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Fənnin xülasəsi 

          Yeni iqtisadi münasibətlərin bazar iqtisadiyyatı şəraitində inkişafı mülkiyyətin 

bütün formalarının fəaliyyətinə geniş meydan açmışdır. Bu şəraitdə və onun icraedici 

orqanlarının qeyri-dövlət təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə müdaxiləsi və inzibati 

nəzarəti xeyli məhdudlaşmışdır. Lakin. dövlət  mülkiyyət formasından asılı 

olmayaraq bütün təsərrüfatlarda qanunverici və normativ hüquqi aktlardan irəli gələn 

tələblərin. normaların yerinə yetirilməsində. həmçinin təsərrüfat-maliyyə 

fəaliyyətində yol verilmiş cinayət tərkibli maliyyə əməliyyatlarının vaxtında aşkar 

olunmasında maraqlıdır. Belə ki bazar münasibətlərinə keçid ölkənin bütün maliyyə 

və vergi sisteminin keyfiyyət islahatına səbəb olmuşdur. Odur ki, beynəlxalq 

təcrübəyə əsaslanaraq respublikamızda nəzarət fəaliyyətinin ən mühüm sahələrindən 

biri olan vergi sistemi diqqət mərkəzində olmalı Dövlət əhəmiyyətli bu məsələlərin 

hazırkı şəraitdə praktiki həlli yalnız vergi qanunvericiliyinin düzgün tətbiqi vasitəsilə 

mümkündür.  

 

Fənnin məqsədləri 

    Fənnin tədrisinin məqsədi – ali məktəblərdə tələbələrə bu kursun əsaslarının 

öyrənilməsini təmin etməkdir. Fənnin əsas vəzifəsi isə müasir təsərrüfalçılıq 

şəraitində vergilər və onların vəzifələri üzrə vergi xidməti orqanlarının işlərinin 

məzmununun aydınlaşdırılması. vergi sisteminin onuın hər bir növünün tululmasının 

tələbələr tərəfindən öyrənilməsinə köməklik göstərməkdir. 

Tələbə Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı fənnini öyrənməklə 

müəssisələrin gəlirlərinin vergiyə cəlb edilməsi qaydasını. Vergu sisteminin təşkili 

və vergi nəzarətinin  həyata keçirilməsinin müxtəlif forma və metodlarını bilməlidir.  

    

1. Tələbələrdə vergi sistemi sahəsindəki fəaliyyət və onun təşkili ilə bağlı 

sistemli bilikləri formalaşdırılması; 

2. Müəssisələrdə vergi uçotunun təşkili , hesabatların göndərilməsi qaydasının 

öyrənilməsi 

3. Ölkəmizin iqtisadiyyatında vergi sisteminin təşkili haqda biliklərin əldə 

edilməsi; 

4. Vergi hesablamalarından istifadə etməklə müvafiq mərhələlər üzrə tədqiqatın 

aparılması 

 

 

Öyrənim nəticələri 

1. Tədris planında verilmiş mövzuları müvəffəqiyyətlə mənimsəyən tələbə 

qanunvericilik aktlarından da istifadə etməklə vergi sisteminin mahiyyətini, 

təşkili mərhələlərini mənimsəyəcəklər.  

2. Respublikada vergi sistemi, əmək məhsuldarlığı, əmək ödənişi və sosial sığorta 

üzrə, həmçinin sosial sahələr və s. istiqamətlərin vergi uçotu  üzrə nəzəri-təcrübi 

biliklərdən öyrənəcəklər.    

3. Vergi sisteminin inkişafı və təkminləşdirilməsi istiqamətində lazımi biliklərə 

yiyələnəcəklər; 

4. Vergi sisteminin nəzəri əsaslarını və praktiki hesablama qaydalarını 

öyrənəcəklər;   

5. Qloballaşma şəraitində vergu sisteminin qurulmasında qarşıya çıxan problemlərin 

həllinə sistemli yanaşmanı bacaracaqlar. 

