
İCTİMAİ  etimad
VERGİDƏ:  QLOBAL

2022
PERSPEKTİVLƏR

Machine Translated by Google



2020-ci  ilin  dekabr  ayında  biz  BMT-nin  Dayanıqlı  İnkişaf  Məqsədlərinə  dair  öhdəliklər  
götürdük  ölçürdüyümüz  və  illik  inteqrasiya  edilmiş  hesabatımızda  bu  barədə  məlumat  verəcəyik.

Qırx  il  ərzində  IFAC  qlobal  peşəni  təmsil  edir  və  
bugünkü  qlobal  mühasiblik  peşəsinin  töhfələrini  
dəstəkləyən  beynəlxalq  standartların  işlənib  
hazırlanmasını,  qəbulunu  və  tətbiqini  dəstəkləyib.  
IFAC  şəffaf,  hesabatlı  və  dayanıqlı  təşkilatları,  
maliyyə  bazarlarını  və  iqtisadiyyatları  dəstəkləyən  
qlobal  mühasibatlıq  peşəsinin  qurulması  və  
gücləndirilməsi  üçün  uzunmüddətli  yanaşmanı  
davam  etdirir.

130-dan  çox  ölkə  və  yurisdiksiyada  180  üzv  və  
assosiasiyadan  ibarət  IFAC  ictimai  təcrübə,  təhsil,  
dövlət  xidməti,  sənaye  və  ticarət  sahələrində  3  
milyondan  çox  mühasibi  təmsil  edir.

Biz  hər  kəsə  mühasibatlıq,  maliyyə  və  menecment  sahələrində  faydalı  karyera  
yaşamaq  imkanı  təklif  edirik.  Kvalifikasiyalarımız  və  öyrənmə  imkanlarımız  
davamlı  təşkilatların  və  çiçəklənən  cəmiyyətlərin  yaradılması  üçün  vacib  olan  
maliyyə,  biznes  və  rəqəmsal  təcrübəyə  malik  strateji  biznes  liderlərini,  qabaqcıl  
düşünən  peşəkarları  inkişaf  etdirir.

Biz  hesab  edirik  ki,  mühasibatlıq  cəmiyyətin  təməl  daşı  peşəsidir  və  iqtisadiyyatlara,  
təşkilatlara  və  fərdlərə  böyüməyə  və  çiçəklənməyə  kömək  etmək  üçün  həyati  əhəmiyyət  
kəsb  edir.  O,  bunu  etibarlı  maliyyə  və  biznes  idarəçiliyi  yaratmaq,  korrupsiya  ilə  mübarizə  
aparmaq,  təşkilatların  etik  qaydada  idarə  olunmasını  təmin  etmək,  davamlılığı  təmin  
etmək  və  mükafatlandırıcı  karyera  imkanları  yaratmaqla  edir.

Biz  178  ölkədə  və  regionda  yerləşən,  müxtəlif  sektorlarda  və  sənayelərdə  
işləyən  233.000  üzvdən  və  536.000  gələcək  üzvdən  ibarət  inkişaf  edən  qlobal  
icmayıq.  Biz  ən  yüksək  peşəkar  və  etik  dəyərləri  qoruyuruq.

www.ifac.org

Ən  müasir  araşdırmalarımızla  biz  bu  günün  suallarını  cavablandıraraq  və  
gələcəyə  hazırlaşaraq  bu  peşəyə  rəhbərlik  edirik.  Biz  qeyri-kommersiya  təşkilatıyıq.

ACCA  haqqında IFAC  haqqında

1904-cü  ildən  bəri  ictimai  rifah  üçün  bir  qüvvə  olmaq  bizim  məqsədimizə  daxil  edilmişdir.

Ətraflı  məlumat  buradadır

ACCA  (The  Association  of  Chartered  Certified  Accountants)  peşəkar  
mühasiblər  üçün  qlobal  peşəkar  qurumdur.

www.accaglobal.com  saytında  daha  çox  məlumat  əldə  edin

Beynəlxalq  Mühasiblər  Federasiyası  (IFAC)  
mühasib  peşəsini  gücləndirməklə  və  güclü  
beynəlxalq  iqtisadiyyatların  inkişafına  töhfə  
verməklə  ictimai  maraqlara  xidmət  etməyə  
həsr  olunmuş  mühasib  peşəsi  üzrə  qlobal  
təşkilatdır.

IFAC  və  ACCA-nın  icazəsi  ilə  istifadə  olunur.  Bu  sənədi  çoxaltmaq,  saxlamaq  və  ya  ötürmək  və  
ya  digər  oxşar  istifadələrə  icazə  almaq  üçün  permissions@ifac.org  ilə  əlaqə  saxlayın.

Copyright  ©  2022-ci  ilin  sentyabr  ayı  Beynəlxalq  Mühasiblər  Federasiyası  (IFAC)  və  
Sertifikatlı  Mühasiblər  Assosiasiyası  (ACCA).  Bütün  hüquqlar  qorunur.
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Pandemiyadan  sonra  yenidən  qurulması  ilə  bağlı  qeyri-müəyyənlik  
qlobal  ərzaq  qıtlığı  ilə  bağlı  narahatlıqdan  geri  qalır,  əsas  insan  
ehtiyaclarını  təmin  etmək  üçün  lazım  olan  mərkəzi  dəstəyin  çox  real  perspektivi.

Dövlət  xərclərində  hesabatlılığın  olmaması  hökumətdə  korrupsiyanın  
qavranılmasını  və  çox  vaxt  reallığı  gücləndirir.

