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SUMMARY 

 

            The relevance of the research. The main objective of the state's tax policy is to 

provide an optimal tax regime, since the budget is provided with financial resources, to 

ensure the proper budgeting of the long-term budget, as well as to create a favorable 

mechanism for economic entities.  

Purpose and tasks of the research. The main purpose of the dissertation work is to 

investigate the role of direct taxes in the formation of budget revenues in the Republic of 

Azerbaijan and to identify ways to optimize them.  

Theoretical and methodological basis of dissertation work. During the evaluation of 

materials, economic analysis, comparative analysis, generalization, graphic studies, 

analysis-synthesis methods were used. Research information base. Statistical data of the 

State Statistical Committee, official final reports of the Ministry of Taxes, official statistical 

indicators and normative legal decisions and orders issued by the President were used. 

Research restrictions: Requires broader practical information. 

 Results of the study: The methodology of the taxpayer's tax evasion in Azerbaijan has 

been assessed on the basis of the proposed method (based on the minimum and maximum 

values of indicators).  

Practical significance of the research. The research is based on fundamental analysis of 

the financial market, recommendations and recommendations for wider dissemination of 

this analysis on economic subjects in our republic and can be used in projects and 

programs prepared by the state in this area. 

 Key words: tax, risk, finance 
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GİRİŞ 

Tədqiqatın aktuallığı. Vergidən yayınma halları və risklərin təhlil edilməsi 

modellərinin hazırlanması dünya ölkələrin hər birində gündəmdə olan bir 

mövzudur. Aydındır ki, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təmin olunmasında vergilər 

xüsusi rola sahibdir. Ölkəmizin VM-nin 38.2.-ci maddəsinə görə vergi 

ödəyicilərinin səyyar vergi yoxlaması il ərzində bir dəfə keçirilir və 30 gündən çox 

çəkə bilməz. Bəzi istisna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına əsasən səyyar 

vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi müddəti 90 günə qədər qaldırıla bilər. Vergi 

ödəyicilərinin sayının 250 mindən çox olduğunu nəzərə alsaq, bu zaman sadə 

hesablamalar edilsə belə aydın olur ki, bir çox vergi ödəyicilərinin səyyar vergi 

yoxlamaları ilə vergi auditinin həyata keçirilməsi xeyli maliyyə, insan resursları və 

vaxt tələb edir. Bu problemin çözülməsi elmi əsaslarla hazırlanmış vergi auditi 

üçün vergidən yayınma hallarının və risklərinin təhlil edilməsi modelinin 

qurulması böyük əhəmiyyətə sahibdir. Bu cür modellər heç də bütün vergi 

ödəyicilərinin vergi yoxlamalarına uğramasını tələb etmir. Lakin vergidən yayınan 

bəzi daha böyük riskli vergi ödəyicilərinin müəyyən olunaraq audit 

yoxlamalarından keçməsi təklif olunur. Bununla belə, müəyyən olunmuş vergidən 

yayınma riski böyük olan vergi ödəyicilərinin bir müddət sonra yenidən vergi 

auditinə cəlb olunması üçün vacib informasiya vermiş olur. Bu cür vergi 

ödəyicilərinin sayı ümumi vergi ödəyicilərinin sayının heç də böyük qismi 

deyildir.  

Tədqiqat öyrənilməsi: Vergilərdən yayınma halları və risklərinin ilə bağlı 

problemlərin tədqiq olunmasında dünya iqtisadçı alimlərindən A.Smit, D.Rikardo, 

A.Poqorleçki, A.Brızqalin, O.Meşeryakova kimi alimlərin xidmətləri böyükdür. 

Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi bazar iqtisadiyyatı yoluna qədəm qoyduqdan 

sonra ölkəmizin iqtisadçı alimləri tərəfindən vergitutma riskləri  problemlərinə 

həsr olunmuş samballı əsərlər yazılmış, bu sahədə doktorluq, namizədlik 

dissertasiyaları müdafiə olunmuşdur. Ə.Ə.Ələkbərov, S.M.Məmmədov, 

M.X.Həsənli, B.Ş.Qurbanov, Y.A.Kəlbiyev, A.Musayev,  R.B.Məhərrəmov   

A.M.Kərimov  kimi alimlər vergi sistemi və vergitutma məsələlərinin tədqiqinə öz 
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əsərlərində geniş yer ayırmışlar.  

Göstərilən sahədə aparılmış tədqiqatların və yazılmış elmi əsərlərin 

əhəmiyyətini azaltmadan qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasında 

tətbiq olunan birbaşa vergilər indiyədək ayrıca tədqiqat obyekti olmamışdır. Məhz 

buna görə də dissertasiya işi Azərbaycan Respublikasında büdcə gəlirlərinin 

formalaşmasında xüsusi rol oynayan birbaşa vergilərin tədqiqinə və 

təkmilləşdirilməsinə həsr olunmuşdur. 

Tətqiqatın məqsəd və vəzifələri. Dissertasiya işinin əsas məqsədi 

Azərbaycan Respublikasında büdcə gəlirlərinin formalaşmasında birbaşa vergilərin 

rolunu tədqiq etmək və onların optimallaşdırılması yollarını müəyyənləşdirməkdən 

ibarətdir. 

Tədqiqat işinin məqsədinə uyğun olaraq aşağıdakı vəzifələr qarşıya 

qoyulmuş və yerinə yetirilmişdir: 

-Vergilərdən yayınma halları və risklərinin moderləşdirilməsinin nəzəri-

metodoloji aspektlərinin araşdırılması; 

-Risklərin növləri və onların modelləşdirilməsi 

-Vergi auditi məqsədi ilə risklərin qiymətləndirilməsi üsulları 

-Risklərin modelləşdirilməsində statistik üsulların tətbiqinin nəzəri-

metodoloji aspektləri 

-Azərbaycan Respublikasında büdcəyə vergi daxilolmaları və ona təsir edən 

amillərin araşdırılması; 

-Vergi ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanmasının qiymətləndirilməsi; 

-Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanmasının razılıq 

meyarı əsasında qiymətləndirilməsi; 

-Vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsi təkmilləşdirilməsi 

istiqamətlərinin öyrənilməsi; 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqatın predmetini Azərbaycan 

Respublikasında Azərbaycanda vergidən yayınma risklərinin tənzimlənməsində 

istifadə olunan metod və alətlərinin tədqiqi, obyektini isə Azərbaycan 

Resublikasında vergi sistemi təşkil edir. 



7 

 

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsaslarını iqtisad elminin klassiklərinin 

vergilər və risklərin iqtisadiyyatın tənzimlənməsindəki rolu haqqındakı 

müddəaları, vergi sistemində birbaşa vergilərin rolu, vergi sisteminin 

səmərəliliyinin artırılması ilə əlaqədar nəzəri və praktiki fikirləri təşkil edir. 

     Tədqiqatın metodu. Tədqiqat işində müqayisə, qrafik, dinamika sıralarının 

təhlili və s. metodlardan istifadə edilmişdir. 

Tədqiqatın informasiya bazasını Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin, 

Vergilər Nazirliyinin məlumatları, konkret müəssisələrin hesabatları, Azərbaycanın 

vergi sisteminə aid məlumatları, internet materialları və sair təşkil edir, işin 

aprobasiyası və nəticələrin tətbiqi dissertasiyanın əsas müddəaları və işdə irəli 

sürülən təkliflər haqqında elmi məqalələr dərc edilmiş və respublikada keçirilən 

konfranslarda məruzələr edilmişdir. 

Nəticələrin elmi-praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiya işində Azərbaycan 

Respublikasının vergi risklərinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi, vergi 

sisteminin fəaliyyətinin səmərələşdirilməsinə dair təklif və tövsiyyələrin 

verilməsini, vergi qanunvericiliyində boşluqların aşkara çıxarılmasını və bütün 

bunların vergi sisteminin səmərələşdirilməsinin istifadə edilə biləcəyini nəzərə 

alaraq tədqiqatın praktiki əhəmiyyətini qeyd etmək olar. 

 Tədqiqat işinin materialları Azərbaycan Respublikasının vergi siyasətinin 

hazırlanmasında, Vergi Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsində geniş istifadə edilə 

bilər. 

Dissertasiyanın quruluşu və həcmi.  Dissertasiya giriş, üç fəsil giriş, nəticə 

və təkliflərdən, əlavələrdən və ədəbiyyat siyahısından ibarət olmaqla 76  səhifəni 

əhatə edir. 
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I FƏSİL. VERGİLƏRDƏN  YAYINMA  HALLARI  VƏ RİSKLƏRİNİN 

MODELLƏŞDİRİLMƏSİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI 

1.1. Risklərin növləri və onların modelləşdirilməsinin nəzəri-

metodoloji əsasları 

 İqtisadi proseslərdə insanların qəbul etdiyi qərarların nəticəsi özünü 

gələcəkdə göstərir. Gələcək isə naməlumdur. İnsanlar çox vaxt qeyri-müəyyənlik 

şəraitində qərar qəbul etməyə məcbur olur, başqa sözlə həmişə risk edirlər. Bu 

halda arzuolunmaz hadisələrin baş verəcəyini istisna etmək olmaz. Lakin onların 

baş verməməsindən əvvəl yaranma ehtimalı ilə zərərini azalda bilərik. Bunun üçün 

hadisələrin gələcək inkişafını proqnozlaşdırmaq, xüsusən qəbul olunmuş qərarların 

nəticəsində riski aşkar etmək, qiymətləndirmək və sonra isə onları idarə etmək 

vacibdir. Başca sözlə, risk gələcək gözləntilərlə bağlı olduğundan onun idarə 

olunması və qiymətləndirilməsi həyati önəm daşımaqdadır. 

“ Risk” məhfumu kompleks, əksərən bir-birilə ziddiyyət təşkil edən 

mərhələləri özündə birləşdirən proses olduğundan, qanunvericilikdə lazımi 

səviyyədə izah edilmədiyindən  və praktiki olaraq istifadə prosesində bəzi 

sahibkarlar tərəfindən yetərincə nəzərə alınmadığından, onun açıqlanmasında və 

elementlərinin vurğulanmasında bir çox əks və təzadlı fikirlər vardır (Kəlbiyev Y.A 

Monoqrafiya.Bakı : “Elm” 2015) 

20-ci əsrin başlanğıcında ABŞ-ın ekspertləri tərəfindən yaradılan əsərlərdə bu 

anlayışının iqtisadi təhlili haqqında məlumatlara rast gələ bilərik. İlkin olaraq 

amerikalı tədqiqatçı Nayt tərəfindən 1921-ci ildə ərsəyə gətirilən “Risk, qeyri-

müəyyənlik və gəlirlər”  adlı araşdırmayönlü əsərində riskə iqtisadi kateqoriya 

kimi izah verilmişdir. 

Frenk Nayitin fikirlərinə əsasən qeyri müəyyən vəziyyətlərin ölçülə bilən 

hissəsi risk adlana bilər. Belə ki, hal-hazırda baş verən proseslərin gələcəkdə 

ortaya çıxacaq nəticələri yəni, müəssisə üçün mənfəət yoxsa zərər kimi 

nəticələnəcəyi barədə indidən kəmiyyət və keyfiyyət anlamında müəyyən 

arqumentlər gətirilə bilirsə buna risk deyilə bilər və həmin risklərin sığortalanması 

da mümkündür. 
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- Arzuolunan gəlirin əldə edilməməsi və ya müəyyən itkilərin meydana 

gəlməsi ehtimalı riskdir;  

- Şirkətin müəyyən qərarlarına əsasən atdığı addımlar zamanı öz sərvətlərini 

itirməsi və ya xərclərinə münasib olaraq gəlir qazana bilməməsi ehtimalıdır.; -

Riskli vəziyyətlərin yaranmasının ən xarakterik səbəblərindən birincisi qeyri-

müəyyənlikdir. Bu onunla izah olunur ki, risk şəraitində müəyyən hadisələrin həm 

baş vermə, həm də əksi mümkündür. Sözügedən proses baş verdikdə isə yarana 

biləcək mümkün nəticələr üç növdür: «-» mənfi nəticə (itki baş verir), sıfır hədd 

(hər şey sabit qalır), «+» müsbət təsir (gəlir əldə olunur). Risk vəziyyəti deyilən 

anlayışdan istifadə edərək riski daha ətraflı izah etmək mümkündür.Statistik 

məsələlərlə bağlı olan risk şəraitinin bir neçə tərkib hissəsi bunlardır: 

- -Hər hansısa bir məsələdə risk mövcuddursa, demək ki burada qeyri-

müəyyənlik də vardır;  

- -Müxtəlif alternativ variantların olması qərar qəbulu zamanı risklərin də 

meydana gəlməsini özündə ehtiva edir;  

- -Alternativlər arasından seçilən bir ehtimalın icrasının qiymətləndirilməsi 

olduqca əhəmiyyətlidir. 

- Tanınmış amerikalı alim P.Drukerin  fikirlərinə əsasən nəzəri cəhətdən 

iqtisadi siyasətdə ən aşağı riskli istiqamət sahibkarlıqdır. Bununla yanaşı, o, 

müəssisələrin uzun müddət effektiv fəaliyyət göstərməsinin gələcəkdə mənfi 

arzuolunmaz proseslərdən onu sığortalamadığını da bildirir. Alimin fikrincə 

sahibkarların kifayət qədər təcrübəli və bacarıqlı olmaması sahibkarlıq fəaliyyəti 

üçün müəyyən təhlükələr yarada bilər. Bu o deməkdir ki, 

sahibkarlarda metodologiya yoxdur və ya onlar primitiv qaydalardan 

məlumatsızdırlar. (Kazımlı.X., Quliyev. İ., 2013) 

- Risk hər yerə girə bilən bir fenomen, bazarın bütün subyektlərinə xas olan 

bir şeydir. Onun əsas xarakteristikası belədir: 

• risk həmişə və təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyət sahəsindən asılı 

olmayaraq onun bütün mərhələlərində mövcuddur, bu zaman fərq yalnız onun 

dərəcəsində olabilər; 
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• riskin tamamilə aradan götürülməsi bir çox həm obyektiv, həm də 

subyektiv səbəblər (məsələn, tam informasiyanın olmaması, həm bilavasitə konkret 

bazarın, həm də bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının müntəzəm inkişaf etməsi) 

üzündən mümkündeyil. 

 Beləliklə  “risk” göstəricisinə dair deyilən bütün fikirləri 

yekunlaşdırmaq məqsədilə onu səciyyələndirən bu nəticələrə baxaq: 

İqtisadiyyatda risk: 

-Spontan itkilərin olması təhlükəsi, səmərəsiz şəraitin yaranması ilə 

gözlənilən gəlirin qazanılmaması ehtimalıdır;  

-İtkilər dediyimiz zaman əmək, maliyyə, maddi, material itkiləri başa düşülür;  

Risklərin insanların  şəxsi həyatı və fəliyyətləri ilə bağlı olan, istehsal, 

iqtisadi, 

maliyyə, valyuta, kredit, audit və s. kimi növləri var. Riskərin növləri və 

proqnozlaşdırılması ilə bağlı geniş məlumat bu ədəbiyyatlarda verilmişdir.Riyazi 

modelləşdirmə metodları riskin qiymətləndirilməsinin müxtəlif metodlarını təklif 

etmək və öyrənmək üçün imkan verir. Ən geniş yayılmış və praktiki məsələləri 

həllində tətbiq olunan metodlardan statistik, ekonometrik və digər, o cümlədən 

qeyri-səlis məntiqə əsaslanan yanaşmaları göstərmək olar. 

Beləliklə, mövcud ədəbiyyatların icmalından belə nəticə çıxara bilərik ki, 

proses və ya onu xarakterizə edən göstərici əgər normal və ya 

mal paylanmaya malik olarsa, onda statistik paylanma və ekonometrik üsulların 

tətbiqi effektiv nəticələr verir .Təzahür və prosesi xarakterizə edən göstəricilərin 

ədədi qiymətləri məlum olmadıqda və ya qeyri-müəyyənlik  şəraitində qeyri-səlis  

çoxluqlar  nəzəriyyəsinə əsaslanan və neyron şəbəkə  üsullarının  tətbiqi effektiv 

nəticələr verir.Təzahür və proses, eləcədə onu xarakterizə  edən göstəricilər normal  

və ya asimptotik normal paylanmaya malik olmazlarsa, onda prosesin təhlili, 

modelləşdirilməsi, eləcə də risklərin qiymətləndirilməsi digər üsul və modellərin 

tətbiqini zərurətə çevirir. 
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Proses və təzahürün, o cümlədən onu xarakterizə edən göstəricilərin normal 

və ya hansı asimptotik normal paylanmaya tabe olub-olmamağı X2 —x i-kvadratı 

razılıq meyarı ilə test edilir. 