 

Tədris metodları 

Mühazirə Fənnə aid ümumi xarakterli məlumatlar verilir 

Qrup müzakirəsi 
Tələbələrə fərdi mövzuda təqdimatlar verilir və müzakirə 
aparılır 

Təcrübi məşğələ 
Yeni mövzu əyani vəsaitlərin (PPT və video fayllar) nümayişi 

ilə izah edilir. 

Simulyasiya  
 Aralıq və yekun imtahan zamanı tələbələrin mənimsənilmə 

səviyyəsi yoxlanılır və təhlil edilir 

Layihə 
Tələbələrə dərsə aid fərdi laborator işləri verilir və simulyasiya 
proqramlarından istifadə edilərək nəticələr qeyd edilir 



 
 

Digər 

Tədris prosesində fərdiləşdirilmiş ( oyunlar üçün materiallar, 

testlər) və vizual (slaydlar, sxemlər, qrafiklər, şəkillər, sənəd 

nümunələri) materiallar kimi təlim metodlarından istifadə edil-

ir 

Qiymətləndirmə 

Mövzunun mənimsənilməsi Faiz nisbəti (%) və ya bal 

Balların maksimum miqdarı 100 bal 

1. Semestr ərzində toplanmış maksimum bal 50 bal (50%) 

- Dərsə davamiyyətə görə maksimum bal  10 bal (10%) 

- Tələbələrin sərbəst işinə görə maksimum bal 10 bal (10%) 

- Seminar və laboratoriya dərslərinin nəticələrinə 

görə maksimum bal 
30 bal (30%) 

Qeyd: seminar dərslərində tələbənin jurnalda ən azı 3 (üç qiyməti olduğu halda, 

ona tədrisin bu növü üzrə ballar hesablanır. Əks təqdirdə tələbəyə bal 

hesablanmır. 

2. İmtahan nəticələrinə görə maksimum bal 50 bal (50%) 

3. Fənnin mənimsənilməsi qaydası: semestr ərzində imtahan nəticəsinə görə 

toplanan balların cəmi 50-dən yuxarı olan tələbələr fənni mənimsəmiş hesab 

edilir. 

- 51 baldan aşağı – “qeyri kafi” – F 

- 51 – 60 - “qənaətbəxş” – E 

- 61 – 70 – “kafi” – D 

- 71 – 80 – “yaxşı” – C 

- 81 – 90 – “çox yaxşı” – B 

- 91 – 100 – “əla” 

Cəmi: 100 bal (100%) 

Qiymətləndirmə 

metodları 

Tapşırıqlar: Tapşırıq olaraq tələbələrə aşağıda qeyd olunmuş sərbəst mövzular 

verilir və semestr ərzində qiymətləndirilir. 

Sərbəst iş mövzulari: 

1. Elektron Bəyənnamələrin göndərilməsi mexanizmi 

2. Elektron qaimə fakturaların göndərilməsi 

3. ƏDV-nin depozit hesabında əməliyyatlar 

4. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin elrktron bəyənnaməsinin göndərilməsi 

5. Vergi auditi 

6. Vergi auditinin formaları 

7. Maliyyə nəticələrinin auditi 

8. Vergitutmanın iqtisadi mahiyyəti, prinsipləri və funksiyaları 

9. Vergitutmanın prinsipləri  

10. Vergitutmanın funksiyaları 

11. Vergi nəzarəti 

12. Vergi nəzarəti. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət 

13. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət 

14. Vergilərin hesablanması 

15. Vergilərin  ödənilməsi 

16. Vergi yoxlamaları  

17. Vergi yoxlamalarının növləri 

18. Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi    

19. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

20. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 

21. Əlavə dəyər vergisi 

22. Sadələşdirilmiş vergi 

23. Aksiz vergisi 

24. Əmlak vergisi  

25. Torpaq vergisi 

26. Yol vergisi 



 
 

27. Mədən vergisi 

Təqdimat: Slayd formasında hazırlanaraq sunulan təqdimatlar “GÖRÜRƏM, 

EŞİDİRƏM VƏ YADDA SAXLAYIRAM” prinsipinə əsasən qiymətləndirilir.  