Kevin  Dancey

görüşdü.  İndi  həmişəkindən  daha  çox  vergi  ödəyiciləri  və  hökumətlər,  
biznes,  cəmiyyət  və  vergi  sistemləri  arasında  əlaqələr  həm  qısa,  həm  də  
uzunmüddətli  perspektivdə  hamımızı  dəstəkləyən  iqtisadiyyatların  sağ  qalması  
üçün  əsas  olacaqdır.Baş  icraçı  direktor,  ACCA

IFAC-ın  baş  icraçı  direktoru

Helen  Brend  OBE

Sorğunun  cavabları  və  regional  fəaliyyətimiz  zamanı  aydın  oldu  ki,  
vergiyə  münasibət  əsasən  əhalinin  korrupsiyaya  baxışından  irəli  gəlir.  
Vergi  ödəyiciləri  daha  yüksək  səviyyədə  korrupsiya  və  dövlət  vəsaitlərinin  
yayındırılmasını  qəbul  etdikdə  sistemə  inam  aşağı  olur.  Korrupsiyanın  inama,  
vergi  əxlaqına  və  davamlı  inkişafa  mənfi  təsirlərini  daha  geniş  şəkildə  başa  
düşmək  korrupsiya  ilə  mübarizənin  qlobal  mühasiblik  peşəsi  üçün  belə  
mərkəzi  prioritet  olmasının  əsas  səbəblərindən  biridir.

Dayanıqlı  iqtisadiyyatların  qurulmasında  vergi  sistemlərinin  əhəmiyyətini  
qiymətləndirmək  olmaz.  Biz  Beynəlxalq  Valyuta  Fondunun  araşdırmalarından  
bilirik  (Gaspar  et  al)  iqtisadi  artımın  vergi  gəlirlərinin  ardıcıl  axını  ilə  paralel  
getdiyini  bildirir.  Bununla  belə,  səmərəli,  effektiv  və  etibarlı  vergi  inzibatçılığı  
cəmiyyətin  sağlam  strukturunda  yalnız  bir  tikinti  blokudur.  Bununla  belə,  bir  
çox  hallarda  problemlərin  verginin  yığılmasında  deyil,  ondan  sonra  baş  
verənlərlə  bağlı  olduğunu  eşidirik.

Ön  söz
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2017-ci  ildən  biz  G20-də  geniş  ictimaiyyətin  onların  vergi  sistemlərinə  və  bu  sistemlərdə  iştirak  edən  aktyorlara  
münasibəti  və  rəyləri  haqqında  məlumat  topladıq.  Beş  ildir  ki,  bu,  dünyanın  ən  varlı  iqtisadiyyatlarını  əhatə  
edən  ilk  sorğumuzdur;  bu,  Covid-19  pandemiyasından  və  Rusiyanın  Ukraynaya  təcavüzündən  sonra  qeyri-
müəyyənlik  dövründə  baş  verir,  hər  biri  dünya  iqtisadiyyatları  üçün  böyük  təsir  göstərir.  14  ölkədən  5600-dən  çox  
insanın  fikirlərini  əks  etdirən  sorğunun  nəticələri  bizə  onların  kimə  etibar  etdikləri  və  onları  maraqlandıran  
şeylər  barədə  məlumat  verir.
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çoxmillətli  biznes,  69,3%-i  isə  daha  tutarlı  beynəlxalq  vergi  sistemi  yaratmaq  üçün  ölkələr  arasında  

əməkdaşlığı  dəstəkləyir.

Etibar  vergi  əxlaqının  əsas  komponentidir  və  vergi  ödəyicilərinin  mövcud  sistemləri  necə  qəbul  etdiyini  və  bu  

qavrayışları  yaxşılaşdırmaq  üçün  kimə  daha  yaxşı  etibar  edildiyini  başa  düşmək,  gücləndirilmiş  etimadın  
və  bununla  bağlı  əlaqənin  qurulması  üçün  əsas  olacaqdır.  Vergidə  İctimai  Güvən  sorğusunun  bu  yeni  nəşri  ilk  

dəfə  olaraq  G20-dən  kənarda  və  dünya  əhalisinin  artan  payı  üçün  ən  aktual  olacaq  məsələlərə  baxır.

konkret  vergi  ödəyiciləri  qruplarının  ağlabatan  məbləğdə  vergi  ödədiklərini.  Bu,  orta  və  ya  aşağı  gəlirli  

şəxsləri,  yüksək  gəlirli  şəxsləri,  yerli  şirkətləri  və  transmilli  şirkətləri  əhatə  edən  bütün  nəzərdən  keçirilən  

qruplara  şamil  edilmişdir.

n  Seçim  üzrə  respondentlərin  41,2%-i  a.-nın  xidmətlərindən  istifadə  etdiyini  bildirdi

n  Bütün  seçmə  üzrə  respondentlər  razılaşmamaqdan  daha  çox  razılaşdılar

n  Vergilərin  minimuma  endirilməsinə  münasibət  G20  sorğularına  nisbətən  daha  rahatdır,  yalnız  birdən  çox  

ölkədə  xalis  mənfi  xal  cəlb  edən  aşağı  və  ya  orta  gəlirli  şəxslər  tərəfindən  minimuma  endirilir.

n  Vergi  sisteminə  münasibətdə  insanlar  peşəkar  vergi  mühasiblərinə  (67,1%  etibar/yüksək  etibar)  və  peşəkar  

vergi  hüquqşünaslarına  (64,6%)  ən  yüksək  etimad  səviyyəsinə  malikdirlər.

Bu,  G20-nin  mövqeyi  ilə  ziddiyyət  təşkil  edir.  G20  ölkələrindən  yeddisində  çoxmillətli  şirkətlərin  

ağlabatan  məbləğdə  vergi  ödəməsi  ilə  razılaşdıqlarından  daha  çox  respondent  razılaşmır.  Bütövlükdə  
daha  zəngin  ölkələr  üzrə  biz  sorğuda  cəmi  22,4%  xalis  müsbət  saldo  gördük.

n  Respondentlər  vergilərin  minimuma  endirilməsi  üçün  güclü  xalis  müsbət  fikirlər  ifadə  etdilər

n  Respondentlərimizin  demək  olar  ki,  yarısı  bildirib  ki,  transmilli  şirkətlər  çox  güman  ki,  ağlabatan  məbləğdə  

vergi  ödəyəcəklər  (bütün  sorğuda  46,4%  razılaşıb).

