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AZƏRBAYCANDA VERGİ NƏZARƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNİN  

BƏZİ MƏSƏLƏLƏRİ 
 

X Ü L A S Ə 
 

Müasir dövrdə vergi sferasında  dövlətin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri ver-
gi nəzarətinin təkmilləşdirilməsidir. Dayanıqlı və innovasiyalı inkişafın təmin edilməsi, daxili 
və xarici mühit amillərinin rolunun artdığı şəraitdə vergi inzibatçılığı, riskyönümlü vergi nə-
zarəti  vergi sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin, fiskal və monetar stimullaşdırmanın 
optimallaşdırılmasının əsası kimi çıxış etməlidir. Başqa sözlə desək, mövcud problemlər döv-
lət vergi orqanları və biznesin qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəli yollarının yaradılması, vergilə-
rin büdcəyə vaxtında daxilolması hesabına büdcə-vergi sisteminin optimallaşdırılması və ni-
zamlanmayan məcmu borcların həcminin azaldılması üçün vergi nəzarəti təcrübəsində yeni 
yanaşmaların inkişafının zəruriliyini şərtləndirir. Son dövrlərdə Azərbaycanın vergi siste-
mində struktur və kadr islahatlarının aparılmasına, inzibatçılıqda yeni prinsiplərin tətbiq edil-
məsinə, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə, müasir innovativ texnologiyaların tətbiq olun-
masına, şəffaflığın təmin edilməsinə, vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında qarşılıqlı 
etimadın yüksəldilməsinə və s. diqqətin artırılması və bu istiqamətlərdə təşəbbüslərin göstəril-
məsi heç də təsadüfi deyildir.  

Məqalədə dünya təcrübəsində geniş tətbiq edilən vergi nəzarət sisteminin mühüm ünsü-
rü olan üfüqi monitorinqdən istifadənin imkanları araşdırılır, risk yönümlü yanaşma əsasında 
vergi auditinin təşkili və aparılmasının xüsusiyyətləri verilir. Eyni zamanda məqalədə vergi 
ödəyiciləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin sosial və maddi vasitələrini yaradan məsafədən təhlilin, 
yəni üfüqi monitorinqin tətbiqinin vergi pozuntularının və cinayətlərinin vaxtında aşkar edil-
məsi üzrə bir sıra prosedurların azaldılmasına, həmçinin maliyyə sisteminin qloballaşdığı 
müasir şəraitdə vergi hüquqpozmaları ola bilən əsas zonalarının neytrallaşdırmasına imkan 
verəcəyi əsaslandırılır.  

Acar sözlər: vergi siyasəti, vergi, audit, daxili nəzarət, inkişaf, səmərəlilik, təkmilləş-
dirmə, risk yönümlü vergi nəzarəti, riskli vergi ödəyicisi. 
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G İ R İ Ş 

 
Vergi inzibatçılığı ölkədə vergi sisteminin fəaliyyət səmərəliliyini xarakterizə edən əsas 

komponentdir. Vergi inzibatçılığının səviyyəsi və keyfiyyəti büdcə daxilolmalarının təmin 
edilməsinə, nəticə etibarilə cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təsir 
göstərir [9].  

Vergi nəzarəti vergi inzibatçılığının tərkib hissəsidir və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı, 
bu istiqamətdə müəyyənləşdirilmiş strateji hədəflərə nail olunması daha çox  onun fəaliyyət 
nəticələrindən asılıdır. Vergi sisteminin zəif tənzimlənməsi vergi cinayətlərinin artmasına, 
dövlət büdcəsinə ödənilən vergi və yığımların həcminin azalmasına, səlahiyyətli dövlət orqan-
larının işinin pisləşməsinə, müvəffəqiyyətli vergi nəzarəti isə əksinə, büdcəyə vergi və yı-
ğımların həcminin artmasına, vergi hüquqpozmalarının azalmasına, fiziki və hüquqi şəxslərin 
hüqquqlarının təmin edilməsinə gətirib çıxarır.  

Müasir şəraitdə dövlətin dayanıqlı maliyyə sisteminin yaradılması vergi ödəyicilərinin 
hüquqlarına riayət etməklə dövlətin maliyyə maraqlarının təmin edilməsinə hədəflənən 
səmərəli vergi nəzarəti sistemi olmadan mümkün deyildir. Ona görə də vergi nəzarətinin təş-
kilinin təkmilləşdirilməsi, nəzarətedici vergi orqanlarının işinin səmərəliliyinin təhlili, həmçi-
nin vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi yollarının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər 
olduqca aktualdır.  

Büdcə sisteminə vergilərin və digər məcburi ödəmələrin tam və vaxtında daxilolmasının 
əsas şərtlərindən biri vergi inzibatçılığının səmərəli sistemidir. Vergi inzibatçılığının səviyyə-
sinin yüksəldilməsi vergi siyasətinin mühüm istiqamətidir. Bu istiqamət vergi yükünün gə-
ləcəkdə azaldılmasının potensial ehtiyatı olmaqla, vicdanlı və dürüst vergiödəyiciləri üçün ey-
ni rəqabət şəraitinin təmin edilməsinə imkan verir. 

İqtisadi baxımdan inkişaf etmiş ölkələrdə vergi nəzarətinin metodiki konsepsiyasını 
vergiödəyicilərin tiplərinin və əməliyyatlarının klasterləşdirilməsi təşkil edir. Belə yanaşma 
vergidən yayınanların mənzərəsini qabaqcadan müəyyənləşdirməyə imkan verir. Son dövrlər-
də xarici təcrübədə vergi ödəyicilərin davranışını öyrənmək, vergi nəzarəti sistemində risklə-
rin minimumlaşdırılması variantlarını müəyyən etmək məqsədilə  risk yönümlü yanaşmadan 
geniş  istifadə edilir.  

