektiv həyata kecirilməsini təmin etmək ьзьn 

aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır: 

 ьmumi daxili məhsulun strukturuna və sahə quruluşuna uyğun budcə 

gəlirlərinin artımını təmin etmək; 

 vergi daxilolmalarının proqnozlaşdırılması modelini təkmilləşdirmək 

və bu prosesi keyfiyyətli həyata kecirmək ьзьn real informativ-məlumat 

sistemini təsis etmək; 

 potensial gəlirlərin budcəyə daxilolma əmsalının yuksəldilməsinə nail 

olmaq; 

 vergi odəyicilərinin fəaliyyətini təşviq etmək ьзьn həyata kecirilən 

stimullaşdırıcı tədbirləri davam etdirmək; 

 dovlət vəsaitindən səmərəli istifadəni, budcə xərclərinin strukturunun 

təkmilləşdirilməsini və xərclərin şəffaflığının artırılmasını təmin edən 

qanunvericilik bazasının formalaşdırılmasını davam etdirmək; 

 kiзik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ьзьn hazırlanmış 

proqamların 

maliyyələşdirilməsində budcənin rolunu və bu istiqamətə vəsait qoyuluşunu 

artırmaq; 

 budcə vəsaitlərinin məqsədyonlu və səmərəli istifadə olunmasını təmin 

etmək 

məqsədilə xəzinə nəzarətini daha da gucləndirmək, budcə təşkilatlarında 

borclanma prosesini зevik idarə etmək; 

 fiskal siyasətin alətlərindən səmərəli istifadə etmək və dovlət 

satınalmaları zamanı budcə xərcləri multiplikatorunu nəzərə almaq; 
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 dovlətin xəzinədarlığı vasitəsilə budcə təşkilatları xərclərinin idarə 

edilməsi potensialını 

artırmaq, budcə vəsaitlərinin təyinatı uzrə dьzgьn xərclənməsi uzərində 

dovlət maliyyə nəzarətini daha da gucləndirmək; 

 dovlət budcəsi kəsirinin tədricən azaldılması siyasətini davam etdirmək 

və bu kəsiri iqtisadiyyatın stimullaşdırılması həddində saxlamaq; 

 budcə kəsirini inflyasiya yaratmayan mənbələr hesabına 

maliyyələşdirmək; 

 dovlətin qısamuddətli istiqraz vərəqələri bazarını daha da inkişaf 

etdirmək, dovlətin qiymətli kağızlar bazarında investorların iştirakını 

genişləndirmək və qiymətli kağızlara olan tələbatı artırmaqla normal rəqabət 

prinsipləri əsasında faiz dərəcələrinin aşağı duşməsinəşərait yaratmaq. [8, 9, 

10] 

5. Ölkənin büdcə-vergi siyasətinin formalaşmasında 

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğunazaldılması və 

davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nınəhəmiyyəti. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli 3043 

nomrəli Sərəncamı ilə qəbul edilmiş bu proqramda əhatə olunan зoxsaylı 

məsələlərdən biri də budcə-vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsidir. 

Budcə-vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə həyata kecirilməli 

digər əsas tədbirlər aşağıdakı prioritet istiqamətlərdə olmalıdır: 

 budcə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi; 

 budcə gəlirlərinin artırılması; 

 budcə xərclərinin səmərəliliyinin yuksəldilməsi; 

 dovlət borcunun idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi. 

Bu proqramda həyata kecirilməsi planlaşdırılan budcə-vergi siyasəti 

budcə proqnozlaşdırılmasının səmərəliliyinin artırılması məqsədilə 

budcəqanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi stiqamətində mцvcud normativ 

hьquqi baza təhlil ediləcək, Azərbaycan Respublikasının vergi və gцmrьk 
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məcəllələrinə mьvafiq dəyişikliklər ediləcək, AzərbaycanRespublikasının 

Gцmrьk Məcəlləsinin beynəlxalq konvensiya və normalara inteqrasiyası 

prosesi başa зatdırılacaqdır.Budcə gəlirlərinin artırılması istiqamətində vergi 

yьkьnьn bьtьn vergi odəyiciləri arasında bərabər vəədalətli boluşdurulməsi 

məsələsi diqqət mərkəzində olacaqdır. 

Buna, hər şeydən əvvəl iqtisadi fəaliyyətin vergi guzəştlərindən istifadə 

etməyən iştirakзılarına nəzərən vergi sisteminin ədalətlilik prinsipini pozan və 

sistemsiz fəaliyyət gostərən bir sıra vergi guzəştlərinin sayı azaldılacaq. 

Belə ki, bir qrup vergi odəyiciləri ьзьn guzəştli hesab olunan rejim labьd 

surətdədigərləri ьзьn əlavə vergi yьkь və gərginlik deməkdir. Eyni zamanda, 

mцvcud vergi və rьsumların, habelə sosial sığorta haqlarının dərəcələrinə 

yenidən baxılaraq, onların optimal səviyyəsi və strukturu muəyyənləşdiriləcək, 

sadələşdirilmiş verginin tətbiqi mexanizmi təkmilləşdiriləcəkdir. 

Vergilər arasında mьhьm yeri olan əlavə dəyər vergisinin tətbiqi 

qaydaları təkmilləşdiriləcək, habelə idxalda ƏDV-dən azadolmalar minimuma 

endiriləcəkdir. Həmcinin, cəmiyyətdə vergi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi 

məqsədiləəhalinin maarifləndirilməsi gucləndiriləcəkdir. 

Bu inkişaf planında budcə xərcləri də diqqətdən yayınmamış, bu sahədə 

aşağıdakı alt istiqamətlər uzrə tədbirlərin həyata kecirilməsi nəzərdə 

tutulmuşdur: 

 budcə xərclərinin sağlamlaşdırılması; 

 budcə xərclərinə nəzarətin gucləndirilməsi; 

 budcə prosesinin şəffaflığının artırılması. 

Dovlət budcəsinin xərclərinin sağlamlaşdırılması ьзьn icmal budcə 

xərclərinin strukturu təhlil edilərək lazımlı dəyişikliklər ediləcək, icmal 

budcənin qeyri-neft kəsirininЬDM-də xьsusi cəkisinin kəskin artmasına yol 

verilməyəcək, budcə xərcləri proqnozlaşdırılarkən və muəyyənləşdirilərkən 

həyata keciriləcək məqsədli proqramların maliyyələşməsi nəzərə alınacaqdır. 

Həmcinin, budcə xərclərinə normativ (adambaşına) maliyyələşmə prinsipinin 

tətbiqi təmin edilməsi ьзьn zəruri tədbirlər goruləcəkdir . 
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Budcə prosesində tam şəffaflığın əldə edilməsi ьзьn dovlət satınalmaları 

sahəsində qanunvericilik bazası təkmilləşdiriləcək, informasiya təminatı 

gucləndiriləcək, electron satınalmaların tətbiqinə başlanılacaq, onun 

monitorinq sistemi gucləndiriləcək, habelə budcə xərclərinin hesablanması 

zamanı istifadə olunan norma və standartların beynəlxalq norma və 

standartlara inteqrasiyası istiqamətində tədbirlər goruləcəkdir. Budcə 

vəsaitlərinin sərf edilməsinə nəzarətin gucləndirilməsi ьзьn qanunvericilik 

bazası təkmilləşdiriləcək, budcə prosesində perspektiv maliyyə planının rolu 

artırılacaq, eləcə də muntəzəm planlı təftiş və təhlillər aparılması yolu ilə 

budcə vəsaitləri uzərində maliyyə nəzarəti daha da gucləndiriləcəkdir. Dovlət 

borcunun idarəetmə mexanizmi təkmilləşdiriləcək, xarici borcun, o cumlədən 

dovlət zəmanəti ilə alınmış kommersiya kreditlərinin dovlət budcəsində 

muntəzəm olaraq əks etdirilməsi təmin ediləcəkdir. 

Dovlət zəmanəti ilə kredit alan təşkilatların maliyyə fəaliyyəti uzərində 

nəzarət mexanizmidə təkmilləşdiriləcəkdir. (1, 4, 5) 

Малиййя сийасятининясастяркиб щиссяляриндян бири верэи сийасятидир. 

Бусийасятщямдювлят,щямдябазарындиэяриштиракчыларыцчцнигтисадиййатынреалсекторунунмали

ййявязиййятининйахшылашдырылмасынытяминедябиляъякялверишливерэийяъялбетмяшяртлярининйарады

лмасынаистигамятлянмялидир.Онун  яsas 

язифялярисырасынаюдямямяляринсявиййясининазалдылмасывяверэибазасыныноптималлашдырылмасы

мягсядиляверэиганунвериъилийининкомплексшякилдяйенидянгурулмасы,мювъудверэиэцзя

штлярининдюврцоларагйенидяннязярдянкечирилмяси,верэиинзибатчылыьынынсяртляшдирилмясикимитя

дбирляраиддир. 