Bütün bunları  nəzərə  alaraq  tədqiqat  işində  əvvəlcə  seçmə  müşahidəsi  

əsasında Azərbaycan  Respublikasında  fəaliyyət  göstərən  vergi ödəyicilərinin 

əlamət göstəricilərinin  paylanma qanunu  test edilərək normal  və ya asimptotik  

normal paylanmaya tabe  olan göstəricilər müəyyən ediləcəkdir. Sonra isə normal 

və ya asimptotik normal paylanmaya tabe  olan göstəricilər üzrə vergidən yayınma 

riski statistik  paylanma üsulları  ilə qiymətləndiriləcəkdir. Digər göstəricilər üzrə 

isə risklər  maksimum  və  minimum qiymətlərə  əsaslanan  üsul ilə 

qiymətləndiriləcəkdir. 
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1.2 Vergi auditi məqsədi ilə risklərin qiymətləndirilməsi üsullarının 

nəzəri-metodoloji əsasları 

Azərbaycan Respublikasında vergi siyasətinin aparılması zamanı risklərin 

minimum səviyyəyə endirilməsində riyazi metodların yaradılması vergi orqanları  

keçirilən ən vacib istiqamətlərdən biridir. Həmçinin vergidən yayınma hallarının 

qarşısının alınması və onun minimuma endirilməsi prioritet istiqamətlərdən biri 

kimi qarşıya məqsəd qoyulmuşdur. Bütün dövrlərdə və indinin özündə də mövcud 

olan hökumətlər vergidən yayınma hallarının qarşısını almaq qəbul edir. Buna 

qarşı ciddi mübarizə tədbirləri həyata keçirirlər. Vergidən yayınmanın müxtəlif 

səbəbləri vardır. Bu səbəblər dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə qarşı 

mülkiyyətçinin öz əmlakını, gəlirlərini və kapitalını qorumaq cəhdi kimi meydana 

çıxır.Vergidən yayınmanın səbəblərini aşağıdakı dörd qrupa bölmək olar 

(“Azərbaycan vergi xəbərləri “ jurnalı – №-5,10,11 (2017)): 

1) mənəvi səbəblər; 

2) siyasi səbəblər; 

3) iqtisadi səbəblər; 

4) hüquqi və texniki səbəblər. 

Vergi ödəyicilərinin maliyyə hesabatı formasında əks etdirilən müxtəlif 

göstəricilərin bir-biri ilə müqayisəsi əsasında müxtəlif maliyyə əmsalları hesablanır 

və təhlil edilir. Maliyyə əmsalları modeli də bu əmsalları bir kriteriya kimi əsas 

götürərək hesablamalar aparılmasını təmin edir. Maliyyə əmsalları bütün dünyada 

ümumi qəbul edilmiş obyektiv kriteriyalardır. Maliyyə əmsalları modelinin  

məqsədlərindən biri də vergi ödəyicilərinin fəaliyyətləri haqqında obyektiv 

informasiya vermək və əgər gözlənilən göstəricilərdən kənarlaşmalar varsa, 

bunların vergidən yayınma riskinə olan təsirini araşdırmaqdır. 

Bu model audit seçmə sistemində müəyyən edilmiş əhatə dairəsinə daxil olan 

vergi ödəyiciləri üzərində tətbiq edilir. Tədqiqat üçün seçilmiş vergi ödəyicilərini 

öz ölçülərinə görə 4 qrupda qruplaşdırırıq (Cədvəl 1) 
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Cədvəl 1. Vergi ödəyicilərinin ölçüsünə görə qrupları 

 

Qrupun №-si 

Ks-sı 

Qrupun adı 

4 Ən böyük 

3 Böyük 

2 Orta 

1 Kiçik 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

Bu qruplaşdırma aşağıdakı göstəricilər üzrə həyata keçiriləcəkdir: 

- Əsas vəsaitlər və sair dövriyyədən kənar aktivlər; 

- Vəsaitlər və məsrəflər; 

- Hesablaşmalar və sair aktivlər; 

- Cəmi gəlirlər. 

Hər bir vergi ödəyicisi yuxarıdakı 4 göstərici üzrə ayrı-ayrı siniflərə bölünür. 

Vergi ödəyicisi  bu 4 göstərici  içərisində dəyər üzrə müxtəlif qruplarda yer alacaq. 

Məsələn, müəssisə “Ehtiyatlar və məsrəflər” ə görə 2-ci qrupda, yəni “Orta” 

ölçüdə, “Cəmi Gəlirlər” ə görə  4-cü qrupda,  yəni  “Ən Böyük” qrupda yer alırsa, 

onda həmin müəssisə model üçün 4-cü qrup olan “Ən Böyük” qrupa aid edilir. 

Hər vergi ödəyicisi ölçülərinə (hansı qrupa uyğun gəlməyi) görə 

qruplaşdırıldıqdan  sonra  müxtəlif maliyyə əmsalları hesablanır. Ölçülərinə görə 

vergi ödəyiciləri üçün risk balı  intervalları  müəyyən olunur.  Bu zaman bütün 

siniflər və böyük müəssisələr üçün eyni olaraq istifadə edilmişdir. Hesablanacaq 

maliyyə əmsalları aşağıdakı qaydada siyahıya alınmışdır. 

1. Vergiyə cəlb olunan mənfəət / Əsas vəsaitlərin orta illik balans dəyəri 

Müəssisənin  fəaliyyətinin səmərəliliyini  göstərən bir maliyyə  əmsalıdır. 

Müəssisənin sərəncamında olan aktivlərdən necə istifadə edildiyini xarakterizə 

edir. Əsas vəsaitlərın orta illik balans dəyəri cari ilin əvvəlinə və sonuna 

səviyyələrinin hesabi  ortası kimi hesablanmışdır. Bu əmsalın ədədi qiymətinin 

kiçik olması daha çox risk olduğunu göstərir. Bu əmsalın ədədi qiyməti üzrə vergi 

ödəyicilərinin qruplaşdırılması intervalları və hər bir qrup üzrə “Risk balı” 2 saylı 

cədvəldə verilmişdir: 
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Cədvəl 2. Vergiyə cəlb olunan mənfəətin əsas vəsaitlərin orta illik balans dəyərinə 

nisbəti göstəricisinə görə vergi ödəyicilərinin qruplaşdırılması 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

2. Vergiyə cəlb olunan mənfəət / Nizamnamə kapitalı 

Əmsallarda istifadə olunan gəlir anlayışı vergidən əvvəlki, yəni vergiyə cəlb 

olunmamış  gəlirlərdir. Bu əmsal ilə istənilən müəssisənin istifadə etdiyi sərmayə 

ilə nə qədər gəlir əldə edə bilməsini, başqa  sözlə səmərəliliyini  təhlil etmək 

mümkündür. Səmərəlilik əmsalının  ədədi qiyməti  kiçik olduqda, vergi  riski bu 

əmsal əsasında  hər bir qrup  üzrə “Risk balı”  3 saylı cədvəldə verilmişdir. Risk 

balı vermə cədvəli aşağıdakı kimidir: 

Cədvəl 3. Vergiyə cəlb olunan mənfəəti nizamnamə kapitalı nisbəti göstəricisinə görə 

vergi ödəyicilərinin qruplaşdırılması 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

 

 

  

Nisbət intervalları Risk Balı 

>0,05 0 

0,05-0,03 

03 

1 

0,03-0,02 

D2 

2 

0,02-0,01 

Öl 

3 

0,01-0,005 

005 

4 

0,005-0 5 

Nisbət intervalları Interval lan Risk Balı 

>5 0 

5-4 1 

4-3 2 

3-2 3 

2-1 4 

1-0 5 
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3. Ümumi Gəlirlər / Seçmə üzrə orta gəlir 

Modelin əvvəlində müəyyənləşdirilən əhatə dairəsinə daxil edilən bütün vergi 

ödəyicilərinin orta  gəlirləri ilə bu vergi ödəyicinin gəliri arasındakı nisbəti əks 

etdirir. Əmsalın ədədi qiymətinin kiçik olması daha çox risk olduğunu göstərir. Bu 

əmsal üzrə “Risk balı” qruplar üçün 4 saylı cədvəldə verilmişdir: 

Cədvəl 4. Ümumi gəlirlərin seçmə üzrə orta gəlirə nisbəti göstəricisinə görə vergi 

ödəyicilərinin qruplaşdirılması 

 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

4. Hesablanan Vergilər / Ümumi Gəlirlər  

Hesablanan  vergilər bütün vergi növlərini və həmin il üçün hesablanmış 

cərimələrdən ibarətdir. Buraya keçmişdəki ödənilən cərimələr daxil deyil və şəxsi 

hesab vərəqindən əldə edilir. Vergi ödəyicisinin gəlirlərinin vergiyə cəlb edilmə 

səviyyəsi  azdırsa, onun  vergi ödəməmək  riski yüksəkdir. Əmsalın  kiçik olması 

daha çox risk olduğunu göslərir.  Bu əmsal əsasında  hər bir qrup üzrə “Risk balı” 

5 saylı cədvəldə verilmişdir: 

 

 

 

 

 

 

 

Nisbət intervalları 

Interval kin 

Risk Balı 

>2 0 

2-1,5 1 

1,5-1 2 

1-0,5 3 

0,5-0,25 

5 

4 

0,25-0 5 
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Cədvəl 5 Hesablanan vergilərin ümumi gəlirlərə nisbəti göstəricisinə görə vergi 

ödəyicilərinin qruplaşdırılması 

 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

 

5. Ödənilmiş Vergilər / İl ərzində daxil olmuş əsas vəsaitlər  

Hesablanan  verginin gəlirə nisbətinə oxşar bir göstərici olan ödənilmiş 

vergilər əmsalı da vergi ödəyicinin gəlirinə görə ödədiyi verginin payını nəzərdə 

tutar. ödənilmiş vergilər şəxsi hesab vərəqindən  əldə edilir.  Əgər bu əmsalın 

ədədi qiyməti kiçikdirsə, onda  vergidən  yayınmanın olacağına bu bir işarədir. 

Nisbətin kiçik olması  daha çox risk olduğunu  göstərir. Bu əmsal əsasında hər bir 

qrup üzrə “Risk balı” 6 saylı cədvəldə verilmişdir: 

Cədvəl 6 Ödənilmiş  vergilərin  il ərzində  daxil olmuş  əsas vəsaitlərə  nisbəti 

göstəricisinə görə vergi ödəyicilərinin qruplaşdırılması 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

 

 

 

Nisbət intervalı Risk Balı 

>0,3 0 

0,3 – 0,2 1 

0,2 - 0,1 2 

0,1 – 0,05 

15 

3 

0,05 -0,02 

02 

4 

0,02 – 0 5 

Nisbət intervalı Risk Balı 

>0,25 0 

0,25 – 0,2 

2 

1 

0,2 – 0,15 

5 

2 

0,15-0,05 

5 

3 

0,1 -0,005 

5 

4 

0,05-0 5 
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6. Cəmi xərclər / ümumi gəlirlər 

Gəlirlərin məsrəfləri örtməsi əmsalı da deyilə biləcək bu əmsal gəlirliliyin 

nəzərdən keçirilməsini təmin edər. Əmsalın böyük olması daha çox risk olduğunu 

göstərir. “Risk palı” 7 saylı cədvəldə aşağıdakı kimidir: 

Cədvəl 7 Cəmi xərclərin ümumi gəlirlərə nisbəti göstəricisinə görə vergi 

ödəyicilərinin qruplaşdırılması 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

Aşağıdakı düsturun köməyi ilə 0-5 intervalı arasında model balı əldə edilir. 

Əgər modellərin nəticələri eyni olarsa, onda onların çəki əmsalları da eyni olur. 

Modellərin test edilməsindən əldə onunan vergi ödəyicilərinin vergilərdən 

yayınması üzrə risk balı aşağıdakı kimi hesablanır: 

                                   

Burada, n - alt modellərin sayı; m - vergi ödəyicisinin sayı; Ri - i-ci vergi 

ödəyicisinin model üzrə risk balı; cj –j-ci modelin çəkisi; bij - i nömrəli vergi 

ödəyicisinin j-ci alt model balıdır. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin  Maliyyə  Bakanlığının Vergi İdarəsində audit 

məqsədi ilə bir sıra vergidən yayınma risk modelləri işlənilmişdir. Həmin 

modellərə müvafıq olaraq Türkiyə Cümhuriyyətinin “Cybersoft” şirkəti tərəfındən 

Nisbət intervalı  
 

Risk Balı 

<0,75 0 

0,75 – 0,8 

»,8 

1 

0,8 - 0,85 

>5 

2 

0,85-0,9 

>,9 

3 

0,9-0,95 

95 

4 

>0,95 5 
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Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin tapşırığna əsasən AVİS-də 

(Avromatlaşdırılmış Vergi  İnformasiya  Sistemi) audit  məqsədi  ilə risk modelləri  

proqramlaşdırılmışdır. 

Həmin modellər aşağıdakılardan ibarətdir: (“AR-nın Vergi Məcəlləsinə əlavə və 

dəyişikliklər edilməsi haqqında AR Qanunu”. Bakı, 2019) 

I. Baxılan vergi ili ərzində müxtəlif bəyannamələrin müqayisəsi modeli:  

      Fərqli bəyannamələrdəki məlumatlar çarpaz kontrola tabe edilir. 

II. Baxılan vergi ili ilə əvvəlki illərin vergi itkisinin müqayisəsi modeli:  

     Vergi ödəyicisinin illər üzrə fəaliyətini təhlil edən modeldir. 

III. Statistik təhlil modeli: Bu modeldə vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini 

əks etdirən göstəricilərə (vergi itkisi faktorları) əsasən vergi ödəyiciləri siniflərə 

bölünür və bunlar üzərində statistik təhlil aparılır. 

IV. Maliyyə  nisbətləri analiz modeli: Bu modeldə vergi ödəyicilərinin 

fəaliyyətini əks etdirən əsas maliyyə göstəricilərinin, o cümlədən qazanc və zərəri 

göstərəninin müvafiq nisbətləri hesablanır. Bunların içindən vergi ödəyicilərinin öz 

qrupları içindəki ortalamalardan kənara çıxmaları üzərində təhlil aparılır. 

V. Xarici məlumatlar modeli: Bu modeldə daha çox xarici mənbələrdən 

gələcək vergilərlə aparılacaq təhlillər əhatə olunur. 

Birinci “Baxılan vergi ili ərzində müxtəlif bəyannamələrin müqayisəsi 

modelində bəyannamələr arasındakı əlaqələr arasında müqayisə aparılır. Burada 

beş əsas amil yer alır: 

1. Mənfəət bəyannaməsində olan mal və xidmətlərin satışından əldə edilən 

gəlirin ƏDV bəyannaməsindəki ƏDV-si aparılan mal və xidmətlərin satış miqdarı 

ilə qarşılaşdırılması birinci göstəricidir. Əgər mənfəət bəyannaməsindəki dəyər 

ƏDV bəyannaməsindəki dəyərdən azdırsa, onda bu vergi ödəyicisinin hesabatlarını 

mütləq  yoxlamaq lazımdır. Bəyannamələrdəki adlar və sahə kodları verilir. Belə 

ki, mənfəət bəyannaməsindəki "Məhsulların təqdim olunmasından, iş 

görülməsindən və xidmətdən gəlir (200)" + "Amortizasiya olunan əsas vəsaitlərin 

təqdim olunmasından gəlir (201)" + "Amortizasiya olunmayan aktivlərin təqdim 

edilməsindən gəlir (202)"  + "Əvvəlki illərə aid olan və hesabat ilində təyin 
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olunmuş gəlirlər (216)" + "Yuxarıdakı bəndlərdə nəzərdə tutulmayan başqa gəlirlər  

(217)"-nin cəmi ilə ƏDV bəyannaməsindaki "Əməliyyatlar üzrə ümumi (303)" 

müqayisə olunur. Bu müqayisədə müəssissənin çalışma tipi əsas mahiyyət daşıyır 

və risk balı vermə cədvəli aşağıdakı kimidir: 

 

Cədvəl 8 Əmtəə və xidmətlərin satışı üzrə nisbət intervalları və risk balı 

 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

 

 

 

2. “Mənfəət bəyannaməsindəki əmək haqqı (225-1)” ilə “Ödəmə mənbəyində 

apanlan vergi bəyannaməsində bunun ekvivalenti olan dəyər muzdlu işlə əlaqədar 

alınan gəlirlər(103)” müqayisə olunur. Bu müqayisədən alınan məlumat hesablama 

metoduna və kassa  metoduna  görə fərqli  sətirlərdən  alınır.  Hesablama metodu 

üçün 5 sütun, kassa  metodu üçün  9 sütundan  alınır.  Bu iki sayın  fərqli olmasını 

risk balına çevirən cədvəl aşağıdakı kimidir: 

 

 

 

Nisbət intervalı  Risk Balı 

1 - 0,95 0 

0,95-0,90 

1,90 

I 

0,90 – 0,85 

,85 

2 

0,85 -0,80 

1,80 

3 

0,80 – 0,75 

1,75 

4 

<0,75 və 1 

ə >1 

5 
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Cədvəl 9 Əmək haqqı üzrə nisbət intervalları və risk balı 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

3.Mənfəət bəyannaməsində gəlirdən çıxılan vergilər əhatə dairəsindəki 

“Torpaq vergisi (242)” ilə “Torpaq  vergisi  bəyannaməsindəki  bəyan (616)” 

arasında çarpaz yoxlanma aparılır. Bu çarpaz yoxlanmanın risk bal vermə cədvəli 

bu şəkildədir: 

Cədvəl 10. Torpaq vergisi üzrə nisbət intervalları və risk balı 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

4. “Mənfəət bəyannaməsində gəlirdən çıxılan vergilər” əhatə dairəsindəki “Əmlak 

vergisi (243)” ilə “Əmlak vergisi bəyannaməsindəki bəyan (509)” arasında çarpaz 

yoxlanma aparılır. Bu çarpaz yoxlanmanın risk bal vermə cədvəli bu şəkildədir: 

Nisbət intervalları 

Ntervallan 

Risk Balı 

1 - 0,95 0 

0,95 -0,90 

,90 

1 

0,90 – 0,85 

,85 

2 

0,85-0,80 

,80 

3 

0,80-0,75 

,75 

4 

<0,75 və 1 

3 >1 

5 

Nisbət intervalları 

 

Risk Balı 

1 -0,9 

S 

0 

0,95 -0,90 

0,90 

1 

0,90-0,85 

0,85 

2 

0,85-0,80 

0,80 

3 

0,80-0,75 

0,75 

4 

<0,75 və 1 

/ə >1 

5 
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Cədvəl 11 Əmlak vergisi üzrə nisbət intervalları və risk balı 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

5. “Mənfəət bəyannamaəsində gəlirdən çıxılan vergilər” əhatə dairəsindəki 

“Mədən vergisi (244)” ilə “Mədən vergisi bəyannaməsindəki bəyan (723)” 

arasında çarpaz yoxlama aparılır. Bu çarpaz yoxlanmanın risk bal vermə cədvəli bu 

şəkildədir: 

Cədvəl 12. Mədən vergisi üzrə nisbət intervalları və risk balı 

Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a century, its 

new realities and prospects”, 2014 

 

 Bu 5 çarpaz  yoxlama  qaydası  ilə əldə edilən ballardan  risk balını  

hesablaınaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə olunur: 

Nisbət intervalı Risk Balı 

1 - 0,95 0 

0,95-0,90 

),90 

1 

0,90 – 0,85 

1,85 

2 

0,85- 0,80  

),80 

3 

0,80- 0,75 

),75 

4 

<0,75 və 1 

ə >1 

5 

Nisbət intervalı 

 

Risk Balı 

1 -0,95 

5 

0 

0,95-0,90 

0,90 

1 

0,90- 0,85 

0,85 

2 

0,85- 0,80 

0,80 

3 

0,80- 0,75 

0,75 

4 

<0,75 və 1 

/ə >1 

5 
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Burada,  n - alt modellərin sayı; m - vergi ödəyicisinin sayı; Ri - i-ci vergi 

ödəyicisinin model üzrə risk balı; cj- j-ci modelin çəkisi; bij – i nömrəli vergi 

ödəyicisinin j-ci alt model balıdır. 