Ölkənin vergi nəzarəti sistemində əhalinin və biznes sektorunun vergi orqanlarına ina-
mının yüksəldilməsi sahəsində həll edilməsi vacib olan çoxsaylı problemlər qalmaqdadır ki, 
bu da vergi nəzarəti orqanları və maliyyə-kredit sistemi ilə qarşılıqlı fəaliyyətin, istifadə edi-
lən inzibati prosedurların və vasitələrin keyfiyyətində öz əksini tapır. Elmi-nəzəri və praktiki 
müstəvidə belə problemlərin həll edilməsi vacibliyi vergiödəyiciləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin 
daha səmərəli vasitələrinin həyata keçirilməsini, vergiödəyicilərin əməliyyatlarının monitorin-
qinin yeni üsul və standartlarının tətbiq edilməsini nəzərdə tutan vergi nəzarətinin qabaqcıl 
təcrübəsinə uyğunlaşmanın zəruriliyini şərtləndirir.   

Vergi qanunvericiliyini pozan şəxsin məsuliyyətə cəlb edilməsinin qarşısının alınması 
vergi nəzarətinin əsas məqsədi olmalıdır. Vergi ödəyicilərinin vergidən yayınma faktlarının 
aşkar ediləcəyinə əminliyi onların vergi və yığımları ödəmək vəzifələrinin vicdanla və düzgün 
icrasına gətirib çıxaracaqdır.   
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Vergi nəzarəti institutunun formalaşdırılması çox mürəkkəb və əmək tutumlu prosesdir 
[11]. Bunu ölkənin vergi məcəlləsində mütəmadi olaraq aparılan çoxsaylı dəyişikliklər və 
düzəlişlər də sübut edir.  

TƏDQİQATIN NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ ƏSASLARI 
 

Məcburi vergi və yığımlar haqqında Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə riayət 
edilməsi üzərində nəzarət mexanizminin əsas vasitələrindən biri vergi nəzarətidir. Vergi nəza-
rətinin xüsusi əhəmiyyəti onun köməyi ilə dövlətdə vergi-hüquq münasibətlərin nizama salın-
masına nail olunması ilə müəyyən edilir. Vergi orqanları vergi nəzarəti mexanizmi ilə ölkədə 
vergiödəyicilər tərəfindən vergilər və yığımlar haqqında qanunvericiliyə riayət edilməsini 
yoxlayır, yol verilən müxtəlif hüquq pozuntularını aşkar edir, vergilərin ödənilməsi üzrə tələb-
ləri irəli sürür, həmçinin çərimə və sanksiyalar tətbiq edir.  

Dövlətin maliyyə sisteminin sabitliyinin mühüm şərti vergilərin və digər məcburi ödə-
nişlərin toplanmasının dayanıqlığının təmin edilməsidir. Vergi nəzarəti maliyyə nəzarətinin 
tərkib hissəsidir. Maliyyə nəzarəti bazar subyektinin fəaliyyətinin maliyyə məsələlərinin yox-
lanması üzrə müxtəlif əməliyyatlar və fəaliyyətlər kompleksidir. Eyni zamanda maliyyə nəza-
rəti idarəetmənin funksiyalarından biri hesab edilir. Deməli, nəzarətə ilk növbədə idarəetmə 
fəaliyyətinin formalarından biri, yəni özünün məqsədyönlülüyü olan idarəetmənin müstəqil 
funksiyası kimi baxmaq lazımdır. Vergi nəzarəti vergi hüquqpozmalarının aşkar edilməsi və 
aradan qaldırılması üzrə vergi orqanının vəzifəli şəxsinin xüsusi növ fəaliyyətidir.  

Vergi nəzarətinin əhəmiyyətinə məhdud və geniş mənada yanaşmaq olar. Məhdud mə-
nada vergi nəzarətinin əhəmiyyəti məcburi fiskal ödəmələrin toplanması üzrə funksiyaların 
yerinə yetirilməsi imkanı ilə bağlıdır. Geniş mənada maliyyə nəzarətinin tərkib hissəsi kimi 
vergi nəzarətinin vəzifəsi dövlətin vergi sisteminin vəziyyəti və qanunsuz kapital dövriyyəsi-
nin aradan qaldırılması üzərində nəzarət funksiyasının təmin edilməsi zəruriliyi ilə şərtlənir 
ki, bu da onu maliyyə nəzarətinin vəzifələrinə qismən yaxınlaşdırır [8, səh.30].  