Qaydalar  

      Davamiyyət: Fənn üzrə ayrılmış bütün saatların 25%-dən çoxunda iştirak 

etməyən tələbə imtahana buraxılmır.            

      Buraxılmış imtahan və ya tapşırıqlar: Tələbə planlaşdırılan təqdimatda və ya 

imtahanda iştirak edə bilməyəcəyi təqdirdə əvvəlcədən məlumat verməlidir. Tam 

sinif iştirakı və təyin olunmuş ev tapşırığını yerinə yetirilməsi gərəklidir. 

Tədqiqat işlərində, hazırlanmış layihələrdə istifadə olunan mənbələrə istinad veril-

məlidir. Bununla birlikdə, tələbə tərəfindən təhlil edilmədən, yalnız istinad və 

sitatlardan ibarət olan hər hansı bir tədqiqat işi qəbul edilə bilməz. 

Testlər zamanı köçürmə, təyin edilmiş qaydalara tabe olunmadığı təqdirdə tələbə 

imtahan nəticəsinin ləğv olunmağı ehtimalı daxil olmaqla cəzalandırılacaqdır. 

Təqdimatların / layihə sənədlərinin mövzuları fənni tədris edən müəllim tərəfindən 

əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müəllim ilə əvvəlcədən razılaşdırıldığı təqdirdə 

digər tələbələrlə əməkdaşlığa icazə verilə bilər. 

İlkin cədvəl 

Həftə Tarix  Mövzular  Dərslik / Tapşırıq / Ədəbiyyat 

1 20.09.2022 

Мövzu 1 Vergitutmanın iqtisadi mahiyyəti, 

prinsipləri və funksiyaları 

Vergilərin iqtisadi mahiyyəti. Vergilərin iqtisadi 

subyektin maliyyə vəziyyətinə təsirinin 

qiymətləndirilməsi. Vergi yükü və onun 

hesablanması üsulları. Vergitutmanın prinsipləri. 

Vergitutmanın funksiyaları 

Ədəbiyyat   

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

3. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

 

       Tapşırıq 

- Vergitutmanın mahiy-

yəti nədən ibarətdir? 

- Vergitutmanın hansı 

prinsipləri vardır? 

- Vergitutmanın hansı 

funksyaları mövcuddur? 

- Vergi yükünün  

hesablanmasının hansı 

üsulları var?  

-  

2 27.09.2022 

Мövzu 2 Vergi nəzarəti. Vergi 

qanunvericiliyinin pozulmasına görəməsuliyyət 

 

Vergi nəzarətinin mahiyyəti. Vergi nəzarətinin 

növləri və formaları . Vergi ödəyicilərinin uçotu. 

Operativ vergi nəzarəti. Qanunsuz sahibkarlıq. 

Yalançı sahibkarlıq. Vergi ödəməkdən yayınma. 

Aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulların 

(malların) belə marka olmadan satma. satış 

məqsədləri  üçün  saxlama. istehsal binasının 

Ədəbiyyat   

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

3. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 



 
 

hüdudlarından kənara çıxarma və ya idxal etmə. 

Əmək qanunvericiliyinin pozulması. Valyuta 

tənzimi qaydalarının pozulması. Vergilərin və 

digər icbari ödənişlərin vaxtında ödənilməməsi və 

ya m?hasibat u?otunun aparılması qaydalarının 

pozulması. Mühasibat hesabatlarının və vergi 

bəyənnamələrinin təqdim edilməməsi. Dövlət 

rüsumunun ödənilməsi qaydalarının pozulması. 

Əhali ilə nəğd  pul hesablaşmalarının aparılması 

qaydalarının pozulması. 

 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

       Tapşırıq 

- Vergi nəzarətinin ma-

hiyyəti nədən ibarətdir? 

- Vergi ödəməkdən 

yayınmanın hansı 

formaları var? 

- Vergi nəzarətinin hansı 

formalar mövcuddur? 

- Əmək 

qanunvericiliyinin 

pozulmasına görə hansı 

maliyyə sanksiyaları 

nəzərdə tutulur? 