Vergi  ödəyiciləri  peşəkar  məsləhətlərə  və  vergi  orqanlarına  etibar  edirlər,  lakin  siyasətçilərə  və  mətbuata  
daha  az  əmindirlər

onların  vergi  işlərini  idarə  etmək  üçün  peşəkar  mühasib.

azlıq  (27,9%)  öz  vergi  orqanına  ya  etibar  etmir,  ya  da  yüksək  dərəcədə  inamsızdır.

n  Biz  müəyyən  etdik  ki,  respondentlərin  73,9%-i  cəlb  etmək  üçün  vergi  güzəştlərindən  istifadəni  dəstəkləyir

n  Siyasətçilər  vergi  sistemləri  ilə  bağlı  ən  az  etibar  edilən  aktyorlardır  və  xalis  inam  kəsiri  –25,7%  təşkil  
edir.

n  Respondentlər  daha  səmərəli  (71,9%),  daha  effektiv  (70,2%)  və  daha  ədalətli  (67,4%)  vergi  sisteminə  töhfə  

verərək  mühasiblərin  müsbət  rol  oynadığına  aydın  inam  nümayiş  etdirirlər.

İnsanlar  vergi  sistemlərinin  konkret  müsbət  nəticələri  hədəfləmək  üçün  istifadə  olunduğunu  görmək  istəyirlər

n  İnsanlar  iqlim  dəyişikliyi  (73,8%)  və  əhalinin  qocalması  (72,8%)  kimi  “qlobal  meqatrendləri”  hədəfləmək  

üçün  vergi  güzəştlərindən  istifadəni  güclü  şəkildə  dəstəkləyirlər.

n  Ümumiyyətlə,  insanlar  vergi  orqanlarına  etibar  edirlər,  baxmayaraq  ki,  rəylər  qütbləşmiş  və  əhəmiyyətlidir

yüksək  gəlirli  şəxslər  (27,8%),  yerli  şirkətlər  (34,3%)  və  transmilli  şirkətlər  (38,8%)  tərəfindən  həyata  

keçirilən  tədbirlər.  Aşağı  gəlirli  şəxslər  tərəfindən  vergilərin  minimuma  endirilməsinə  münasibət  ən  

dərin  bölünmüş  kateqoriya  olub,  altı  ölkədə  güclü  mənfi  xallar  digər  səkkiz  ölkədəki  ümumi  müsbət  xallara  

demək  olar  ki,  bərabərdir.

İnsanlar  ümumiyyətlə  vergi  ödəyicilərinin  məqbul  miqdarda  vergi  ödədiklərini  düşünürlər

n  Bütün  seçmə  üzrə  onlayn  xidmətlər  respondentlərin  42,2%-i  tərəfindən  seçilərək  vergi  işlərinin  idarə  

edilməsində  ən  çox  istifadə  olunan  xidmət  kimi  sıralanıb.  Bu,  keçən  il  sorğuda  iştirak  edən  G20  ölkələri  

arasında  respondentlərin  36,9%-i  ilə  müqayisə  olunur.

n  Sosial  media  hesabatları  xalis  inam  kəsiri  göstərən  yeganə  kateqoriyadır  (–8,6%)  və  media  hesabatları  kiçik  

xalis  müsbət  saldo  göstərdiyi  halda  (8,1%),  9,4%  media  xəbərlərinə  yüksək  inamsızlıq  göstərir  və  daha  22,2%  
onlara  etibar  etmir.

əsas  tapıntılar
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G20  ölkələri  dünya  əhalisinin  59%-ni  təşkil  edir.  2050-ci  ilə  qədər  bu  nisbətin  cəmi  51%-ə  düşəcəyi  proqnozlaşdırılır,  çünki  ümumi  əhali  
artımının  84%-i  G20-dən  kənar  ölkələrdə  baş  verir.  2050-ci  ilə  qədər  dünya  əhalisinin  proqnozlaşdırılan  artımının  yarısından  çoxu  yalnız  səkkiz  
ölkədə  cəmləşəcək:  Konqo  Demokratik  Respublikası,  Misir,  Efiopiya,  Hindistan,  Nigeriya,  Pakistan,  Filippin  və  Birləşmiş  Tanzaniya  
Respublikası.  Bunlardan  yalnız  Hindistan  G20-  yə  daxildir  (BMT  Dünya  Əhali  Prospektləri  2022).  Növbəti  30  il  ərzində  hökumətlər  üçün  problem  
resurs  və  ətraf  mühit  problemləri  fonunda  səhiyyə  və  sosial  qayğı,  infrastrukturun  inkişafı  və  bir  çox  hallarda  qocalmış  əhalinin  ehtiyaclarını  
maliyyələşdirmək  olacaq.  Daha  effektiv  və  səmərəli  yığım  üsullarının  inkişafı  ilə  əldə  edilə  bilən  qazanclar  olsa  da,  ən  sadə  və  sərfəli  
variantlardan  biri  “vergi  əhval-ruhiyyəsini”,  yəni  vergi  ödəyicilərinin  könüllü  şəkildə  vergi  sistemi  ilə  məşğul  olmaq  meylini  yüksəltmək  olacaqdır.
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Bu  tədqiqat  aşağıdakı  ölkələrdən  olan  5958  nəfərin  onlayn  sorğusuna  əsaslanır:  Anqola,  
Kolumbiya,  Kot-Divuar,  Dominikan  Respublikası,  Misir,  Qvatemala,  Qazaxıstan,  Keniya,  
Malayziya,  Nigeriya,  Pakistan,  Peru,  Filippin  və  Vyetnam.  Sorğuda  iştirak  edən  ölkələr  bir  
sıra  iqtisadi,  siyasi,  coğrafi  və  mədəni  amillər  əsasında  seçilib.
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VERGİYƏ  İCTİMAİ  ETİBAT:  QLOBAL  PERSPEKTİVLƏR  2022  |  BU  TƏDQİQAT  HAQQINDA