Vergi ödəmələrindən yayınmalar sxemindən istifadə edərkən vergi nəzarəti funksiyası 
vergiödəyicilərin davranışındakı sosial və psixoloji amillərinin öyrənilməsi imkanları ilə sıx 
bağlıdır. Vergi pozuntularının baş vermə riski həmişə alternativ faydalarla şərtlənir. Bu zaman 
fayda həmçinin qanuna zidd bu və ya digər əməlin baş vermə üstünlüyü ilə də şərtlənə bilər. 
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, vergi qanunvericiliyinə riayət edilməsinin nəticələri vergi 
ödəyicilərin motivasiyasına birbaşa təsir edən dövlətdə mövcud olan vergi mədəniyyətindən 
(əxlaqından) asılıdır. Bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vergi nəzarətinin yüksək intensiv-
liyi vergi ödəyiciləri tərəfindən onun şəxsi həyatına soxulma təhlükəsi kimi qəbul edilir. 
Bununla əlaqədar olaraq vergi orqanları ilə vergiödəyiciləri arasında sosial əməkdaşlığın (mü-
qavilənin) formalaşdırılması zəruriliyi yaranır. Bu ilk növbədə, gələcəkdə əlavə imtiyazların 
əldə edilməsi şəklində əməkdaşlıqdan mümkün fayda deməkdir. Araşdırma göstərir ki, döv-
lətdə vergi mədəniyyətinin və mentalitetinin formalaşdırılmasının demoqrafik əlaməti, məş-
ğulluq tipi, təhsili, gəlirlər səviyyəsi  müxtəlif  olan vergiödəyən qrupların təhlilinə müxtəlif 
yanaşmalar və prinsipləri şərtləndirir. Nəticədə dövlət məqsədləri üçün fiskal vasitələr baxı-
mından istifadə edilən vergi nəzarətinin yeni formaları təşkil edilir. Vergi ödəyicilərin 
davranış xarakteristikalarının formalaşdırılması vergi mədəniyyətinin əhalinin gəlirlərinin 
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mövcud həcminə təsiri haqqında nəticə əldə etməyə imkan verir. Təcrübə göstərir ki, gəlirləri 
orta səviyyədən yüksək olan ölkələrdə vergi ödəmələrindən yayınma hallarının sayı olduqca 
aşağıdır və şəxs tərəfindən vergi əlavə yük deyil, cəmiyyətdə nemətlərin təkrar bölgüsünün 
mənbəyi kimi qəbul edilir [7]. Deməli, vergi mentaliteti və vergi mədəniyyəti kimi hadisələrin 
mövcud olması dövlətdə vergi nəzarətinin strukturunu yaradan, müəyyən qrup vergiödəyənlər 
üzrə vergi yükünün ciddi diferensiallaşdırılması və yüksəldilməsi zəruriliyini nəzərə alan 
prinsipləri və yanaşmaları müəyyən edir. Əks halda əhalinin və biznes sferasının dövlətin 
həyata keçirdiyi fiskal siyasətə inamı ilə yanaşı vergi nəzarətinin səmərəliliyi də daimi azala-
caqdır.  

Vergi inzibatçılığı  iqtisadi proseslərin tənzimlənməsinin bir hissəsi kimi vergi siyasəti 
ilə sıx bağlıdır. Bu o deməkdir ki, vergi inzibatçılığının tərkibində dövlətin faktiki vergi siya-
sətinin işlənib hazırlanmasıda daxil olmaqla vergi münasibətlərinin bütün aspektləri əks 
olunur. Vergi inzibatçılığı  səlahiyyətli orqanların, ilk növbədə vergi orqanlarının praktiki fəa-
liyyəti ilə əhəmiyyətli şəkildə əlaqələndirilməlidir.  Bundan başqa nəzəri anlayış kimi vergi 
siyasəti vergi inzibatçılığından geniş anlayışdır. Ona görə də vergi münasibətləri sferasını 
əhatə edərək o dövlətin digər fəaliyyət sahələri, o cümlədən siyasi, sosial, iqtisadi və s. sıx 
bağlıdır. 

 Son dövrlərdə vergi sistemində və inzibatçılığında həyata keçirilən dəyişikliklər vergi 
ödəyicilərinə yalnız vergi daxilolmalarının mənbəyi kimi deyil, həm də potensial partnyor 
kimi baxılmasını zəruri edir. Səlahiyyətli orqan şəxsində dövlət vergi öhdəliklərin icrasının 
qanuniliyinə, düzgünlüyünə və tamlığına nəzarət etməkdə davam edir, lakin yeni şəraitdə  cə-
miyyət qarşısında vergi inzibatçılığının məsuliyyəti sferası əhəmiyyətli şəkildə genişlənir. 
Vergi inzibatçılığın keyfiyyət xarakteristikasının qiymətləndirilməsi və qanuna tabe vergi 
ödəyiciləri üçün onun prosedurunun sadələşdirilməsi üzrə konkret tövsiyələrin işlənib hazır-
lanması zəruriliyini ortaya çıxarır. 

 Belə vəzifənin reallaşdırılmasına daha çox informasiya texnologiyalarının sürətlə inki-
şafı səbəb olmuşdur. Son illər ölkənin vergi sisteminin və onun ərazi strukturlarının  tədricən 
təkmilləşdirilməsi həyata keçirilir. Bu vergi orqanlarının fəaliyyətinin tam avtomatlaşdırıl-
masını, daha mükəmməl informasiya bazasının hazırlanmasını, vergi inzibatçılığı prosesinə 
təsir edən çoxsaylı faktorları nəzərə alan çoxvariantlı layihələrdən istifadə edilməsini nəzərdə 
tutur. İnformasiyanın avtomatlaşdırılması vergi yoxlamalarının, vergi daxilolmalarının, vergi 
hüquqpozmalarının, vergi risklərinin proqnozlaşdırılmasında və təhlilində statistik metod-
lardan daha geniş istifadə edilməsinə imkan verir.  

 Vergi orqanları ilə vergiödəyiciləri arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf istiqamət-
ləri əhəmiyyətli şəkildə genişlənmişdir. Belə dəyişikliklər vergi inzibatçılığının funksional 
vəzifələrinin yeniləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Müasir şəraitdə vergi orqanları ilə vergiödəyi-
ciləri arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin keyfiyyətinin dəyişməsi onun ayrıca öyrənilməsini 
tələb edir. Müasir dövrdə vergi orqanları qarşılıqlı inam, partnyor əməkdaşlıq və interaktiv 
xidmət əsasında hüquqi və fiziki şəxslərlə (vergiodəyicilərlə) işində müştəriyönümlü yanaş-
manın tətbiqi vergi subyektləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsinə, onun keyfiyyətcə 
yeni səviyyəyə qalxmasına gətirib çıxarır. Eyni zamanda bu əhalinin vergi hüququnun və 
savadlığının səviyyəsinin yüksəldilməsinə, vergiödəyicilərində vergilərin ödənilməsi məsuliy-
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yətinin formalaşdırılmasına, vergiödəyicilərinin vergi ödənilməsi üzrə öhdəliklərin icrasına 
şəraitin yaxşılaşdırılmasına, vergi orqanları tərəfindən vergiödəyicilərinə göstərilən xidmətin 
keyfiyyətinin artmasına və s. gətirib çıxara biləcək vergi inzibatçılığının müstəqil istiqaməti 
kimi vergi ödəyicilərlə işin yenidən təşkilinə imkan verir.   

