Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov
____________
11.01.2021-ci il
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Biznesə başlama, vergi və hesabatlılıq işçi qrupunun
2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı
Mövcud
vəziyyət
Sıra İndikatorlar
(2020-ci
№-si
il üzrə)

Metodologiya

Görüləcək tədbirlər

Son icra
müddəti

İcra orqanları

Məsul
şəxslər

“Doing Business” Hesabatı
“Biznesə başlama”
indikatoru 4 əsas altindikatorun qiymətləndirilməsi nəticəsində
müəyyən edilir:

1.

Biznesə
başlama

1. Biznesə başlama
üçün tələb olunan
9-cu yer, prosedurlar (sayı);
96,2 bal 2.Biznesə başlama
üçün tələb olunan
prosedurlara sərf edilən
vaxt;
3. Biznesə başlama
üçün tələb olunan
prosedurlara sərf edilən
xərclər (adambaşına
düşən milli gəlirə
nisbətdə faizlə);

Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə işçi
qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
Ələkbər
1. Kommersiya hüquqi şəxslərin rəqəmsal elektron
İqtisadiyyat Nazirliyi
qeydiyyat sisteminin (bundan sonra - e-sistem)
yanında Dövlət Vergi Məmmədov,
01.03.2021
funksional diaqnostikasının aparılması və aşkar olunan
Xidməti (bundan sonraFuad
çatışmazlıqların aradan qaldırılması
Dövlət Vergi Xidməti)
Aslanov
2. E-sistem üzrə dövlət qeydiyyatı başa çatdıqdan sonra
qeydiyyatı təsdiq edən sənədlərin (nizamnamə,
şəhadətnamə, dövlət reyestrindən çıxarış) elektron
formatda sahibkarlıq subyektinə göndərilməsi üzrə
2019-2020-ci illər ərzində mövcud vəziyyətin (sənədlərin
göndərilməsi müddətləri daxil olmaqla) araşdırılması və 31.03.2021
hesabatın hazırlanaraq Komissiyaya təqdim olunması,
eləcə də sözügedən sənədlərin elektron formada təqdim
edilmədiyi sahibkarlıq subyektlərinin xüsusi çəkisinin
müəyyənləşdirilməsi və bunun səbəblərinin təhlil
olunması, bu sahədə inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi

Dövlət Vergi Xidməti

Ələkbər
Məmmədov,
Fuad
Aslanov

4. Sahibkarın bankda və
notariusda qeydiyyata
alınmadan və
qeydiyyatdan keçmədən
3 ayadək depozit etməsi
lazım olan məbləğ
(adambaşına düşən
milli gəlirə nisbətdə
faizlə).

3. E-sistem üzrə hüquqi şəxs qeydiyyatdan keçən
zaman işçilərin qeydiyyatının elektron icra olunması ilə
bağlı 2019-2020-ci illər ərzində mövcud vəziyyətin
araşdırılması və hesabatın hazırlanaraq Komissiyaya 01.03.2021
təqdim olunması, eləcə də aşkar olunan nöqsanların
aradan
qaldırılması
məqsədilə
inzibatçılığın
təkmilləşdirilməsi

Dövlət Vergi Xidməti,
Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Fuad
Aslanov,
Rəşad
Dayıyev
Ələkbər
Məmmədov,

4. “Doing Business” hesabatında “Biznesə başlama”
indikatoru ilə bağlı prosedurların “izah”, “məsul qurum”,
“müddət” və “xərc” hissələrində məlumatların
01.04.2021
qanunvericiliyə uyğun olaraq dəqiqləşdirilməsi və
yenilənmiş məlumatların “Doing Business” komandasına
təqdim olunması

Dövlət Vergi Xidməti

5. E-sistemin tətbiqi üzrə həyata keçirilmiş islahatların
üstünlüklərinə dair aidiyyəti beynəlxalq təşkilatların
30.06.2021
tədbirlərində (o cümlədən, onlayn)
təqdimatların
keçirilməsi

