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18.03.2020-ci il

Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Biznesə başlama, vergi və hesabatlılıq işçi qrupunun
2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı
Mövcud
Sıra
vəziyyət
İndikatorlar
№-si
(2019-cu
il üzrə)

Görüləcək tədbirlər

Metodologiya

Son icra
müddəti

İcra orqanları

Məsul
şəxslər

Doing Business Hesabatı

1.

Biznesə
başlama

9-cu yer,
96.2 bal

Biznesə başlama indikatoru 4 əsas
alt-indikatorun qiymətləndirilməsi
nəticəsində müəyyən edilir:
1. Biznesə başlama üçün tələb
olunan prosedurlar (sayı);
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);
4. Sahibkarın bankda və ya
notariusda qeydiyyata alınmadan və
qeydiyyatdan keçmədən 3 ayadək
depozit etməsi lazım olan məbləğ
(adambaşına düşən milli gəlirə
nisbətdə faizlə).

Aşağıdakı
istiqamətlərdə
aidiyyəti
qurumlar tərəfindən müvafiq işlərin
görülməsi və bu sahədə işçi qrupu
tərəfindən
onlara
zəruri
dəstəyin
göstərilməsi:
1. 2019-cu ildə hüquqi şəxslərin dövlət
May
qeydiyyatı, vergitutma və vergi yükünün
2020-ci
il
azaldılması sahələrində həyata keçirilmiş
islahatların
nəticələrinin
müvafiq
hesabatlarda nəzərə alınması sahəsində
işlərin (hesabatın hazırlanması, Dünya
Bankının və aidiyyəti qurumların ekspertləri
ilə görüşün təşkili və s.) aparılması;
2. Kommersiya hüquqi şəxslərin elektron
dövlət qeydiyyatının üstünlükləri ilə bağlı,
eləcə də vergitutma və vergi yükünün
İyun
azaldılması sahələrində həyata keçirilmiş
2020-ci il
islahatlarla bağlı aidiyyəti beynəlxalq
təşkilatların tədbirlərində təqdimatların
keçirilməsi;

İlkin Vəliyev
İqtisadiyyat Nazirliyi
Ələkbər
yanında Dövlət Vergi Məmmədov
Xidməti
Natiq Şirinov

İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Dövlət Vergi
Xidməti

Ələkbər
Məmmədov
Nazim
Səmədov
Natiq Şirinov

Vergitutma 40-cı yer,
84 bal

İqtisadi
Azadlıq
İndeksi üzrə
Vergi yükü

87.5 bal

Vergitutma indikatoru 3 əsas altindikatorun qiymətləndirilməsi
nəticəsində müəyyən edilir:
1. Vergi ödənişlərinin sayı,onların
ödənilməsi və hesablanması
qaydası;
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 təqdim edildikdən
sonrakı proseduralarla bağlı
göstəricilər.