 Deməli, müasir şəraitdə vergi inzibatçılığının funksiyalarının tərkibinə vergi ödəyicilə-
ri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili funksiyasının da əlavə edilməsi zərurəti yaranır. Beləliklə, 
vergi inzibatçılığının funksiyalarına planlaşdırma, uçot, təhlil, nəzarət, tənzimləmə, vergi ödə-
yiciləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilini aid etmək olar.  

 Müasir dövrdə vergi inzibatçılığının qarşısında bir sıra vəzifələr durur. Onlara vergi 
daxilolmalarının proqnozlaşdırılmasını, vergiqoymanın yeni konsepsiyasının işlənib hazırlan-
masını, xarici iqtisadi fəaliyyətinin vergi ilə əsaslandırılmış himayədarlıq siyasətinin forma-
laşdırılmasını, vergi dərəcəsinin optimallaşdırılmasının, vergi potensialının qiymətləndiril-
məsini və s. aid etmək olar. 

Vergi nəzarəti metodlarının təsnifatı zəruriliyi onların təcrübədə həyata keçirilməsi 
üsullarının müxtəlifliyi ilə şərtlənir. Nəzarət prosedurunu formalaşdırarkən ödəmələrdən ya-
yınmalara səbəb olan və vergilərin vaxtında ödənilməsi imkanlarına təsir edən daxili və xarici 
amillərin nəzərə alınması vacibdir. Təcrübədə vergi nəzarətinin birbaşa (pul formasında nağd 
hesablaşmaların real həcmini müəyyənləşdirmək üçün sorğu metodu, dövlət səviyyəsində 
vergi mədəniyyətinin ölçülməsi metodu və s.) və  dolayı (gəlirlərdəki uyğunsuzluğun uçotu, 
ÜDM nominal həcminə nisbətdə bazarda həyata keçirilən bağlamaların həcminin ölçülməsi 
metodu, gizlədilmiş dəyişikliklər metodu və s.) metodları fərqləndirilir [14, səh. 10]. Onların 
müəyyən üstün və çatışmayan cəhətləri vardır. İnformasiyanın məhdudluğu şəraitində fərdi 
əsasda birbaşa və dolayı metodların tətbiqi əldə edilən nəticələrin etibarlılığına təminat ver-
mir. Ona görə də vergi nəzarətinin qeyri-ənənəvi formalarından, o cümlədən vergi ödəyiciləri-
nin davranışı üzərində müntəzəm müşahidə imkanlarına malik olan üfüqi monitorinqdən 
istifadə edilməsi zəruridir.  

 
NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR 

 
İqtisadiyyatda müsbət struktur dəyişikliklərin stimullaşdırılması, vergi yükünün tədricən 

azaldılması, vergi inzibatçılığının keyfiyyətçə yaxşılaşdırılması və vergi daxilolmalarının artı-
rılması Azərbaycanın vergi siyasətinin əsas prioritetləridir. Vergi sistemi investisiyaların cəlb 
edilməsi uğrunda dünya bazarında mübarizə aparan əsas dövlətlərin vergi sistemi ilə müqayi-
sədə özünün rəqabətqabliyyətliyini qoruyub saxlamalı, lakin vergi inzibatçılığı prosedurları 
vicdanlı və dürüst vergiödəyiciləri üçün maksimum rahat olmalıdır.  

Vergi inzibatçılığının səmərəliliyi həm vergiödəyicilərinin, həm də vergi orqanlarının 
maraqlarının tarazlığına riayət etməklə, dövlət büdcəsinə vergi daxilolmalarının lazımi səviy-
yəsinin saxlanmasına istiqamətlənir. Bu vəzifəyə nail olunması ona xas vəzifələrin həyata ke-
çirilməsi vasitəsilə təmin edilir. Qeyd etdiyimiz kimi vergi inzibatçılığının əsas vəzifələrinə 
vergi planlaşdırılması, uçotu, təhlili, vergi nəzarəti, tənzimlənməsi, vergiödəyiciləri ilə qar-
şılıqlı əlaqənin təşkili aiddir. Bu zaman hər bir funksiya öz ifadəsini vergi inzibatçılığının icra 
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nəticəsinə nail olmanın forma, üsul və qaydalarının məcmusunda, yəni onun metodlarında  
tapır.   

Vergi planlaşdırılması büdcə planlaşdırılmasının və vergi siyasətinin formalaşdırılması 
sisteminin tərkib hissəsi, bazar tipli iqtisadiyyat şəraitində dövlətin obyektiv zəruri funksiya-
larından biridir. Müasir dövrdə vergi planlaşdırılmasının əhəmiyyəti ortamüddətli maliyyə 
planlaşdırılmasının tətbiqi və dövlət büdcəsinin idarəedilməsi sistemində vergi inzibatçılığının 
rolunun artması ilə əlaqədar olaraq xüsusi aktuallıq kəsb edir.   