İqtisadi  amillərə  ölkələrin  Ümumi  Daxili  Məhsulu  (“ÜDM”),  
qeyri-rəsmi  iqtisadi  fəaliyyətin  təxmin  edilən  səviyyəsi  və  
alıcılıq  qabiliyyəti  pariteti  ilə  adambaşına  düşən  ÜDM  
daxildir.  Tədqiq  olunan  ölkələrin  hazırda  təxmini  əhalisi  
1,057  milyarddır,  o  cümlədən  G20-yə  daxil  olmayan  yeddi  ən  
böyük  ölkədən  beşi  və  dünya  əhalisinin  13,3%-ni  təşkil  edir.  
Onların  ümumi  əhalisinin  2050-ci  ilə  qədər  1,755  milyard  
nəfərə  və  dünya  əhalisinin  16,3%-nə  yüksələcəyi  
proqnozlaşdırılır  (BMT  Dünya  Əhali  Prospektləri  2022).

Bu  araşdırma  haqqında

ŞƏKİL  2:  Respondentlərin  təhsil  səviyyəsi

Sorğu  əhalisi  yaş  və  cins  baxımından  demoqrafik  cəhətdən  
balanslaşdırılmışdır,  lakin  sorğu  onlayn  aparıldığı  üçün  giriş  
internet  bağlantısı  olanlar  üçün  məhdudlaşdırılmışdır.

Respondentlərin  təxminən  yarısı  (48.0%)  ev  təsərrüfatlarının  
illik  gəlirinin  25.000  ABŞ  dollarından  az  olduğunu  bildirdi  
(Şəkil  1).  Hər  bir  sonrakı  gəlir  mötərizəsi  daha  kiçik  bir  nisbət  gördü

ŞƏKİL  1:  Respondentlərin  ev  təsərrüfatlarının  gəlirləri

$150,000  və  ya  daha  çox  qazananlar  istisna  olmaqla,  ümumi  
respondentlər,  keçən  il  G20  ölkələri  arasında  da  tendensiyanın  
şahidi  oldular.  Təhsil  nailiyyətində  (Şəkil  2)  modal  kateqoriya,  
G20-ni  əhatə  edən  keçən  ilki  Vergiyə  İnam  sorğusunda  olduğu  
kimi,  Bakalavr  dərəcəsi  idi.  Ölkələrin  bu  yeni  nümunəsi  üzrə  
respondentlərin  34,1%-i  bakalavr  dərəcəsini  ən  yüksək  təhsil  
səviyyəsi  kimi  göstərib;  81,0%-i  müəyyən  miqdarda  ali  təhsil  
almışdır.
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Nəticələr  hər  bir  ölkədə  internet  istifadəçiləri  üçün  95%  etimad  
intervalı  təklif  etsə  də,  bəzi  ölkələrdə  internet  istifadəçilərinin  
nisbəti  və  G20  sorğusunun  cavab  nümunələri  ilə  korrelyasiya  
nəticələrin  məşğul  olan  (yaxud  etməli  olan)  şəxsləri  daha  çox  
əks  etdirəcəyini  göstərir.  hal-hazırda  qurulmuş  vergi  sistemləri  
ilə.  Beləliklə,  nəticələr  mövcud  əlaqələrin  möhkəmləndirilməsində  
və  məqsədyönlü  vergi  ödəyicisi  müdaxilələrinin  diqqət  mərkəzində  
saxlanılmasında  vergi  orqanları  üçün  xüsusi  istifadə  olunacaq.

Kəmiyyət  sorğusunun  nəticələrinə  əlavə  olaraq,  Latın  
Amerikası  və  Afrikanın  yüksək  vəzifəli  vergi  xadimləri,  o  
cümlədən  akademiklər,  vergi  məmurları  və  praktikantlarla  
onlayn  müzakirələr  aparılıb.  Tədbirlər  Chatham  House  Qaydasına  
əsasən  keçirilib  və  sorğu  nəticələrinin  təhlilinə  və  onların  
kontekstinə  dərinlik  əlavə  etmək  üçün  respondentlərin  fikirləri  
müvafiq  qaydada  təkrarlanır.

Sorğu  ölkələri  üzrə  internetə  daxil  olma  səviyyələri  (Şəkil  3)  
25%-dən  (Pakistan)  90%-ə  (Malayziya)  qədər  dəyişir  və  
respondentlər  tərəfindən  bildirilən  gəlir  və  təhsil  səviyyələri  
şəhərləşmiş  yüksək  gəlirli  respondentlərə  qarşı  
qərəzliliyə  uyğundur,  bu  da  öz  əksini  tapır.  respondentlərin  
internet  protokolu  (IP)  ünvanlarının  yerləşdiyi  yerlər  və  
vergi  orqanları  ilə  əlaqə  saxlama  səviyyələri.  Vergi  orqanları  
ilə  birbaşa  əlaqə  saxlamadığını  bildirən  respondentlərin  
nisbəti  G20  sorğu  işindəki  nisbətlərə  uyğundur  
(baxmayaraq  ki,  metodologiyadakı  cüzi  fərqlər  birbaşa  
müqayisəyə  mane  olur),  bu  da  rəsmi  iqtisadiyyat  daxilində  daha  
güclü  cavab  nisbətlərini  göstərir  ki,  bu  da  ümumi  iqtisadi  
göstəricilərin  müxtəlif  nisbətini  əks  etdirir.  ölkələr  arasında  
fəaliyyət.