Бцдъядяйарананпроблемляринвячатыммамазлыгларынарадангалдырылмасыбцдъяси

йасятининясасвязифяляриндянбиридир.Бусащядядащаактуалвязифяляряашаьыдакыларыщесабет

мяколар: 

• дювлятхяръляринягянаятпрограмынынщяйатакечирилмяси; 

• эялирлярин вя мяркязи бцдъя вясаитляринин хязинядарлыг

 щесабларындамяркязляшдирилмяси; 

• дювлятборъунунидаряолунмасынынтякмилляшдирилмяси; 
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• хариъивядахилиборъланманынинвентаризасийасывяонларданистифадяниннятиъялярини

нйохланылмасы. 

Щал-

щазырдадювлятинбцдъясийасятисосалйюнцмлцдцр.Бусащядяясасвязифялярябцдъя 

тяшкилатларындачалышанларын ямякщагларынын 

юдянилмяси,ящалининазтяминатлытябягяляринякомпенсасийаларынверилмясимеханизмининишля

нмяси,мяшьуллуьунэенишлянмясицчцншяраитинйарадылмасывяишсизлийинсявиййясининазалдылма

сы,сосиалэцзяштлярсистемининсадяляшдирилмясивяс.аиддир. 

Малиййясийасятининщяйатакечирилмясицчцнюзцндядювлятининвестисийасийасятининмали

ййятяминатымянбяйикимидювлятбцдъясининролунунартырылмасыны,ипотекакредитляшмясининин

кишафыны,бирбашахариъиинвестисийаларынъялбедилмясини бирляшдирянинвестисийа фяалиййяти хцсуси 

ящямиййяткясбедир. 

Йухарыдасадалананлараясасяндемяколарки,бцдъясийасятиигтисадиййатынбцтцнса

щяляринининкишафыцчцнваъибшяртдир.Бусийасятинсямярялиапарылмасыбилаваситямалиййяпробле

млярининщяллиилябаьлыдыр. 

Бцдъя-

верэисийасятининсямярялифяалиййятинитяминетмякцчцнашаьыдакытядбирляринщяйатакечирилмя

симягсядямцвафигдир: 

• бцдъядянкянарфондларынвямцхтялифсявиййялибцдъяляринбаланслашды-рылмасы; 

• верэисистемининтякмилляшдирилмяси; 

• дювлятхяръляриструктурунуноптималлашдырылмасы; 

• шяффафбцдъясистемининйарадылмасы; 

• инвестисийаларынмалиййяляшдирилмясининэенишляндирилмяси; 

• пул-кредитвямалиййясийасятининващидлийининтяминедилмяси; 

• манатынвалйутакурсунунсабитлийи; 

• дювлятмцлкиййятиндянистифадянинсямярялилийининйцксялдилмяси; 

• бейнялхалгмалиййямцнасибятляринининкишафы. 

Фикримизъя,бцдъяляринвябцдъядянкянарфондларынбаланслашдырылмасыйалнызверэий
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ыьымларынынартырылмасывяхяръляринихтисарыщесабынаялдяолунабиляр.Верэийыьымларынынцмумисяви

ййясининартырылмасынаверэиъялбетмябазасынынэенишляндирилмяси,вахтыкечмишборъларынихт

исары,малиййянязарятининэцъляндирилмясиваситясилянаилолмаголар.Верэийыьымларынынашаьыс

явиййядяолмасытякъяверэиюдяйиъилярининмювъудганунвериъиликдякибошлугларданистиф

адяедярякверэиляриюдямякдянйайынмаларыилядейил,щямчининЦДМреалщяъмининазал

масынятиъясиндяверэигоймабазасыныназалмасыиляизащолунур.Ейнизамандаверэийыьы

мларынынартырылмасынаверэийяъялбетмябазасыныящямиййятлидяряъядяэенишляндирмядя

ннаилолмаггейри-

мцмкцндцр.Онунэенишляндирилмясиняящалининреалэялирлярининартырылмасындабашламаглазым

дыр.Буисябазарынфундаменталпроблемининщяллинитялябедир:ишчигцввясиямтяясининдяйярион

унфактикибазаргиймятиняуйбунолмалыдыр.Нягядярки,ъямиййятинясасистещсалэцъцола

нигтисадиъящятдянактиволанинсанюзцнцннормалтякраристещсалы,сосиалтялябатларынынтя

минедилмясицчцншяраитявяимканамаликдейилдир,юзцнямяхсусдаиряформалашыр:эялирйо

хдурсамящсулатялябатдайохдур,истещсалынинкишафыдайохдур,йыьымдайохдур,идхалын,

боръларын,юдямямялярин,спекулйативямялиййатларынщяъмиартыр,хариъикапиталданасылылыгэц

ълянир.Практикиоларагдювлятбцдъясихярълярининихтисарыимканларытцкянмишдир.Сющбятхяр

ъмаддялярининструктурунуноптималлашдырылмасынданэедябиляр.Дювлятбоъларынахидмят

барядяайрыъаданышмаглазымдыр.Щазырдаилкнювбядядювлятборъунунтяркибининйенидя

нгурулмасывядювлятборъланмасыцзряэялирлилийинсонсярщяддининмцяййянедилмясимясяля

сищяллолунмалыдыр. 

Дювлятбцдъясикясирининдювлятгиймятликаьызларынынемиссийасыщесабынамалиййяляшдирил

мяси дювлят боръунунидаряолунмасынынчятинляшмясинясябяболабиляр.(3,8) 

Нящайят,игтисадиййатынвямалиййясистемининстабилляшдирилмясицчцнбцтцнсявиййялибцд

ъяляринбаланслылыьынынтяминедилмясивяонларынмакроигтисадиэюстяриъиляринреалпрогнозу

базасындатясдиги,верэигомабазасынынэенишляндирилмясицзрякомплекстядбирлярищяйат

акечирмяк,МиллиБанкыначыгбазардаямялиййатларыныэенишлярдирмяк,манатынвалйутаку

рсунунМиллиБанктяряфиндянкоммерсийабанкларынынямялиййатларывявалйутащесабларыцзя

риндянязарятининэцъляндирилмясийолуилясабитляшдирмяк,дювлятмцлкиййятиндянистифадя

нинидаряедилмясимясялясинищяллетмяк,пул-

кредитсийасятинифаиздяряъялярининтянзимлямясиняистигамятляндирмяктядбирлярининщяйата

кечирилмясизяруридир.БурадаясасмясяляМиллиэялирйараданвяйцксякинтеллектуалпот



 

105 
 

енсиаламаликоланящалининмарагларынаистигамятлянянуйьунлашдырылмышмалиййя,пул-

кредит,бцдъя-верэи,сосиал-

игтисадисийасятинщяйатакечирлмясидир.Йалнызбушяраитдяигтисадиййатынреалсекторунунинкиш

афыясасындаверэигойма базасынын эенишляндирилмяси, стратежимювгелярин

 мющкямляндирилмяси вямакроигтисадисабитлийянаилолмагмцмкцндцр. 

Бцдъяпросесининэяляъяктякмилляшдирилмяйяещтийаъывардыр: 

-

малиййяресурсларынынфактикищяъмииляганунвериъиликлятяйинедилмишдювлятющдяликлярининщяъ

миарасындаолануйьунсузлуьунсахланылмасы; 

- бцдъя тяшкилатларынын малиййяляшдирилмяси механизминин йенидянгурулмасы; 

- бцдъя системинин щялгяляри арасында хяръ сялащиййятляринин вя

 эялирмянбялярининдягигсярщядлярининмцяййянедилмяси; 

- номиналверэийцкцнцнйцксяксявиййяси; 

- бцдъянинхариъиигтисадиамиллярдянасылылыьынынарадангалдырылмасы; 

- бцдъяпланлашдырылмасынынгысамцддятлиолмасывяонунортамцддятлиигтисадиси

йасятинвязифялярииляуйьунсузлуьу. 

Ортамцддятлиперспективдябцдъясийасятининясасистигамятляриашаьыдакыларды

р: 

- бцдъявясаитлярининсямярялилийинияксетдирянмейарларауйьуноларагхяръляр 

сащясиндябцдъясийасятининтякмилляшдирилмяси; 

- дювлятборъларынынструктуруиляялагядароланрискляриазалданидаряетмясистемини

нйарадылмасы; 

- бцдъяпросесининтякмилляшдирилмяси; 

- бцдъясистемининбцтцнщялгяляриндябцдъяпросесининшяффафлыьынынтяминедилмяси; 

- игтисадисубйектляринверэийцклярининазалдылмасы; 

- ядалятливясямяряливерэисистемининформалашдырылмасы,сащибкарлыьынинкишафыцчцнялве

ришлишяраитинйарадылмасы,дювлятбцдъясининбаланслылыьынынтяминедилмяси. 

Бцдъя-

верэисийасятининщяйатакечирилмясизаманыдювлятбцдъясининдефиситивяйапрофиситийаранабил
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яр.Гапалыигтисадиййатдабцдъякясириниикимянбядянмалиййяляшдирмяколар:ящалидянвя

мяркязибанкданборъланмагла. 