   Alt çəkiləri aşağıdakı şəkildədir: 

                 c1=0.2, c2 = 0.2,   c3 = 0.2,     c4 = 0.2,     c5 = 0.2 

İkinci “Baxılan vergi ili ilə əvvəlki illərin vergi itki faktorları müqayisəsi” 

modelində vergi ödəyicilərinin bir vergi ili müddətində alınan bəzi itki 

faktorlarının keçmiş illərdəki dəyərin nə qədər kənara çıxması o vergi ödəyicisinin 

araşdırılmasının lazım olmasını ortaya qoyur. Məsələn, bir vergi ödəyicisinin 

keçmiş vergi müddətində göstərdiyi gəlir bu ilkindən daha yüksəkdirsə, potensial 

olaraq vergi qaçırma riski daha  yüksəkdir. Belə  ki, müəssisəiərin  qazanc  

məqsədi olması səbəbi zamanla  gəlir və qazanc səviyyələrinin yüksəlməsi və ya 

eyni səviyyədə qalmasının gözlənilməsidir. Əgər bu dəyərlərdə azalma varsa, 

müəssisədə çətinlik olub-olmamasına baxılır və problem olanda həll olunmalıdır. 

Bu sistemdə vergi ödəyicilərinin bir vergi ili ərzində alınan vergi itkisi 

faktorlarının dəyərinin keçmiş illərdəki dəyərlərindən faiz olaraq kənara 

çıxmalarının vergi riski göstəricisi ola biləcəyi nəzərdə tutulmuşdur. Bu nəzərdə 

tutlmanın  əsası ticarət  qurumlarının olması  səbəbləri  ticarətdən qazanc əldə 

etməkdir. Bu modeldə istifada olunacaq vergi itki faktorları 3-cü model olaraq izah 

ediləcək “statistik analiz modeli”ndə də istifadə  olunacaqdır. İki model arasındakı  

fərqi  belə izah edə bilərik. “Statistik analiz modeli”ndə araşdırma mövzusu olan 

əhatə dairəsi olaraq öz içərisində araşdırılır. Bu modeldə isə seçilən müəssisənin 

vergi itki faktorları öz  məhsuldarlığını ortaya qoya biləcək şəkildə keçmiş 

məhsuldarlıqları ilə müqayisə olunaraq  araşdırılır.  İlk mərhələdə  sadəcə keçmiş il 

müqayisə olunur, ancaq gələcək illərdə lazımlı məlumat topladıqca müqayisələr 

keçmiş 3 ilin orta qiyməti ilə edilir. 
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Modellərin istifadə edəcəyi vergi itki faktorları siyahısı bəyannamələrdəki 

sahə nömrələri ilə aşağıda verilmişdir. Bu cədvəl analiz və layihələşdirmə 

prosesində dəyişikliyə məruz qalacaqdır. 

 

Cədvəl 13. Vergi itki faktorları siyahısı 

Mənbə: Samadzade Z.А. “Stages of a long way - the economy of Azerbaijan for half a 

century, its new realities and prospects”, 2014 

 Göstərilən vergi itki faktorlarının sistem tərəfındən necə istifadə olunduğunu 

başa düşmək üçün müqayisə və risk balı verməsini bir misalla izah edək. Vergi itki 

faktorlarının qurum Toplam gəlirlərini gözdən keçirsək müəssisə keçmiş ilə 

müqayisədə 5%-lik bir azalma olmuşdur. Gözlənilən artım olmağı labüd olduğu 

zaman bu azalmanı araşdırmaq üçün bir hal təşkil edir. Bu azalmadakı faktor 

müəssisənin qərarlarının xaricindəki sektordakı bir irəliləməyə də istinad edə 

bilməsidir.  Hər bir vergi  itkisi faktoruna  görə  faiz ilə əlaqədar kənara çıxma risk 

bal verməsi müəyyənləşdirilir. 

“Malların  təqdim edilməsindən, iş görülməsindən  və xidmət göstərilməsində 

gəlir (200)”, “Cəmi gəlirlər (218)” və rentabellik dəyərlərindəki azalma çox olarsa 

onda risk çoxdur. Hər bir qrup üzrə “Risk balı” 14 saylı cədvəldə verilmişdir: 

 

 

 

 

Sıra 

Sayı 

Vergi 

bəyannaməsində  kodu 

Vergi  İtki  Faktorları adı 

1 200 Məhsulların təqdim olunmasından, iş görülməsindən və 

xidmət göstərilməsindən gəlir 

2 218 Cəmi Gəlirlər 

3 219 Ümumi gəlirdən çıxmalar 

4 225 Təqdim edilmiş mallar, iş görülməsi və xidmət 

göstərilməsi üzrə birbaşa xərclər 

5 245 Cəmi xərclər 

6  Gəlir (Rentabellik) 
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Cədvəl 14 Azalmanın intervalları üzrə risk balı 

Mənbə: Самедзаде З.А “Этапы большого пути - экономика Азербайджана за полвека, 

её новые реалии и перспективы”, 2014 

 "Ümumi  gəlirdən çıxılmalar (219)", "Təqdim edilmiş mallar, iş görülməsi və 

xidmət göstərılməsi üzrə birbaşa xərclər (225)" və "Cəmi xərclər (245)" üçün artım 

çoxdusa, onda risk də çoxdur. 

Vergi itkisi faktorlarından tək bir risk balını əldə etmək üçün aşağıdakı 

göstərilən düsturdan istifadə olunur.  Bu mərhələdə modellərin çəkiləri eyni qəbul 

edilir. Model testlərindən əldə edilən nəticələrə görə əhəmiyyətləri (Cədvəl 15)-də 

aşağıdakı şəkildə tapılır:     

Cədvəl 15. Vergi itki faktorlarından tək bir risk balını  əldə  etmək üçün qiymətləndirmə 

Mənbə: Самедзаде З.А “Этапы большого пути - экономика Азербайджана за полвека, 

её новые реалии и перспективы”, 2014 

 

Azalma Faizi Risk Balı 

<0% 0 

0 % —5% 1 

5 % - 10% 2 

10% - 15% 3 

15 % - 20% 4 

>20% 5 

 

Artma Faizi Risk Balı 

<0% 0 

0 % - 5% 1 

5 % - 10% 2 

10% -35% 3 

15 % - 20% 4 

>20% 5 
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Burada, n- alt modellərin sayı;  m - vergi ödəyicisinin sayı;  Rt - i-ci vergi 

ödəyicisinin model üzrə risk balı; cj - ci modelin çəkisi; - bij nömrəli vergi 

ödəyicisinin j-ci alt model halıdır. 

Alt çəkiləri aşağıdakı şəkildədir: 

    ct = 0,1667;     c2 = 0,1667;     c3 = 0,1667;    c4 = 0,1667;   c5 = 0,1667  

Üçüncü “Statistik  analiz  model”i  statistik  paylanmalara  əsaslanan bir 

modeldir və daha çox elmi xarakterə malikdir. Lakin bu modelin Azərbaycan 

Respublikasına tətbiqi  birmənalı  şəkildə  baxıla bilməz. Bu modeldə vergi 

ödəyicilərinin risk amilləri (göstəricilərinin) paylanması normal və ya asimtetik 

paylanmaya malik olmaları  test edilmədən Z standart  normal paylanma əsasında 

risklər qiymətləndirilir.  Lakin bir sıra praktiki məsələlərdə bu ümumi fərziyyə 

(normallıq haqqında) də pozula bilir. Nəticədə adekvat nəticə alınmır.  
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1.3. Rislərin modelləşdirilməsində statistik üsulların tətbiqinin nəzəri-

metodoloji əsasları. 

Vergidən yayınma hallarında risklərin qiymətləndirilməsinin bir sıra üsul 

və modelləri mövcuddur. Daha geniş yayılanı və praktiki məsələlərin həllində 

tətbiq ediləni riyazi statistik xarakteristikalara əsaslanan modellərdir. Statistik 

təhlil modellərində bir qayda olaraq hesab edilir ki, proses ehtimal paylanmaları 

olaraq normal və ya asimptotik normal qanuna (Bernuli, Puasson, eksponensial, 

və s.), və ya asimtotik normal statistik paylanmaya (x2 ~ xi-kvadratı paylanma, t 

- paylanma, F-paylanma və s.) malik olur. Məsələn, vergidən yayınmanı 

xarakterizə edən göstərici və ya göstəricilərin kombinasiyasına əsasən statistik 

analizə, başqa sözlə statistik paylanmaların köməyi ilə (z— paylanma, X2 — xi-

kvadrat paylanma, t-paylanma, F-paylanma və s.) vergidən yayınma riskləri 

qiymətləndirilərsə, onda hesab edilir ki, bu kəmiyyətlər normal qanunla 

paylanır. Burada normal paylanma dedikdə, tədqiq edilən göstəricinin orta 

qiyməti (riyazi statistikanın termini ilə desək, riyazi gözləməsi) ətrafında 

əlamətin baş vermə ehtimalı daha yüksək, orta kəmiyyətdən  kanarlaşdıqca 

göstəricinin əlamətinin baş vermə ehtimalı azalmağa başlaması başa düşülür. 

Riyazi gözləmə və ya orta qiymət kəmiyyətin bütün  mümkün qiymətinin çəkili 

ortasıdır. Burada çəki əmsalı kimi kəmiyyətin müvafıq qiymətinin ehtimalı  

götürülür. Əgər kəmiyyətin müvafıq qiymətinin  ehtimalı bərabər  olarsa, onda 

riyazi gözləmə və ya çəkili orta adi orta qiymətlə üst-üstə  düşür. Göstəricinin 

orta kəmiyyətindən  kənarlaşmasını  xarakterizə edən kəmiyyət isə dispersiyadır 

(“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.” Bakı, 2001). Dispersiya kəmiyyətin 

konkret qiymətinin onun aldığı bütün qiymətlərinin orta qiymətindən 

kənarlaşmasını (sapmasını) xarakterizə edir. Normal paylanmaya malik prosesin 

öyrənilməsi və idarə edilməsi məhz bu iki statistik  xarakteristika - riyazi 

gözləmə və dispersiya ilə bağlıdır. Amerika  iqtisadçısı  iqtisadiyyat üzrə Nobel 

mükafatı laureatı Milton Fredmen demişdir ki, iqtisadi siyasətdə bəzən 

qərarların qəbul edilməsi göstəricinin orta kəmiyyətinə  əsaslanır. Lakin, bu orta 

dərinliyi 4 futdan (təxminən 1,22 metr) çox olmayan çayı asanlıqla piyada 
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keçmək mümkün olacağı qərarına bənzəyir. Halbuki, çayın elə yeri ola var ki, 

dərinlik  insan  boyundan  xeyli  çox olsun. Yəni  risk  böyük  ola bilər. Ona 

görə də bu zaman düzgün  qərar qəbul edilməsi üçün orta qiymətdən başqa, 

ikinci xarakteristik  göstərici  lazim  gəlir. Bu xarakteristik  göstərici  

dispersiyadır. Məhz bir çox hallarda  dispersiya risk ölçüsü kimi qəbul edilir 

(“Azərbaycan vergi xəbərləri “ jurnalı – №-5,10,11 (2017)). Qeyd etmək lazımdır ki, 

dispersiya risk ölçüsü kimi paylanma normal və ya normala yaxın olduqda 

"yaxşı" işləyir. Əksər  bioloji və iqtisadi proseslərin normal paylanmaya malik 

olduqları müvafiq elmlər tərəfındən sübut olunmuşdur.Məsələn, insanların boy 

uzunluqları normal paylanmaya malikdir. Yəni, insanların boy uzunluqlarını  

müşahidə etdikdə orta boya (burada orta boy dedikdə, müşahidə olunan toplum 

içərisindəki insanların boy uzunluqlarının orta kəmiyyəti başa düşülür) malik 

adamlara daha çox rast gəlməsi ehtimalı var. Orta boya nəzərən boy uzunluğu 

azaldıqca və ya artdıqca rast gəlməsi ehtimalı da azalmağa başlayır. Təbii ki, 

burada prosesin  bircinsliliyini  unutmaq  lazım deyil. Məsələn, 21 yaşdan 

yuxarı  kişilər və ya qadınlar arasında müşahidənin aparılması prosesin 

bircinsliliyinə dəlalət etmiş olar. Qeyd edək ki, idman  yarışlarında idman 

növləri, yaş və çəki qruplarının ayrılması prosesin  bircinsliliyinin yaradılmasına 

xidmət edir ki, bu da həqiqətin üzə çıxanlmasında riskləri azaldır. 

Öyrənilən kəmiyyətin dispersiyası  böyükdürsə, bu o deməkdir ki, kəmiyyətin 

orta qiymətdən kənarlaşması da böyükdür. Əksinə, əgər dispersiya kiçikdirsə, onda 

əyrinin qanadları orta kəmiyyət ətrafına yığılır. Bu zaman normal paylanan 

kəmiyyətin ona qiymətinin dəyişməz qalması şərti ilə onun baş vermə ehtimalının 

(ehtimalın sıxlıq funksiyasının) qrafıki təsvirində əyrinin qanadları daha geniş 

açılmış olur. Bu zaman qiymətləndirmə effektiv adlanır. Müşahidə və ya sınaqlar 

vasitəsi ilə kəmiyyətin hesablanmış orta qiyməti həqiqi orta qiymətinə bərabər 

olmazsa, onda meylli qiymət adlanır.  Əks halda, yəni  bərabər olarsa, onda 

meyilsiz qiymət adlanır. Əgər ehtimallar  üzrə statistik qiymətin limiti həqiqi 

(doğru) qiymətinə  barabər olarsa, onda statistik tutarlı qiymət adlanır. Başqa  sözlə 

böyük seçmələr üçün  statistik qiymət dəqiq alınarsa  onda bu zaman tutarlı olur. 
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Əksər praktiki məsələlərin həllində meylsiz statistik qiymət həm də tutarlı 

olur. Bəzən kiçik ölçülü seçmələrdə statistik qiymət meylli olmasına baxmayaraq 

tutarlı olur. Hətta elə hal ola bilər ki, kiçik seçmədə sonlu riyazi gözləməyə malik 

olmayan statistik qiymət də tutarlı ola bilər. Müşahidəlarin sayı artdıqca (seçmənin 

ölçüsü artdıqda) ehtimalın paylanması həqiqi qiymət ətrafında simmetrik olur. Bu 

isə statistik qiymətin asimmetrik meylsiz olmasını göstərir. Statistik qiymətin 

həqiqi qiymətə  çevirilməsi onu göstərir ki, o tutarlı qiymətdir. Belə 

qiymətləndirmə  statistik  təhlildə  vacib amildir.  Çünki bəzən kiçik ölçülü 

seçmələrdə meylsiz statistik qiymət tapmaq mümkün olmur. Əgər heç olmasa 

meylliyin istiqamətini müəyyən etməklə tutarlı statistik qiymət tapılarsa, bu 

statistik qiymətin heç olmamağından daha yaxşıdır. 

