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Xülasə. Məqalədə vergi təhlili məsələlərinin işlənməsi dərəcəsi öyrənilmiş, 

kommersiya təşkilatı səviyyəsində vergi təhlilinin məqsəd və vəzifələri 

müəyyən edilmiş, vergi təhlilinin obyekti, predmeti və təsnifat əlamətləri 

araşdırılmışdır. 
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Резюме. В статье исследуется степень разви-

тия проблем налогового анализа, цели и задачи 

налогового анализа на уровне коммерческой 

организации. Исследуются объект, предмет и 

классификация налогового анализа. 
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1. Giriş 

Elmin inkişaf tarixi göstərir ki, yeni bilik sahələri o zaman müstəqil olaraq seçilirlər 

ki, praktik fəaliyyətin müəyyən problemləri müstəqil əhəmiyyətə malik olur və dərin elmi 

işləmələr tələb edir [1, s.5]. 

Belə ki, keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində təsərrüfat subyektləri yeni bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyət göstərməyə başladılar. Sərt rəqabətlə, risklərlə mübarizə, 

böhranlı vəziyyətlərdə salamat qalmaq, xərcləri azaltmaq, ehtiyatların axtarılması və s. 

zərurəti - bütün bu problemlər rəhbərlikdən diqqətin və elmi cəhətdən əsaslandırılmış iqtisadi 

qərarlar tələb etdi. Bu baxımdan, mikro səviyyədə iqtisadi təhlilin əhəmiyyəti artmışdır, lakin 

onun maliyyə, idarəetmə və investisiya təhlili kimi fərdi sahələri inkişaf etməyə başlamışdır. 

Eyni zamanda iqtisadi təhlilin müstəqil elm istiqaməti kimi kommersiya təşkilatı səviyyəsində 

vergi təhlili inkişaf tapmamışdır. 
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Bu gün yerli kommersiya təşkilatlarının səmərəli fəaliyyəti və inkişafı, dünya 

bazarında onların rəqabət qabiliyyəti vergi yükünün həcmi daxil olmaqla, bir çox amillərdən 

asılıdır. Vergilərin öyrənilməsi və onların ötən əsrdə həyata keçirilən iqtisadiyyata olan 

təsirləri ilə bağlı elmi tədqiqatlar təsdiqləyir ki, vergilərin azaldılması sahibkarlıq 

fəaliyyətinin inkişafına güclü stimullaşdırıcı təsir göstərir. Aydındır ki, dövlət tərəfindən 

qurulmuş vergi sistemi təşkilatın iqtisadi fəaliyyətinin səmərəliliyinə təsir edən xarici amildir. 

Bununla belə, Azərbaycanın vergi qanunvericiliyi təsərrüfat subyektləri üçün vergi xərclərinin 

məbləğinə təsir etməyə imkan verən bir sıra alternativ imkanları təmin edir. Vergi ödəmələrini 

minimuma endirmək baxımından bu imkanların öyrənilməsi, onların arasından elmi əsasda ən 

yaxşı seçim, müasir iqtisadi şəraitdə mühüm idarəetmə vəzifələridir. 

 

2. Vergi təhlili məsələlərinin işlənməsi dərəcəsi 

Planlı iqtisadiyyat dövründə, onun spesifikliyinə görə, müəssisələr üçün vergi 

xərclərinin azaldılması məsələsi aktual deyildi, bu səbəbdən iqtisad elminin, xüsusən də 

təhlilinin diqqət mərkəzində, digər məsələlər idi. 

Vergi təhlilinin ortaya çıxması, əksər müəlliflər dövlətin vergi siyasətinin 

iqtisadiyyatın bazar tipi ilə təsirinin qiymətləndirilməsi zərurəti ilə əlaqələndirirlər. Müxtəlif 

məsələlərin dərin araşdırılmasına ehtiyac vergi təhlilinin elmi sahə kimi inkişafına təkan verdi 

ki, bu da bu gün mövcud olan elmi iş və nəşrlərlə təsdiqlənir. Onlar əsasən müxtəlif 

makroiqtisadi göstəricilərə onun təsirini öyrənmək məqsədilə vergi yükünün hesablanması 

üsullarına aiddirlər. 