Верэилярваситясилястимулйаратмагщямфярдиистещсалсявиййясиндя,щямдямакросявиййя

дяигтисадиартымаясасянтоплананвясаитлярининвестисийаедилмясищесабынаялдяолунур.Ист

ещсалимканларынынэенишляндирилмясицчцнистифадяедилмяйясинязярдятутуланбцтцнкапитал

хяръляринмяъмусуинвестисийафондунуйарадыр.Верэидахилолмаларыдамакросявиййядя

онунмянбяйикимигисмянчыхышедир.Инвестисийаларнягядярчохолсавяонларданнягя

дярсямярялиистифадяедился,игтисадиартымсцрятидябирогядярйцксяколар.Бубахымда

нинвестисйаларыигтисадиартымынмцщяррикиадландырмагдаолар.

 

 

 

 

 

 

НЯТИЪЯ 

 

Vergi-budcə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində xeyli işlər gorulsə 

də busahədə muəyyən problemlər mцvcuddur.Bu problemləri həll etmək ücün 

dovlət bir sıra iqtisadi qanunlar qəbul etməklə iqtisadi inkişafa zəmin yaradır. 

Bu qanunların əksəriyyəti o cumlədən budcə sistemi haqqındaqanun xьsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bu da цz əksini dovlətin əsas maliyyə planı olandovlət 

budcəsində tapır. 

Dovlət budcəsinin tənzimlənməsi və budcə kəsirinin aradan qaldırılmasıücün 

vahid budcə-vergi siyasətinin aparılmasına böyük ehtiyac vardır. Vahid budcə-

vergi siyasətində, inkişaf etmiş olkələrin təcrubəsinəəsaslanmaqla yanaşı, milli, 

regional prinsiplər nəzərə alınmalıdır. 
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Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi budcə gəlirlərinin formalaşmasında əsas 

rol oynayan vergilərin xüsusi cəkisinin son ildə azalması istisna edilmir. 

Uzunmuddətli perspektivdə olkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin etmək 

baxımından bu normal hal hesab edilə bilməz. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 

qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində məqsədyonlu, uğurlu tədbirlər 

davam etdirilir. Bu da цz musbət nəticəsini gostərir və nikbin proqnozlara əsas 

verir 

Araşdırmalarımızgöstərirki,Azərbaycandaaparılanvergisiyasətivergidərəcələri

ninaşağısalınmasıvəvergigüzəştlərininazaldılmasıhesabınavergitutmabazasınıngeni

şləndirilməsinə,iqtisadiyyatainvestisiyaqoyuluşununstimullaşdırılmasına,hüquqişəx

slərləfərdisahibkarlar,rezidentvəqeyri-

rezidentvergiödəyiciləriarasındavergiyükününbərabərləşdirilməsinə,kiçikvəortasahi

bkarlıq,biznesfəaliyyətiüçünəlverişlişəraitinyaradılmasınavəsonnəticədəmövcudiqti

sadipotensialınartırılmasınavəəhalininmaddirifahınınyüksəldilməsinəyönəldilmişdir

. 

İnkişaf etmiş ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda iqtisadiyyatın dövlət 

tənzimlənməsi spesifik xüsusiyyətə malikdir. Belə ki, dövlət bir tərəfdən 

makroiqtisadi prosesləri tənzimləməli, digər tərəfdən də bazar mühitini 

formalaşdırmalı və onun ayrı-ayrı elementlərinin fəaliyyətinə şərait yaratmalıdır 

vəİqtisadiyyatda dövlət tənzimlənməsi mexanizmlərindən daha geniş istifadə 

edilməlidir. Belə ki, iqtisadi konyunkturanın kəskinləşdiyi, depressiya və ya 

böhran şəraitində xüsusi kapital qoyuluşu azaldığı halda, iqtisadiyyata yönəldilən 

investisiyalar artırılmalıdır. Dövlət bu mexanizmlər vasitəsilə istehsalın həcminin 

aşağı düşməsinin və işsizliyin artımının qarşısının ala bilər. 

Beləbirqənaətəgəlməkolarki,müasirbüdcəsistemininyenidənqurulmasıvəonu

nsəmərəlifəaliyyətinəticəsindəölkədəmaliyyəstabilliyinə 

vəiqtisadiyüksəlişənailolmaqmümkündür.Makroiqtisadisabitliyintəminolunmasını

nbaşlıcaamiliyerlisəviyyələrdətarazlaşdırılmışbüdcədir. 

Bütünölkələrbüdcə-

vergisiyasətinindayanıqlılığınıəksetdirənmüəyyəninformasiyalartəqdimetsələrdə,o
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nlarınəksəriyyəti üçünbüdcə-

vergisiyasətinindayanıqlığınıdahamüfəssəltəhliletməksondərəcədəmürəkkəbdir.D

övlətborcununsəviyyəsiyüksəkolarsa,büdcə-

vergisiyasətidayanıqsızolur.Nəticədəhəminsiyasətidəyişməklazımgəlir.Ancaqbuza

manhansıborcunsondərəcəçoxolduğunu,xüsusiləborcunÜDM-

ənisbətiniəksetdirənhansıgöstəricisininkifayətqədəryüksəkolduğunumüəyyənləşdir

mək 

çoxçətindir.İqtisadinəzəriyyədəbuməsələnihəlletməyəimkanverəncüzigöstəricilərt

apmaqmümkündür.Onagörədəgenişyayılanbuməsələiləbağlıbəsitqaydalarınistifad

əsinədairyanaşmamövcuddur.Məsələn,həminqaydalaragörə,borcunÜDM-

anisbətimüəyyənləşdirilmişxüsusilimitiötəbilməz.Lakinbuvəbaşqaqaydalartörəmə

xarakterdaşıyırvəo,borcunÜDM-

anisbətininkonkretolaraqhansıhəddininmakroiqtisadisabitliküçünnəqədəryüksəktə

hlükətörətdiyini,büdcə-

vergisiyasətinəinamınitirilməsinə,faizdərəcələrininyüksəlməsinəgətirib-

gətirməyəcəyiniqiymətləndirməyəimkanvermir.Beləşəraitdəbüdcə-

vergisiyasətinindayanıqlığıhəyatakeçirilmişvə 

reallaşdırılmasıplanlaşdırılanmüvafiqsiyasətinkonkretnəticələrinədairməlumatlar,

həmçininbazarınonareaksiyasıəsasındahərbirölkəninfərdixüsusiyyətlərinəzərəalın

maqlaqiymətləndirilməlidir.Bununlaəlaqədarsonillərölkəninborcreytinqivəhəminr

eytinqdəkidəyişikliklər,informasiyaların 

təqdimedilməsidayanıqlığınçoxgərəkligöstəricilərindənbiridir. 

İllikbüdcəkompleksvəkəmiyyətcəuzlaşdırılmışmüəyyənmakroiqtisadiəsasas

öykənərəkhazırlanmalıvə  

təqdimolunmalıdır.Bundanbaşqa,büdcəninəsasındadayananənvacibehtimallarıxara

kterizəetməktələbolunur.Bu,büdcə-

vergisferasındaşəffaflığıntəminolunmasıüçünəsastələbdir.Onuniqtisadiyyatatəsiriv

əmakroiqtisadisiyasətindigəraspektləriiləqarşılıqlıəlaqəsimühüməhəmiyyətkəsbed

ir.Həmintələbonagenişkontekstinbirhissəsidirvəbüdcə-

vergisiyasətibuçərçivədənəzərdənkeçirilməlidir. 
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Aparılanaraşdırmalardanbeləbirqənaətəgəlməkmümkündürki,səmərəlifəaliyyətgös

tərənbüdcə-

vergisiyasətivergidaxilolmalarınıartırmaqlayanaşı,eynizamandabüdcəningəlirvəxə

rclərinintarazlığınıntəminolunmasınınqarantıdır. 

Vergiqoymasiyasətiverginəzarətinintəşkili,vergilərindaxilolmasınıntəhlili,b

üdcəyədaxilolmalarınvəziyyətivəproqnozlaşdırılmasıiləyanaşı,iqtisadiartımıvəhə

mçininsosialsahəniniqtisaditəminatınıyaradaninvestisiyalarınstimullaşdırıcıtəsirini

müəyyənləşdirməlidir. 

Hazırdaiqtisadçılarındiqqətinidahaçoxcəlbedənproblemlərdənbirikimipulkü

tləsininsterilizəedilməsininəlverişliüsullarınıntapılmasınaxüsusidiqqətverilir.Belə

hesabedilirki,pulkütləsininartımıgələcəkdəiqtisadiinkişafamənfitəsirgöstərərəkinfl

yasiyanınsürətininartmasınasəbəbolabilər.Buprobleminhəlliüçünperspektivdəbüdc

əsiyasətindəxariciborcunödənilməsinisürətləndirmək,MaliyyəNazirliyininMərkəz

iBankaolanborcununödənilməsitədbirlərininhəyatakeçirilməsi,ayrı-

ayrıhesablardaolandövlətmaliyyəvəsaitlərinintamxəzinədarlıqdatoplanmasıkimiva

sitələrdənistifadəedilməsimümkündür.  