Ancaq onu da bilmək lazımdır ki, elə hal ola bilər ki, kiçik ölçülü seçmələrdə 

tutarlı statistik qiymət tutarsız qiymətə nəzərən daha pis olsun (məsələn, tutarlı 

statistik qiymətin böyük orta kvadratik səhvi ola bilər). Əgər meylli qiymətin 

dispersiyası meylsiz qiymətin dispersiyasından kiçikdirsə, onda meylli qiymətə 

üstünlük  vermək olar.  Həmçinin kiçik dispersiyaların olmasına görə də tutarlı, 

lakin meylli qiymətə   meylsiz qiymətdən və  ya tutarsız  qiymətdən  üslünlük  

vermək  olur. 

Bir qayda olaraq sınaqların və ya müşahidələrin sayı artdıqca dispersiya azalır 

va tədqiq edilən kəmiyyətin qiymətləndirilməsində həqiqi qiymətdən 

kənarlaşmanın riski də azalmış olur. 

Burada  x - əlamətin orta qiymətidir. Göründüyü  kimi dispersiyanın  kiçik 

olduğu hal effektiv qiymətləndirməyə, dispersiyanın böyük olduğu hal isə effektsiz 

qiymətləndirməyə uyğundur. Əgər x - hesablanmış orta qiymət həqiqi qiymətə 

bərabər olarsa, onda hər iki  halda qiymətləndirmə həmçinin meylsiz olur. Buradan 

aydın görmək olar ki, x  kəmiyyətinin dispersiyanın dəyişməsinə görə onun 

ehtimalının sixlıq funksiyasının qrafıki  də dəyişir. Daha  doğrusu dispersiya 

azaldıqca kəmiyyətin  başvermə  ehtimalının sıxlıq funksiyasının qanadları ona 

qiymət ətrafına sıxılır. 
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Qeyd edək ki, heç də bütün proseslər normal qanuna tabe deyil. Məsələn 

fızikada “ağır quyruq” prosesi normal qanuna tabe deyil. 

Statistik üsullardan başqa sözlə seçmə nəzəriyyənin prinsip və qanunlarından 

ictimai həyatda müxtəlif  proseslərdə  insanların  fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsində, prosesin  daxili  təbiətinin üzə  çıxarılmasında istifadə 

etmək mümkündür. Belə ki, “baş verən proses  və ya hadisədə düzgün olan 

(mütləq həqiqət) necə olmalı idi, ancaq faktiki necədir” sualı həmişə insanları 

düşündürüb. Düşünməyə  səhvlərin və ya risklərin mövcud olması səbəb olur. 

Yuxarıda qeyd etdik ki, statistik üsullar risklərin qiymətləndirilməsində geniş 

tətbiq edilir.  Vergi  auditi  məqsədləri  üçün risklərin qiymətləndirilməsi  

Styudentin t-paylanması vasitəsi ilə də həyata keçirilir. Styudent paylanmasından 

adətən göstəricinin orta kəmiyyətinin qiymətləndirilməsi ilə əlaqəli olan məsələlərə 

istifadə edilir. Styudentin t - paylanması bir parametri (sərbəstlik dərəcəsinin sayı) 

olan kəsilməz birölçülü  paylanmadır. Styudent paylanmasının şəkli normal 

paylanmanın şəkilinə oxşayır.  Başqa sözlə  sərbəstlik  dərəcəsinin sayı artdıqca 

normal paylanmaya daha yaxın olur. Fərq ondadır ki, Styudent paylanmasında 

əyrinin quyruğu  normal  paylanmaya nəzərən daha da  sürətlə sıfıra yaxınlaşır. 

Sınaqların sayı  k - ∞ olduqda t - paylanma normala yaxınlaşır. Praktiki olaraq 

müəyyən edilmişdir  ki,  k > 30 olduqda  t –paylanmanı  təxmini olaraq normal 

paylanma hesab etmək olar. 

Styudent  paylanması  daha çox normal paylanmaya malik olan iki seçmənin 

orta qiymətlərinin yoxlanmasında və  inamlı intervalların qurulmasında tətbiq 

edilir. Lakin bu paylanmadan digər məqsədlər üçün  də  məsələn, dispersiyaların 

əhəmiyyətliliyinin qiymətləndirilməsində istifadə edilir. Həmçinin digər 

paylanmalardan fərqli olaraq t-paylanma ilə daha kiçik ölçülü seçmədə etibarlı 

qiymətləndirmə mümkün ola bilər. 

Əgər göstəricinin orta kəmiyyətin həqiqi qiyməti məlum olmazsa, onda bu 

zaman seçmə üzrə hesablanmış orta qiymət sıftr ilə müqayisəsi  qiymətləndirilir. 

Bu hala sıfır hipotezin yoxlanması deyilir. Bu zaman t —test aşağıdakı kimi olur:            

                                                                    t =   
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Burada    kəmiyyəti dəyişənin seçmə orta qiyməti  (riyazi gözləmə) ,  

kəmiyyəti  isə dəyişənin standart səhvidir. 

Bu nisbət nə qədər böyük ədədə bərabar olarsa, başqa sözlə  

qiymətləndirilmiş parametrin standart səhvi (kənarlaşması) parametrin qiymətinə 

nəzarən kiçik olarsa, onda parametrın seçmə üzrə hesablanmış qiyməti bir o qədər 

həqiqətə yaxın olma ehtimalı da artır. Məsələn, praktiki iqtisadi məsələlərdə 

adətən, standart səhvin qiyməti parametrin qiymətinin 40 faizindən az olduqda (t -

nin qiymətinin təxminən 2,6-dan böyük olması) qiymətləndirmə  bir qayda olaraq  

95 faiz əhəmiyyətli olur Qiymətləndirmənin daha dəqiq əhəmiyyətlilik ehtimalı və 

inamlı intervalı  seçmədəki müşahidələrin  (və ya sınaqların) sayı və sərbəstlik 

dərəcəsindən asılı olaraq  t - paylanmanın statistik cədvəlindən t -nin kritik 

qiymətinə görə müəyyən edilir (Z.Ş.Paşayev,. 2016: s-275-286) 

İqtisadi göstəricinin, o cümlədən vergi ödəyicilərinin təqdim etdikləri vergi 

bəyannamələrində əks olunan  göstəricilərin  hesablanmış orta qiymətinin 

(parametrin) həqiqətə yaxın  olub-olmaması həmin parametrin  standart 

kənarlaşması ilə müəyyən edilir. Bunun yoxlanılması proseduru Styudentin t —

kriteriyası ilə (t - test) həyata keçirilir. Məsələn, əgər parametrin standart 

kənarlaşması parametrin öz qiymətindən böyükdürsə, onda parametrin tapılmış 

qiymətinin həqiqətə yaxınlığından heç söhbət gedə bilməz. Standart kənarlaşma 

parametrin qiymətinə nəzərən kiçikdirsə, onda parametrin qiymətinin həqiqətə 

yaxınlığı ehtimalı artır. 
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II FƏSİL VERGİ ÖDƏYİCİLƏRİNİN VERGİDƏN YAYINMA 

RİSKLƏRİNİN  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

2.1 Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin göstəricilərinin paylanmasının x2 

razılıq meyarı əsasında qiymətləndirilməsi 

Sadələşdirilmiş vergi Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinə tədiyyə 

növlərindən biridir. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini xarakterizə 

edən göstəricilərin (dövriyyələri, ödəmələri, hesablamaları, vergi borcları, 

artıqödəmələri və s.) paylanmalarının müəyyən edilməsi onların fəaliyyətinə vergi 

nəzarətinin gücləndirilməsinə və vergidən yayınma risklərinin 

qiymətləndirilməsinə xeyli dərəcədə kömək etmiş olur.  

Məqsədimiz sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini əks etdirən 

göstəricilərinin normal və ya asimptotik normal paylanmaya malik olub-

olmamağını test etməklə onların vergidən yayınma risklərinin 

qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Daha doğrusu sadələşdirilmiş vergi 

ödəyicilərinin dövriyyə, hesablama və ödəmə kimi göstəricilərinin seçmə əsasında 

empirik paylanmalarının parametrlərinin qiymətləndirilməsi və x2 razılıq meyarı 

ilə seçilmiş paylanmanın əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Əgər 

sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətlərini xarakterizə edən göstəricilər 

normal və ya asimptotik normal paylanmaya tabe olarlarsa, onda onların 

fəaliyyətində vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsində  asimtotik 

normal və ya normal paylanma (məsələn, Styudentin t -paylanması, Fişerin F -

paylanması, Normal paylanma) qanunlarına əsaslanan statistik üsulların tətbiq 

edilməsi əsaslandırılmış olar. 

Vergi inzibatçılığında vergidən yayınma hallarının aşkar olunması və büdcədən 

yayındırılmış vəsaitlərin büdcəyə köçürülməsinin təmin edilməsində vergi 

ödəyicilərinin auditi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Lakin heç də bütün vergi 

ödəyicilərinin vergi auditinə məruz qalması səmərəli deyil. Əvvəla, bu proses 

müəyyən  maliyyə  və  insan resursları  tələb etməklə xeyli vaxt itkisi yaradır. 

Təbii ki, bütun vergi ödəyicilərinin səyyar vergi yoxlamaları ilə auditin aparılması 

külli miqdarda vəsait tələb edir. Digər tərəfdən audit yoxlamaları prosesində vergi 
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ödəyicilərinin normal fəaliyyətinə maneələr yarana bilir. 

Araşdırma üçün təsadüfı seçmə ilə 2000 sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin 

fəaliyyətini əks etdirən əsas göstəricilərdən üçü (dövriyyə, hesablama və ödəmə) 

götürülmüşdür. 

Dövriyyə - vergı ödəyicilərinin mal və xidmətlərdən əldə etdiyi pul vəsaitinin 

ümumi məbləğidir. 

Hesablama - vergi ödəyiciləri və ya vergi orqanları tərəfındən vergi 

məbləğlərinin hesablanmasıdır. 

Ödəmə - hesabat dövrü ərzində ödənilmiş vergi məbləğidir. Bu göstəricilərin 

paylanmaları ayrı-ayrılıqda qiymətləndiriləcəkdir. 

İlkin alaraq sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dövriyyələrinin paylanmasını 

qiymətləndirək. Seçməyə cəlb olunmuş vergi ödəyicilərinin illik dövriyyəsi 0 

manatdan 80000 manata qədər dəyişir. Qeyd edək ki, sadələşdirilmiş vergi 

ödəyicilərinin dövriyyələrinin böyük rəqəmlə olmaması Vergi məcəlləsi ilə 

sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dövriyyələri üzərinə məhdudiyyət qoyulması 

ilə əlaqədardır. Belə ki, sadələşdirilmiş verginin hesablanması bilavasitə 

dövriyyədən asılıdır. Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün Bakı üzrə 5 %, başqa 

şəhər və rayonlar, NMR  üzrə isə 2 faiz vergi dərəcəsi ilə hesablanır. Azərbaycan 

Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 218.1 maddəsinə əsasən ƏDV məqsədləri 

üçün qeydiyyata düşməmiş və ardıcıl 12 aylıq dövr ərzində vergi tutulan  

əməliyyatların  həcmi 150000 manat  və ondan  az olar. Hüquqi  şəxslər,eyni 

zamanda  90 000  manat və ondan az olan hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 

fəaliyyəti göstərən fıziki şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna 

sahibdirlər. Bunların  arasında qruplaşma aparaq. İllik dövriyyənin məbləğinə görə 

vergi ödəyicilərini 16 qrupa bölürük (Cədvəl 16): 

Qeyd edək ki, göstəricilərin qiymətlərinə görə qruplara bölünməsi x1 razılıq 

meyarı ilə test edilməsinin prinsiplərinə müvafiq həyata keçirilib. Bu zaman hər bir 

qrup intervalı bərabər ölçülərlə və hər qrupa ən azı 5 vergi ödəyicisi düşməklə 

ayrılmışdır: 

 



33 

 

Cədvəl 16 Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin illik dövriyyələrinin qruplar üzrə bölgüsü və 

tezliyi 

  

 

Mənbə: Müəllifin hesablaması. 

 

Vergi ödəyicilərinin dövriyəsini xj ilə işarə edək. 

Onda, xı=0; x2=5000; x3=10000; x4-15000; x5=20000; x6=25000; x7=30000; 

x8=35000, x9=40000, x10=45000; x11=50000; x12=55000; x13=60000; x14=65000; 

x15=70000; x16=75000; XI7=80000 olar 

Dövriyyələri [xi-ı ; xi] aralığına düşən vergi ödəyicilərinin sayını isə n ilə işarə 

edək: 

n1=772; n2=481; n3=231; n4=140; n5=88; n6=64; n7=46; n8=40; n9=32; n10=27; 

n11=23; n12=22ı n13=14; n14=9; n15=6; n16=5.  

                                           

Əvvəlcə belə bir qrafık quraq: Qrafik 1-dəki qrafıkdə absis oxu dövriyyələr 

üzrə intervalları [Xi-1 Xi], ordinat oxu isə həmin intervallara müvafiq vergi 

ödəyicilərinin sıxlığını (hi) xarakterizə edir. 
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Qrafik 1  Sadələləşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dövriyyələrinin  

qruplar üzrə sıxlığı. 

                        

Mənbə: Z.Ş.Paşayev.  2016 s.281 

     

h6 = 0,000006;  h7 = 0,000005;  h8 = 0,000004; h9 = 0,000003; h10 = 0,000003; h11  

= 0,000002; h12 = 0,000002; h13 = 0,000001; h14 = 0,000001; h15 = 0,000001; h16 = 

0,000001. 

 Qrafik 1 -dəki qrafıkə nəzər yetirsək bu histoqram ehtimalın sıxlıq 

funksiyasının qrafıkinə oxşayır. Qeyd edək ki, çoxlu seçmə ana kütlənin cəmini 

yaxşı göstərir (Kazımlı.X., Quliyev. İ Bakı, 2013). Əgər histoqram eksponensialın 

qrafıkinə oxşayırsa, onda belə çıxır ki, seçim ana kütlədən alınır və ehtimalın 

paylanma funksiyası eksponensial (üstlü) funksiya ola bilir:  

                                                   

Baxılan qanun bir parametrdən λ  ədədindən asılıdır və qanunu təsvir etmək 

üçün λ- nı tapmaq lazımdır. λ -nın qiymətini seçmədən sadə qiymətləndirmə 

aparmaqla götürək. Məlum olduğu kimi üstlü paylanmada təsadüfı X kəmiyyətinin 

riyazi gözləməsi M(X) = 1/λ . Əgər apardığımız seçim ana kütləni yaxşı təqdim 

edirsə, onda fərz edirik kı, orta seçimin qiyməti x riyazi gözləməsi M(X)-dən çox 

da fərqlənmir. Ona görə x -i tapıb yerinə yazsaq, λ — l/x alarıq. 

Onda, λ = 1/x =0,00008 
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   f(x) funksiyasının intervallardakı qiymətini (Cədvəl 17) hesablayırıq və 

ehtimalın sıxlıq funksiyasının qrafıki histoqram alınır (Qrafik 2). 

Cədvəl 17 f(x) funksiyasının intervallardakı hesablanmış qiyməti 

 

 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları. 

 

 f(x) ehtimal sıxlıq funksiyasının intervallardakı qiymətinin (2.1) düsturu ilə 

hesablanmasından alınan Cədvəl 17-dəki qiymətlərin qrafıki təsviri Qrafik 2-də 

verilmişdir. 

 

Qrafik 2.  Eksponensial paylanmada ehtimalın sıxlıq funksiyasının əyrisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: Müəllifin hesablaması 

 

Ehtimalın f(x) sıxlıq funksiyasının əyrisi histoqramla oxşardır. Lakin bu hələ 

təsadüfı kəmiyyətin ana kütlədəki paylanma qanunun düzgün seçildiyini (bizim 

nümunədə üstlü funksiyanın seçilməsini) göstərmir. Başqa sözlə sadələşdirilmiş 
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vergi ödəyicilərinin seçmə əsasında dövriyyələrinin eksponensial funksiya şəklində 

paylanmasını yoxlamalıyıq. Bu tip məsələlər adətən daha çox x2 (xi-kvadratı) 

razılıq meyarı əsasında həll edilir(Паскачев А.Р. М., 427 с. 2013). Biz aşağıda bu test 

vasitəsi ilə prosesi həyata kcçirəcəyik. 

Təhlilin anlaşıqlı olması üçün əvvəlcə x2 testi haqqında qısa məlumat verib, 

vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərin paylanması 

üzərində onun yoxlanılmasını həyata keçirək. 

X2 razılıq kriteriyası 1900-cu ildə Karl Pirson tərəfındən təklif olunub. 

Eksperimental nəticələrin nəzəri paylanmalara uyğun olub-olmamasını müəyyən 

edilməsində geniş istifadə olunur. x2 razılıq kriteriyası aşağıdakı bərabərlik 

vasitəsilə xarakterizə olunur:  

        

   

Burada, k-intervalların sayı; ni -hər bir i-ci intervalın müşahidə tezliyi; 

Pi -X (Ana kütlə) təsadüfı kəmiyyətinin i-ci intervala nəzəri düşmə ehtimalı; n - 

asılı olmayan sınaqların sayı (seçmənin həcmi); npi - X təsadufı kəmiyyətinin i-ci 

intervalda riyazi gözləməsidir. x2 –təsadüfi kəmiyyətin razılıq kriteriyası adlanır. 

İndi isə təcrübi verilənlərlə ədədi qiymətləndirmənin nəzəriyyəyə görə necə 

ayrıldığını yoxlayaq. 