Vergi təhlilinin dövlətin maraqlarına uyğun makro səviyyədə və təşkilatın maraqlarına 

uyğun mikro səviyyədə həyata keçirilməsindəki əsas fərq onların məqsədlərindəki 

fundamental fərqlə izah olunur. 

Dövlətin başlıca məqsədi büdcəni doldurmaq üçün maksimum mümkün olan 

vergilərin yığılmasını təmin etməkdir. 

İqtisadi subyektin əsas məqsədi vergi xərclərini qanunla nəzərdə tutulmuş imkanlar 

çərçivəsində azaltmaqdır. Vəzifələr bu imkanların axtarışından, yəni vergi xərclərini təsir 

edən amillərin araşdırılması və öyrənilməsindən, həmçinin vergi risklərinin təhlili və 

yoxlanılmasından ibarət olacaqdır. 

Əmək bazarında vakansiyaların təhlili vergi menecmenti, vergi nəzarəti və vergi audit 

sahəsində mütəxəssislərin praktik əhəmiyyətini göstərmişdir ki, bu da təşkilatlarda vergi 

təhlilinin nəzəriyyəsi və metodik vasitələrinin inkişafına təkan verdi. 

 Son dərsliklərdə vergi təhlili fərdi müəlliflər tərəfindən iqtisadi təhlilin müstəqil növü 

kimi qiymətləndirilmişdir. Belə ki, N.S. Plaskova vergi təhlilini informasiya bazası və 

obyektlərin növünə görə maliyyə, statistik, idarəetmə və epizodik kimi digər təhlil növləri ilə 

birlikdə ayrı-ayrı növlərə ayırır, amma əksər müəlliflər iqtisadi təhlilin təsnifatında vergi 

təhlilindən danışmır [2]. 
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Qeyd edək ki, vergi təhlilinə təsir edən müəyyən məsələlər digər elmi sahələr 

çərçivəsində inkişaf etmişdir. Vergi təhlili məsələlərinin işlənməsi dərəcəsinin öyrənilməsinin 

nəticələri Cədvəl 1-də verilmişdir.  

 

Cədvəl 1. Vergi təhlili məsələlərinin işlənməsi dərəcəsinin öyrənilməsinin nəticələri 

Müəllif Elmi  işin  adı Tədqiq  edilən  məsələlər 

T.Ə. Sadıqov,  

İ.M. Rzayev. 

Vergi uçotu və auditi.  

“Elm” nəşriyyatı, Bakı - 2014, 

556 s.[3] 

Vergi uçotunun təşkilinin əsasları, müəssisələrin gəlir və 

xərclərinin tərkibi, formalaşması və onların mühasibat 

uçotunda əksetdirilməsi qaydası, məsrəflər və maliyyə  

nəticələrinin  uçotu, eləcə də vergi orqanları tərəfindən 

ayn-ayrı vergilər üzrə audit yoxlamasının aparılması 

metodikası 

Q.Tanrıverdiyev Vergi uçotu ilə mühasibat 

(maliyyə) uçotunun müqayisəsi. 

2014. [4] 

Vergi uçotu və mühasibat (maliyyə) uçotunun əsas 

məqsədi, onların oxşar və fərqli xüsusiyyətləri, müasir 

dövrdə Azərbaycanda qüvvədə olan vergi və mühasibat 

uçotu üzrə qanunvericilik 

P.V. Malaxov Vergi yükünün şirkətin maliyyə 

sabitliyinə təsirinin 

qiymətləndirilməsi metodlarının 

təkmilləşdirilməsi, 2011 

Vergi yükünün  müəyyən  edilməsi metodu; vergi 

davamlılığı  qiymətləndirmə  metodologiyası 

 

 

E.V.Çipurenko 

Vergi təhlilinin metodologiyası 

və vergi sisteminin biznes 

qurumlarının fəaliyyətinə 

təsirinin qiymətləndirilməsi, 

2011 

Kommersiya təşkilatının vergi təhlilinin konsepsiyası; 

vergi təhlil metodologiyası; vergi riskinin 

qiymətləndirilməsi; vergi yükü göstərici sistemi 

 