ŞƏKİL  3:  Ölkələr  üzrə  İnternetə  çıxış

Peru

Pakistan

Cote
Qvatemala

Malayziya

Keniya
d'İvuar

Misir
Vyetnam

Anqola

Kolumbiya
Qazaxıstan

Nigeriya

FilippinDominikan
Respublika

səkkiz
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SORĞU  RESPONDENTİ  NİGERİYA

İctimai  inam  vergi  əxlaqının  əsasını  təşkil  edir,  fərdlərin  və  müəssisələrin  vergilərini  könüllü  və  vergi  orqanlarının  müdaxiləsi  olmadan  ödəməsi  
tendensiyası.  Böyük  qeyri-rəsmi  iqtisadiyyatı  olan  ölkələr  üçün  fiziki  şəxslərin  və  müəssisələrin  vergi  sistemi  ilə  məşğul  olmağa  həvəsləndirilməsi  iqtisadi  
artımın  və  siyasi  sabitliyin  artırılması  istiqamətində  ilk  addım  ola  bilər  (Şəkil  4).
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'VERGİLER  MİLLET  
QURULUŞU  ÜÇÜN  OLMALIDIR'.

Sistemə  güvən  və  
sistemdəki  aktyorlara  güvən

ŞƏKİL  4:  İnsanlar  vergi  sisteminə  münasibətdə  kimə  etibar  edirlər?

G20  ölkələrində  olduğu  kimi,  ən  zəif  etimad  dərəcəsi  
siyasətçilər  üçün  görüldü.  Respondentlərin  yalnız  24,9%-i  bu  
qrupa  inam  dərəcəsinin  olduğunu  bildirib.

Yuxarıda  göstərilən  bütün  mənbələr  üçün,  25,000  dollardan  
az  gəliri  olanlar  arasında  bildirilən  etibarın  yayılması  ən  
aşağı  idi.

BVF  araşdırması  (Gaspar  et  al.  2016)  ÜDM-ə  nisbəti  
12,75%-dən  çox  olan  vergi  ilə  davamlı  iqtisadi  artım  arasında  

aydın  korrelyasiya  göstərmişdir,  lakin  sorğu  edilən  ölkələr  
arasında  doqquz  ölkə  bu  səviyyədən  aşağıdır  (World  DataBank  
2022,  OECD  iLibrary  2022 )  və  CEIC  2022),  Nigeriya  ilə  2019-cu  il  
üçün  cəmi  6%,  rəqəmlərin  mövcud  olduğu  ən  son  il  (OECD  2021).  
Yalnız  Kolumbiya,  Vyetnam  və  Keniya  2019-cu  ildə,  Covid-19-un  
ÜDM  və  vergi  səviyyələrinə  təsir  etməzdən  əvvəl  (OECD  iLibrary  
2022)  keçən  il  minimum  effektiv  dövlət  fəaliyyətinin  həddi  kimi  
qəbul  edilən  15%-lik  işarəyə  çatmışdır .

Gənc  yaş  qrupları  yuxarıda  göstərilən  bütün  mənbələrdən  
böyüklərinə  nisbətən  daha  az  güvənirlər.

Ölkələrin  yeni  nümunəsi  üçün  respondentlərin  67,1%-i  
peşəkar  vergi  mühasiblərinə  müəyyən  dərəcədə  etibar  etdiyini  bildirib.

G20  ölkələrində  olduğu  kimi,  peşəkar  vergi  mühasiblərinin  
xalis  balans  hesabatlarına  inamı  hər  hansı  digər  məlumat  
mənbəyindən  daha  yüksək  idi.

Yuxarıdakı  mənbələrdən  yeddisi  üçün  kişilər  qadınlara  
nisbətən  daha  çox  güvəndiklərini  bildirirlər.  Yalnız  
siyasətçilərin  vəziyyətində  qadınlar  daha  çox  güvənirlər.
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DƏyirmi  masa  İŞTİRAKÇI;  AXTARILACAQ  MƏNBƏNİ  
MÜƏYYƏNDİRMƏK  ÜÇÜN  İCAZƏ

Siyasətçilər  vergi  siyasətində  qərarların  qəbulu  prosesində  mərkəzi  
rol  oynayırlar,  eyni  zamanda  onların  şəxsi  davranışları  vergi  sistemi  
haqqında  ictimai  təsəvvürləri  və  onunla  əlaqəni  gücləndirə  bilər  
(Şəkil  5).

Bu,  növbəti  ən  güclü  ölkə  olan  Misiri  xeyli  üstələdi.  Respondentlərin  
41,4%-nin  siyasətçilərə  müəyyən  dərəcədə  etimad  göstərdiyini  
bildirdi.

Vyetnamdakı  respondentlər  siyasətçilərə  güvəndiklərini  ən  çox  
bildirənlər  olub:  ölkədə  respondentlərin  69,2%-i  bu  mənbəyə  ya  
etibar  etdiklərini,  ya  da  çox  güvəndiklərini  bildiriblər.

ŞƏKİL  5:  Siyasətçilərə  inam  və  etibarsızlıq
2022

Siyasətçilərə  inamın  olmaması  vergi  ödəyicilərinin  sistemlərlə  
əlaqəsi  qarşısında  əsas  maneə  kimi  qəbul  edilir.  Dəyirmi  masa  
iştirakçılarının  qaldırdıqları  və  sorğu  respondentlərinin  şərhlərində  
əksini  tapan  xüsusi  problem  ondan  ibarətdir  ki,  vətəndaşların  etiraz  
etdiyi  vergilərin  ödənilməsi  deyil,  toplanan  vergilərin  mənimsənilməsidir.