 

3 04.10.2022 

Мövzu 3. Vergilərin hesablanması və 

ödənilməsi 

Vergilərin hesablanması qaydası. Vergitutma 

obyektinin müəyyən edilməsi. Vergitutma 

bazasının müəyyən edilməsi. Vergi hesabatlarının 

göndərilməsi. Vergi ödəyicilərinin seçilməsi. 

Vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi. vergi 

məbləğinin hesablanması. Vergilərin ödənilməsi 

qaydası. Vergilərin müddəti. 

Ədəbiyyat   

4. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

5. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

6. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

       Tapşırıq 

- Vergilərin hesablanması 

mahiyyəti nədən ibarət-

dir? 

- Vergilərin ödənilməsi-

nin mahiyyəti nədən 

ibarətdir? 

- Vergilərin hesablanması  

- hansı formalar 

mövcuddur? 

- Vergi güzəştləri kimlərə 

verilir?  

4 11.10.2022 

        Mövzu 4.  Vergi yoxlamaları və onların    

                                          növləri 

Vergi yoxlamasının mahiyyəti. Vergi 

yoxlamasının əmələgəlmə zəruriliyi. Vergi 

yoxlamasının formaları. Vergi auditi dövlət 

idarəetmə funksiyalarından biri kimi. Vergi 

auditinin mahiyyəti. Vergi auditinin məqsədi. 

Vergi auditinin vəzifələri.   

   Vergi auditinin mərhələləri. Vergi ödəyicisinin 

vergitutma sisteminin qiymətləndirilməsi. 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. Sadıqov T.Ə. Rzayev İ. 

Vergi uçotu və audit. 

2014 

3. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 



 
 

Müəssisələr tərəfindən büdcəyə ödəniləcək 

vergilərin hesablanması və ödənilməsinin 

düzgünlüyünün yoxlanması və təsdiq edilməsi. 

          Vergi auditinin təşkili prinsipləri. 

Qanunçuluq. Vergi auditinin hərtərəfli və tam 

olması.  Vergi ödəyicisinə zərər yetirilməməsinə 

əməl olunması. Vergi orqanlarının gündəlik işi ilə 

onların nəzarət fəaliyyətlərinin uzlaşdırılması. 

Vergi qanunlarının keyfiyyət səviyyəsinin 

yüksəldilməsi. Vergi orqanlarının fəaliyyətinin  

optimallaşdırılması. 

      

 

4. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

5. Bağırov D.A. Vergi 

auditi.B.: “Maarif”, 

1999.–428 s 

Tapşırıq 

- Vergi yoxlamasının 

mahiyyəti nədən 

ibarətdir? 

- Vergi yoxlamasının 

hansı formalarda həyata 

keçirilir?      

- Vergi auditinin 

mahiyyəti nədən 

ibarətdir? 

- Vergi auditinin məqsədi 

nədən ibarətdir? 

- Vergi yoxlamasının 

qarşısında hansı 

vəzifələr durur? 

 

5 18.10.2022 

Мövzu 5. Azərbaycan Respublikasının vergi 

sistemi 

Vergi sistemi anlayışı və onun ümumi səciyyəsi. 

Vergilərin növləri. Müstəqil və dolayı vergilər. 

Dövlət vergiləri. Muxtar Respublika 

vergiləri.Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri). 

Azərbaycan Respublikası vergi sisteminin əsas 

xüsusiyyətləri. Vergi sistemini formalaşdıran əsas 

elementlər. Azərbaycan Respublikası vergi 

sisteminin inkişaf mərhələləri. Azərbaycan 

Respublikası vergi sisteminin strukturu. İnкişaf 

etmiş ölкələrin vergi sistemləri. 

       

Ədəbiyyat   

7. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

8. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

9. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

10. .  
       Tapşırıq 

- Vergi sisteminin mahiy-

yəti nədən ibarətdir? 

- Vergi sisteminin  pred-

meti nədir? 

- Vergi sisteminin hansı 

metodları mövcuddur? 

- Vergi sisteminin qarşı-

sında duran vəzifələri 

həll etmək üçün hansı 

metod və üsullardan 

istifadə olunur?  