E.Y.Zolochivska 

Mühasibat və vergi sisteminin 

rabitə qarşılıqlı elementləri, 

2011 

Təşkilatın mühasibat və vergi sisteminin fəaliyyətinin 

nəzəri və metodoloji əsasları; vergi təhlilinin, 

planlaşdırmanın, vergi nəzarətinin (məsələn, ƏDV) 

formalaşdırılması üzrə elmi və metodik tövsiyələr, 

 

 

İ.A. İvanova 

Kənd təsərrüfatı təşkilatlarının 

vergi öhdəliklərinin uçot və 

analitik sisteminin inkişafı, 

2011 

Vergi ödənişlərinin maliyyə və iqtisadi fəaliyyətə təsirinin 

qiymətləndirilməsi, maliyyə və vergi göstəricilərinin 

planlaşdırılması sisteminin təşkil edilməsi; kənd təsərrüfatı 

təşkilatlarının vergi ödəmələrinin optimallaşdırılması 

 

 

A.Y. Larichev 

Vergi auditində iqtisadi təhlil, 

2005 

Analitik göstəricilər  sistemi və vergi ödəmə və 

öhdəliklərinin faktorları; Vergi auditinin məqsədləri üçün 

vergi vəziyyətinin təhlil üsulları, vergi yükünün təşkilati, 

hüquqi və metodik faktorlar təhlili 

 

 

E.Q. Dedkova 

Sənaye müəssisələrində vergi 

xərclərinin təhlili və 

proqnozlaşdırılması, 2010 

Vergi xərclərinin maliyyə fəaliyyətinə təsirinin təhlil 

üsulları; iqtisadi və riyazi modelləşdirmə vasitəsilə vergi 

xərclərinin proqnozlaşdırılması; müəssisənin vergi 

siyasətinin optimal variantının müəyyənləşdirilməsi 

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

        Təşkilatların maliyyə sabitliyini təmin etmək və dəstəkləmək zərurəti ona təsir edə 

biləcək müxtəlif amillərin uçotunu və axtarışını tələb edir. Belə mühüm amillərdən biri 
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vergitutma hesab olunur, buna görə də müasir nəşrlərdə bəzi müəlliflər, maliyyə vəziyyəti 

ənənəvi göstəricilər sisteminə - ödəmə qabiliyyəti, maliyyə sabitliyi, biznes fəaliyyəti, biznes 

səmərəliliyi sisteminə: ümumi vergi yükü, əlavə dəyər vergisinin payı, vergi elastikliyi kimi 

vergi göstəricilərini daxil edirlər. 

            G.V. Devlikamova [5] və E.V. Çipurenko [6] kimi iqtisadçılar öz tədqiqatlarında 

kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətlərinin "vergi təhlili" termini istifadə edir və onu təhlilin 

müstəqil elmi və praktik sahəsi kimi ayırmağa çalışırlar. Ancaq təhlilin bu istiqamətinin 

müstəqilliyinin məzmunu və elmi əsaslandırılması haqqında məsələ açıq qalır və bu, vahid 

terminoloji aparatın olmaması ilə sübut olunur. Belə ki, A.Y. Lariçev, "Vergi auditində 

iqtisadi təhlil" adlı araşdırmasında "vergi təhlili" təşkilatın iqtisadi fəaliyyətinin təhlilinin 

tərkib hissəsi kimi istifadə edilmədiyi qənaətindəki fikirini ifadə edir, çünki təcrübədə 

informasiya bazasının növündən asılı olaraq artıq təhlilin növlərə (maliyyə və idarəetmə) 

dayanıqlı şəkildə bölünməsi formalaşdırılmışdır [7, s. 27]. 

 Alimin sözlərinə görə, vergi auditi məqsədləri üçün yalnız vergi uçotu sistemlərinin 

deyil, həm də mühasibat uçotu və idarəetmə uçotunun  məlumatları istifadə olunur, buna görə 

də "vergi auditində iqtisadi təhlil" və ya "vergitutmanın iqtisadi təhlili" terminləri daha 

münasibdir. 