Bu,  kişilərin  24,3%-i  ilə  müqayisədə  bütün  nümunə  üzrə  qadınların  

24,6%-i  üçün  belə  olub.  Daha  çox  yaşlı  qruplar  siyasətçilərə  etibar  
etdiklərini  bildirirlər.  Bu,  55-64  yaşlıların  30,5%-i  və  65-74  yaşlıların  
29,6%-i  üçün  belə  olub.

Misir  və  Vyetnam  etimad  dərəcəsini  bildirən  respondentlərin  
sayının  inamsızlığı  bildirənlərin  sayından  çox  olduğu  yeganə  
ölkələrdir.

Qadınlar  daha  çox  siyasətçilərə  güvəndiklərini  bildirirdilər.

G20  sorğularında  olduğu  kimi,  çox  geniş  mədəni  tendensiya  
etimadın  Asiya  ölkələrində  ən  yüksək,  Latın  və  Cənubi  Amerikada  
isə  ən  aşağı  olmasıdır,  Anglophone  ümumi  hüquq  sistemi  ölkələri  
bir-birinə  geniş  şəkildə  oxşar  nəticələr  göstərir.
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Ən  yüksək  gəlirə  malik  olanlar  siyasətçilərə  etimadı  bildirmək  ehtimalı  yüksək  

idi,  halbuki  etimadı  bildirən  fərdlərin  nisbəti  ilə  qeyri-rəsmi  kimi  təsnif  edilən  

iqtisadiyyatın  ölçüsü  arasında  mənfi  korrelyasiya  (əmsal  –0,56)  olmuşdur.  

Əksinə,  siyasətçilərə  etimad  və  ölkələrin  İnsan  Kapitalı  İndeksi  arasında  

müsbət  korrelyasiya  (əmsal  +0,29)  olub  ki,  bu  da  daha  çox  təhsilli  əhalinin  daha  

çox  etibar  nümayiş  etdirdiyini  göstərir.  Bütün  bu  tapıntılar  OECD  2019  hesabatına  

uyğundur  “Vergi  Əxlaqı  İnsanları  və  biznesləri  vergi  ödəməyə  sövq  edən  nədir?  

(OECD  iLibrary  2022)

'VERGİ  
ÖDƏYİCİLƏRİNİN  DÖVLƏT  
SEKTORUNDAKİ  KORRUPSİYA  
İLƏ  DÜŞÜRÜLÜR,  BU  BUNLAR  
NÖVBƏSİNDƏ  ZƏFS  XİDMƏT  
GÖSTƏRİLİR'.

Siyasətçilər

on
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“Mənim  ölkəmdə  başqa  fikrim  odur  ki,  hökumət  vergilərin  
yığılma  üsulunu  yenidən  təşkil  etməlidir,  çünki  vergi  
məmurları  tərəfindən  toplanan  vəsaitlər  müvafiq  təşkilata  
ötürülmür”.

"Mən  sadəcə  olaraq  nifrət  edirəm ...  [ölkəmin]  çoxlu  korrupsioner  məmurlara  

sahib  olmasına  nifrət  edirəm".  Sorğu  respondenti,  Asiya

Sorğu  respondenti,  Asiya
“Vergi  ödəyicilərindən  yığılan  pulların  istifadəsi  uçota  
alınmalı  və  büdcədə  istifadəyə  verilməlidir.

“Siyasətçilərin  vergisi  artırılmalıdır,  çünki  onlar  vergi  
ödəməkdən  gizlənməyi  sevirlər”.  Sorğu  respondenti,  Asiya

“Siyasətçilərdən  də  vergilər  ədalətli  şəkildə  alınmalıdır”.
“Peşənin  rolu  nədir  –  o,  hakimiyyətdən  cavabdehlik  tələb  
etməlidir.  Covid  dövründə  satınalma  korrupsiyası  ilə  bağlı  
böyük  problemlər  var  idi;  qurumların  məsuliyyətə  cəlb  
edilməsinə  ehtiyac  var”.

“Məncə,  əsas  element  –  bizim  kimi  ölkədə  yeni  bir  şey  deyil  
–  korrupsiya,  resursların  istifadəsində  şəffaflıq  məsələsidir.  
Çox  vaxt  əhali  arasında  belə  bir  fikir  formalaşır  ki,  
resurslardan  düzgün  istifadə  olunmur.  Təəssüf  ki,  [mənim  
ölkəmdə]  son  illərdə  bizdə  çox  güclü  korrupsiya  halları  olub  və  
bu,  rəsmi  qaydalara  riayət  etmək  üçün  tamamilə  maneə  
yaradır”.  Dəyirmi  masa  iştirakçısı,  Latın  Amerikası

Dr  Winnie  Nyamute,  IFAC  Direktorlar  Şurası

'Vergi  ödəmək  problem  deyil,  bəs  siz  nəyə  görə  vergi  
ödəyirsiniz?'  Sorğu  respondenti,  Afrika

Dövlət  vəsaitlərindən  sui-istifadə  sonda  vergidən  yayınan  
vergi  ödəyicilərini  ruhdan  salır”.  Sorğu  respondenti,  Afrika

Sorğu  respondenti,  Afrika
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on  bir

Dövlət  xidmətlərinin  zəif  təqdim  edilməsinin  əsl  səbəblərindən  
asılı  olmayaraq,  əgər  ictimai  rəyin  kök  səbəbinin  siyasi  
korrupsiya  olmasıdırsa,  bu,  əks  halda  qanuna  uyğun  gələn  
vergi  ödəyicilərinin  vergi  sistemi  ilə  lazımi  şəkildə  məşğul  
olmasına  mane  olacaq.  Həm  eyni  vergi  ödəyicisi  qrupunun  
üzvləri  arasında  üfüqi,  həm  də  müxtəlif  vergi  ödəyiciləri  sinifləri  
arasında  şaquli  olan  ədalət,  uyğun  davranışın  əsas  motivatorudur.
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Vergi  sisteminin  bütövlüyünə  dair  ictimai  təsəvvür  bütün  maraqlı  tərəflərdən  asılıdır.  Biznes  və  peşəkar  vergi  
hüquqşünasları  verginin  nə  qədər  toplanacağına  əhəmiyyətli  təsir  göstərən  qruplardan  ikisini  təmsil  edir,  QHT-lər  isə  
ictimai  rəy  liderlərini  və  siyasətçilərin  qərar  qəbul  etmələrini  təşviq  etmək  səylərində  getdikcə  daha  çox  səslənirlər.