Dövlət Vergi Xidməti

6. Kommersiya hüquqi şəxslərin elektron dövlət
qeydiyyatının daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində
01.10.2021
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və aidiyyəti üzrə
təkliflərin verilməsi

Ələkbər
Məmmədov,

Nazim
Səmədov,
Natiq Şirinov
Ələkbər
Məmmədov,
Nazim
Səmədov,
Natiq Şirinov
Ələkbər
Məmmədov,

Dövlət Vergi Xidməti

Nazim
Səmədov,
Natiq Şirinov

7. Kommersiya hüquqi şəxslərin elektron dövlət
qeydiyyatı ilə bağlı Dövlət Vergi Xidməti və yerli vergi
Hər rübdə
orqanlarının qeydiyyat, uçot və xidmət, o cümlədən çağrı
bir dəfə
mərkəzlərinin əməkdaşları üçün onlayn treninqlərin
keçirilməsi və nəticələrinin qiymətləndirilməsi
8. “Start-up”lar, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin
elektron dövlət qeydiyyatından istifadə etmələrinin təşviq Hər rübdə
edilməsi üçün onlara KOB evlərinin əməkdaşları ilə bir dəfə
birlikdə seminarların keçirilməsi

Dövlət Vergi Xidməti

Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı
Agentliyi (KOBİA),
Dövlət Vergi Xidməti

Ələkbər
Məmmədov,
Rövşən
Məmmədov
Emil
Məmmədov,
Ələkbər
Məmmədov,
Natiq Şirinov
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9. Biznesə başlama sahəsində aparılmış islahatların
üstünlükləri və nəticələri barədə sahibkarlar arasında
01.05.2021
onlayn sorğunun keçirilməsi və nəticələrini təhlil edərək
bu barədə məlumatların Komissiyaya təqdim edilməsi

2.

“Vergilərin ödənilməsi”
indikatoru 3 əsas altindikatorun
qiymətləndirilməsi
nəticəsində müəyyən
edilir:
1. Vergi ödənişlərinin
sayı, onların ödənilməsi
və hesablanması
40-cı yer,
Vergilərin
qaydası;
84 bal
ödənilməsi
2. ƏDV, mənfəət və
əməyin ödənişi üzrə
vergi və sosial ayırmalar
üzrə hesabatların
hazırlanması, təqdim
edilməsi və vergilərin
ödənilməsinə sərf edilən
vaxt;
3. ƏDV və mənfəət
vergisi üzrə bəyannamə

KOBİA,
Dövlət Vergi Xidməti,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya
Mərkəzi