Bu cür paylanmış X təsadüfi kəmiyyətinin nəzəri ehtımalını pi -ni sixlıq 

funksiyasının köməyi ilə [xi-1;xi] intervalında hesablaya bilərik:  

f(x) = 0,00008e-0,00008x  x>0. 

                       

Pi ehtimalını bilərək, n asılı olmayan sınaqların aparılması nəticəsində X təsadüfı 

kəmiyyətinin [xi-ı,Xı]intervalına düşməsinin riyazi gözləməsini hesablaya bilərik.  

Bu kəmiyyət M(X) npi -yə bərabərdir. İndi isə ni- npi fərqini, daha doğrusu 

seçmədə olan variantların (sınaqların) [xi-1;xi] intervalına düşənlərinin sayı ilə 

gözlənilən düşmələrin sayı arasındakı fərqi hesablayaq. Nəzəri və təcrübi 

məlumatlar arasında yekun kənarlaşmanı qiymətləndirmək üçün bütün fərqləri 
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cəmləmək lazımdır. Müsbət və mənfi kənarlaşmaların bir-birini yox etməməsi 

üçün fərqləri kvadrata yüksəldək. Bundan başqa fərqlərin (ni –npi) mütləq 

qiymətini deyil, (ni – npi)/ npi nisbi qiyməti lazımdır. Həqiqətən, əgər = ni =0, npt = 

1 olarsa, bu ni = 10, npi=11 olması halı ilə eyni deyil. Birinci halda nisbi 

kənarlaşma 1-ə, ikincidə isə 1/11-ə bərabər olur. 

Indi isə pi ehtimalmı hesablayaq: 

 

 

 

               

 

X2 –xi kvadratının ədədi qiyməti cədvəl 2.3-də hesablanmışdır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cədvəl 18. X2- xi kvadratının ədədi qiymətinin hesablanması qaydası 
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Mənbə: Seçmə müşahidə məlumatları və müəllifın hesablamaları. 

Yuxarıda apardığımız hesablamalardan məlumdur ki, ehtimalın cəmi 0,9983-ə 

bərabərdir. Bu o deməkdir ki, [0; 80000] intervalında bizim seçdiyimiz nəzəri 

qanunun bütün mümkün qiymətləri əhatə olunub (vahidə çox yaxın olduğu üçün). 

Cədvəl 18-in axırıncı sütünunda x2 xi-kvadratı hesablanıb:  

 

 Nəzəriyyədə normallığın  yoxlanılması texniki olaraq Jarque-Bera testi 

vasitəsi ilə, elmi-statistik yanaşma kimi isə əsasən x2 - razılıq kriteriyası (Fit test) 

vasitəsi ilə həyata keçirilir. Jarque-Bera testinin ədədi qiyməti aşağıda verilmiş 

bərabərliyə əsasən müəyyən edilir. Bu dəyər 0-a yaxınlaşdıqca paylanmanın 

normal paylanmaya müvafiq olduğunu qeyd etmək olur (Самедзаде З.А , Баку: 

“НУРЛАР”, 2014, 936 с.) 

 

 

Burada, n-seçmə müşahidənin sayı, S- skewness əmsalı, K- kurtosis əmsalıdır. 

S paylanmanın simmetrikliyini göstərən bir əmsaldır və əgər, S= 0, paylanma 
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simmetrikdir. 

S < 0, paylanma sağa meyllidir.  

S >0, paylanma sola meyllidir.  

K əmsalı paylanmanın sivriliyi yaxud yastılığı ilə əlaqədar bir əmsaldır və əgər, 

K=3 olarsa, paylanma normal paylanmadır.  

K < 3 olarsa, paylanma sivri (iti) paylanmadır.  

K >3 olarsa, paylanma yastı (basıq) paylanmadır.  

Risk faktarunun Jarque-Bera testi vasitəsi ilə normal paylanmaya malik olması 

müəyyənləşdirildikdən sonra x2 - razılıq kriteriyası ilə paylanmanın normallığı ilə 

əlaqədar alınmış hipotezin qabaqcadan qəbul edilmiş əminliklə qəbul edilib, 

edilməməsi həyata keçirilir. 

İstənilən i-ci intervalın gözlənilən tezliyi (Et) aşağıdakı kimi hesablanır. 

 

Burada, F-paylanmanın test edilməsi üçün kumuliyativ paylanma funksiyası, 

Yu- hər bir i-ci intervalın yuxarı həddi, Yr hər bir i-cı intervalın aşağı həddi, n- 

müşahidənin sayıdır 

Yuxarıdakı düstura başqa cür də baxmaq olar. n, ədədinin yerinə nt təsadüfı 

kəmiyyəti kimi baxa bilərik (riyazi statistikada bəzən təsadüfı kəmiyyət və onun 

qiyməti eyni kiçik hərflə işarə olunur). nt təsadüfi kəmiyyəti n asılı olmayan sınaq 

nəticəsində əldə olunan uğurların sayıdır. Burada "uğur" dedikdə, X təsadüfı 

kəmiyyətinin i -ci intervala düşmasi başa düşülür. Beləliklə, "uğur"un baş verməsi 

ehtimalı pt və təsadüfi kəmıyyəti n və pt parametrləri ilə binomial paylanmaya 

Malikdirlər. M(ni) = npi. 

İndi isə nvn2, təsadüfı kəmiyyətlərindən asılı olan x2 təsadüfi kəmiyyətinin 

funksiyasına baxaq. x2 funksiyası yuxarıdakı düstur ilə təyin olunur. 

Qeyd edək ki, bu düsturda n və p, ədədlər, ni isə təsadüfı kəmiyyətdir. n sayda 

sınaq aparmaqla ni təsadüfı kəmiyyətinin qiymətini tapıb, sonra x2 təsadüfi 

kəmiyyətinin  X eksperimental  -eksperimental qiymətini hesablaya bilərik. 

Göstərmək olar ki, X-in ana kütlədəki paylanma qanunu düzgün seçilibsə, onda 



40 

 

sınaqların sayı n artıqca x2 təsadüfi kəmiyyətini x2 paylanma qanunu üzrə 

paylandığını qəbul etmək olar. Bu kəsilməz paylanmadır. Bu paylanma yalnız 

sərbəstlik dərəcəsi adlanan r parametrindən asılıdır. Bizim misalda 

                                    r = k - 1 - S; 

Burada: 

k -intervallann sayı; 

S —paylanma qanununun seçmə üzrə hesablanan parametrlərinin sayıdır. 

Təbii olaraq belə bir sual meydana çıxır: n — nin qiyməti, daha doğrusu sınaqların 

sayı nə qədar olmalıdır ki, onu "kifayət qədər böyük" hesab etmək olsun və x2 

paylanmasi üçün istifadə etmək mümkün olsun. Qeyd edək ki, yuxarıdakı 

bərabərlik vasitəsi ilə təyin olunan ana kütlədəki gözlənilən tezlik bütün intervallar 

üçün beşdən kiçik olmamalıdır.  Əgər ehtiyac olarsa bu tələbin ödənilməsi üçün 

yaxın və ya qonşu intervallar sintez edilməlidir. Adətən bir qayda olaraq 

ədəbiyyatlarda hesab edilir ki, n—nin qiyməti elə olmalıdır ki, bütün npi hasilləri 

5-dən kiçik olmasın. Təcrübə göstərir ki, npi >1, n> 50 bərabərsizliklərinin 

ödənilməsi kifayət edir. Cədvəl 18-in üçüncü və dördüncü sütunlarına nəzər salsaq, 

bizim məsələdə bu şərtlərin ödənildiyini aydın şəkildə görərik. 

 Yuxarıda  verilmiş bərabərlik vasitəsi ilə x2 –nın (Fit testin) qiyməti 

hesablandıqdan sonra  onun  statistik  cədvəllərdə  qeyd edilmiş  kritik qiyməti ilə 

hesablamalardan əldə edilmiş qiyməti müqayisə olunmaqla H0 hipotezinin qəbul 

edilib, edilməməsi müəyyən edilir.  (Z.Ş.Paşayev. 2016: s-275-286):  

1. Sıfir və alternativ hipotezin yaradılması; 

H0: müşahidə zamanı müəyyən edilmiş bütün k intervallarının komponentlərinin 

ehtimalları ana kütlədəəki ehtimalları bildirir. 

Ha: müşahidə zamanı  müəyyən edilmiş hər bir k intervalının komponentlərinin 

ehtimalları ana kütlədəki ehtimalları bildirmir. 

2. Bütün göstəricilər əsasında intervalların müşahidə tezliyi ni müəyyən edilir. 

3.  H0 hipotezi doğrudur  və  intervallar üçün müəyyən edilən ehtimalın (pi) 

müşahidə sayına (n) hasili vasitəsi ilə intervallar üçün gözlənilən tezliklər 

hesablanır. 
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4. Qeyd etdiyim barabərlik hesabına statistik testin qiyməti hesablanır. 

5. Hipotezin qəbul edilib, edilməməsinin müəyyən edilməsi. Bu iş 2 istiqamətdə 

baş verir. 

a) Ehtimal qiyməti yanaşması: Əgər p < a olarsa, H0 qəbul edilmir. 

b) Kritik dəyər yanaşması: Əgər x2  x2 olarsa, H0 qəbul edilmir. 

Burada, a- (k-c) sərbəstlik dərəcəsi ilə əhəmiyyətlilik səviyyəsidir. Sərbəstlik 

dərəcəsinin hesablanmasında k - müəyyən edilmiş intervalların sayı kimi; c- test 

olunan paylanmanın qiymətləndirilən parametrlərinin sayı + 1 kimi götürülür. X2 

təsadüfi kəmiyyətinin ehtimalının sıxlıq funksiyasının təxmini qrafıki Qrafik 3-də 

göstərilmişdir: 

 

 

 

 

 

 

Qrafik 3.  x2 təsadüfı kəmiyyətinin ehtimalının sıxlıq funksiyasının qrafıki. 

 

                      

Mənbə: Seçmə müşahidə məlumatları və müəllifın hesablamaları 

 Əgər X ana kütlədəki paylanma qanunu düzgün seçilibsə, seçmə əsasında 

hesablanan eksperimental Xeksperimental ~ qiyməti çox da böyük olmamalıdır. 

Kifayət qədər böyük ehtimal ß -nı (ß= 0,9; 0,95; 0,99) verməklə götürürük  ki, 
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hadisənin  a = 1 -ß ehtimalla baş verməsini praktiki olaraq qeyri-mümkün hesab 

etmək olar. a ehtimalı əhəmiyyətlilik dərəcəsi adlanır. 

X2 təsadüfı kəmiyyətinin böyük qiymətində bizim X ana kütlədəki paylanma 

qanunu haqqında irəli sürdüyümüz hipotezin praktiki olaraq mümkün olmadığı 

hesab olunur. Hesab edilir ki, x2 təsadüfı kəmiyyətinin (x2- kritik) intervalındakı 

qiymətləri praktiki olaraq mümkün deyil. Burada, Xkritik ədədi   

 

Şərtindən tapılır  

Xz paylanması üçün xüsusi tərtib olunmuş cədvəl var. Əgər a və r sərbəstlik 

dərəcəsi məlumdursa, onda cədvəlin köməyi ilə Xkritik ədədi tapılır. Xkritik ədədi 

xeksperimental ədədi ilə müqayisə olunur. Əgər Xkritik > Xeksperimental olarsa onda  irəli 

sürülmüş hipotez rədd edilir.  

Bizim baxdığımız məsələdə 1-ci halda k = 16, r = 16 — 1 - 1 = 14 (seçmə 

aparanda bir λ parametri təyin olunub, yəni S = 1 ). Əgər ß = 0,95 (a = 0,05 - 

əhəmiyyətlilik səviyyəsinin ən çox istifadə olunan qiyməti), onda x2 paylanmasının 

cədvəldən tapılmış qiyməti Xkritik = 23,7 olar. Seçmə əsasında hesablanmış 

eksperimental qiymət isə Xeksperimental =152,439. Buradan çıxır ki, Xeksperimental > Xkritik 

. Beləliklə, hesab edilir ki, X təsadüfi kəmiyyəti λ=0,00008 parametri ilə 

eksponensial paylanmaya malik deyil. Əgər axırıncı üç intervalı bir yerdə 

birləşdirsək, onda r = 14 - 1 - 1 = 12;  

Xkritik = 21,0; Xeksperimental = 140,461. Buradan alınır ki, Xeksperimental> Xkritik. Yenə 

də irəli sürdüyümüz hipotez, yəni sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin 

dövriyyələrinin eksponensial qanunla paylanması (asimptotik normal paylanma) 

haqqında hipotez rədd edilir. Qeyd edək ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin 

vergi hesablaması və ödəməsi üzrə də aparılmış analoji hesablamalar da bu 

göstəricilərin normal və ya asimptotik normal paylanmaya malik olmadığını bir 

daha göstərmişdir. 

 

2.2. ƏDV  ödəyicilərinin göstəriciblərinin paylanmasının x2 razılıq meyarı 
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asasında qiymətləndirilməsi 

Dövlət büdcəsinə vergilərin ödənilməsində  əlavə  dəyər vergisi (ƏDV) 

ödəyiciləri tərəfindən ödənilən vergilər mütləq üstünlük təşkil edir. ƏDV 

ödəyicilərinin iqtisadi fəaliyyətində, o cümlədən onlar tərəfındən vergilərin 

ödənilməsi potensialını qiymətləndirmək üçün vergilərin hesablanması göstəricisi 

mühüm əhəmiyyətə malikdir. ƏDV ödəyicilərinin fəaliyyətini xarakterizə edən 

vergi bəyannaməsi göstəricilərinin (dövriyyələri, ödəmələri, hesablamaları, vergi 

borcları, artıqödəmələri və s.) paylanmalarının müəyyən edilməsi onların 

fəaliyyətinin təhlilinə, o cümlədən vergi nəzarətinin gücləndirilməsinə və vergidən 

yayınma risklərinin qiymətləndirilməsinə xeyli dərəcədə kömək etmiş olur. Lakin 

ƏDV ödəyicilərinin vergidən yayınma riski bir qayda olaraq statistik üsullarla fəal, 

o cümlədən statistik paylanma üsulları ilə təhlil edilir. Bu zaman əgər təhlil edilən 

göstərici normal və ya asimptotik normal paylanma qanunlarına tabe olmadıqda 

təhlilin nəticələri qeyri-effektiv olur. Ona görə də təhlildən əvvəl göstəricilərin 

paylanma qanunlarının qiymətləndirilməsi zərurəti yaranır. 

ƏDV ödəyiciləri ƏDV ödəməklə bərabər (ƏDV-nin dərəcəsi hər vergi tututlan 

əməliyyatın və hər vergi tutulan idxalın dəyərinin 18 faizi) digər dövlət vergilərini 

də ödəyirlər (şəxsi gəlir vergisi, mənfəət vergisi, əmlak vergisi, torpaq vergisi və 

s.) ( Kəlbiyev Y.A. Hümbətov T.M., 2014 ). Nəzərə alsaq ki, ƏDV ödəyicilərinin 

dövriyyələri sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə nəzərən xeyli böyük olur  və 

həmçinin ödədiyi vergi növləri də çoxdur. Onda belə qənatə gələ bilərik ki, ƏDV 

ödəyicilərinin fəaliyyətlərinin təhlili, o cümlədən vergilərdən yayınma risklərinin 

müəyyən edilməsi daha böyük əhəmiyyətə malikdir. Deməli, ƏDV ödəyicilərinin 

fəaliyyətini xarakterizə edən göstəricilərin paylanma qanunlarının müəyyən 

edilməsi xeyli aktuallıq kəsb edir. 

Qeyd edək ki, statistik təhlil və modelləşdirmədə bir qayda olaraq iqtisadi 

göstəricilərin, o cümlədən vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini xarakterizə edən 

göstəricilərin normal və asimptotik normal paylanmaya malik olduğu qəbul edilir. 

Lakin elə hallar ola bilər ki, bu fərziyyə ödənilməsin. Bu zaman statistik üsullarla, 

xüsusi ilə vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsinin nəticələri reallıqdan 
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kənarlaşa bilər. Ona görə də vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinin statistik təhlili ilk 

növbədə göstəricilərin paylanma qanununun müəyyən edilməsi ilə başlanmalıdır. 

Tədqiqatın əsas məqsədi ƏDV ödəyicilərinin iqtisadi fəaliyyətinin əsas 

göstəriciləri dövriyyə, hesablama və ödəmə göstəricilərinin paylanma qanununun 

müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

Əgər ƏDV ödəyicilərinin bu göstəricilərinin normal və ya asimptotik normal 

paylanmaya malik olmaları sübut edilmiş olarsa, onda statistik üsullarla vergidən 

yayınma risklərinin müəyyən edilməsi elmi şəkildə əsaslandırılmış olar. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi əsas məqsəd ƏDV ödəyicilərinin fəaliyyətlərini 

xarakterizə edən göstəricilərin paylanmalarının statistik qiymətləndirilməsindən 

ibarətdir. Daha  doğrusu, ƏDV ödəyicilərinin dövriyyə, hesablama və ödəmələri 

kimi göstəricilərinin seçmə müşahidə əsasında empirik paylanmalarının 

parametrlərinin qiymətləndirilməsi və x2 razılıq meyarı ilə seçilmiş paylanmanın 

əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. Əgər ƏDV ödəyicilərinin 

fəaliyyətlərini xarakterizə edən göstəricilər normal və ya asimtpotik normal 

paylanmaya tabe olarlarsa, onda onların fəaliyyətində vergidən yayınma risklərinin 

qiymətləndirilməsində normal paylanma əsasında qiymətləndirmək mümkündür. 