- Vergi sisteminin məq-



 
 

sədi nədən ibarətdir? 

 

6 25.10.2022 

Mövzu 6. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin mahiyyəti və rolu. 

Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin ödəyiciləri. Fiziki 

şəxslərin gəlir vergisinin vergitutma obyekti. 

Təqvim ili ərzində məcmu gəlir.Muzdlu işlə 

əlaqədar alınan gəlir. Muzdlu işə aid olmayan 

fəaliyyətdən gəlir. Gəlirin dəqiqləşdirilməsi. Gəlir 

vergisinin dərəcəsi. Gəlir vergisindən azadolmalar 

və güzəştlər.Müəssisə və təşkilatların ləğv 

edilməsi zamanı vergi tutulan gəlirin müəyyən 

edilməsi qaydası. Müəlliflik  haqlarınınn 

məbləğindən verginin tutulması xüsusiyyətləri. 

Fiziki şəxslərdən verginin büdcəyə ödənilməsi 

qaydası. 

 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

3. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

4. Bağırov D.A. Vergi 

auditi.B.: “Maarif”, 

1999.–428 s 

 

Tapşırıq 

- Fiziki şəxslərin gəlir 

vergisinin azadolma və 

güzəştlər nəzərə 

almaqla hesablanması 

qaydasının təhlili 

7 01.11.2022 

Mövzu 7. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 

 

Mənfəət vergisinin mahiyyəti və rolu. Mənfəət 

vergisinin ödəyiciləri. Mənfəət vergisinin obyekti 

və vergi tutulan mənfəətin hesablanması qaydası. 

Məhsulun (işlərin.xidmətlərin)maya dəyərinə 

daxil edilən məsrəflər. Mənfəət vergisinin 

dərəcəsi. Mənfəət vergisinindən azadolmalar və  

güzəştlər. Mənfəət vergisinin hesablanması 

qaydası və büdcəyə ödənilməsi müddəti. 

Müəssisələrin gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən 

vergi tutulması. Xarici hüquqi şəxslərin 

mənfəətinin müəyyən edilməsi və 

xüsusiyyətləri.Vergi ödəyicilərinin məsuliyyəti və 

verginin ödənilməsinə nəzarət 
 

 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

3. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

4. Bağırov D.A. Vergi 

auditi.B.: “Maarif”, 

1999.–428 s 

Tapşırıq 

Hüquqi şəxslərin mənfəət 

vergisinin gəlirdən çıxılan 

xərclər və azadolmalar 

nəzərə almaqla hesablan-

ması qaydasının təhlili  

8 15.11.2022 

 

Mövzu 8. Əlavə dəyər vergisi 

 

 

Əlavə dəyər vergisinin mahiyyəti və rolu. Əlavə 

 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. Sadıqov T.Ə. Rzayev İ. 

Vergi uçotu və audit. 



 
 

dəyər vergisinin ödəyiciləri. Əlavə dəyər 

vergisinin vergi tutma obyekti.vergi tutulan 

dövriyyənin müəyyən edilməsi. Əlavə dəyər 

vergisinin qeydiyyatı. Vergidən azad edilən mallar 

və xidmətlər. Əlavə dəyər vergisinin 

dərəcəsi.Satılmış mallara(işlərə.xidmətlərə)görə 

hesablamaların aparılması qaydası.Əlavə dəyər 

vergisinin hesablanması və büdcəyə ödənilməsi 

müddəti.Büdcəyə ödəmələr müəyyən edilərkən 

əvəzləşdirilən ƏDV. Elektron vergi hesab 

fakturaları. Əlavə dəyər vergisinin depozit hesabı.  

Əlavə dəyər vergisinin ödənilməsi üzrə nəzarət 

. 

  

 

 

 

2014 

3. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

4. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

Tapşırıq 

Əlavə dəyər vergisinin 

azadolma və sıfır dərəcə nəzərə 

almaqla hesablanması 

qaydasının təhlili 

9 22.11.2022 

Mövzu 9. Sadələşdirilmiş vergi 

 

Sadələşdirilmiş verginin  mahiyyəti və rolu. 

