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2018–2020-ci illərdə Azərbaycan 

Respublikasında Rəqəmsal Ödənişlərin 

Genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı 

çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər 

 

Prezident İlham Əliyev "2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı"-nın təsdiq 
edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.  

Görüləcək tədbirlər arasında sadələşdirilmiş vergi sisteminin tədricən ƏDV 
sistemi ilə əvəzləşdirilməsi və ƏDV dərəcəsinin diferensiallaşdırılması qeyd 
edilir.  

Proqram çərçivəsində təsərrüfat subyektlərinin sadələşdirilmiş vergi 
sistemindən ƏDV sisteminə mərhələli keçid mexanizminin hazırlanması ilə 

yanaşı müxtəlif sektorlar və ölçüsündən asılı olaraq təsərrüfat subyektləri üçün 
mərhələli yanaşma planının tərtib edilməsi nəzərdə tutulur. Keçid prosesi başa 
çatdıqdan sonra ƏDV-nin diferensiallaşdırılması məsələsinə baxılacaqdır. Bu 

yanaşma nəticəsində sadələşdirilmiş vergi rejimindən ƏDV sisteminə keçid 
prosesi irəliləyəcəkdir.   

Bundan əlavə, proqramda bütün vergi ödəyiciləri üçün “Vahid Mühasibatlıq 
Sistemi”-nin tətbiq ediləcəyi qeyd olunur. Bu məqsədlə, elektron 
mühasibatlığın istifadə imkanlarının genişləndirilməsinin  təşviq edilməsinə 



xüsusi önəm veriləcək və kiçik və orta ölçülü şirkətlərin yeni mühasibatlıq 
sisteminə rahat keçidini təmin etmək üçün mərhələli miqrasiya planı 
hazırlanacaqdır.  

Prioritet məsələlər arasında sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi üçün 
qeyri-formal məşğulluğun azaldılması istiqamətində də bir sıra önəmli 

tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Bu istiqamət üzrə işəgötürənlərin və 
işçilərin əməkhaqlarının rəsmiləşdirilməsinə həvəsləndirilməsi üçün Dövlət 
Proqramı çərçivəsində aparılacaq tədbirlər arasında ölkədə tibbi sığortanın 

əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üzrə müvafiq işlər görüləcəkdir.  

Həmçinin proqramda qeyd olunur ki, qeyri-formal məşğulluğun yüksək 

olduğu sektorlarda əmək müqaviləsi qeydiyyata alınmamış işçi sayının 
azaldılması üçün “minimum əmək” standartlarının yaradılması nəzərdən 
keçiriləcəkdir. Bu standartlarda konkret işlər üçün mövcud bazar şərtlərinə 

görə minimal əməkhaqqı, işin keyfiyyəti, istifadə edilən texnologiyalar 
müvafiq dövlət institutlarının rəyi nəzərə alınmaqla müəyyən ediləcəkdir. 
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