Müasir elmi ədəbiyyatda "vergi təhlili" termini istifadə edilmişdir. Bundan əlavə, 

informasiya bazasının növündən asılı olaraq iqtisadi təhlilin təsnifatı şərtidir və maliyyə və 

idarəetmə təhlili apararkən bir sıra informasiya mənbələri də istifadə edilə bilər. Bununla 

yanaşı, "vergi təhlili" konsepsiyası "vergi auditində iqtisadi təhlil" anlayışından daha genişdir, 

belə ki, yalnız vergi audit məqsədlərində istifadə üçün nəzərdə tutulmamışdır. 

 

3. Kommersiya təşkilatı səviyyəsində vergi təhlilinin məqsəd və vəzifələri 

Müstəqil elmi istiqamətdə vergi təhlilinin ayrılması onun məzmununun açıqlanmasını 

nəzərdə tutur. 

Təhlili məzmununun açıqlanmasına bir neçə əlamətlər üzrə onun xüsusiyyətləri kömək 

edir: tədqiqatın məqsədi; tədqiqat istiqamətləri; tədqiq edilən məsələlərin sayı; obyektlər; 

nəzərə alınan idarəetmə səviyyələrinin sayı; təhlil aparan subyektlər; ehtiyatların öyrənilməsi 

genişliyi; qərarların xarakteri; aparılma tezliyi; texniki vasitələrin tətbiqi. 

Kommersiya təşkilatı səviyyəsində iqtisadi təhlilin məqsədi onun fəaliyyətinin 

səmərəliliyini artırmaqdır. İqtisadi fəaliyyətin effektivliyi özünü ən aşağı xərclərlə daha 

böyük nəticələr əldə etməsində göstərir. 

Kommersiya təşkilatı üçün vergilərin xərclər olduğunu və hər hansı menecerin onları 

azaldılmasında maraqlı olduqlarını nəzərə alaraq, onda təşkilat səviyyəsində vergi təhlilinin 

əsas məqsədi vergi xərclərinin azaldılmasına yönəldilmiş iqtisadi qərarları əsaslandırmaq 

üçün informasiya dəstəyini formalaşdırmaqdır. 

Vergi təhlilinin məqsədlərinə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həll etmək lazımdır: 
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 vergi öhdəliklərinin dinamikası və strukturunun təhlili, onların dəyişikliklərinə təsir 

göstərən amillərin və səbəblərin aşkarlanması; 

 vergi amillərinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti nəticələrinin formalaşmasına və 

dəyişməsinə təsirinin kəmiyyətcə ölçülməsi; 

 təşkilatın vergi xərclərinin onun fəaliyyətinin miqyas dəyişikliklərindən asılılığının 

təhlili; 

 potensial vergi təhlili; 

 vergi öhdəliklərinin daxili nəzarət göstəricilərinin formalaşdırılması və qiymətləndiril

məsi; 

 vergi riskinin təhlili [1, s. 24]; 

 vergi xərclərinin azalması ehtiyatlarının aşkar edilməsi; 

 təşkilatın vergi siyasətinin iqtisadi fəaliyyətə təsirinin təhlili; 

 -vergi imtiyazlarının istifadəsinin səmərəyə təsirinin təhlili; 

 təşkilatın vergi ödəyicisi funksiyalarının icrası ilə bağlı xərclərin təhlili. 

Bu məsələlərin siyahısı tam deyil və genişləndirilə bilər. 

Bütün iqtisadi təhlildə olduğu kimi, vergi təhlilinin mahiyyəti iqtisadi qərarlar qəbul 

etmək üçün informasiya-analitik dəstəyin formalaşdırılmasına qədər gəlib çıxır. Vergi 

təhlilinin məzmunu vergi xərclərinin azaldılmasına, maliyyə sabitliyinin bərpasına və 

saxlanmasına və vergi risklərinin ixtisarına yönəldilmiş idarəetmə qərarlarını əsaslandırmaq 

üçün elmi metodlardan istifadə etməkdir. 