Vergi gəlirlərinin planlaşdırılmasının obyektiv zəruriliyi şərtlənir: vergi sferasında haki-
miyyət səlahiyyətli subyekt kimi dövlətin plana uyğun fəaliyyəti, vergi inzibatçılığının çox -
cəhətli proses olması, büdcə sisteminin gəlir hissəsinə pul vəsaitlərinin müntəzəm daxilolma-
sının məqsəd müvafiqliyi, büdcələrarası səmərəli uyğunluğun təmin edilməsi və ölkənin 
müəyyənləşdirilmiş maliyyə planının reallaşdırılması zəruriliyi və s. Bunlarla əlaqədar olaraq 
vergi planlaşdırılmasının məqsədi ölkənin büdcə sisteminə vergi və yığımların maksimal yük-
sək səviyyədə səfərbər edilməsinə nail olmaqdan ibarətdir ki, bu da nəticədə həmin vəsait-
lərdən iqtisadi tənzimlənmənin vasitəsi kimi istifadə olunmalıdır.  

Vergi inzibatçılığı sistemində vergiödəyicilərin uçotu funksiyası əhəmiyyətli rol 
oynayır. Onun inkişafı fərdi sahibkarların və hüquqi şəxslərin qeydiyyatı prosedurunun op-
timallaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin prioritet istiqaməti kimi çıxış edir.   

Təhlil büdcə sisteminə və büdcədənkənar dövlət fondlarına vergi daxilolmalarının həc-
mi, dinamikası və quruluşunın öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi üzrə vergi inzibatçılığının 
funksiyalarıdır. 

Elmi tədqiqatların nəticələri göstərir ki, vergi inzibatçılığının funksiyaları arasında 
ölkənin büdcə sisteminə vergi daxilolmalarının vaxtında və tam daxilolmasını təmin edən 
vergi nəzarətinin xüsusi yeri vardır. Bütövlükdə vergi və yığımların toplanması səviyyəsinin 
yüksəldilməsi  vergi nəzarətinin mükəmməl sisteminin qurulmasından asılıdır. 

Vergi tənzimlənməsi vergi nəzarəti ilə sıx bağlıdır. Vergi orqanlarının tənzimləyici fəa-
liyyətinin əsas vəzifəsi kənarlaşmaları aşkar etməkdən və onların səbəblərini aradan 
qaldırmaqdan, həmçinin idarəetmə sisteminə düzəlişlər etməkdən ibarətdir. Tənzimləmə vergi 
inzibatçılığının digər funksiyalarının yerinə yetirilməsində də yer alır.  

Vergi orqanlarının vergiödəyicilərinə göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldil-
məsi vergi ödəyicilərin öz vergi öhdəliklərinin könüllü yerinə yetirilməsinə təsir göstərən mü-
hüm amildir. Vergi münasibətləri iştirakçılarının qarşılıqlı fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması – 
vergiödəyicilərin vergi orqanlarının xidmətlərinə əlçatanlığının sadələşdirlməsini, vergiödə-
yicilərinə vergi orqanlarından xidmətləri əldə etməyə və informasiyanı asan tapmağa imkan-
ların yaradılması, vergi ödəyiciləri ilə əks əlaqənin və vergi orqanlarının onların ehtiyaclarına 
reaksiyasının yaxşılaşdırılması - istiqamətlərini nəzərdə tutur.  

Vergi ödəyiciləri ilə işin başlıca məqsədi vergi orqanları ilə vergi ödəyicilərin mənfi 
münasibətlərini və mübahisəli vəziyyətlərini azaltmaqdır, həmçinin könüllü əsasda vergi ödə-
nilməsini təmin etməkdir.  

Əməkdaşlıq və partnyorluq əsasında vergi ödəyiciləri ilə işin təşkili onlarda  vergi öh-
dəliklərinin yerinə yetirilməsinə stimul yaradır və cəmiyyətdə dayanıqlığın möhkəmlənməsinə 
gətirib çıxarır. Bu məqsədlə vergiödəyiciləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə yeni müştəriyönümlü ya-
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naşma işlənib hazırlanır, digər hakimiyyət orqanları ilə səmərəli əməkdaşlığın yeni formaları 
tətbiq edilir, vergiödəyiciləri üçün vergi orqanlarının aşkarlığı yüksəldilir, vergi inzibatçılığı-
nın gündəlik təcrübəsində müasir texnologiyalar, həmçinin müxtəlif elektron xidmətlər inten-
siv tətbiq edilir.   

Vergi sisteminin transformasiyası şəraitində vergi inzibatçılığının səmərəliliyinin yük-
səldilməsi yollarının axtarılıb tapılması prioritet vəzifələrdən biridir. Araşdırma göstərir ki, 
vergi orqanlarının işinin səmərəliliyini qiymətləndirməyə imkan verən göstəricilərin mü-
əyyənləşdirilməsi sahəsində vahid yanaşma yoxdur. Fikrimizcə, belə qiymətləndirmənin əsas 
kriteriyalarına - vergi və yığımların sabit daxilolmasının təmin edilməsini, vergiödəyicilərinə 
xidmətlərin yaxşılaşdırılmasını, vergi sisteminin səmərəliliyinin yüksəldilməsini - aid etmək 
olar.  

Müəyyənləşdiriləcək göstəricilər həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baxımdan vergi 
orqanlarının işinin ayrı-ayrı tərəflərinin vəziyyətini əks etdirməli və vergi inzibatçılığının 
yerinə yetirdiyi funksiyalarına uyğun olaraq səmərəliliyin ümumi qiymətləndirilməsinin əsası 
olmalıdır. Onlardan sistemli və dinamikada istifadə edilməsi zəruridir.  