Respublikamızdaperspektivdəhəyatakeçirilməsinəzərdətutulanbüdcə-

vergisiyasətiölkədəsahibkarlığıninkişafı,infrastruktursahələrinmüasirtələbləribaxı

mındanyenidənqurulması,yoxsulluğunazaldılmasıvəregionlarıninkişafıüçüniqtisad

iimkanlarınyaradılmasıiləyanaşı,mülkiyyətformasındanasılıolmayaraqbütünmüəss

isələrdə,ocümlədənbüdcətəşkilatlarındamaliyyəintizamınıngücləndirilməsinivəşəf

faflığıntəminedilməsiniözündəəksetdirir. 

Müasirşəraitdərespublikanınmaliyyətəsisatlarınınbeynəlxalqkapitalbazarına

qoşulması,xariciinvestorlarınölkəiqtisadiyyatınamarağınınartırılması,respublikada

mövcudolanmaliyyəsistemininbeynəlxalqstandartlarauyğunlaşdırılmasıməqsədilə

maliyyənəzarətininvəauditsistemininmütərəqqitələblərsəviyyəsindəyenidənqurulm

asıənaktualproblemlərkimiqarşıdadurmuşdur.Mövcudolaniqtisadipozuntularınvəd

övlətvəsaitlərindənsəmərəsizistifadəhallarınınaradanqaldırılmasındadövlətmaliyy

ənəzarətinindahadagücləndirilməsiböyükəhəmiyyətkəsbedir. 
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Dissertasiyaişindəbeynəlxalqpraktikadavergidərəcələrininartırılmasıvəyabü

dcəxərclərinin 

kəskinazaldılmasıfiskalsiyasətigərginləşdirənamillərkiminəzərdənkeçirilir.Hesabe

dilirki,optimalfiskalsiyasətvergidərəcələrinindəyişməsininişgüzaraktivliyə,büdcəx

ərclərindəkidəyişikliklərininflyasiyavəfaizdərəcələrinə,büdcəkəsirininisəmakroiqti

saditarazlığatəsirininəzərəalmaqlaicraedilməlidir. 

İqtisadiislahatlarınstratejiəsası 

kimibüdcəgəlirvəxərclərinindahasəmərəliidarəolunmasınımümkünedəndövlətnəz

arətsistemininyaradılması,dövlətxərclərininmövcudqanunvericiliyəuyğunolaraqm

aliyyənəzarətiqurumlarıvəaudittəşkilatlarıvasitəsiləyoxlanılması,təhliledilməsi,iqt

isadiyyatıninkişafyollarınınaraşdırılmasıvəbusahədəardıcılolaraqmütərəqqitəkliflə

rinhazırlanması maqist r  dissertasiyasıişininbubölməsindəgenişyertutur. 

Vergi-budcə sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində xeyli işlər 

gorulsə də busahədə muəyyən problemlər mцvcuddur.Bu problemləri həll 

etmək ьзьn dovlət bir sıra iqtisadi qanunlar qəbul etməklə iqtisadi inkişafa 

zəmin yaradır. Bu qanunların əksəriyyəti o cumlədən budcə sistemi 

haqqındaqanun xьsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu da цz əksini dovlətin əsas 

maliyyə planı olandovlət budcəsində tapır. 

Dovlət budcəsinin tənzimlənməsi və budcə kəsirinin aradan 

qaldırılmasıьзьn vahid budcə-vergi siyasətinin aparılmasına bцyьk ehtiyac 

vardır. Vahid budcə-vergi siyasətində, inkişaf etmiş olkələrin 

təcrubəsinəəsaslanmaqla yanaşı, milli, regional prinsiplər nəzərə alınmalıdır. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi budcə gəlirlərinin formalaşmasında 

əsas rol oynayan vergilərin xьsusi cəkisinin son ildə azalması istisna edilmir. 

Uzunmuddətli perspektivdə olkənin dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin 

etmək baxımından bu normal hal hesab edilə bilməz. Lakin nəzərə almaq 

lazımdır ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində məqsədyonlu, 

uğurlu tədbirlər davam etdirilir. Bu da цz musbət nəticəsini gostərir və 

nikbin proqnozlara əsas verir. 

Araşdırılmalar gostərir ki, Respublikamızda budcə-vergi siyasətinin 
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təkmilləşdirilməsi naminə mьhьm addımlar atılır, böyük nailiyyətlər əldə 

edilir. Aşağıda sadalanan təkliflərin həyata kecirilməsinin də bu istiqamətdə 

цz tohvəsini verəcəyi fikrindəyik: 

1. Budcə təşkilatlarının və idarəetmə orqanlarının sayının azaldılması; 

2. Bələdiyyə budcələrinin inkişaf etdirilməsi ьзьn yerlərdə (paytaxtdan uzaq 

rayonlarda vəşəhərlərdə) istehsal və emal sahələrinin yaradılmasının təşkili; 

3. Yerli sahibkarlığın inkişafı və məşğulluğun səviyyəsinin yuksəldilməsi 

naminə vergi dərəcələrinin aşağı salınması; 

4. Daxili bazarın qorunmasını təmin edən зevik gцmrьk-vergi siyasətinin 

təkmilləşdirlməsi; 

5. İqtisadiyyatın sərbəstləşdirilməsi, azad istehsal və ticarətin, yuksək 

səviyyəli 

rəqabətin formalaşdırılmasıücün müvafiq tədbirlərin həyata kecirilməsi; 

6. İstehsalın genişləndirilməsi ücün səmərəli pul-kredit siyasətinin aparılması; 

7. Vergi bazasının daim genişləndirilməsi; 

8. Vergidənyayınma hallarına qarşı mubarizənin daha da gucləndirilməsi; 

9. Vergi islahatlarının investisiya muhitinə mənfi təsir gostərmədən dovlət 

gəlirlərinin artırılmasına yonəldilməsi. 

Sonda qeyd etmək istəyirik ki, Azərbaycan hər cəhətdən gələcəyi parlaq olan 

bir 

olkədir. Belə gələcəyə qovuşmanı tezləşdirməkdə isə bugunədək budcə-vergi 

siyasəti dovlətin 1 nomrəli koməkcisi olmuşdur və bugundən sonrada 

olacağına heз bir şubhəmiz yoxdur. 
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SUMMARY 

 

 

Summinguptheresultsofconsiderationofabudgetarytaxpolicy,Icametoac

onclusion thatimpactoneconomy of thepublicexpendituresand taxes 

isinconsistent:ontheonehand,thepublic 

expenditurescreateadditionalsolventdemandandbythatallowtostimulate

economicgrowth,butontheotherhand,thetaxationofthepopulationusedf

orthispurposecanreduceitsconsumerdemand.Thestatetriestoinvolvetem

porarilyavailablefundsinaturn,tocreate,bymeansofredistributionoptimu

mconditionsforreproductionprocess.Asthelargesteconomicrealitycoveri

ngallspheresoflifeofthecountry,thepublic expenditures play the central 

role when determining  structure

 ofconsumption,investmentsandarrivedineconomy. 

Changeofthepublicexpendituresandtaxeshasimpactonincomesize.Itraisesp

ossibilitiesofuseoffiscalpolicyforeconomystabilization.Whentheeconomyen

duresrecession,probably,forexpansionofreleaseitisnecessarytoreducetaxeso

rtoincreasethepublicexpenditures.Andwheneconomyonlifting,itwouldbene

cessarytoraisetaxesandtocutdownexpensestoreturneconomytoaconditionof
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afullemployment. 

 

2636 saylı qrup magistri Aliyev Qara Nazim  oğlunun “Azərbaycanda büdcə-

vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri  mövzusunda magistrlik 

dissertasiya işinin 

Referatı 

Tədqiqatmövzusununaktuallığı.Müasirdünyadaiqtisadiinteqrasiyanınsürətləndi

yivəmakroiqtisaditəhlükəsizliyinprioritetməsələyəçevrildiyibirşəraitdəiqtisadiy

yatınsabitləşməsimaliyyəsiyasətinin,ocümlədənbüdcə-

vergisiyasətinintəkmilləşdirilməsivəsəmərəliliyininartırılmasıüçüngenişimkanla

raçmışdır. 

Büdcəgəlirlərininvəxərclərininformalaşmasınınəsasvəzifələrininvəkəmi

yyətparametrlərininmüəyyənləşdirilməsi,daxilivəxarici 

borclarınidarəedilməsiüzrədövlətinməqsədyönlüfəaliyyətikimibüdcə-

vergisiyasətiiqtisadisiyasətinbaşlıcaalətlərindənbirinəçevrilmişdir. 

Dövlətinbüdcəöhdəliklərininyerinəyetirilməsi,büdcəkəsirininvədövlətbo

rclarınınidarəolunmasıbüdcə-

vergisiyasətininmühümistiqamətlərinitəşkiledir.Busiyasətinsəmərəlihəyatakeçi

rilməsirealiqtisadiyyatagüclütəsirgöstərir.Onagörədəəsasmakroiqtisadigöstərici

lərindinamikasıhəyatakeçirilənbüdcə-

vergisiyasətininsəmərəlilikmeyarıkimiçıxışedəbilər. 