Araşdırma üçün təsadüfı seçmə ilə 1265 ƏDV ödəyicisinin fəaliyyətini əks 

etdirən əsas göstəricilər (dövriyyə, hesablama və ödəmə) götürüimüşdür. Bu 

göstəricilərin paylanmaları ayrı-ayrılıqda qiymətləndiriləcəkdir. 

Seçməyə cəlb olunmuş vergi ödəyicilərinin illik dövriyyəsi 90 000 manatdan 

999 330 manata qədər dəyişir. İllik dövriyyəsinə görə vergi ödəyicilərini qruplara 

bölürük  

 

 

 

 

 

Cədvəl 19. Əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri üçün illik dövriyyələrin qruplar  
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üzrə bölgüsü və tezliyi 

Qrupların 

sıra sayı 
Vergi ödəyicisinin dövriyyəsi,man.  

[ Xi-1 ; Xi) qrupların intervalı 

Vergi ödəyicilərinin 

sayı, n1- tezliyi 

1 [90000 -172666) 260 

2 [172666 -255333) 215 

3 [255333-333799) 187 

4 [333799-420665) 112 

5 [420665-503332) 111 

6 1503332-585998) 115 

7 [585998-668665) 65 

8 [668665 - 751331) 65 

9 [751331-833997) 46 

10 [833997-916664) 47 

11 [916664-999330] 42 

Mənbə: Seçmə müşahidə məlumatları və müəllifın hesablamaları 

Burada qrupların sayının təyin olunması üçün amerikan alimi Herbert Sturgesin 

düsturundan istifadə edilmişdir : 

n = 1 + 3,322 * logN  

Burada: n-qrupların sayı; N- vergi ödəyicilərinin sayıdır. 

Qrupların sayı bilindikdən dərhal sonra qruplaşmanın intervalları təyin edilir. 

Qruplaşmanın intervalı dedikdə, əlamətin ədədi qiymətlərinin müəyyən 

sərhədlərdə variasiyası başa düşülür. İntervalın kəmiyyəti (uzunluğu) intervalın 

yuxarı və aşağı sərhədlərinin fərqidir. Statistikada intervalların bərabor, qeyri- 

bərabər, açıq və qapalı növləri olur. 

Bərabər intervallar əlamətin variasiyası nisbətən kiçik sərhəddə və müəyyən 

bərabər ölçülü xarakterə malik olduqda tətbiq edilir. 

Qeyri-bərabər iııtervallar proqressiv artan, proqressiv azalan, ixtiyari və 

xüsusiləşmiş ala bilər. 

Açıq inlervalda intervalın sərhəddinin biri yuxarı (birinci qrupda) və ya aşağı 

(axırıncı qrupda) qiyməti verilir. Qapalı intervalda intervalın aşağı və yuxarı 

qiymətləri olur. 
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Bərabər  intervallarda intervalın kəmiyyəti aşağıdakı düsturla hesablanır: 

h = (Xmax - Xmin)/n  

Burada, xmax — əlamətin (ƏDV ödəyicisinin dövriyyəsinin) ən böyük qiymətini, 

xmln isə ən kiçik qiymətini göstərir. Əlamətin variasiya dağılmasının genişliyini (K) 

-i hesabayaq. 

İntervalın aşağı sərhəddi intervalda əlamətin minimum qiyməti, yuxarı sərhəddi 

isə əlamətin maksimum qiyməti olur. Baxdığımız məsələdə ƏDV ödəyicisinin 

dövriyyəsinin ən kiçik qiyməti xmin = 9000, ən böyük qiymət isə xmax = 999330-dur 

Hər bir qrup üzrə intervalları hesablayaq: 

x1= xmin + h = 90000 + 82666 = 172666; 

x2 = x1+ h = 255333;  x3 = x2 + h = 333799;  x4 = + h = 420665;  

x5 =x4 + h = 503332;  x6 =x5+h = 585998;  x7 = x6 + h = 668665;  

x8 = x7 + h = 751331; x9 = x8+ h = 833997;  x10 = x9 + h = 916664;  

x11 = x10 + h = 999330. 

Burada. Xi vergi ödəyicilərinin dövriyyələrinin məbləğini göstərir. 

Qeyd edək ki, göstəricilərin qiymətlərinə görə qruplara bölünməsi x2 kvadratı 

razılıq meyarı ilə test edilməsinin prinsiplərinə müvafıq həyata keçirilib. Bu zaman 

hər bir qrup intervalı bərabər ölçülərlə və hər qrupa ən azı 5 vergi ödəyicisi 

düşməklə ayrılmışdır: 

x0 = 90000; xx = 172666; x2 = 255333;  x3 = 333799;  x4 = 420665 ; x5 = 

503332; x6 = 585998; x7 = 668665; x8 = 751331; x9 = 833997;  x10= 916664; x11= 

999330 olar. 

Dövriyyələri [xi-1; xi ]aralığına düşən vergi ödəyicilərinin sayını ni ilə işarə 

edək: 

n1= 260; n2 = 215; n3 = 185; n4 = 112; n5 = 111; n6 = 115; n7 = 65; n8 = 65; n9 = 

46; n10 = 47; n11 = 42.  
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Əvvəlicə belə bir qrafik quraq (Qrafik 4). 

Qrafik 4-dəki qrafıkdə absis oxu dövriyylər üzrə intervalları [xi-1; xi ], ordinat 

oxu isə həmin intervallara müvafıq vergi ödəyicilərinin sıxlığını (hi) xarakterizə 

edir. 

 

Qrafik 4. ƏDV ödəyicilərinin dövriyyələrinin qruplar üzxə sıxlığı 

Mənbə: Z.Ş.Paşayev. 2016 s.281 

 

ƏDV ödəyicilərinin dövriyyələrinin qruplar üzxə sıxlığı 

Qrafik 4-dəki qrafikə nəzər salsaq görərik ki, eksponensial funksiyanın 

qrafıkinə daha çox oxşayır. Əgər qrafık eksponsialın qrafıkinə oxşayırsa, onda belə 

bir fərziyyə qebul edə bilərik ki, ana kütlədə (ümumi topluda) vergi ödəyicilərinin 

dövriyyə göstəricisinin sıxlıq paylanma funksiyası eksponensial (üstlü) 

funksiyadır: 

                                                 

Ancaq bu fərziyyənin doğru olduğunu yoxlamaq lazımdır. 

 Qeyd edək ki, eksponensial paylanma asimptotik normal paylanmadır. 

Yəni seçmədəki müşahidələrin sayı kifayət qədər böyük olduqda normal 

paylanmaya yaxınlaşma baş verir (Kəlbiyev Y.A Monoqrafiya.Bakı : “Elm” 2015 ) 
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Eksponensial paylanma qanunu bir parametrdən - X ədədindən asılıdır. Ona 

görə də üstlü paylanmanı xarakterizə etmək üçün A-nı tapmaq lazımdır. Ä -nın 

qiymətini seçmədən sadə qiymətləndirmə aparmaqla götürək. Məlum olduğu kimi 

üstlü paylanmada təsadüfi X kəmiyyətinin riyazi gözləməsi, 

                                                

Əgər apardığımız seçim ana kütləni yaxşı təqdim edirsə, onda fərz edirik ki, 

orta seçimin qiyməti x riyazi gözləmə M(X)-dən çox da fərqlənmir. Ona görə x-i 

M(X) -in yerinə yazsaq ,x = 1 /X 

                                                   

alarıq. 

Onda, X  = l / x  =1 /392805  =  0,000003 Beləlikle, ƏDV ödəyicilərinin 

dövriyyəsi üzrə göstəricinin paylanmasının sıxlıq funksiyası aşağıdakı kimi olacaqdır: 

                            

Cədvəl 20. f(x)- ehtimal paylanma sıxlıq funksiyasının intervallardakı hesablanmış qiyməti 

 

Mənbə: Seçmə müşahidə məlumatları və müəllifın hesablamaları 

Ehtimalın f(x) sıxlıq funksiyasının əyrisi eksponensial funksiyanın qrafıkinə 

oxşayır. Lakin bu hələ təsadüfi kəmiyyətin  ana kütladəki paylanma qanunun 

düzgün seçildiyini (bizim nümunədə üstlü funksiyanın seçilməsini) göstərmir. 

Vergi ödəyicilərinin seçmə əsasında dövriyyə  göstəricisinin eksponensial  

funksiya şəklində paylanmasını yoxlamalıyıq. Bu tip məsələlər adətən daha çox x2-

xi kvadratı razılıq meyarı əsasında həll edilir.( Kazımlı.X., Quliyev. İ Bakı, 2013 ) Biz 

aşağıda bu test vasitəsi ilə prosesi həyata keçirəcəyik. 
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İndi isə təcrübi verilənlərlə ədədi qiymətləndirmənin nəzəriyyəyə görə necə 

ayrıldığını yoxlayaq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.ƏDV ödəyicilərinin göstəricilərinin seçmə müşahidə üsulu ilə toplanmış 
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hesablama və ödəmə göstəricilərinin reprezentativliyinin statistik təhlili. 

İndi isə məsələnin ikinci halını sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün illik 

hesablamalarının paylanmasını qiymətləndirək. Seçməyə cəlb olunmuş vergi 

ödəyicilərinin illik hesablanması 0 manatdan 5500 manata qədər dəyişir. İllik 

hesablamalarımn məbləğinə görə vergi ödəyicilərini 11 qrupa bölürük: 

Cədvəl 21. Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün illik hesablamaların qruplar üzrə 

bölgüsü və tezliyi. 

 

Mənbə: Müəllifin hesablamaları 
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f (x) funksiyasının intervallardakı hesablanmış qiymətləri (Cədvəl 22)-də 

verilmişdir:  

 

Cədvəl 22.  f(x)—ehtimal paylanma sıxlıq funksiyasının intervallardakı hesablanmış 

qiyməti 

 

Mənbə : müəllifin hesablamaları 
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X2-xi kvadratının ədədi qiyməti cədvəl 23-də hesablanmışdır: 

 

Cədvəl 23. Kvadratının ədədi qiymətinin hesablanması qaydası  

Mənbə: Z.Ş.Paşayev. 2016 s.278 

 

.  

Baxdığımız məsələnin ikinci halında k = 11, r = 11 — 1 — 1 = 9 -dur. Əgər ß= 

0,95 olarga, onda x2 paylanmasını cədvəldən tapırıq ki, X kritik - 16,9 , 

Xeksperimental = 326,803. Buradan alınır ki, Xeksperimental > X kritik  

İndi isə baxdığımız məsələnin üçüncü halını sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri 

üçün illik vergi ödəmələrini qiymətləndirək. Seçməyə cəlb olunmuş vergi 

ödəyicilərinin illik vergi ödəmələri 0 manatdan 5000 manata qədər dəyişir. İllik 

vergi ödəmələrinin məbləğinə görə vergi ödəyicilərini 10 qrupa bölürük      

(Cədvəl 24): 
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Cədvəl 24. Sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün illik ödəmələrinin qruplar  

üzrə bölgüsü və tezliyi 

 

Mənbə: Z.Ş.Paşayev. 2016 s.281 
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f(x) ehtimal paylanma sıxlıq funksiyasının intervallardakı hesablanmış qiymətləri 

aşağıdakı (Cədvəl 25)-də verilmişdir: 

Cədvəl 25. f(x) - ehtimal paylanma sıxlıq funksiyasının intervallardakı hesablanmış qiyməti 

       

Mənbə: Z.Ş.Paşayev.  2016 s.281 

 

       

 

X2-xi kvadratının ədədi qiyməti cədvəl 26-da hesablanmışdır: 
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Cədvəl 26. X2-xi kvadratının ədədi qiymətinin hesablanması qaydası 

 

Mənbə: Z.Ş.Paşaye.  2016 s.281 

 

 

Baxdığımız məsələnin üçüncü halında k = 10, r = 10 — 1 - 1 = 8-dir. Əgər (t = 

0,95 olarsa, onda x2 paylanmasının qiymətini cədvəldən tapırıq ki, Xkritik = 15,5. 

Eksperimentdə aldığımız qiymət isə Xeksperimental = 326,803. Buradan alınır 

Xeksperimental ^ Xkritik. 

 Beləliklə, sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin statistik göstəricilərinin 

müvafıq qrafikinə ən yaxın üstlü paylanma  da x2 - razılıq meyarı ilə yoxlama 

nəticəsində rədd edildi. Qeyd edək ki, əksər təbii-iqtisadi proseslər normal və ya 

asimptotik normal (yəni, sınaqların sayı artdıqca normal paylanmaya yaxınlaşılır) 

paylanmaya malik olurlar. Eksponensial və x2 paylanmaları da asimptotik normal 

paylanmalardır. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dövriyyələrinin normal və ya 
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asimptotik normal qanunla paylanmaya malik olmamaları məntiqlidir. Belə ki, 

məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 218.1 maddəsinə 

görə ƏDV məqsədləri üçün qeydə alınmamış və 1 il ərzində vergi tutulan 

əməliyyatların məbləği 150000 manat  və ondan az olan hüquqi şəxslər, o 

cümlədən 90000  manat və ondan az olan hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 

fəaliyyətini göstərsin fıziki şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna 

sahibdirlər (Z.Ş.Paşayev. 2016 s.275-286). Bu məbləği keçdikdə vergi ödəyiciləri əlavə 

dəyəv vergisi 

(ƏDV) ödəyicisi kimi qeydiyyata düşməlidirlər. ƏDV ödəyicisi olmaq isə bir sıra 

vergi öhdəlikləri (mənfəət vergisi, əmlak vergisi, və s.) yaradır və əlavə olaraq 

digər xərcləri (tədiyyə növləri üzrə vergi bəyannamələri təqdim etmək və s.) artırır. 

Ona görə də bir qayda olaraq vergi ödəyicilərinin bir qismi calışırlar ki, 

dövriyyələri VM- də göstərilən təddən aşağı olsun. Bu isə onların dövriyyələrini 

normal və asimptotik normal paylanmadan kənarlaşdırır. Buradan belə nəticə 

çıxarmaq olar ki5 sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dövriyyələri (hesablamaları, 

ödəmələri) daha çox qeyri-müəyyənliyə malik olur ki, bu da onların fəaliyyətinə və 

vergidən qaçma risklərinin artmasına gətirib çıxara bilər. 

Əlavə dəyər vergisi tətbiq olunduqdan sonra ölkəmizdə dövriyyə vergisinin 

alınması dayandırılmışdır. Bu verginin tətbiqi ilə ölkəmizdə büdcə gəlirlərinin 

formalaşmasında dolayı vergilərin rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. İlk dəfə 

ƏDV (əlavə dəyər vergisi) tətbiq olunduqda bu verginin dərəcəsi 28% idi. 

Aşağıdakı cədvəldə ƏDV-in büdcə daxilolmalarında xüsusi çəkisi əks olunmuşdur: 
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Cədvəl 27. ƏDV-in büdcə daxilolmalarında xüsusi çəkisi (milyon manatla) 

İllər ƏDV Büdcə  daxilolmaları Xüsusi çəkisi %-lə 

2008 2184 7275 30,1 

2009 12506,6 53596,6 23,3 

2010 64425,7 477155,9 13,5 

2011 152795,7 2078041,0 12,3 

2012 315282,7 2030628,8 15 

2013 619500 2579500 24 

2014 718800 2318400 31 

2015 790600 2748400 28.7 

2016 954155,5 3573221,8  26,7 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi Bakı, 2018 

 Cədvəl göstərilən mənbə əsasında müəllif tərəfindən müstəqil olaraq tərtib 

edilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, bu vergi büdcə gəlirlərinin 

formalaşmasında mühüm rol oynayır. Respublikamızda birbaşa vergilərin 

strukturunu inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisə etdikdə görürük ki, respublikamızın 

vergi sisteminin əsas fərqləndirici cəhətlərindən biri fiziki şəxslərdən gəlir 

vergisinin büdcə daxilolmalarında xüsusi çəkisinin az olmasıdır. Avropa 

ölkələrində vergi daxilolmalarının 30%-ə qədəri fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin 

payına düşür (Балацкий Е.В. c.32Заяц Н.Е. Теория налогов. Минск. 2015 s.147) . 
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III FƏSİL. VERGİDƏN YAYINMA RİSKLƏRİNİN 

QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

3.1 Sadaləşdirirlmiş vergi ödəyicilərinin vergidən yayınma risklərinin 

qiymətləndirilməsinin prespektivlikləri 

Vergidən yayınma halları və risklərin dəyərləndirilməsi modellərinin 

hazırlanması büün dövlətlərdə gündəmdə olan bir məsələdir. Aydın məslədir ki, 

dövlət büdcəsinin gəlirlərinin böyük hissəsini vergilər təşkil edir. 

Ölkəmizin VM-nin 38.2.-ci maddəsinə görə vergi ödəyicilərinin səyyar vergi 

yoxlaması ildə bir dəfə həyata keçirilir və yoxlama 30 gündən artıq davam edə 

bilməz. Bəzi istisna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına əsasən səyyar vergi 

yoxlamasının təşkil edilməsi müddəti 90 günədək artırıla bilər.( “AR-nın Vergi 

Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında AR Qanunu”. Bakı, 2019.) 