Ölkənin iqtisadi inkişafının investisiya, innovasiya və sosial tərəflərinə əhəmiyyətli 
şəkildə təsir göstərə bilən səmərəli vergi sisteminin formalaşdırılması məqsədilə zaman-
zaman geniş tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu prosesin davamı olaraq son illərdə vergi sahə-
sində köklü dəyişikliklərin həyata keçirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Belə 
ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 26 sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasinda rəqəmsal ödənişlərin genişləndi-
rilməsi üzrə dövlət proqramı”nda vergi dəyişiklikləri ilə bağlı prioritetlər də yer almışdır. Hə-
min proqramda Azərbaycanda rəqəmsal ödənişlərin institusional mühitinin daha da yaxşılaş-
dırılmasının mühüm prioritetlərindən biri vergi sisteminin səmərəliliyinin artırılmasıdır [1]. 
Bu məqsədlə  vergi auditinin və hesabatlılığının səmərəliliyinin artırılması, e-auditin çərçivə-
sinin genişləndirilməsi və onun fəaliyyət tezliyinin artırılması, elektron mühasibatlıq sistemi-
nin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, ölkənin vergi sistemində dəyişikliklər 
beş əsas istiqaməti – sahibkarlığın dəstəklənməsi, vergidən yayınmanın və “kölgə iqtisadiy-
yatı”nın miqyasının azaldılması, vergitutma bazasının genişləndirilməsi, vergi inzibatçılığının 
təkmilləşdirilməsi və vergi güzəştlərinin  səmərəliliyinin yüksəldilməsi əhatə edir. 

Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin prioritet istiqamətlərindən biri iri məlumat-
lar əsasında rəqəmsal, elektron təhlil imkanlarını genişləndirməkdir ki, bu da üfüqi moni-
torinq adlandırlan məsafədən təhlil mexanizmlərinin tətbiqini nəzərdə tutur. Vergi nəzarəti or-
qanları ilə vergiödəyicilərinin qarşılıqlı fəaliyyətinin optimallaşdırılması baxımından belə ya-
naşma bir sıra üstünlüklərə malikdir. Vergi nəzarətinin qeyri - ənənəvi metodları dünyanın 
müxtəlif dövlətlərində geniş tətbiq edilir. Vergiödəyicilərin davranışının modelləşdirilməsində 
istifadə edilən üfüqi monitorinqin tətbiqi vergi orqanları və vergiödəyiciləri arasındakı etibarlı 
münasibətlərin formalaşdırılmasını nəzərdə tutan bütün etik norma və standartlara riayət edil-
məsini zəruri edir ki, bu da tərəflərin xüsusi razılığı ilə reqlamentləşdirilir. Digər tərəfdən üfü-
qi monitorinqdən istifadə edilməsi vergi risklərinin aşkar edilməsinin önləyici prosedurların-
dan istifadəyə və vergi nəzarətinin standart proseduru baxımından sonradan onu 
proqnozlaşdırmağa imkan verir. Son dövrlərdə maliyyə sferasının mütəxəssisləri bilərəkdən 
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vergini ödəməyənləri, xaricə kredit və borc vəsaitlərini çıxaranları aşkar etmək üçün vergiö-
dəyicilərin qarşılıqlı fəaliyyətinin şəffaf  mənzərənin təhlilindən istifadə edirlər. Vergi nəzarə-
tində üfüqi monitorinqin tətbiqi onların yaranmasını qabaqcadan aşkar etməyə və aradan qal-
dırmağa, həmin təcrübəni istiqamətləri bir-birinə yaxın maliyyə yaxud iqtisadi fəaliyyətdə 
yaymağa imkan verir. Vergi nəzarəti orqanları və vergiödəyiciləri üçün üfüqi monitorinqdən 
istifadənin əsas üstünlüklərinə aid etmək olar: 

- Birincisi, vergiödəyicisi bu və ya digər sövdələşmənin nəticələri haqqında qabaqca-
dan məlumatlandırılır ki, nəticədə vergi risklərinə məsul rəhbər özünü təhlükədən qoruya 
bilər.  
  - İkincisi, vergiödəyicisi müfəttişin mövqeyinə etiraz etməkdə haqlıdır və məhkəmənin 
qərarını əldə edərək risksiz təsərrüfat əməliyyatını tamamlaya bilər.  

   - Üçüncüsü, vergiödəyicisi auditor yoxlamalarını daha az həyata keçirmək hüququnu 
əldə edir. Vergi xidməti əvvəlki dövrlərin problemlərinin həllini operaitv tapa bilər, mövcud 
vergi məsələləri qısa müddətdə həll olunur.  Vergi nəzarətinin bu qeyri-ənənəvi forması vergi 
orqanları ilə vergiödəyiciləri arasında xüsusi sosial əməkdaşlıq kimi hər yerdə tətbiq edilməli-
dir. Vətəndaş və biznes üçün müvafiq şərait və imtiyazın yaradılması nəinki vergi sferasında 
pozuntuların və cinayətlərin aşkar edilməsi üzrə bir sıra bürokratik prosedurları azaltmağa, 
həm də onu cəmiyyət üçün anlayışlı və şəffaf edərək nəzarət sisteminə inamın artmasına  im-
kan verir. 

Ölkə təcrübəsində tətbiq edilən vergi mədəniyyətinin yeni meyllərinə diqqətin artması 
vergi nəzarətinin qeyri-ənənəvi formaları ilə yanaşı risk yönümlü yanaşmanın tətbiqini zəruri 
edir. Belə yanaşmanın əsasında vergi orqanlarının nəzarət fəaliyyətini gəlirlərin toplanmasın-
da yüksək təhlükə yarada bilən yeni risk sahələrinə, həmçinin fəaliyyətin bütün istiqmətləri və 
sferaları üzrə vergiödəyiciləri üzrə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasına  istiqamətləndirmək durur.  