Makroiqtisadisabitliyinəldəolunmasındaçevikvəməqsədyönlümaliyyəsi

yasətininhəyatakeçirilməsihəllediciəhəmiyyətəmalikdir.İqtisaditənzimləmətədb

irləriiçərisindəilknövbədəməhztarazlaşdırılmışbüdcə-

vergisiyasətininaparılmasıölkədəmakroiqtisadisabitliyinsaxlanmasınahəlledicit

əsirgöstərir. 

ÜmummilliliderimizHeydərƏliyevinbilavasitərəhbərliyialtındabüdcə-

vergisisteminintəkmilləşdirilməsi,onunvahidhüquqibazasınınyaradılması,vergi
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dərəcələrininaşağısalınmasıvəgüzəştlərinazaldılmasıhesabınavergitutmabazası

nıngenişləndirilməsi,iqtisadiyyatainvestisiyaqoyuluşununstimullaşdırılmasına,

kiçikvəortasahibkarlıqucunəlverişlişəraitinyaradılmasınayönəldilənsiyasətinhə

yatakeçirilməsiistiqamətindəmühümişlərgörülmüşdür.Dövlətbüdcəsininvəvergi

sisteminintəkmilləşdirilməsivəonutənzimləyənnormativaktlarınbeynəlxalqtələ

blərəuyğunlaşdırılmasıməqsədiləbirsıraqanunlarqəbuledilmişdir. 

AzərbaycanRespublikasındasonillərdəaparılmışuğurlusosial-

iqtisadiislahatlarnəticəsindəölkəniniqtisadiinkişafı iləyanaşıbüdcə-

vergisistemidəinkişafetmişvətəkmilləşmişdir.Müasirşəraitdəölkəmizdəhəyatake

çirilənbüdcə-

vergisiyasətiiqtisadiyyatınuzunmüddətliinkişafməqsədlərinənailolunmasına,əl

dəedilmişsosial-

iqtisadiinkişafsürətininqorunubsaxlanmasına,iqtisadiyyatıntənzimlənməsivəsti

mullaşdırıl-

masına,millimaraqlarımızınbeynəlxalqmiqyasdatəminedilməsinə,qeyri-

neftsektorununvəsahibkarlığıninkişafetdirilməsinə,istehsalvəsocial 

infrastrukturlarınmüasirtələblərsəviyyəsindəqurulmasına,əhalininhəyatsəviyyə

sininyüksəldilməsinəxidmətedir. 

Bazariqtisadiyyatınamalikolanölkələrdəsituasiyadanasılıolaraqbüdcə-

vergisiyasətininprioritetistiqamətlərininmüəyyənləşdirilməsiaktualbirproblem

olaraqqalır.HazırdaAzərbaycanRespublikasındadavergisiyasətininvəonunmü

hümbirformasıolanbüdcə-

vergisiyasətininbazariqtisadiyyatışəraitinəuyğunaparılması,onunsəmərəlitəşkil

prinsip,metodvəmexanizmlərintədqiqivətəhlili,həmçininümumiləşdirilmişmakr

oiqtisadidövləttədbirlərininhazırlanmasıaktualəhəmiyyətkəsbedir. 

Hazırkıdövrdəmülkiyyətinyeniformalarınıninkişafı,iqtisadiyyatınidarə

edilməsininliberallaşdırılması,təsərrüfatsubyektlərinəvəidarəetməorqanlarınas

osial-iqtisadidəyişikliklərinhəyatakeçirilməsindəgenişhüquqlarverilməsibüdcə-
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vergisiyasətinindüzgünistiqamətləndirilməsiprobleminin 

aktuallığınıvəəhəmiyyətinidahadaartırır. 

Respublikamızdabüdcə-vergisiyasətinintəkmilləşdirilməsiisti-

qamətindəxeyliişlərgörülsədə,busahədəmüəyyənproblemlərdəmövcuddur.Bupr

oblemlərihəlletməküçündövlətvahidbüdcə-

vergisiyasətinihəyatakeçirərkəninkişafetmişölkələrintəcrübəsinəəsas-

lanmaqlayanaşı,millivəregionalprinsipləridəhökmənnəzərəalmalıdır.Bubaxımd

anoptimalbüdcə-

vergisiyasətinənailolunmasıiqtisadiinkişafınmüasirmərhələsindəaktualməsələlə

rdənbiridir. 

Tədqiqatınobyektivəpredmeti.Dissertasiyaişininəsastədqiqatobyektinim

üasirmərhələdərespublikamızınbüdcə-vergisiyasətitəşkiledir. 

Tədqiqatişininpredmetiisəyeniiqtisadişəraitdəbüdcə-

vergisiyasətininiqtisadimexanizmi,büdcə-

vergimünasibətlərininnəzəriəsaslarıvəonunproblemlərininöyrənilməsindənibar

ətdir. 

Tədqiqatınməqsədivəvəzifələri.Dissertasiyamövzusuüzrəaparılantədqiqa

tınməqsədi–yeniiqtisadişəraitdəoptimalbüdcə-vergisiyasətininelmi-

nəzərivətəcrübicəhətdənəsaslandırılmasıvəonunsəmərəliliyininartırılmasıyollar

ınınmüəyyənləşdirilməsi,həmçinin,respublikamızdaiqtisadiyyatındövləttənziml

ənməsiprosesindəbüdcə-

vergisiyasətininistifadəsiproblemlərinintədqiqedilməsivəbazariqtisadiyyatışəra

itinəuyğunolaraqbüdcə-

vergimexanizminintəkmilləşdirilməsiistiqamətlərinimüəyyənedəntəklifvətövsiy

ələrinhazırlanmasındanibarətdir. 

Tədqiqatınməqsədinəuyğunolaraq,aşağıdakıvəzifələrqarşıyaqoyulmuşvəhəlled

ilmişdir: 
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- büdcə-

vergisiyasətininformalaşmasınınnəzərivəmetodolojiaspektlərinintədqiqi; 

- iqtisadiyyatındövləttənzimlənməsindəkirolunumüəyyənetməküçünbüdc

ə-vergisiyasətininfəaliyyətxüsusiyyətlərininaşkaredilməsi; 

- dövlətbüdcəsiningəlirvəxərctəsnifatının,idarəolunmaprinsiplərininvətə

nzimlənməsiyollarınınmüəyyənləşdirilməsi; 

- vergisistemininmüasirvəziyyətininvəmövcudqanunvericiliyəuyğun 

olaraq fəaliyyətdəolan ayrı-ayrıverginövlərinintəhliledilməsi; 

- dövləttənzimlənməsivəmakroiqtisadigöstəricilərəbüdcə-

vergimünasibətlərininqarşılıqlıəlaqəsinintəhliledilməsi; 

- büdcəgəlirlərininvəxərclərininiqtisadiəsaslarınıntədqiqivəonlarınformal

aşmasımexanizmininmüəyyənolunması; 

- hazırkıdövrdəbüdcə-

vergisiyasətininsəmərəliliyininartırılmasıistiqamətlərininaraşdırılması. 

Tədqiqatıninformasiyabazası və işlənməsi 

metodları.Mövzuüzrəprobleminöyrənilməsi,tədqiqi,təhlilivəümumiyyətləişləni

bhazırlanmasındafaktikivərəqəminformasiyasımənbəyikimiAzərbaycanRespu

blikasıDövlətStatistikaKomitəsinin,MaliyyəNazirliyinin,VergilərNazirliyinin,İ

qtisadiİnkişafNazirliyininillikhesabatlarıvəstatistikməcmuələrinə,digərəlaqəda

rdövləttəşkilatlarınınvəbeynəlxalqqurumlarınmaterial,hesabatvəsənədlərinə,hə

mçinininternetşəbəkəsindəmüvafiqiqtisadiinkişafgöstəriciləriüzrəinformasiyab

azasınagenişistinadedilmişdir. 