Emil
Məmmədov,
Rövşən
Məmmədov,
Ələkbər
Məmmədov

10. E-sistemin tətbiqi və kommersiya hüquqi şəxslərin
Ələkbər
elektron dövlət qeydiyyatı mövzusunda aparıcı
Məmmədov,
hüquq/konsaltinq şirkətlərinin nümayəndələri ilə onlayn Hər rübdə
Dövlət Vergi Xidməti
görüşlərin keçirilməsi, bu sahədə yeniliklərin, mövcud bir dəfə
Rövşən
problemlər və təkmilləşmə imkanlarının müzakirəsi və
Məmmədov
nəticələri üzrə təkliflərin Komissiyaya təqdim olunması
11. E-sistemin tətbiqi və kommersiya hüquqi şəxslərin
Ələkbər
elektron dövlət qeydiyyatındakı yeniliklər barədə vergi
01.03.2021 Dövlət Vergi Xidməti Məmmədov,
ödəyicilərinin
elektron
kabinetinə
məlumatların
Natiq Şirinov
göndərilməsi
12. E-sistemin tətbiqi və biznesə başlama sahəsində
Rövşən
aparılmış islahatların üstünlükləri və nəticələri barədə
Məmmədov,
aparıcı kütləvi informasiya vasitələri və digər media Mütəmadi
Dövlət Vergi Xidməti
Ələkbər
qurumları üçün brifinqlərin təşkili, KİV-də və sosial
Məmmədov
şəbəkələrdə məlumatların yayılması
Aşağıdakı istiqamətlərdə aidiyyəti qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin görülməsi və bu sahədə işçi
qrupu tərəfindən onlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
1. 2019-2020-ci illərdə vergitutma və vergi yükünün
azaldılması sahələrində həyata keçirilmiş islahatların
İlkin Vəliyev,
“Vergilərin ödənilməsi” indikatorunun “Ödəmələrin sayı”
Dövlət Vergi Xidməti,
və “Ümumi vergi dərəcəsi” alt-indikatorlarına təsirinin
Əmək və Əhalinin
Natiq Şirinov,
01.05.2021
qiymətləndirilməsi və bu sahədə təkliflərin hazırlanaraq,
Sosial Müdafiəsi
aparılmış qiymətləndirmənin nəticələrini özündə əks
Nazirliyi
Rəşad
etdirən yekun hesabatla birlikdə Komissiyaya təqdim
Dayıyev
olunması
2. 2019-2020-ci illər ərzində vergi inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi (o cümlədən, bəyannamə formalarının
İlkin Vəliyev,
birləşdirilməsi) sahəsində həyata keçirilmiş islahatların
“Vergilərin ödənilməsi” indikatorunun “Bəyannamələrin
Dövlət Vergi Xidməti,
Zaur
doldurulmasına sərf olunan vaxt” alt-indikatoruna
Əmək və Əhalinin
01.05.2021
Fətizadə,
təsirinin qiymətləndirilməsi və bəyannamələrin tərtibi
Sosial Müdafiəsi
üzrə inzibatçılığın daha da sadələşdirilməsi üzrə
Nazirliyi
Rəşad
təkliflərin hazırlanaraq, aparılmış qiymətləndirmənin
Dayıyev
nəticələrini özündə əks etdirən hesabatla birlikdə
Komissiyaya təqdim olunması
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təqdim edildikdən
sonrakı prosedurlarla
bağlı göstəricilər.
Vergi yükü indikatoru 3
alt-faktor əsasında
hesablanır:
1. Fiziki şəxslərin gəliri
üzrə ən yüksək marjinal
vergi dərəcəsi;
2. Hüquqi şəxslərin gəliri
üzrə ən yüksək marjinal
vergi dərəcəsi;
3. Ümumi vergi yükünün
ÜDM-də payının faizlə
nisbəti.

3. Vergilərin ödənilməsi və vergi yükünün azaldılması
istiqamətində araşdırmaların aparılması və bununla
01.07.2021
bağlı beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, müvafiq
təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olunması
4. “Vergilərin ödənilməsi” indikatorunda “Artıq ödənilmiş
ƏDV-nin qaytarılması ilə bağlı ərizənin tərtibatı”na sərf
olunan vaxtın (7,5 saat) detallarının araşdırılması,
01.05.2021
müvafiq
göstəricinin
azaldılması
istiqamətində
inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi və “Doing Business”
komandası ilə əməkdaşlığın aparılması

İlkin Vəliyev,
Dövlət Vergi Xidməti

Natiq Şirinov,
Telman
Məmmədov
İlkin Vəliyev,

Dövlət Vergi Xidməti

Telman
Məmmədov
İlkin Vəliyev,

5. ƏDV sahəsində inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi və
şəffaflığın daha da artırılması məqsədilə ƏDV üzrə artıq
ödənilmiş vəsaitlərin qanunvericilikdə müəyyən edilmiş
15.03.2021
müddət çərçivəsində büdcədən qaytarılması ilə bağlı
“Vahid elektron lövhə”nin yaradılması və tətbiqinə
başlanılması