Hesablamalardan məlum olur ki, vergi ödəyicilərinin əksəriyyəti səyyar vergi 

yoxlamaları ilə vergi auditinin həyata keçirilməsi xeyli maliyyə, insan resursları və 

vaxt tələb edir. Bu problemin həll edilməsində elmi əsaslarla hazırlanmış vergi 

auditi üçün vergidən yayınma risklərinin və hallarının dəyərləndirilməsi modelinin 

qurulması böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu cür modellər bütün vergi ödəyicilərinin 

vergi yoxlamalarından keçməsini tələb etmir. Lakin vergidən yayman riskli vergi 

ödəyicilərinin müəyyən edilərək həmin vergi ödəyicilərinin audit edilməsi təklif 

olunur. Bununla belə, vergidən yayınma riski çox olan vergi ödəyicilərinin daha 

sonradan vergi auditinə cəlb olunması üçün xüsusi məlumat vermiş olur.  

Azərbaycan Respublikasında vergi ödəyicilərinin vergilərdən yayınma 

risklərinin qiymətləndirilməsi istiqamətində müəyyən işlər görülmüşdür .Bu işlərdə 

vergi ödəyicilərinin göstəricilərinin statistik paylanma qanunu test edilməmiş, 

vergilərdən yayınma riskləri paylanmalar əsasında deyil digər yanaşmalarla həyata 

keçirilmişdir.  

Biz bu fəsildə sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergidən yayınma 

risklərinin qiymətləndirilməsini yuxanda göstərilən illərdə verilmiş modellərdən 

fərqli spesifik cəhətlər nəzərə alınmaqla verəcəyik. Belə ki, seçmə müşahidə 

əsasnda müəyyən edilmişdir ki sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini 
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xarakterizə edən göstəricilər normal və ya asimptotik paylanmaya malik 

deyillər.Bu iş onu göstərmişdir ki, sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin 

fəaliyyətlərini əks etdirən əsas göstəricilər (dövriyyə, ödəmə, hesablama) normal 

yaxud  asimptotik normal paylanmalara sahib deyil. Buradan belə qənaətə gəlmək 

olar ki, AR-da sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergidən yayınma riskləri 

paylanma qanunları ilə qiymətləndirilməsi bəzi yanlışlıqlar yarada bilər. Bu 

nöqteyi-nəzərdən sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergidən yayınma riskləri 

digər üsullarla qiymətləndirilməsinə zərurət yaranır. Burada təklif olunan üsul 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramının ölkələrin inkişaf reytinqinin 

hesablanmasında tətbiq edilən metodikaya əsaslanır.( Балацкий Е.В, 2015, s.147) 

Qeyd edək ki, bu metodikanın tətbiqi müvafiq göstəricilərin normal və ya 

asimtotik paylanmasını tələb etmir. Bu metodologiya əsasında insan inkişafı 

indeksi 1990-cı ildən başlayaraq dünya ölkələri üçün hesablanaraq inkişaf reytinqi 

çıxarılır və BMT-nin inkişaf proqramının qlobal hesabatında dərc edilir. Bu indeks 

inkişafın müxtəlif tərəflərini əks etdirən ən ümumi göstəricidir. Azərbaycan 

Respublikası üzrə insan inkişafı haqqında hesabat 1995-ci ildən başlayaraq 

hazırlanıb dərc edilir. 

Tutaq ki, x1 , x2 , ..., xn sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətlərini 

göstərir. Misal üçün, x1 -mal dövriyyəsi, x2~ vergi hesablaması və s. 

 

                                  

Burada, j — vergi ödəyicilərinin sıra sayını ifadə edir; i — vergi ödəyicisinin 

fəaliyyətini bildirən i-ci göstərici; xi
min – i - ci göstərici üzrə ən kiçik qiymət; xi

max i 

- ci göstərici üzrə maksimum qiymətdir, VYRİi
j indikatorunu j -ci vergi ödəyicisinin 

i-ci göstərici üzrə vergidən yayınma risk indeksi adlandıraq. Bilirik ki, VYRİi
j 

indikatoru 0 və 1 parçasında qiymətlər alacaqdır.  

Əgər vergi ödəyicüərini xarakterizə edən göstəricilər həcm və ya miqdar 

vahidləri ilə verilərlərsə, onda həmin göstərici üzrə indeks aşağıdakı kimi 

hesablanır: 
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                (3.2) 

Vergi ödəyicilərinin hər biri bütün göstəricilər üzrə vergidən yayınma risk 

indeksini (3.1) və ya (3,2) düsturları ilə hesabladıqdan sonra ümumiləşmiş 

vergidən yayınma risk indeksi aşağıdakı kimi hesablanır: 

         (3.3) 

Əgər ÜVYRİ j indikatoru sıfıra yaxın olarsa, yuxarıda göstərildiyi kimi bu 

zaman j saylı vergi ödəyicisinin vergidən yayınma riski ən böyük olur. Vahidə 

yaxınlaşdıqca isə azalır. 

Seçilmiş əhatə dairəsi üzrə vergi ödəyicilərinin [0,1] parçasında qiymət alan 

ümumiləşmiş vergidən yayınma risk indeksi (ÜVYRİ) ümumiliyi pozmadan nisbi 

olaraq 5 ballıq şkala ilə qiymətləndirə bilərik: 
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Cədvəl 28. Sadələşdiriltniş vergi ödəyicilərinin vergidən yayınması riskinin şkalası 

İntervallar Risk balı 

1 - ci interval - riskin səviyyəsi ən 

yüksəkdir. (ÜVYRİ - qiymətinin [0; 0,2) 

aralığında, yəni 0-dan 0.2-dək olduqda) 

 

5 (ən böyük risk) 

 

2 - ci interval - riskin səviyyəsi yüksəkdir 

(ÜVYRİ - qiymətinin [0.2; 0.4) aralığında 

olduqda) 

 

4 (böyük risk) 

 

3 - cü interval - orta səviyyədə risk 

(ÜVYRİ - qiymətinin [0.4; 0.5) aralığında 

olduqda) 

 

3 (orta risk) 

 

4 – cü interval - riskin səviyyəsi kiçikdi 

(ÜVYRİ - qiymətinin [0.5; 0.6} aralığında 

olduqda) 

 

2 (kiçik risk) 

 

5 - ci interval - riskin səviyyəsi aşağıdır 

(ÜVYRİ - qiymətinin [0.6; 0.8) aralığında 

olduqda) 

 

1 (ən kiçik risk) 

 

6 - cı interval - riskin səviyyəsi çox 

aşağıdır (ÜVYRİ -qiymətinin [0.8; 1] 

aralığında olduqda 

 

0 (risk yoxdur) 

Mənbə: Мусаев А.Ф., Садыгов М.М., Магеррамов Р.Б., Салаев Р.А., 2015 s.152 
  

Eyni qayda ilə hər bir göstərici üzrə də risk balları verilə bilər. Əgər ÜVYRİ 

sıfır bal alarsa bu vergi ödəyicisi risksiz sayılır. Əgər konkret vergi ödəyicisi üçün 

bal 5 olarsa, yəni ÜVYRİ -nin hesablanmış qiyməti sıfır qiymətindən böyük və 0.2 

qiymətindən kiçikdirsə, onda bu vergi ödəyicisi ən riskli sayılır və belə vergi 

ödəyicisi birinci növbədə vergi audit yoxlamasının aparılması üçün seçilməlidir. 

Yuxarıda göstərilən metodologiya əsasında Azərbaycan Respublikasında 

fəaliyyət göstərən seçmə müşahidə əsasında 2000 sadələşdirilmiş vergi (SV) 

ödəyicisinin fəaliyyətlərini əks etdirən üç göstərici - dövriyyə, hesablanmış və 

ödənilmiş vergilər üzrə VYRİ və onların ədədi ortası olan ÜVYRİ riskləri təhlil 

edilmişdir. Əldə edilmiş nəticələr Cədvəl 29-da qeyd edimişdir: 
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Cədvəl 29. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergidən yayınma risk ballarının 

strukturu 

Vergidən 

yayınma 

səviyyəsini 

xarakterizə edən 

intervallar 

Vergidən 

yayınmanın 

səviyyəsi 

Sadələşdirilmiş 

vergi 

ödəyicilərinin 

sayı 

Risk balı Vergi 

ödəyicilərinun 

ümumi sayda 

payı, faizlə 

[0-0.2} ən böyük risk 66 5 3.5% 

[0.2-0.4) böyük risk 373 4 18% 

[04-0.5)  orta risk 346 3 16,8% 

[0.5-0.6)  kiçik risk 459 2 21,5% 

[0.6-0.8) ən kiçik risk 570 1 28% 

[0.8-1] risk yoxdur 175 0 8,4% 

Cəmi   - 2000    - 100 % 

Mənbə: Z.Ş.Paşayev.  2016 s.275 

 

Cədvəl 29-dan məlumdur ki, minimum risk balı olan vergi ödəyicilərinin sayı 

165-dir. Onlırın bütün vergi ödəyicilərində ümumi payı 8,3 faizdir. Vergidən 

yayınma halına əsasən maksimum riskli vergi ödəyicilərinin sayı 67-yə bərabərdir. 

Ümumi vergi ödəyicilərində isə onların payı 3,4 % olur. Audit üçün səyyar vergi 

yoxlamalarının həyata keçirilməsi əvvəlcə vergidən yayınma riskləri ən yüksək 

olan vergi ödəyicisində aparılması daha əhəmiyyətlidir.  

Azərbaycan Respublikasında hazırda 18 mindən çox əlavə dəyər vergisi 

(ƏDV) ödəyicisi fəaliyyət göstərir. 2018-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası 

Vergilər Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsinə 5 mld. 475 mln. 62 min manat (6 

mld. 961 mln. 299 mİn 428 ABŞ dolları ) vəsait ödənilmişdir ki, bunun da xeyli 

hissəsi ƏDV ödəyicilərinin payına düşmüşdür . ƏDV ödəyicilərinin fəaliyyətini 

səciyyələndirən mühüm göstəricilərdən olan dövriyyənin paylanmalarının 

müəyyən edilməsi onann fəaliyyətinin təhlilinə, o cümlədən vergi nəzarətinin 

gücləndirilməsinə və vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsinə xeyli 

dərəcədə kömək etmiş olur. 

Nəzərə alsaq ki, ƏDV ödəyiciləri tərəfindən ödənilən vergilər dövlət 

büdcəsinə vergi daxilolmalarının xeyli hissəsini təşkil edir, onda belə qənatə gələ 

bilərik ki, ƏDV ödəyicilərinin fəaliyyətlərinin təhlili, o cümlədən vergilərdən 

yayınma risklərinin müəyyən edilməsi daha böyük əhəmiyyətə malikdir. 
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Risklərin təhlil edilməsi praktiki və nəzəri problemlərinə həsr edilmiş 

çoxsaylı, mənbəələr vardır. Ancaq, vergilər, eyni zamanda ƏDV ödəyicilərinin 

vergilərdən yayınma risklərinin təhlil edilməsinə aid elmi mənbəələrə çox az rast 

gəlinir. Səbəblərdən biri kimi bu səpkidə işlərin daha çox müvafiq dövlət 

orqanlarında həyata keçirilməsi və müəyyən mülahizələrlə həmin işlərin açıq 

mətbuatda dərc edilməməsini göstərə bilərik. Məsələn, Türkiyə Respublikasının 

uyğun dövlət orqanlarında vergi auditi üçün vergidən yayınma risklərinin təhlilini 

aparan bəzi modellər tətbiq edilir. Ancaq onların elmi jurnallarda dərc olunmasına 

rast gəlinmir. Digər tərəfdən vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini və vergiləri 

ödəmələrini əks edirən məlumatları əldə etmək xeyli çətindir. Bununla belə vergi 

risklərinin modelləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə müəyyən mənbəələr 

mövcuddur. Artüras Mazeika və başqaları "Evaluation of Tax Payment Risks in 

Whole of Tax System ' məqaləsində Litva iqtisadiyyatı üçün vacib olan, formal 

iqtisadiyyatın ən riskli avtomobil sektorlarda e-audit modellərinə baxmışdır. Bu 

zaman vergi ödəyicilərinin riskləri müəyyən etmək, vergi orqanları və audit 

şirkətlərinin fəaliyyətinin səmərəliliyini xeyli artırmış olur. Suleiman A.S. 

ARUWA "The administration and problems of value added tax in 

Nigeria'məqaləsində Nigeriyada ƏDV-dən yayinma riskləri təhlil olunur və 

yayınmanın qarşısnı alan strategiya nəzərdən keçirməlidir. Manish Gupta and 

Vishnuprasad Nagadevara "Audit Selection Strategy for Improving Tax 

Compliance – Application of Data Mining Techniques" məqaləsində audit 

seçiminin səmərəliliyinin artırması məqsədi ilə vergidən yayınma risklərinin 

qiymətləndirilməsi alqoritmləri işlənmişdir. Joel Slemrod "Cheating Ourselves; 

The Economics of Tax Evasion"  tədqiqat işində ABŞ-da vergilərin xüsusi ilə şəxsi 

gəlir vergisinin ödənilməsindən yayınma müəyyənləşdirilmişdir.( Самедзаде З.А, 

2014, s.147) 

ƏDV ödəyicilərinin fəaliyyətim xarakterizə edən əsas göstəricilərdən olan 

dövriyyənin paylanma qanunlarının müəyyən edilməsi xeyli aktuallıq kəsb edir. 

Belə ki, bu paylanma qanunun müəyyən edilməsi vergidən yayınma risklərinin 

hansı üsullarla müəyyən edilməsi üçün mühüm rol oynayır. Bir sıra praktiki 
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məsələlərdə prosesi xarakterizə edən göstəricilər normal və ya asimptotik normal 

paylanma qnunlarına tabe olmur. Bu zaman risklərin qiymətləndirilməsi üçün 

tətbiq edilən statistik paylanma üsulları müəyyən yanlış nəticələrə gətirib çıxarır. 

Ona görə də bu tipli səhvlərin aradan qaldırmaq üçün ilk növbədə prosesi 

xarakterizə edən göstəricilərin laylanma qanununun müəyyən edilməsi vacibdir. 

Əgər proses normal və ya asinptotik normal yaylanmaya malik olmazsa, onda 

risklərin qiymətləndiril nəsi üçün digər üsulların tətbiq edilməsi məqsədə 

müvafiqdir. 

ƏDV ödəyicilərinin iqtisadi fəaliyyətinin əsas göstəricilərindən biri olan 

dövriyyənin paylanma qanununun müəyyən edilməsi və müvafiq üsullarla 

dövriyyə göstəricisinə əsasən ƏDV ödəyicilərinin vergidən yayınma risklərinin 

müəyyən edilməsi tədqiqatın əsas məqsədlərindən biridir. 
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3.2 ƏDV ödəyicilərinin dövriyyəsi göstəricisi üzrə vergidən yayaınma 

risklərinin tətqiqinin təkmilləşdirilməsi 

 

Biz burada ƏDV ödəyicilərinin VYR-nin qiymətləndirilməsini yuxarıda 

göstərilən işlərdə verilmiş modellərdən fərqli spesifik cəhətlər nəzərə alınmaqla 

verəcəyik. Belə ki, seçmə müşahidə əsasnda müəyyən edilmişdir ki, ƏDV 

ödəyicilərinin fəaliyyətini səciyyələndirən əsas göstəricilərdən olan dövriyyə 

normal və ya asimptotik paylanmaya malik deyildir. Buradan belə qənaətə gəlmək 

olar ki, bu göstərici üzrə vergidən yayınma risklərinin paylanma qanunları ilə təhlil 

edilməsi bir sıra yanlışlıqlar yarada bilər. Ona görə də burada təklif edilən üsul 

göstəricilərin normal paylanması zərurətini tələb etmir. Bu yanaşma Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramının ölkələrin inkişaf reytinqinin 

hesablanmasında tətbiq edilən metodikaya əsaslanır. 

Bu metodologiya əsasında İnsan İnkişafı İndeksi 1990-cı ildən başlayaraq 

dünya ölkələri üçün hesablanaraq inkişaf reytinqi çıxarılır və BMT-nin inkişaf 

proqramının qlobal hesabatında dərc edilir. Bu indeks inkişafın müxtəlif tərəflərini 

əks etdirən ən ümumi göstəricidir. Azərbaycan Respublikası üzrə insan inkişafı 

haqqında hesabat 1995-ci ildən başlayaraq hazırlanıb dərc edilir. 

Aşağıdakı işarələmələri qəbul edək: 

j -ƏDV Ödəyicilərimn sıra sayını göstərir; DÖV j – j -ci vergi ödəyicisinin 

dövriyyə göstəricisi; DÖVmin - ƏDV ödəyiciləri içərisində dövriyyənin ən aşağı 

səviyyəsi; DÖVmax - ƏDV ödəyiciləri arasında dövriyyənin ən yüksək səviyyəsi; 

ƏDVVYİdöv 
j – j -ci ƏDV ödəyicisinin dövriyyə üzrə VY indeksini bildirir. 

                          (3.4) 

 

Aydındır ki,  ƏDVVYİdöv 
j indiqatoru 0 və 1 parçasında qiymətlər alacaqdır. 