Tədqiqatişininelmiyeniliyi.Aparılmıştədqiqatişiözündəaşağıdakıelmiyen

ilikləriəksetdirir: 

-büdcə-

vergisiyasətininformalaşmasınınnəzərivəmetodolojiaspektlərikompleksşəkildə

tədqiqedilmişvəelmicəhətdənəsaslandırılmışdır; 

- büdcə-
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vergisiyasətininmaliyyətənzimləməalətikimiiqtisadiproseslərətəsiritəhliledilmi

şdir; 

- AzərbaycanRespublikasındahəyatakeçirilənbüdcə-

vergisiyasətininəsasistiqamətləritəhliledilmişvəonunmövcudxüsusiyyətləriqiy

mətləndirilmişdir; 

- yeniiqtisadişəraitdəbüdcəkəsirininazaldılmasıyollarıtəklifedilmişdir; 

- büdcəsistemininfəaliyyətmexanizmi,onuniqtisadiyyatındövləttənzimlən

məsindəkirolutədqiqolunaraqmüəyyənolunmuşdur; 

- qanunvericiliyəəsasənfəaliyyətgöstərənayrı-

ayrıverginövlərininbeynəlxalqpraktikayauyğunhesablanmametodikasıöyrənil

mişvəvergisistemininmüasirvəziyyətibumetodikaəsasındatəhliledilərəkqiymətl

əndirilmişdir; 

- büdcəxərclərivəgəlirlərininiqtisadiəsaslarıtədqiqedilmişvəonlarınformal

aşmamexanizmləriaşkarlanmışdır; 

- yerli(bələdiyyə)büdcələrinformalaşmasıvəfəaliyyətmexanizmləritəhlile

dilmişdir; 

- büdcə-

vergimünasibətlərinindövləttənzimlənməsimetodlarıöyrənilmişdir; 

- optimalbüdcə-

vergisiyasətidövlətinəsasiqtisaditənzimləməalətiolmaqlabərabərəsasmakroiqti

sadigöstəricilərətəsiritədqiqedilmişdir; 

- büdcə-

vergisiyasətininqloballaşmaşəraitindətəkmilləşdirilməsiistiqamətlərimüəyyəne

dilmişdir. 

Tədqiqatişininpraktikiəhəmiyyətiisəonunəməli 

müddəaları,aparılmışkonkretümumiləşdirilmələr,büdcə-

vergisiyasətinintəkmilləşdirilməsi,büdcəxərclərininsəmərəliliyininartırılması,bü

dcələrarasımünasibətlərintənzimlənməsisahəsindəirəlisürülmüştəklifvətövsiyələr

ləmüəyyənolunur.AzərbaycanRespublikasınınbüdcə-

vergisiyasətininhəyatakeçirilməsində,səmərəlimaliyyəmexanizminintətbiqedilm
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əsində,büdcəvəvergisisteminintəkmilləşdirilməsindətədqiqatişininnəticələrindən

istifadəedilməsimümkündür. 

Dissertasiyaişininhəcmivəquruluşu.Dissertasiyaişigirişdən,3fəsilvə8para

qrafdan,nəticəbölməsivəistifadəedilmişədəbiyyatsiyahısındanibarətdir.İş1,5int

ervaldakompüteryazısıilə108səhifəhəcmindədir.Burada11 cədvəlvə2 sxem,3 

diaqram verilmişdir. 

Ədəbiyyatsiyahısındatədqiqatprosesindəistifadəedilmiş37ədəbiyyatınadıgöstər

ilmişdir. 

Maqistrişininbirincifəsli“Büdcə-vergisiyasətinin təfqiqininnəzəri-

metodolojiməsələləri”adlanır.Bufəsildəbüdcə-vergisiyasətininsosial-

iqtisadimahiyyəti,funksiyalarıvəqanunauyğunluqlarışərhedilir,iqtisadisistemlərinf

ormalaşmasındamaliyyəsiyasətininməqsədvəvəzifələriaydınlaşdırılır,habeləiqtisad

iyyatın dövlət tənzimləməsinin həyata keçirilməsində maliyyə siyasətinin 

rolunəzərdənkeçirilir. 

Qeydedilirki,büdcəmaliyyəsistemininmühümhəlqəsiolmaqlaözündədövlətin

gəlirvəxərclərini,vergilərivəs.cəmləşdirir.Dövlətmaliyyətəsərrüfatınınaşkarlıqşərai

tindəaparılması,büdcəişindətamşəffaflığavədəqiqliyəriayətedilməsiyoluiləiqtisadii

nkişafanailolabilər. 

Bufəsildəqeydedilirki,dövlətbüdcəsimürəkkəbbirsənəddir.Dövlətbüdcəsi,eyn

izamanda,maliyyəni,iqtisadiyyatı,hüququ,eynizamandadasiyasətiəhatəedir.Büdcəni

nbeləçoxtərəflidövlətbüdcəsiquruculuğununvə“büdcə”anlayışınınözününtədqiqinin

çətinliyinişərtləndirir.Sözsüzki,büdcəgenişanlayışdırvəonuadiyazılışlaeyniləşdirmə

kdüzgündeyildir. 

Vergilərinbölüşdürücüfunksiyasıonuntəkraristehsalprosesindəkirolununçox

şaxəliliyinixarakterizəedənbirsıraxüsusiyyətlərəmalikdir.Buonunla  

izahedilirki,əvvəllərvergilərinbölüşdürücüfunksiyasısırffiskalxarakterdaşıyırdı.La

kindövlətölkənintəsərrüfathəyatınıntəşkilindədahayaxındaniştiraketməyəbaşladıqd

ansonrabufunksiyanıntənzimləyicixüsusiyyətimeydanaçıxır.Vergilərinstimullaşdır

ıcıaltfunksiyasıbuvəyadigəriqtisadiproseslərinstimullaşdırılmasınaistiqamətlənirvə
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güzəştlər,istisnalarvasitəsiləhəyatakeçirilir.Bunlarcəlbetməobyektinindəyişdirilmə

sində,vergiyəcəlbetməbazasının,vergidərəcələrininazaldılmasındaifadəolunur.Bun

laravergiyəcəlbetməninminimumobyekti,ayrı-

ayrışəxslərin,yaxudödəyicikateqoriyasınınvergiödəməsindənazadolunması,vergik

reditləri,xüsusivergirejimlərinintətbiqi,digərvergigüzəştləriaiddir. 

TənzimlənməninKeynssistemininmüasiriqtisadisistemlərüçünəlverişsizliyia

şağıdakısəbəblərləizaholunabilər:istehsalprosesindəkidəyişikliklərləəlaqədarolara

qinflyasiyanınxronikihalalmasıresurslaratələbideyil,təklifistimullaşdıranmüdaxilə

nizəruriedir.İkincisi,iqtisadiinteqrasiyanıninkişafıiləəlaqədarolaraqhərbirölkəninx

aricibazarlardanasılılığıartır.Dövləttərəfindəntələbinstimullaşdırılmasıisəçoxzama

nxariciinvestisiyalaramüsbəttəsirgöstərir.Bunagörədəkeynsçiliyin“səmərəlitələb”t

əlimininəvəzinəneoklassik“səmərəlitəklif”nəzəriyyəsimeydanaçıxdı. 

Bufəsildəizaholunurki,milliiqtisadiyyatıninkişafıxeylidərəcədəölkədəhəyata

keçirilənvergisiyasətindənasılıdır.Ölkəmizdəvergisiyasətinintəkmilləşdirilməsiisti

qamətindəmüsbətadcdımlaratılmışdır.Müasirkeçidiqtisadiyyatınıntələblərinəcava

bverənVergiMəcəlləsihazırlanmışvəqanuniqüvvəyəminmişdir.Vurğulanırki,Azərb

aycanRespublikasındahəyatakeçirilənvergisiyasətininəsasistiqamətləriniözündəbir

ləşdirənVergiMəcəlləsiiqtisadibazisininkişafınıstimul-

laşdırmaq,rəqabətədavamlıməhsullaristehsaledənmüəssisələrinvergiyükünüazaltm

aq,müxtəlifüsullarlakapitalqoyuluşunucəlbedicietməkistiqamətindəislahatlarınhəy

atakeçirilməsiüçüngenişimkanlaraçır. 

DissertasiyaişininikincifəsliMüasir dövrdə Azərbaycandabüdcə-

vergisiyasətininmüasirvəziyyətinin təhlili 

vəqiymətləndirilməsi”adlanır.Buradaölkəbüdcəsinəvergidaxilolmalarınınmüasi

rvəziyyətinin,Azərbaycandabüdcə-

vergisiyasətininformalaşmasıxüsusiyyətlərinintədqiqinəgenişyerverilmiş,büdcəs

istemininmüasirvəziyyətivəyenidənqurulmasıistiqamətləriaraşdırılmış,büdcə-

vergisiyasətiningəlirvəxərclərintənzimlənməsinətəsirininqiymətləndirilməsiözək

sinitapmışdır. 

Buradaqeydedilirki,AzərbaycanRespublikasınıniqtisadiyyatısonillərdəyük
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səksürətləinkişafetməkdədir.MöhtərəmprezidentimizcənabİlhamƏliyevinrəhbərl

iyialtındaaparılanuğurluiqtisadisiyasətözbəhrələriniverməkdədir.Təbiiki,iqtisadi

uğurlarnəticəetibariləfıskalgöstəricilərdədəözəksinitapır(cədvəl1). 

Sonillərdəvergisistemininqanunvericilikbazasınıntəkmil-

ləşdirilməsi,vergiorqanlarıəməkdaşlarınınpeşəkarlıqsəviyyələrininartırılması,ölkə

dəəlverişlivergimühitininformalaşmasıvə 

sivilvergixidmətininformalaşdırılmasıvergidaxilolmalarınınhəcminivəartımtempi

niyüksəltmişdir(cədvəl2). 