Dövlət Vergi Xidməti,
Maliyyə Nazirliyi

6. Bu Fəaliyyət Planının 5-ci bəndində nəzərdə tutulmuş
“Vahid elektron lövhə”nin tətbiqi ilə bağlı strukturdaxili
01.03.2021
müvafiq texniki imkanların yaradılması və inteqrasiyanın
həyata keçirilməsi

Maliyyə Nazirliyi,
Dövlət Vergi Xidməti

7. “Vahid elektron lövhə”nin tətbiqi ilə əlaqədar
sahibkarlıq subyektlərinin məlumatlandırılması üçün
01.04.2021
mətbuat
konfransının
keçirilməsi
və
KİV-də
məlumatların yayımlanması

Dövlət Vergi Xidməti,
Maliyyə Nazirliyi

8. “Vergilərin ödənilməsi” indikatorunda “Artıq ödənilmiş
ƏDV-nin qaytarılması”na sərf olunan vaxtın (28 həftə)
detallarının
araşdırılması,
müvafiq
göstəricinin
azaldılması istiqamətində yeni “Vahid elektron lövhə”nin 01.06.2021
tətbiqi ilə yanaşı, müvafiq sahələrdə inzibatçılığın daha
da təkmilləşdirilməsi və “Doing Business” komandası ilə
əməkdaşlığın aparılması

Natiq
Şirinov,
Fikrət
Şirinov,
Şaban
Abdullayev
Fikrət
Şirinov,
Natiq
Şirinov,
Şaban
Abdullayev
İlkin Vəliyev,
Rövşən
Məmmədov,
Şaban
Abdullayev
İlkin Vəliyev,

Dövlət Vergi Xidməti,
Maliyyə Nazirliyi

Natiq
Şirinov,
Fikrət
Şirinov,
Şaban
Abdullayev
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İlkin Vəliyev,

9. “Vahid elektron lövhə” layihəsi çərçivəsində statistik Hər rübdə
məlumatların hazırlanması və ictimaiyyətə açıqlanması
bir dəfə

Dövlət Vergi Xidməti,
Maliyyə Nazirliyi

Natiq
Şirinov,
Fikrət
Şirinov,
Şaban
Abdullayev

10. “Vergilərin ödənilməsi” indikatorunda “Bəyannamə
təqdimatından sonrakı indeks” alt-indikatorunun (83.8
bal) müvafiq detallarının (“Percentage of cases exposed
to a VAT audit”, “Time to comply with a corporate income
01.05.2021
tax correction”) araşdırılması, aidiyyəti göstəricinin daha
da
yaxşılaşdırılması
istiqamətində
inzibatçılığın
təkmilləşdirilməsi və “Doing Business” komandası ilə
əməkdaşlığın aparılması

İlkin Vəliyev,
Dövlət Vergi Xidməti

Zaur
Fətizadə

İlkin Vəliyev,
11. Vergitutma və vergi yükünün azaldılması sahələrində
həyata keçirilmiş islahatlar mövzusunda aparıcı
hüquq/konsaltinq şirkətlərinin nümayəndələri ilə onlayn Hər rübdə
görüşlərin keçirilməsi, bu sahədə yeniliklərin, mövcud bir dəfə
problemlər və təkmilləşmə imkanlarının müzakirəsi və
nəticələri üzrə təkliflərin Komissiyaya təqdim olunması

Natiq
Şirinov,
Dövlət Vergi Xidməti

Zaur
Fətizadə,
Rövşən
Məmmədov

Yerli və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

3.

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

4.

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

-

-

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak edən
Mart-aprel
şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident) müvafiq sahədə
2021
mütəmadi əməkdaşlığın təmin olunması

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün üzvləri

-

Hesabatı hazırlayan ekspert və ya qiymətləndirmə qrupu
ilə əməkdaşlığın qurulması və ölkədəki mövcud göstərici
Mart-aprel
və ya qanunvericilik tələbi barədə dəqiq məlumatların
2021
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın
Katibliyi ilə razılaşdırmaqla onlara çatdırılması

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün üzvləri
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