Potensial risklərin qiymətləndirilməsinin ən mütərəqqi yanaşmalarından biri risk-yö-
nümlü yanaşmadır. Onun əsasında risklərin müntəzəm təhlil edilməsi və aşkar edilməsinə isti-
qamətlənən strukturlaşdırılmış proses durur ki, bunun da məqsədi sonradan onların minimum-
laşdırılması və aradan qaldırılması variantlarının müəyyənləşdirməkdir. Təcrübədə vergi 
risklərinin seqmentləşdirilməsi prosesi vergi nəzarətinin keyfiyyətinə təsir edən müxtəlif kri-
teriyalardan (risk zonası, vergiödəyənlər qrupu, vergiödəyicilərin davranışı) istifadə ilə şərtlə-
nən yüksək yaxud orta risk səviyyəli vergiödəyicilərin təsnifatı nəzərə alınmaqla müəyyən 
edilir. Vergi nəzarətinin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədilə risklərin qiymətləndirilməsi sis-
temi və onun fəaliyyət mexanizmi işlənib hazırlanmalıdır. Belə sistemin əsas vəzifəsi mün-
təzəm əsasda vergi ödəyicilərin fəaliyyətində yaranan risklərin aşkar edilməsi, eyniləşdiril-
məsi və qiymətləndirilməsi üzrə vahid informasiya bazasının formalaşdırılmasıdır. Fikrimiz-
cə, onun vergi inzibatçılığı proseduru və pul axınlarının hərəkətini tənzimləyən bütün fiskal 
orqanların kompleks qarşılıqlı fəaliyyətini nəzərə almaqla monitorinq təcrübəsində tətbiqi 
məqsədəuyğundur. Risklərin qiymətləndirmə sistemi vergi nəzarəti sistemində yer alan pro-
sedur və bir sıra məsələlər haqqında informasiyanın (vergi pozuntularının və bazarın müxtəlif 
seqmentlərində vergi nəzarəti prosedurlarından yayınan qanuna zidd fəaliyyətin xarakteri və 
miqyası, bazarın müxtəlif seqmentlərində kölgə bizneslə mübarizə üzrə mövcud tədbirlərin ki-
fayətləndirici olmaması, vergidən yayınması və kapitalın xaricə çıxarılması əlamətləri nəzərə 



                                                                Büdcə,  maliyyə və kredit 
                                                                                                             Budget, finance and credit  

Audit № 2, Cild 24, 2019, səh.38-49.    
Audit № 2, Vol. 24, 2019, pp. 38-49.  

 

  47 
 

alınmaqla fəaliyyəti iqtisadiyyata böyük zərər gətirə biləcək iri vergiödəyicilərin xarakterik 
xüsusiyyətləri) dəqiqləşdirilməsini tələb edir.   

Y E K U N  
 

Vergi sistemi dövlətin iqtisadi sisteminin mühüm ünsürlərindən biridir. O dövlətin iqti-
sadi inkişafa təsirinin, sosial-iqtisadi inkişaf prioritetlərin müəyyən edilməsinin başlıca vasi-
təsidir. Ona görə də Azərbaycanın vergi sisteminin yeni ictimai münasibətlərə, dünya təcrü-
bəsinə uyğunlaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülür. Xüsusilə də son illərdə 
ölkənin vergi sisteminin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə ciddi islahatlara rəvac verilmiş-
dir.  

Vergi nəzarəti verginin planlaşdırılması və tənzimlənməsi ilə yanaşı vergi inzibatçılı-
ğının əsas metodlarından biridir. Bu metodların hər birinə müəyyən vəzifələrin həll edilməsi-
nə yönəlik formalar xasdır. Vergi inzibatçılığının məqsədi vergi nəzarəti və verginin tənzim-
lənməsi metodlarının optimal uzlaşdırılması əsasında planlaşdırılmış vergi ödəmələrinin büd-
cə sisteminə daxilolmalarını təmin etməkdir.  

Həyata keçirilən dəyişikliklərin mühüm istiqamətlərindən biri struktur islahatlarıdır. De-
partamentin əsas vəzifəsi vergidən yayınan şəxsləri aşkar etmək və onlar üzərində nəzarət təd-
birlərini həyata keçirməkdir. Onun tərkibində  üç  şöbə  - səyyar  vergi  yoxlamalarına  nə-
zarət, operativ vergi nəzarəti  və vergi nəzarəti tədbirlərinin təşkili və təhlili şöbəsi-yaradıl-
mışdır [2]. Təhlil şöbəsi tərəfindən rəqəmsal texnologiyalara əsaslanaraq risklərin qiymətlən-
dirilməsi həyata keçirilərək, vergi ödəyiciləri risk qruplarına bölünəcəkdir. Risk qruplarına 
düşməyən, yəni vergi öhdəliyini vaxtlı-vaxtında və tam həcmdə yerinə yetirən vergi ödə-
yiciləri rahat şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Riskin səviyyəsindən asılı olaraq, vergi ödəyicisinə 
nəzarət tədbirinin formaları (səyyar vergi yoxlaması və ya operativ nəzarət tədbirləri) tətbiq 
ediləcəkdir [15]. 

Azərbaycanda müasir dövrün çağırışlarına müvafiq vergi münasibətlərinin təkmilləşdi-
rilməsinin mühüm istiqamətlərindən biri vergi orqanları ilə vergiödəyiciləri arasındakı etibarlı 
sosial əməkdaşlığın təmin edilməsidir. Bu isə əhəmiyyətli şəkildə vergi sisteminin şəffaflığın-
dan, vergi inzibatçılığında rəqəmsal texnologiyalardan daha geniş istifadə olunmasından, 
vergi nəzarətinin və auditin keyfiyyətinin yüksəldilməsindən, vergi işçilərinin peşəkarlıq sə-
viyyəsinin yüksəldilməsindən və s. asılıdır. Həyata keçirilən struktur dəyişiklikləri çərçi-
vəsində  rəqəmsal vergi inzibatçılığı departamentinin yaradılması da təqdirə layiqdir [15]. 
Onun fəaliyyətinin düzgün prinsiplər əsasında təşkili vergi sisteminin şəffaflığını və vergi in-
zibatçılığının əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılmasına yönəldilməsini təmin edə bilər.  