Bufəsildəhəmçininvergidaxilolmalarınınillərüzrədaxilolmamənbəyinəgörə

bölgüsüdiqqətləaraşdırılmış,büdcədədahaböyükxüsusiçəkiyəmalikolanmənbələr

müəyyənləşdirilmişdir.Burada2005-2014-

ciillərüzrəvergidaxilolmalarınındaxilolmamənbəyinəgörəözəksinitapmışbölgüsü

vergisisteminintərkibkomponentlərininsəmərəlilikgöstəriciləriniəksetdirir. 

DövlətProqramındatədbirlərinmaliyyələşdirilməsivəregionlarainvestisiyalarıncəlb

edilməsiməqsədiləbeynəlxalqmaliyyəinstitutları,xariciölkələrindövlətorqanlarıvəi

şadamlarıiləmüvafiqdanışıqlarınaparılmasınəzərdətutulmuşdur. 

Qeydetməklazımdırki,dövlətbüdcəsininbuproqramdaəksinitapanbütüntədbi

rlərinhəyatakeçirilməsindəroluböyükdür.Beləki,hərildövlətbüdcəsininlayihəsifor

malaşdırılanzamanregionlarınsosialvəiqtisadiinkişafıüçünmüəyyənməbləğlərdəvə

saitayrılmasıvəhəminvəsaitinilbəilartırılmasınəzərdətutulur. 

Ümumiiqtisadiinkişafınəsasşərtlərindənbiridəçevikvergisiyasətininformalaş

masıvəhəyatakeçirilməsidir.Buməqsədləvergiişinintəşkilindəinkişafetmişölkələrin

təcrübəsindənistifadəedilməsivəmükəmməlvergisiyasətininformalaşdırılmasıçoxv

acibdir.Vergisiyasətinəticəetibariləeləbirsisteminformalaşdırılmasınagətiribçıxar

malıdırki,busistemiqtisaditənzimləməninormalşəkildəhəyatakeçirəbilsin.Məhzbun

agörəsəmərəlifəaliyyətgöstərənmükəmməlvergisiyasətinəçoxböyükehtiyacduyulu

r5. 

Dövlətgəlirlərininidarəedilməsiiləbüdcəxərclərininidarəedilməsisıxbağlıdır.

Beləki,büdcəxərclərininhəcmibüdcəgəlirləriiləməhdudlaşdırılır.Digərtərəfdənbüd

cəxərclərininazaldılmasıdasonrakıillərdəözmənfitəsirinigöstərəbilər.Buməqsədləb
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üdcəxərclərinineləoptimalhəcminivəmüddətinimüəyyənetməklazımdırki,minimu

mxərclərləsosial-iqtisadivəzifələrinhəllinitəminetməkmümkünolsun. 

DissertasiyaişininBazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanda büdcə-

vergisiyasətinintəkmilləşdirilməsiistiqamətləri”adlananüçüncüfəslindəisəəvvəl

kifəsillərdəaparılmıştəhlilmateriallarınaəsaslanaraq büdcə-

vergisiyasətininvergidaxilolmalarınatəsiriproqnozlaşdırılmış,təkmil-

ləşdirilməsivəsəmərəliliyininartırılmasıistiqamətlərinəzərdənkeçirilmişvəinkişafpe

rspektivlərimüəyyənləşdirilmişdir. 

Bu 

fəsildəqeydedilirki,büdcələrinəsaslandırılmıştərtibiüçünproqnozlaşdırmaüzrəişləri

nnəticələribazarolunuoynayır.Dövlətmaliyyəsininidarəolunmasınıneffektivalətiki

mibüdcəninetibarlılığıməsələsi,hərşeydənəvvəl,gəlirlərinproqnozlaşdırılmasıvəxər

clərinqiymətləndirilməsiişininyüksəkkeyfiyyətdəaparılmasınıtələbedir.Büdcəsənə

dləşməsinintərkibinədaxiledilmişinformasiyamateriallarındagəlirlərintəqdimedilm

əsi,ətraflıbazainformasiyalarınınmüstəqiltəftişüçünəlçatanolmasıbüdcə-

vergisferasındaşəffaflığıntəminedilməsiüçünəsastələbdir.Bucürmühümelementinp

roqnozlaşdırılmasındanisbikiçiksəhvəyolverilməsibüdcəninsaldosunaəhəmiyyətlit

əsirgöstərəbildiyiüçünrealistikgəlirproqnozlarıxüsusiləvacibdir.Büdcəgəlirləritami

craedilmədiyihallardaxərclərədüzəlişetmək,adətənçətinolur. 

Aparılanaraşdırmalardanbeləbirqənaətəgəlməkmümkündürki,səmərəlifəaliy

yətgöstərənbüdcə-

vergisiyasətivergidaxilolmalarınıartırmaqlayanaşı,eynizamandabüdcəningəlirvəxə

rclərinintarazlığınıntəminolunmasınınqarantıdır. 

İqtisadiyyatınvəmaliyyəsistemininstabilləşdirilməsiüçünbütünsəviyyəlibüd

cələrintarazlığınıntəminedilməsivəonlarınmakroiqtisadigöstəricilərinrealproqnozu 

bazasındatəsdiqi,vergiqoymabazasınıngenişləndirilməsiüzrəkomplekstədbirlərihə

yatakeçirmək,MərkəziBankınaçıqbazardaəməliyyatlarınıgenişləndirmək,manatınv

alyutakursunuMərkəziBanktərəfindənkommersiyabanklarınınəməliyyatları 

vəvalyutahesablarıüzərindənəzarətiningücləndirilməsiyoluiləsabitləşdirmək,dövlət

mülkiyyətindənistifadəninidarəedilməsiməsələsinihəlletmək,pul-
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kreditsiyasətinifaizdərəcələrinintənzimlənməsinəistiqamətləndirməktədbirlərininh

əyatakeçirilməsizəruridir. 

Vergiqoymasiyasətiverginəzarətinintəşkili,vergilərindaxilolmasınıntəhlili,b

üdcəyədaxilolmalarınvəziyyətivəproqnozlaşdırılmasıiləyanaşı,iqtisadiartımıvəhə

mçininsosialsahəniniqtisaditəminatınıyaradaninvestisiyalarınstimullaşdırıcıtəsirini

müəyyənləşdirməlidir. 

Respublikamızdaperspektivdəhəyatakeçirilməsinəzərdətutulanbüdcə-

vergisiyasətiölkədəsahibkarlığıninkişafı,infrastruktursahələrinmüasirtələbləribaxı

mındanyenidənqurulması,yoxsulluğunazaldılmasıvəregionlarıninkişafıüçüniqtisad

iimkanlarınyaradılmasıiləyanaşı,mülkiyyətformasındanasılıolmayaraqbütünmüəss

isələrdə,ocümlədənbüdcətəşkilatlarındamaliyyəintizamınıngücləndirilməsinivəşəf

faflığıntəminedilməsiniözündəəksetdirir. 

 Nəticə və təkliflər 

Araşdırmalarımızgöstərirki,Azərbaycandaaparılanvergisiyasətivergidərəcələrininaş

ağısalınmasıvəvergigüzəştlərininazaldılmasıhesabınavergitutmabazasınıngenişlənd

irilməsinə,iqtisadiyyatainvestisiyaqoyuluşununstimullaşdırılmasına,hüquqişəxslərl

əfərdisahibkarlar,rezidentvəqeyri-

rezidentvergiödəyiciləriarasındavergiyükününbərabərləşdirilməsinə,kiçikvəortasah

ibkarlıq,biznesfəaliyyətiüçün 

əlverişlişəraitinyaradılmasınavəsonnəticədəmövcudiqtisadipotensialınartırılmasına

vəəhalininmaddirifahınınyüksəldilməsinəyönəldilmişdir. 

Beləbirnəticəhasilolurki,vergimexanizminəyalnızvergilərinyığılmasıprosesininge

dişatınadövlətinoperativmüdaxiləsimövqeyindənyanaşmaqdüzgündeyildir.Vergi

mexanizmibeləyanaşmazamanıözobyektivxarakteriniitirirvəpulvəsaitlərininyenid

ənbölüşdürülməsininsubyektivbirvasitəsinəçevrilir.Vergimexanizmindəobyektivv

əsubyektivbaşlanğıcüzvibirvəhdəttəşkiledirvəonlararasındakıtarazlığıpozmaqolm

az. 

Qeydolunanlardanbelənəticəyəgəlməkolarki,sosial-

iqtisadiinkişafdavəiqtisaditənzimlənmədəölkədəaparılansəmərəlibüdcə-
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vergisiyasətinəticəsindədövlətvəyerliözünüidarəetməbüdcələriningəlirlərininartırıl

masıüçünmünbitşəraitformalaşdırmaqmümkündür. 