Sadələşdirilmiş verginin  ödəyiciləri. Sadələş-

dirilmiş verginin  obyekti. Sadələşdirilmiş 

verginin  dərəcələri. Sadələşdirilmiş vergi 

ödəyicisi ola bilməyən fəaliyyətlər. 

Sadələşdirilmiş vergidən azadolma və güzəştlər, 

Sadələşdirilmiş verginin hesablanması. 

bəyənnamənin verilməsi və büdcəyə ödənilməsi 

qaydası.Vergi ödəyicilərinin məsuliy-yəti və ona 

nəzarət. 

  

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. Sadıqov T.Ə. Rzayev İ. 

Vergi uçotu və audit. 

2014 

3. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

4. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

Tapşırıq 

- Sadələşdirilmiş verginin 

azadolma və güzəştlər nəzərə 

almaqla hesablanması qayda-

sının təhlili 

10 

 

 

 

 

29.11.2022 

 

Mövzu 10.  Aksiz vergisi 

Aksiz vergisinin mahiyyəti və rolu.Aksiz 

vergisinin ödəyiciləri. Aksiz vergisinin vergi 

tutma obyekti. Aksiz vergisinə cəlb edilən 

dövriyənin müəyyən edilməsi. Aksiz vergisinin 

ödənilməsi və bəyənnamənin təqdim olunması 

müddətləri. Aksizli malların siyahısı və vergi 

dərəcələri. Aksiz vergisinindən azadolmalar və 

güzəştlər. Elektron vergi hesab fakturaları. Aksiz 

vergisinin əvəzləşdirilməsi. Verginin vaxtında və 

tam ödənilməsi üzrə ödəyicilərin məsuliyyəti və 

vergi orqanlarının nəzarəti. 

 

 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. Sadıqov T.Ə. Rzayev İ. 

Vergi uçotu və audit. 

2014 

3. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

4. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 



 
 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

Tapşırıq 

- Aksiz vergisinin azadolma və 

güzəştlər nəzərə almaqla 

hesablanması qaydasının 

təhlili 

11 

 

 

 

 

 

06.12.2022 

 

Mövzu 11.  Əmlak vergisi 

 

 

Əmlak vergisinin mahiyyəti və rolu Əmlak 

vergisinin ödəyiciləri. Əmlak vergisinin 

vergitutma obyektləri. Əmlak vergisinin 

dərəcələri. Əmlak vergisinindən güzəştlər və 

azdolmalar. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisinin 

hesblanmsı və ödənilməsi qaydsı. Fiziki şəxslərin 

əmlak vergisinin hesblanmsı və ödənilməsi 

qaydsı. Əmlak vergisinin  düzgün hesablanmsı və 

vaxtında  büdcəyə ödənilməsi üzərində nəzarət. 

 

  

 

 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. Sadıqov T.Ə. Rzayev İ. 

Vergi uçotu və audit. 

2014 

3. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

4. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

Tapşırıq 

- Hüquqi şəxslərin və fiziki 

şəxslərin əmlak vergisinin 

azadolma və güzəştlər nəzərə 

almaqla hesablanması qayda-

sının təhlili 

12 13.12.2022 

Mövzu 12. Torpaq vergisi 

 

      Torpaq vergisinin iqtisadi mahiyyəti və rolu. 

Fiziki şəxslərin torpaq vergisinin hesablanması və 

ödənilməsi qaydsı. Hüquqi şəxslərin torpaq 

vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydsı. 

Torpaq vergisinin obyekti. Torpaq vergisinin 

ödəyiciləri. Torpaq vergisinin dərəcələri.Torpaq 

vergisindən azdolmalar və güzəştlər. Torpaq 

vergisinin hesablanması və ödənilməsi 

qaydası.Verginin vaxtında ödənilməsi və ona 

nəzarət. 

 

. 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. Sadıqov T.Ə. Rzayev İ. 

Vergi uçotu və audit. 