Vergi yükü indikatoru üç 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....Kommersiya
hüquqi
şəxslərin
Ələkbər
elektron
dövlət
qeydiyyatının
və
Məmmədov
vergilərin ödənilməsinin, təkmilləşdirilməsi
İqtisadiyyat Nazirliyi
istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi və Aprel-iyul
yanında Dövlət Vergi
Nazim
bununla bağlı, eləcə də vergi yükünün 2020-ci il
Xidməti
Səmədov
optimallaşdırılması ilə bağlı beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə müxtəlif
Natiq Şirinov
ölkələrə “study tour”ların təşkil edilməsi;
4. Elektron qeydiyyat və vergitutma
Ələkbər
sistemlərinin tətbiqi nəticələrinin, eləcə də
İqtisadiyyat Nazirliyi Məmmədov
vergi yükünün təhlilinin aparılması, bu
İyul
yanında Dövlət Vergi
sahədə
mövcud
vəziyyətin 2020-ci il
Xidməti
Natiq Şirinov
qiymətləndirilməsi və nəticələri üzrə
təkliflərin verilməsi;
5. Kommersiya hüquqi şəxslərin onlayn
Ələkbər
qeydiyyatı elektron xidməti üzrə proqram Yanvar- İqtisadiyyat Nazirliyi Məmmədov
təminatının istifadəsi zamanı qarşıya çıxan
iyun
yanında Dövlət Vergi
problemlərin müəyyən edilməsi və onların 2020-ci il
Xidməti
Ülvi
aradan qaldırılması;
Mansurov
6. Kommersiya hüquqi şəxslərin elektron
dövlət qeydiyyatı ilə bağlı İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti və
İqtisadiyyat Nazirliyi
Ələkbər
Mart-iyun
yerli vergi orqanlarının qeydiyyat, uçot və
yanında Dövlət Vergi Məmmədov
2020-ci il
xidmət, o cümlədən Çağrı Mərkəzlərinin
Xidməti
əməkdaşları üçün treninqlərin keçirilməsi
və nəticələrin qiymətləndirilməsi;
Vüsal
7. Kommersiya hüquqi şəxslərin elektron
İqtisadi İslahatların
Qasımlı
dövlət qeydiyyatı və vergitutma sahələrində
Təhlili və
Aprelaparılmış islahatlar barədə “Start-up”lar,
Kommunikasiya
may-iyun
Ələkbər
mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri, KOB
Mərkəzi, İqtisadiyyat
2020-ci il
Məmmədov
evlərinin əməkdaşları üçün seminarların
Nazirliyi yanında
təşkili;
Dövlət Vergi Xidməti Natiq Şirinov
Vüsal
Qasımlı
8. Universitetlərdə və digər təhsil
İqtisadi İslahatların
müəssisələrində
kommersiya
hüquqi
Təhlili və
Ələkbər
şəxslərin elektron dövlət qeydiyyatının May-iyul
Kommunikasiya
Məmmədov
üstünlükləri və vergitutma sahəsində 2020-ci il Mərkəzi, İqtisadiyyat
Şahin
aparılmış islahatlarla bağlı təbliğat-təşviqat
Nazirliyi yanında
Bağırov
tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
Dövlət Vergi Xidməti
Natiq Şirinov
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Vüsal
Qasımlı
9. Biznesə başlama və vergitutma
sahələrində
aparılmış
islahatların
üstünlükləri
və
nəticələri
barədə
sahibkarlar arasında sorğunun keçirilməsi
və nəticələrinin təhlil edilərək Komissiyanın
Katibliyinə təqdim edilməsi;

Aprelmay
2020-ci il

İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya
Mərkəzi, İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidməti

Mehti
Mirsəlimov
Ələkbər
Məmmədov
Natiq Şirinov

10. Aparıcı hüquq/konsaltinq şirkətlərinin,
beynəlxalq
və
yerli
qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlərin
keçirilməsi, kommersiya hüquqi şəxslərin
elektron dövlət qeydiyyatı, vergitutma və
vergi
yükünün
optimallaşdırılması
sahələrində
aparılmış
islahatların
üstünlükləri barədə məlumat verilməsi, bu
sahədə mövcud problemlər və təkmilləşmə
imkanlarının müzakirəsi və nəticələri ilə
bağlı təkliflərin verilməsi;

Vüsal
Qasımlı

Aprelmay-iyul
2020-ci il

İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya
Mərkəzi, İqtisadiyyat
Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidməti

Nazim
Səmədov
Ələkbər
Məmmədov
Şahin
Bağırov
Natiq Şirinov

11. Kommersiya hüquqi şəxslərin elektron
dövlət qeydiyyatı, vergitutma və vergi
yükünün optimallaşdırılması sahələrində
aparılmış islahatlar barədə aparıcı kütləvi
informasiya vasitələri və digər media
qurumları üçün brifinqlərin keçirilməsi, KİVdə və sosial şəbəkələrdə məlumatların
yerləşdirilməsi;

Mehti
Mirsəlimov
Mart-iyul
2020-ci il

İqtisadiyyat Nazirliyi
yanında Dövlət Vergi
Xidməti

12. Kommersiya hüquqi şəxslərin elektron
dövlət qeydiyyatı və əlavə dəyər vergisi
İqtisadiyyat Nazirliyi
Mart-iyun
üzrə yaranmış artıq ödəmənin qaytarılması
yanında Dövlət Vergi
2020-ci il
ilə bağlı statistik məlumatların ictimaiyyətə
Xidməti
açıqlanması.

Ələkbər
Məmmədov
Natiq Şirinov
Mehti
Mirsəlimov
Ələkbər
Məmmədov
Natiq Şirinov
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Yerli və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

2.

3.

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

Bütün
aidiyyəti
indikatorlar

-

-

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda
iştirak edən şirkətlərlə (rezident və qeyrirezident) müvafiq sahədə mütəmadi
əməkdaşlığın təmin olunması.

Martaprel
2020-ci il

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün üzvləri

-

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

Martaprel
2020-ci il

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün üzvləri
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