Bu indeksin 0-a yaxm olması müvafiq göstərici üzrə vergidən yayınmanın (riskin) 

böyük olmasını, vahidə yaxm olması isə riskin az olmasını göstərəcəkdir. 
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Seçilmiş ƏDV ödəyiciləri üzrə ƏDVVYİdöv 
j indeksinin [0,1] parçasında 

qiymətlərini nisbi olaraq 5 ballıq şkalaya ayıraq. Qeyd edək ki, bu 

qiymətləndirmələrin sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin verilmiş cədvəlinə 

müvafiq olaraq tərtib edilmişdir. 

 

Cədvəl 30. ƏDV Ödəyicilərinin vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsi 

İntervallar  

 

Risk balı 

1 - ci interval - riskin səviyyəsi ən yüksəkdir

  (ƏDVVYİdöv 
j -qiymətinin [0; 0.2) 

aralığında, yəni O-dan 0,2-dək olduqda) 

 

5 (ən böyük risk) 

 

2 - ci interval - riskin səviyyəsi yüksəkdir  

(ƏDVVYİdöv 
j -qismətinin [0.2; 0.4) aralığında 

olduqda) 

 

4 (böyük risk) 

 

3 - cü interval - orta səviyyədə risk 

(ƏDVVYİdöv 
j -qiymətinin [0.4; 0.5) aralığında 

olduqda) 

 

3 (orta risk) 

4 - cü interval - riskin səviyyəsi kiçikdir 

(ƏDVVYİdöv 
j -qismətinin [0.5; 0.6) aralığında 

olduqda) 

 

2 (kiçik risk) 

5 - ci interval - riskin səviyyəsi aşağıdır 

(ƏDVVYİdöv 
j -qiymətimn [0.6; 0,8) aralığında 

olduqda) 

 

1 (ən kipik risk) 

 

6 - cı interval - riskin səviyyəsi çox aşağıdır  

(ƏDVVYİdöv 
j -qiymətmin [0.8; 1] aralığında 

olduqda) 

0 (risk yoxdur) 

 

Mənbə: Z.Ş.Paşayev. 2016 s.277 

    

Əgər ƏDVVYİdöv 
j sıfır bal alarsa, bu vergi ödəyicisi risksiz sayılır. Əgər 

konkret vergi jdəyicisi üçün bal 5 olarsa, yəni ƏDVVYİdöv 
j -nin hesablanmış 

qiyməti sıfır qiymətindən böyük və 0.2 qiymətindən kiçikdirsə, onda bu vergi 

ödəyicisi an riskli sayılır və belə vergi ödəyicisi birinci növbədə vergi audit 

yoxlamasının aparılması üçtn seçilməlidir.( Kazımlı.X., Quliyev. İ Bakı, 2013) 

Yuxama göstərilən yanaşma əsasında Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 

göstərən seçmə müşahidə əsasında 1265 ƏDV ödəyicisinin fəaliyyətlərini 
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səciyyələndirən mühüm göstəricilərdən biri olan - dövriyyə üzrə riskləri təhlil 

edilmişdir. Əldə edilmiş nəticələr Cədvəl 31-də verilmişdir: 

 

Cədvəl 31. ƏDV ödəyicilərinin dövriyyə üzrə vergidən yayınma risk ballarının 

strukturu 

Mənbə: Z.Ş.Paşayev. 2016 s.275-286 

 

 

 

Cədvəl 3. -dən göründüyü kimi ən az risk balı olan vergi ödəyİcilərinin sayı 304-

dır. Onların sayının bütün vergi ödəyicilərində xüsusi çəkisi 24,2 faizdir. Vergidən 

yayınmaya görə ən yüksək riskli vergi ödəyicilərinin sayı 68-ə bərabərdir. Ümumi 

vergi ödəyicilərində isə onların payı 5,4 % olur. Audit məqsədi ilə səyyar vergi 

yoxlamalarının aparılması ilk növbədə vergidən yayınma riskləri ən yüksək olan 

vergi ödəyicısində aparılması daha məqsədə uyğundur. 

Vergidən 

yayınma 

səviyyəsini 

xarakterizə edən 

intervallar 

Vergidən 

yayınmanın 

səviyyəsi 

ƏDV 

ödəyicilərinin 

sayı 

Risk balı Vergi 

ödəyicilərinin 

ümumi ayda 

payı, faizlə 

[0-0.2)  ən böyük risk 67 5 5,3% 

[0.2-0.4) böyük risk  268 4 21.4% 

[0.4-0.5) orta risk 157 3 12,6% 

 

[0.5-0,6) kiçik risk 167 2 13,5% 

 

[0.6-0.8) ən kiçik risk  284 1 23,4% 

 

[0.8-1] risk yoxdur 304 0 24,3% 

 

Cəmi - 1254 - 100 % 



68 

 

3.3. Vergilərdən yayınmanın ümumiləşmiş riski strategiyası 

 

Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı mühitində İEÖ, İEOÖ-in büdcəsi daha çox 

özəl sektorun və əhalinin vergi ödənişləri nəticəsində ortaya çıxır. Vergi 

daxilolmaları nəticəsində yaranan büdcələrin xərcləri də əhali və ölkənin sosial 

cəhətdən rahatlığının təmin edilməsi nöqteyi-nəzərindən istifadə olunur. Bu 

nöqteyi-nəzərdən vergidən yayınma hallarına qarşı ciddi addımlar atılır. AR-ın 

Cinayət məcəlləsinin maddəsinə görə vergidən yayınma hallarının yox edilməsi 

üçün bəzi iqtisadi- sosial tədbirlər göstərilmişdir. 

Vergidən yayınma halları bu cür ifadə edilmişdir:  

- Külli miqdarda vergiləri yaxud məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını 

ödəməkdən yayınma – cinayət nəticəsində dəyən zərərin 2 qatından 4 qatadək 

həcmdə cərimə yaxud 2 ilədək davam edəcək islah işləri, 3 ilədək davam edəcək 

vəzifə tutma, hər hansı bir fəaliyyət növü iə məşğul olma hüququndan asılı 

olmayaraq 3 ilədək davam edəcək azadlığın əldən alınması ilə cəzalandırılır. 

Cədvəl 32 vergilərdən yayınma balına görə vergilərdən yayınma səviyyəsinə 

görə vergi ödəyicilərinin vahid risk balı orta hesabla hesablanmışdır (Cədvəl 32). 

Cədvəl 32. ƏDV ödəyicilərinin vergidən yayınma risk ballarının strukturu 

(dövriyyə+hesablama+ödəmə). 

Nisbət 

intervalları 

Vergidən 

yayınmanın 

səviyyəsi 

ƏDV 

ödəyicilərinin 

sayı 

ƏDV 

ödəyicilərinin 

ümumi sayda 

payı, faizlə 

Risk balı 

[0.0-0.2) ən böyük risk 134 10.5 5 

[0.2-0.4) Böyük risk 245 19.3 4 

[0.4-0-5) Orta risk 152 11.8 3 

[0.5-0.6) Kiçik risk 158 12.4 2 

[0.6-0.8) ən kiçik risk 274 21.6 1 

[0.8-1.0] Risk yoxdur 304 24.1 0 

Cəmi - 1255 100.0 - 

Mənbə: Z.Ş.Paşayev.  2016 s.281 

 

Cədvəl 32-dən məlum olur ki, vergilərdən yayınmaya görə maksimum riskli 

ƏDV ödəyicilərinin sayı 135-ə bərabərdir. Ümumi vergi ödəyicilərində isə onların 
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payı 10,6 faizi təşkil edir. Minimum risk balı olan vergi ödəyiciləri, daha doğrusu 

vergilərdən yt yırtmayan vergi ödəyicilərinin sayı 303-ə bərabərdir. Onların bütün 

vergi ödəyicikrində payı 24 faizdir. 

Audit üçün səyyar vergi yoxlamalarının həyata keçirilməsi əvvəlcə VYR 

maksimum olan vergi ödəyicisində tətbiq olunması daha əhəmiyyətlidir. Bu 

əvvəlcə vurğuladığımız kimi vegi ödəyicilərinin fəaliyyətinə lüzumsuz 

müdaxilələrin qarşısını almaqla yanaşı vergi inzibatçılığının səmərəliliyini 

artırılmış olar.( “Azərbaycan vergi xəbərləri “ jurnalı – №-5,10,11 (2017)) 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini əks etdirən əsas göstəriciləri 

üzərinədə aparılmış test göstərmişdir ki, onlar asimptotik noımal yaxud normal 

paylanmaya sahib deyil. Bu səbəbdən də sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin VYR-

nin təhlil edilməsi statistik paylanma metodları ilə deyil, bir sıra başqa üsullarla 

həyata keçirilməlidir.  

Müqayisəli təhlil üsuluna müvafiq üsul (göstəricilərin maksimum və 

minimum qiymətlərinə əsaslanan) təklif edilərək seçmə müşahidə statistikasına 

əsasən sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin vergidən yayınma riskləri 

qiymətləndirilmişdir. Bu modelin tətbiq edilməsi üçün göstəricilərin statistik təhlil 

üsullarında olduğu kimi normal paylanmaya malik olmaları tələb olunmur. Bu 

səbəbdən də sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri arasında audit məqsədləri üçün 

vergidən yayınma risklərinin qiymətləndirilməsində bu model effektiv şəkildə 

tətbiq edilə bilər. Məlum olmuşdur ki, seçmə müşahidə əsasında tədqiqata cəlb 

olunmuş sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin yalnız 3.4 faizi ən yüksək vergidən 

yayınma riskə malikdir, 8.3 faizi isə vergidən yayınma riskinə malik deyil. 

Müqayisəli təhlil üsuluna müvafiq üsul təklif edilərək seçmə müşahidə 

statistikasına əsasən ƏDV ödəyicilərinin vergidən yayınma riskləri 

qiymətləndirilmişdir. Məlum olmuşdur ki, seçmə müşahidə əsasında tədqiqata cəlb 

olunmuş ƏDY ödəyicilərinin yalnız 5,4 faizi ən yüksək vergidən yayınma riskinə 

malikdir, 24,2 faizi isə vergidən yayınma riskinə malik deyil. 

Vergi ödəmədən yayınma hallarına son vermək üçün fərqli mexanizmlərdən 

istifadə etmək lazımdır. Bu mexanizmlərdən biri nağdsız ödəniş sisteminin 
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böyüdülməsi, bir başqası isə vergi yüklərinin tədricən azaldılmasıdır: “Vergi yükü 

çox olduğundan vergidən yayınma halları da çox olur. Bu səbəbdən də vergidən 

yayınmaq üçün qeyri-rəsmi üsullardan istifadə edirlər.  

Vergi ödənişlərinin artırılmasında daha bir istiqamət isə sahibkarların vergi 

orqanlarına inamıdır. Əksər hallarda sahibkarlar və vergi orqanları  arasında qeyri-

rəsmi sözləşmələr olur, nəticədə bu büdcəyə vergi daxil olmasına öz təsirini 

göstərir. Heç vaxt, vergi dərəcələrini yüksəltməklə büdcəyə vergi daxilolmalarını 

sayını artırmaq qeyri-mümkündür.  

Sahibkarlıq subyektlərinin öz işlərini böyütmələrinə xüsusi şərait 

yaradılmalıdır. Sahibkar verginin nə qədər vacib amil olduğunu bilməli və vergi 

ödəyəndən sonra ondan başqa pul alınmayacağına inanmalıdır. Bu problem həll 

olunarsa, vergidən yayınma hallarına son verə bilərik”. Vergi tövsiyə, məsləhət 

yox, bir öhdəlikdir. Vergi ödənişinin zəruriliyi ilə əlaqədar sahibkarlara məlumat 

verməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Bilik və bacarıqların inkişaf etdirilməsi nöqteyi-

nəzərindən məlumatlandırılma həyata keçirilə bilər: “VN tərəfindən broşüraların 

buraxılması, təlimatların yayımlanması vacibdirr. Vergilərin necı hesablanması ilə 

əlaqədar sahibkarlar tam məlumat sahibi olmalıdırlar”. Vergi ödəyiciləri eyni 

zamanda vergilərin həcminin olduğunu əsas gətirərək ödəmədən yayındıqlarını 

bildirirlər. Sahibkarlar götürmüş olduqları gəlirin xeyli hissəsini - 40 %=dən 

çoxunu müxtəlif sektorlarda vergi ödədiklərinə görə bu, onların sahibkarlıq 

fəaliyyətlərini genişləndirməyə, ehtiyaclarının ödənilməsinə əngəl olur”. 

AR-da bazar iqtisadiyyatı tərəqqi etdikcə, sahibkarlıq dayanıqlı hal aldıqca 

vergidən yayınma halları da nisbətən azalacaq: “Ancaq müasir dövrdə vergi 

güzəştlərinə tələbat olur.  

Kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar vergilərin əhalidən alınmaması ənənəsi müasir 

dövrdə də davam etdirilir. Bu fermer təsərrüfatlarının tərəqqisi üçün stimuldur. 

AR-da sahibkarlığın tərəqqisinə ehtiyac olan sahələr var. Yerli xammal nəticəsində 

tərəqqi edən istehsal sahələrinin təkmilləşdirilməsi lazımdır. Bu, bir yandan AR 

xammalının dövriyyəyə buraxılması deməkdir. Digər yandan, müasir, yeni 

fəaliyyət göstərən istehsal sahələrinin yaradılması AR-na xaricdən gələn baha 
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qiymətə olan məsulları sıxışdırar və yerli mallarımızın satışa çıxarılmasna geniş 

imkanlar açar. Bundan başqa, AR maksimum səviyyədə istehsal etdiyi 

məhsullarını ixrac da etməlidir.” 

 Elektron hökumətin yaradılması məmur-vətəndaş əlaqələrində olan mənfi 

halların qarşısının alınmasında böyük rol oynayır. Vergilərin ödənilməsində də e-

vasitələrdən faydalanmaq pozitiv nəticələr almağa yardım edir. Vergi yayınmasının 

əsas iqtisadi səbəbləri və onlara qarşı mübarizə tədbirlərini təhlil edək. Vergilərə 

qarşı reaksiyalardan ən çox bilinəni və o cümlədən, vergi qanunları nöqteyi-

nəzərindən də cinayət təşkil edəni vergi qaçaqçılığıdır. Vergi qaçaqçılığı, vergi 

öhdəliklərinin vergi qanunlarının əksinə qismən yaxud tam şəkildə icra edilməməsi 

şəklində müəyyən edilir. Mükəlləflərin gəlirlərinin bir qismini gizlədərək vergiyə 

cəlb edilən gəlirlərini azaltmaları, ilkin uçot sənədlərində hiylə işlədərək yalançı 

şəxslərə hesablar açaraq borc miqdarını çoxaltmaqları, dəftərlərdəki qeydləri 

silərək ödənişləri zəruri vergini azaltmaları yaxud heç ödəməmələri, buna 

nümunədir.  

VY, vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliklərini qanunlara müvafiq şəkildə 

tədricən də olsa azaltması vəziyyətində qeyri-mümkündür. Buna görə vergidən 

yayınma, qanuni şəkildə cinayət ortaya çıxarır və vergi qanunlarında vergidən 

yayınma ilə bağlı cəzalandırmağı hədəfləyən hökmlər cəza tədbirlərini görükdüyü 

şəraitdə mövcuddur. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

Bununla belə, vergidən yayınma halları və risklərin təhlil edilməsi 

modellərinin hazırlanması və empirik informasiyalar üzrə tədqiqindən alınan vacib 

nəticələr bunlardır: 

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin fəaliyyətini xarakterizə edən əsas 

göstəriciləri və ƏDV ödəyicilərinin dövriyyəsi üzərində həyata keçirilmiş testdən 

məlum olur ki, onlar normal yaxud asimptotik normal paylanmaya sahib deyil. Bu 

səbəbdən də qeyd edilən göstəricilər üzrə VYR-nin təhlil edilməsi statistik 

paylanma metodları ilə deyil, başqa metodlarla aparılmalıdır. Fərqli yanaşma kimi 

həmin göstəricilərin ən yüksək və ən aşağı qiymətlərinə əsaslanan metod təklif 

edilmişdir. 

Fərqli yanaşma olaraq təklif olunmuş üsul əsasında AR-da sadələşdirilmiş 

vergi ödəyicilərinin VYR təhlil edilmişdir. Hər hansı bir uyğun risk modelinin 

realizasiyasmın nəticəsinə əsasən sadələşdirilmiş vergi ödəyicılərinin sadəcə olaraq 

3,5 %-i maksimum vergidən yayınma riskinə sahibdir, 8,4 %-i  isə VYR-nə sahib 

deyil. 

χ2 -xi kvadratı razılıq meyarı ilə həyata keçirilmiş testdən məlum olur ki, AR-

da ƏDV ödəyicilərinin hesablama və ödəmə göstəricilərinin və onların cəmi 

asimptolik normal paylanma olan eksponensial paylanmaya sahibdir. Bu səbəbdən 

də həmin göstəricilər üzrə VYR-nin təhlil edilməsinə statistik paylanma üsulları 

tətbiq oluna bilər. 

ƏDV ödəyicilərinin VYR-nin təhlil edilməsi üçün yaradılmış müvafiq 

modelin AR üzrə realizasiyasmın nəticələrindən məlum olmuşdur ki, vergilərdən 

yayınmaya görə maksimum riskli ƏDV ödəyiciləri ümumi vergi ödəyicilərinin 

10,7 %-ni  təşkil edir. Minimum balı olan vergi ödəyiciləri isə 24 % təşkil edir. 
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