Vergi nəzarəti sisteminin vəziyyətinə və səmərəliliyinə çoxlu sayda ünsürlər, o cümlə-
dən vergi yükü, vergi və yığımları tənzimləyən hüquqi normalar sisteminin inkişaf səviyyəsi, 
vergi orqanlarının işinin prioritetləri, vergiödəyicilərin təqdim etdiyi sənədlərin keyfiyyəti, 
vergi ödəyicilərin hüquqi mədəniyyəti, onların vergi orqanları ilə əməkdaşlığına hazırlıq sə-
viyyəsi  və s.  təsir göstərir.  

Vergi orqanlarının nəzarət işinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin mühüm amili yox-
lama aparılacaq vergiödəyicilərin seçilməsinin səmərəli sisteminin olmasıdır. Ümumiyyətlə, 
vergi nəzarətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin əsas meyllərinə bütövlükdə vergi sistemi-
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nin modernləşdirilməsini, vergi inzibatçılığı və nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsini, vergi 
inzibatçılığında hər bir kateqoriyadan olan vergi ödəyicilərinə fərdi yanaşmaların formalaşdı-
rılmasını, informasiya texnologiyalarının tətbiqi imkanlarının genişləndirilməsini, risklərin 
qiymətləndirilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsini, geniş analitik təhlilə və risklərin qiymət-
ləndirilməsi sisteminə əsaslanan siyasətin formalaşdırılmasını, vergi nəzarəti proseslərinin 
avtomatlaşdırılmasını, elektron auditin təşkil edilməsini, vergi nəzarətinin prinsiplərinin düz-
gün müəyyənləşdirilməsini,  kiçik biznes sektorunda dürüst və şəffaf vergi uçotunun forma-
laşdırılmasını, risk kriteriyaları əsasında vergi nəzarətinin formalaşdırılmasını və s. aid etmək 
olar.   
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО 
КОНТРОЛЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 
Р Е З Ю М Е 

 
Одной  из важных задач в налоговой сфере, стоящих  на современном этапе  перед 

государством, является совершенствование  налогового контроля. Обеспечение устой-
чивого и инновационного развития, налоговая административность в условиях повы-
шения роли важных внутренних и внешних факторов, налоговый контроль должны 
выступать как  основа повышения  продуктивности налоговой системы, оптимизации 
фискального и монетарного  стимулирования. Другими словами, существующие  проб-
лемы  обуславливают  необходимость развития новых подходов  в практике налогового 
контроля для создания эффективных путей взаимодействия государственных  налого-
вых  органов  и  бизнеса, оптимализации  бюджетно-налоговой системы за счет  своев-
ременного  поступления налогов в бюджет и для уменьшения объема свода нере-шен-
ных долгов. Не случайно также в последний  период усиление внимания  прове-дению 
структурных и кадровых реформ в налоговой системе Азербайджана, внедрению   
новых принципов в административность, обеспечению прозрачности, повышению 
взаимного доверия между  налогоплательщиками и  налоговыми органами  и оказание 
инициативы в этом направлении. 

В статье рассматриваются возможности использования горизонтального мони-
торинга, являющимся важным способом системы налогового контроля, широко приме-
няющегося в мировой практике, даются особенности организации и проведения  
налогового аудита на основании ориентированного на риск  подхода. В то же время в 
статье  с расстояния, создающего социальные и материальные средства взаимодействия 
с налогоплательщиками, дается анализ  уменьшения ряда процедур  по своевременному 
обнаружению  налоговых нарушений и преступлений, применения горизонтального мо-
ниторинга, обосновывается  создание возможности нейтрализации  основных рисковых 
точек, которые могут быть налоговыми правонарушениями  в условиях глобализации 
финансовой системы. 
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SOME ISSUES OF TAX CONTROL IMPROVEMENT IN AZERBAIJAIN 

 
A B S T R A C T 

 
One of the important tasks in the tax sphere that the state is currently facing is the 

improvement of tax control. Ensuring sustainable and innovative development, tax 
administration in the context of increasing the role of important internal and external factors, 
tax control should be the bases for increasing the productivity of the tax system, optimizing 
fiscal and monetary incentives. In other words, the existing problems necessitate the 
development of new approaches in the practice of tax control to create effective ways of 
interaction between state tax authorities and business, optimizing the fiscal system through 
timely receipt of taxes to the budget and to reduce the volume of outstanding debts. It is also 
not by chance that in the recent period, greater attention has been paid to carrying out 
structural and personnel reforms in the tax system of Azerbaijan, introducing new principles 
in administration, ensuring transparency, increasing mutual trust between taxpayers and tax 
authorities and providing initiative in this direction. 

The thesis discusses the possibilities of using horizontal monitoring, which is an 
important method of the tax control system, which is widely used in world practice, gives 
features for organizing and conducting the tax audit based on a risk-based approach. At the 
same time, the thesis deals with the distant analyse of the social and pecuniary resources in 
interact with taxpayers, that means to reduce the number of procedures for the timely 
detection of tax offences and the application of horizontal monitoring, as well as the 
neutralization of key zones which may be taxable in modern conditions under the global 
financial system. 
         Keywords: tax policy, tax audit, internal control, development, productivity, 
improvement, risk-oriented tax control, risk taxpayer. 