2014 

3. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

4. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

Tapşırıq 

- Hüquqi şəxslərin və fiziki 

şəxslərin əmlak vergisinin 



 
 

azadolma və güzəştlər nəzərə 

almaqla hesablanması qayda-

sının təhlili 

 

 

13 

 

 

20.12.2022 

Mövzu 13. Yol vergisi  

Yol vergisinin mahiyyəti və rolu. Yol vergisinin 

ödəyiciləri. Yol vergisinin vergitutma obyektləri. 

Yol vergisinin dərəcələri. Avtomobil yollarından 

istifadəyə görə hüquqi şəxslərdən yol vergisinin 

hesblanmsı və ödənilməsi qaydası. Avtomobil 

yollarından istifadəyə görə fiziki şəxslərdən yol 

vergisinin hesblanmsı və ödənilməsi qaydası. 

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrinin 

yollardan istifadəyə görə yol vergisinin 

hesblanmsı və tutulması qaydası. Yol vergisinin  

düzgün hesablanmsı və vaxtında  büdcəyə 

ödənilməsi üzərində nəzarət.  

   

 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. Sadıqov T.Ə. Rzayev İ. 

Vergi uçotu və audit. 

2014 

3. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

4. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

Tapşırıq 

- Yol vergisinin azadolma və 

güzəştlər nəzərə almaqla 

hesablanması qaydasının 

təhlili 

14 27.12.2022 

Mövzu 12. Mədən vergisi 

  Mədən vergisinin  mahiyyəti və rolu. Mədən 

vergisinin ödəyiciləri. Mədən vergisinin obyekti. 

Mədən vergisinin  dərəcələri. Vergi tutulan faydalı 

qazıntılar. Mədən vergisini hesablanması və 

büdcəyə ödənilməsi qaydası. Verginin 

hesablanması və faydalı qazıntı ehtiyatları 

haqqında hesabatın verilməsi qaydası.Vergi 

ödəyicilərinin məsuliyyəti və ona nəzarət. 

 

Ədəbiyyat 

1. Vergi Məcəlləsi. 2021.  

2. Sadıqov T.Ə. Rzayev İ. 

Vergi uçotu və audit. 

2014 

3. İ.B.Bağırov ,T.D 

Tağıyev,Vergi Məcəl-

ləlləsinin xüsusi 

hissəsinin Praktiki izahı 

Bakı-2021 1002-səifə 

4. F.Ə. Məmmədov, A. F. 

Musayev, M.M. 

Sadıqov, Z.H. Rzayev, 

Y. A. Kəlbiyev. 

Vergilər və vergiqoyma. 

Ali məktəblər üçün dərs 

vəsaiti. B.: 2010.. 

5. Bağırov D.A. Vergi 

auditi.B.: “Maarif”, 

1999.–428 s 

Tapşırıq 

- Mədən vergisinin azadolma 

və güzəştlər nəzərə almaqla 

hesablanması qaydasının 

təhlili 
                          CƏMİ:   30 saat  

 

 



 
 

 
№ 

 

SEMİNAR – məşğələlərinin adı 
 

 

saat 

 

Tarix 

 

Qeyd 

1 Vergitutmanın iqtisadi mahiyyəti, prinsipləri və funksiyaları 2 21.09.2022    

2 Vergi nəzarəti. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət 2 28.09.2022     

3 Vergilərin hesablanması və ödənilməsi 2 05.10.2022    

4 Vergi yoxlamaları və onların növləri 2  12.10.2022    

5 Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi    2 19.10.2022     

6 Fiziki şəxslərin gəlir vergisi   2 26.10.2022     

7 Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi 2 02.11.2022     

8 Əlavə dəyər vergisi 4 

16.11.2022  

23.11.2022      

9 Sadələşdirilmiş vergi 2 30.11.2022     

10 Aksiz vergisi 2 07.12.2022     

11 Əmlak vergisi  2 14.12.2022     

12 Torpaq vergisi 2 21.12.2022     

13 Yol vergisi 2 28.12.2022     

14 Mədən vergisi 2 29.12.2022   

                        CƏMİ:   30 saat    

ÜMUMİ CƏM:     60  saat   

 

Fənn müəllimi:                              Bağırov İ.B. 

 

 