ŞƏKİL  6:  Vergiyə  münasibətdə  insanlar  nə  qədər  güvənir  və  ya  etibar  etmir:  biznes  liderləri,  peşəkar  vergi  hüquqşünasları,  
qeyri-hökumət  təşkilatları?

Milli  müxtəliflik  dərəcəsi  olsa  da,  peşəkar  vergi  hüquqşünasları  və  biznes  liderləri  hər  ölkədə  xalis  müsbət  xal  toplayırlar,  
hüquqşünaslar  Anqoladan  başqa  hər  üç  ölkədə  ən  çox  güvənənlərdir  (Şəkil  6).
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MİLLİ  DƏRƏFƏLİLİK  DƏRƏCƏSİ  VAR  BAXMAYAN,  PƏŞƏKAR  VERGİ  
HÜKÜKLƏRİ  VƏ  BİZNES  LİDERLƏRİ  HƏR  ÖLKƏDƏ  XALİS  MÜSBƏT  XAL  CƏLB  
EDİR.

Biznes  liderləri,  QHT  -lər  və  vergi  hüquqşünasları
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Sosial  mediaya  inam  ən  aşağı  Kot-D'İvuarda  olub,  
burada  cəmi  15,8%  bu  mənbəyə  etibar  etdiyini  və  ya  çox  
etibar  etdiyini  bildirib.  Bu,  həm  də  respondentlərin  65,8%-
ni  təşkil  edərək,  etimadsızlığın  ən  çox  yayıldığı  ölkə  olub.  
Digər  dörd  ölkədə  -  Qvatemala,  Kolumbiya,  Anqola  və  
Dominikan  Respublikasında  respondentlərin  əksəriyyəti  sosial  
mediaya  etibar  etmədiklərini  bildiriblər.

Kişilər  arasında  mediaya  inam  qadınlara  nisbətən  daha  güclü  
olub,  əvvəlki  hesabat  verənlərin  41,1%-i,  ikincilərin  38,0%-i  ilə  
müqayisədə.  Yaş  qrupları  arasında  45-54  yaş  arasında  olanlar  
daha  çox  mediaya  inam  bildirmişlər  və  bu  respondentlərin  
46,9%-i  üçün  belədir.

Adambaşına  düşən  ÜDM  ilə  etimadı  bildirən  respondentlərin  
payı  arasında  mənfi  korrelyasiya  olub,  əmsalı  –0,50  olub.  Yaş  
qrupları  arasında  55-64  yaş  arasında  olanlar  sosial  mediaya  inamı  
daha  çox  bildirmişlər,  belə  respondentlərin  35,4%-i  belədir.  25-34  
yaş  arasında  olanlar  27.0%  ilə  ən  az  güvən  bildirmişlər.

Ölçənin  digər  ucunda,  Anqola  ən  aşağı  etimad  dərəcəsini,  
respondentlərin  cəmi  20,3%-ni  bildirdi.  Anqola  da  54,1%  ilə  ən  
yüksək  inamsızlıq  səviyyəsini  bildirən  ölkə  olub.  Respondentlərin  
əksəriyyətini  digər  ölkələr  görür

ŞƏKİL  8:  Sosial  mediaya  inam  və  etibarsızlıq

Sosial  mediaya  inam  (Şəkil  8)  ən  yüksək  Vyetnamda  olub,  burada  
respondentlərin  47,2%-i  vergi  məsələləri  ilə  bağlı  məlumat  üçün  
bu  mənbəyə  etibar  etdiklərini  və  ya  çox  etibar  etdiklərini  bildiriblər.

Qvatemala  və  Kot  D'İvuar,  müvafiq  olaraq,  52,4%  və  52,0%  
ilə  mediaya  inamsızlıq  bildirmişdir.

Respondentlərin  mediaya  inam  payı  ilə  adambaşına  düşən  
ÜDM  arasında  mənfi  korrelyasiya  olub,  -0,44.  Daha  bir  mənfi  
korrelyasiya  hesabatların  mediaya  inam  nisbəti  ilə  qeyri-formal  
iqtisadiyyatın  nisbi  ölçüsü  arasında  müşahidə  edilmişdir.

Bunu  Nigeriya  yaxından  izlədi,  bunun  üçün  ekvivalent  
göstərici  46,3%  idi.

ŞƏKİL  7:  Mediaya  inam  və  inamsızlıq

2022

Bu  əmsal  bir  qədər  zəif  olub  -0,39.

2022

Mediaya  etimad  (Şəkil  7)  ən  yüksək  Vyetnam  və  Nigeriyadadır,  
burada  respondentlərin  müvafiq  olaraq  61,3%-i  və  59,4%-i  müəyyən  
dərəcədə  etimad  göstərmişdir.  Keniyada  respondentlərin  
əksəriyyəti,  53,9%-i  də  mediaya  müəyyən  dərəcədə  etibar  etdiyini  bildirdi.
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KİŞİLƏR  ARASINDA  
QADINLARA  NƏQƏSƏ  MEDİAYA  
GÜVƏN  DAHA  GÜCLÜDÜLÜDÜ ?  
ƏVVVƏL  HESABAT  EDİLƏN  
GÜVƏNİN  41,1%-i  SONRUNUN  
38,0%-i  ilə  müqayisədə.