Vergi təhlili çərçivəsində analitik işlər aşağıdakı addımları əhatə edir: 

1) təhlilin məqsədi və vəzifələrini müəyyənləşdirmək; 

2) informasiya bazasını müəyyənləşdirmək; 

3) göstəricilər sisteminin seçilməsi; 

4) metodların, üsulların seçilməsi, təhlil prosedurlarının işlənib hazırlanması; 

5) məlumatların öyrənilməsi, hesablamaların yerinə yetirilməsi; 

6) əldə edilmiş nəticələrin xülasəsi, qiymətləndirilməsi; 

7) idarəetmə qərarları variantların hazırlanması və optimal qərarların seçilməsi; 

8) idarəetmə qərarının effektivliyinin yoxlanması. 

 

4. Vergi təhlilinin obyekti, predmeti və təsnifat əlamətləri 

Hər bir elm obyektə və müəyyən məqsədlə öyrəndiyi öz tədqiqat predmetinə malikdir. 

Obyekt dedikdə, adətən düşünülmüş fəaliyyətin məqsədi kimi başa düşülür. Elmin predmeti 

yalnız bu elmin tədqiq etdiyi obyektdə fərdi cəhətlər, xüsusiyyətlər, əlaqələrdir. Eyni obyekt 

müxtəlif elmlərin araşdırılması predmeti ola bilər [8, s. 23]. 

Vergi təhlilinin obyekti təşkilatların kommersiya fəaliyyəti və onun mövcud vergi və yığımlar 

sistemi və vergitutma prinsipləri ilə qarşılıqlı əlaqəli nəticələridir. 
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Vergi təhlilinin predmeti dedikdə, vergitutma sisteminin - vergi xərcləri, onların 

təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyət göstəricilərinə təsiri altında kommersiya təşkilatlarında 

baş verən iqtisadi fəaliyyət prosesini başa düşürük. 

Müxtəlif əlamətlərə görə vergi təhlilinin təsnifatı 2-ci cədvəldə verilmişdir. 

 

Cədvəl  2. Vergi təhlilinin təsnifat əlamətləri 

 

Mənbə: Müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Vergi təhlilinin  aparılması zamanı operativlik, yəni müvafiq xarakterli qısamüddətli 

dəyişikliklərin vaxtında təsbit olunması və qiymətləndirilməsi, neqativ halların və 

müdaxilələrin aşkara çıxarılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcək. Vergi təhlili, digər təhlil 

növləri kimi, təcrübi fəaliyyət sahəsidir. 

Nəticə. Yuxarıda qeyd edilənlər kommersiya təşkilatlarının vergi təhlili fəaliyyətini 

idarəetmə qərarlarını əsaslandırmaq məqsədilə təşkilatın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə 

vergitutma sisteminin təsirinə aid iqtisadi məlumatların emalı və təhlili üçün istifadə olunan 

tədqiqat üsulları və metodları haqqında xüsusi bilik sahəsi kimi müəyyən etməyə imkan verir. 

Təsnifat əlamətləri Vergi təhlilinin növləri 

 

İqtisadi təhlilin subyekti 

Daxili təhlil daxili subyektlər- əməkdaşlar tərəfindən aparılır 

Xarici təhlil xarici subyektlər – vergi orqanları, auditor təşkilatları və s. 

tərəfindən aparılır 

 

 

Aparılma vaxtı 

Qabaqcadan təhlil (proqnoz, perspektiv) təsərrüfat əməliyyatları bitənə qədər 

aparılır 

Operativ təhlili təsərrüfat əməliyyatlarının aparıldığı vaxt həyata keçirilir. 

Retpospektiv təhlil təsərrüfat əməliyyatları bitəndən sonra  həyata keçirilir 

 

Analitik araşdırmaların nəticələri 

Tam təhlil vergitutma sisteminin təsiri altında maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin 

bütün aspektlərinin öyrənilməsi məqsədilə aparılır 

Mövzu təhlili ayrı-ayrı vergi növlərinin təsiri altında maliyyə-təsərrüfat 

fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə məhdudlaşır 

 

Öyrənilmə metodları 

İqtisadi-riyazi təhlil 

Statistik təhlil 

Digərləri 
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Kommersiya təşkilatlarının davamlı inkişafının axtarışı və dəstəklənməsi şəraitində onlar öz 

əhəmiyyətini itirmir, vergi təhlilinin elmi istiqamət kimi inkişafı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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