Ölkədəhəyatakeçiriləninvestisiyasiyasətivəbuəsasdaölkəiqtisadiyyatınacəlbedilmişi

nvestisiyalarmilliiqtisadiyyatımızıninkişafınınmühümelementlərindənbiridir.Ölkəi

qtisadiyyatınınyenidənqurulması,onunmüasirdövrüntələblərinəuyğunformalaşdırıl

ması,cəlbedilmişinvestisiyalarınhəcmiiləyanaşı,  

buinvestisiyalarınmaksimumsəmərəlişəkildəistifadəedilməsindənasılıdır.Bubaxımd

an,ölkəiqtisadiyyatınınsahələrivəölkəninregionlarıüzrəcəlbedilmişinvestisiyalarınp

aylanmasıvəonuniqtisadiyyatınbir-biriiləqarşılıqlıəlaqədəolan,bir-

birinininkişafınışərtləndirənsahəvəregionalistehsal 

komplekslərinininkişafetdirilməsininmüasirvəziyyətininöyrənilməsivəonuntəkmillə

şdirilməsimühümməsələlərdənbiridir. 

Büdcəsistemininmüasirmaliyyəresurslarınınəhəmiyyətlihissəsininmərkəzibüdcədəc

əmlənməsi,konkretolaraqaşağısəviyyəlibüdcəyəvəsaitlərinayrılmasızamanırastgəli

nənsubyektivizmhalları,ərazibüdcələrininformalaşdırılmasımetodologiyasınınxərcl

ərəəsaslanmasıiləxarakterizəediləbilər. 

Təhlilnəticəsindəölkədəhəyatakeçirilməsinizərurihesabetdiyimizbüdcəislahatınınaş

ağıdakıaspektləribufəsildəözəksini tapmışdır: 

- büdcəsistemininqurulmasıprinsiplərininnəzəricəhətdənyenidənişlənməsivə

əsaslandırılması; 

- inkişafetmişölkələrintəcrübədəişlənmişprinsipləriniözündəəksetdirəbilənbü

dcəmexanizmininqurulması; 

- müxtəlifsəviyyəlihakimiyyətorqanlarınınyerinəyetirdiklərisəlahiyyətlərəvə

funksiyalarauyğunolaraqxərclərinbüdcəsistemihəlqələriarasındabölgüsüüzrəmüas

irnormativaktlarınişlənilməsivəqəbuledilməsi. 

Beləbirqənaətəgəlməkolarki,müasirbüdcəsistemininyenidənqurulmasıvəonunsəmər

əlifəaliyyətinəticəsindəölkədəmaliyyəstabilliyinə 
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vəiqtisadiyüksəlişənailolmaqmümkündür.Makroiqtisadisabitliyintəminolunmasının

başlıcaamiliyerlisəviyyələrdətarazlaşdırılmışbüdcədir. 

Bütünölkələrbüdcə-

vergisiyasətinindayanıqlılığınıəksetdirənmüəyyəninformasiyalartəqdimetsələrdə,on

larınəksəriyyəti üçünbüdcə-

vergisiyasətinindayanıqlığınıdahamüfəssəltəhliletməksondərəcədəmürəkkəbdir.Dö

vlətborcununsəviyyəsiyüksəkolarsa,büdcə-

vergisiyasətidayanıqsızolur.Nəticədəhəminsiyasətidəyişməklazımgəlir.Ancaqbuza

manhansıborcunsondərəcəçoxolduğunu,xüsusiləborcunÜDM-

ənisbətiniəksetdirənhansıgöstəricisininkifayətqədəryüksəkolduğunumüəyyənləşdir

mək 

çoxçətindir.İqtisadinəzəriyyədəbuməsələnihəlletməyəimkanverəncüzigöstəricilərta

pmaqmümkündür.Onagörədəgenişyayılanbuməsələiləbağlıbəsitqaydalarınistifadəsi

nədairyanaşmamövcuddur.Məsələn,həminqaydalaragörə,borcunÜDM-

anisbətimüəyyənləşdirilmişxüsusilimitiötəbilməz.Lakinbuvəbaşqaqaydalartörəməx

arakterdaşıyırvəo,borcunÜDM-

anisbətininkonkretolaraqhansıhəddininmakroiqtisadisabitliküçünnəqədəryüksəktəh

lükətörətdiyini,büdcə-

vergisiyasətinəinamınitirilməsinə,faizdərəcələrininyüksəlməsinəgətirib-

gətirməyəcəyiniqiymətləndirməyəimkanvermir.Beləşəraitdəbüdcə-

vergisiyasətinindayanıqlığıhəyatakeçirilmişvə 

reallaşdırılmasıplanlaşdırılanmüvafiqsiyasətinkonkretnəticələrinədairməlumatlar,h

əmçininbazarınonareaksiyasıəsasındahərbirölkəninfərdixüsusiyyətlərinəzərəalınma

qlaqiymətləndirilməlidir.Bununlaəlaqədarsonillərölkəninborcreytinqivəhəminreyti

nqdəkidəyişikliklər,informasiyaların 

təqdimedilməsidayanıqlığınçoxgərəkligöstəricilərindənbiridir. 

İllikbüdcəkompleksvəkəmiyyətcəuzlaşdırılmışmüəyyənmakroiqtisadiəsasasöykə

nərəkhazırlanmalıvə  

təqdimolunmalıdır.Bundanbaşqa,büdcəninəsasındadayananənvacibehtimallarıxar



 

134 
 

akterizəetməktələbolunur.Bu,büdcə-

vergisferasındaşəffaflığıntəminolunmasıüçünəsastələbdir.Onuniqtisadiyyatatəsiri

vəmakroiqtisadisiyasətindigəraspektləriiləqarşılıqlıəlaqəsimühüməhəmiyyətkəsb

edir.Həmintələbonagenişkontekstinbirhissəsidirvəbüdcə-

vergisiyasətibuçərçivədənəzərdənkeçirilməlidir 

Respublikamızdaperspektivdəhəyatakeçirilməsinəzərdətutulanbüdcə-

vergisiyasətiölkədəsahibkarlığıninkişafı,infrastruktursahələrinmüasirtələbləribaxı

mındanyenidənqurulması,yoxsulluğunazaldılmasıvəregionlarıninkişafıüçüniqtisadi

imkanlarınyaradılmasıiləyanaşı,mülkiyyətformasındanasılıolmayaraqbütünmüəssis

ələrdə,ocümlədənbüdcətəşkilatlarındamaliyyəintizamınıngücləndirilməsinivəşəffaf

lığıntəminedilməsiniözündəəksetdirir. 

Müasirşəraitdərespublikanınmaliyyətəsisatlarınınbeynəlxalqkapitalbazarınaqoşulm

ası,xariciinvestorlarınölkəiqtisadiyyatınamarağınınartırılması,respublikadamövcud

olanmaliyyəsistemininbeynəlxalqstandartlarauyğunlaşdırılmasıməqsədiləmaliyyən

əzarətininvəauditsistemininmütərəqqitələblərsəviyyəsindəyenidənqurulmasıənaktu

alproblemlərkimiqarşıdadurmuşdur.Mövcudolaniqtisadipozuntularınvədövlətvəsait

lərindənsəmərəsizistifadəhallarınınaradanqaldırılmasındadövlətmaliyyənəzarətinin

dahadagücləndirilməsiböyükəhəmiyyətkəsbedir. 

İqtisadiislahatlarınstratejiəsası 

kimibüdcəgəlirvəxərclərinindahasəmərəliidarəolunmasınımümkünedəndövlətnəzar

ətsistemininyaradılması,dövlətxərclərininmövcudqanunvericiliyəuyğunolaraqmali

yyənəzarətiqurumlarıvəaudittəşkilatlarıvasitəsiləyoxlanılması,təhliledilməsi,iqtisad

iyyatıninkişafyollarınınaraşdırılmasıvəbusahədəardıcılolaraqmütərəqqitəkliflərinha

zırlanmasıdissertasiyaişininbubölməsindəgenişyertutur. 

Təkliflər 

1. Budcə təşkilatlarının və idarəetmə orqanlarının sayının azaldılması; 

2. Bələdiyyə budcələrinin inkişaf etdirilməsi ьзьn yerlərdə (paytaxtdan uzaq 

rayonlarda vəşəhərlərdə) istehsal və emal sahələrinin yaradılmasının təşkili; 
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3. Yerli sahibkarlığın inkişafı və məşğulluğun səviyyəsinin yuksəldilməsi 

naminə vergi dərəcələrinin aşağı salınması; 

4. Daxili bazarın qorunmasını təmin edən зevik gцmrьk-vergi siyasətinin 

təkmilləşdirlməsi; 

5. İqtisadiyyatın sərbəstləşdirilməsi, azad istehsal və ticarətin, yuksək 

səviyyəli 

rəqabətin formalaşdırılmasıücün müvafiq tədbirlərin həyata kecirilməsi; 

6. İstehsalın genişləndirilməsi ücün səmərəli pul-kredit siyasətinin aparılması; 

7. Vergi bazasının daim genişləndirilməsi; 

8. Vergidənyayınma hallarına qarşı mubarizənin daha da gucləndirilməsi; 

9. Vergi islahatlarının investisiya muhitinə mənfi təsir gostərmədən dovlət 

gəlirlərinin artırılmasına yonəldilməsi. 
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