Media  və  sosial  media
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on  dörd

Ən  yüksək  gəliri  olanlar  mühasiblərə  etibar  etdiklərini  
bildirənlər  idi.  Güvən  hesabat  verən  şəxslərin  nisbəti  ilə  
adambaşına  düşən  ÜDM  arasında  mənfi  korrelyasiya  olub,  əmsalı  
-0,41  olub.

ŞƏKİL  9b:  Mühasiblərə  inam  və  etibarsızlıq  2021  (G20)
Mühasiblərə  inamın  ən  yüksək  yayılması  Nigeriyada  müşahidə  
olunub.  Burada  respondentlərin  80,4%-i  vergi  sistemi  ilə  
məşğul  olarkən  bu  peşəyə  güvəndiyini  və  ya  çox  güvəndiyini  
bildirib.  Etibarsızlığın  ən  aşağı  yayılması  Vyetnamda  müşahidə  
olunub,  siyasətçilərə  münasibəti  nəzərdən  keçirərkən  də  belə  
olub.  Ölkə  üzrə  respondentlərin  cəmi  3,6%-i  peşəkar  vergi  
mühasiblərinə  etibar  etmədiklərini  və  ya  yüksək  dərəcədə  
etibarsız  olduqlarını  bildiriblər.

2021

Mühasiblərə  inamın  ən  aşağı  yayılması  Anqolada  müşahidə  
olunub.  Buna  baxmayaraq,  respondentlərin  əksəriyyəti,  yəni  
53,0%-i  hələ  də  peşəyə  inandıqlarını  və  ya  çox  güvəndiklərini  
bildirdilər.  Bütün  ölkələrdə  mühasiblərə  inam  dərəcəsini  bildirən  
respondentlərin  sayı  etimadsızlıq  dərəcəsini  bildirənlərin  sayından  
çox  olmuşdur.

ŞƏKİL  9a:  Mühasiblərə  inam  və  etibarsızlıq  2022

Kişilər  arasında  67,6%  mühasiblərə  etibar  etdiyini  bildirdi;  
bu  qadınların  66,9%-i  ilə  müqayisədə.

2022

Peşəkar  mühasiblər  vergi  ödəyicilərinə  dünyanın  vergi  
sistemləri  ilə  qarşılıqlı  əlaqədə  dəstək  olurlar.  Onlar  həmçinin  
hökumətlərə  sübuta  əsaslanan  vergi  siyasətini  
formalaşdırmaqda  köməklik  etməkdə  mühüm  rol  oynayırlar.  
Sorğuda  iştirak  edən  hər  bir  ölkədə  mühasiblərə  inam  hər  
hansı  maraqlı  tərəf  qrupunun  ən  yüksək  göstəricisi  olub  (Şəkil  
9a),  G20  sorğularının  hər  nəşrində  hər  bir  ölkə  üçün  şəkli  
təkrarlayır  (Şəkil  9b).
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SORĞUDA  KEÇİRİLƏN  HƏR  ÖLKƏDƏ,  G20  SORĞULARININ  HƏR  
NƏŞRİYASINDA  HƏR  ÖLKƏ  ÜÇÜN  ŞƏKİLLƏRİ  TEKRAR  EDƏN  Maraqlı  
TƏRƏFLƏR  QRUPLARINDAN  ƏN  YÜKSƏK  MÜHASİBATLARA  ETİBAR  OLAR.

Mühasiblər
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Respondentlərin  yalnız  kiçik  bir  azlığı  mühasiblərin  yaxşı  işləyən  vergi  sistemlərini  təşviq  etməsi  ilə  razılaşmasa  da,  peşənin  həll  etməli  olduğu  aydın  problemlər  var.  Dəyirmi  masa  iştirakçılarından  biri  
vergi  ödəyicilərinə  öz  öhdəliklərini  yerinə  yetirməkdən  yayınmağa  və  ya  yayınmağa  kömək  etmək  üçün  öz  təcrübələrindən  istifadə  edən  peşəkar  “imkan  verənlər”  –  bilikli  məsləhətçilər  məsələsini  qaldırdı.  
Sorğunun  nəticələri  bu  kiçik  azlığın  ictimai  rəyi  əhəmiyyətli  dərəcədə  dəyişmədiyini  göstərsə  də,  arxayınlığa  yer  yoxdur.  Bu  cür  məsləhətçilər  öz  təbiətlərinə  görə  yüksək  xalis  dəyəri  olan  müştərilər  və  
bizneslərlə  işləyirlər  və  beləliklə,  gəlirlərin  toplanması  səylərinə  qeyri-mütənasib  zərər  verə  bilərlər.

ŞƏKİL  11:  Peşəkar  mühasiblərin  işinin  daha  yaxşı  vergi  sisteminə  töhfə  verməsi  ilə  razısınızmı?

Mühasiblərin  roluna  münasibət  (Şəkil  10)  bütün  seçmə  üzrə  müsbət  olub  və  müşahidə  kateqoriyaları  üzrə  əsasən  oxşar  olub.  Məsələn,  respondentlərin  71,9%-i  mühasiblərin  daha  səmərəli  vergi  
sisteminə  töhfə  verdiyini  bildirib.  Bu,  mühasiblərin  daha  effektiv  vergi  sisteminə  töhfə  verdiyini  bildirən  respondentlərin  70,2%-nə,  mühasiblərin  isə  daha  ədalətli  vergi  sisteminə  töhfə  verdiyini  bildirən  67,4%-
ə  yaxın  olmuşdur  (Şəkil  11).

ŞƏKİL  10:  Peşəkar  mühasiblərin  rolu  haqqında  təsəvvürlər

on  beş
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Peşəkar  mühasiblərin  rolu

RESPONDENTLƏRİN  71,9%-i  MÜHASİBLƏRİN  
DAHA  SƏMƏRƏLİ  VERGİ  SİSTEMİNƏ  TÖHFƏ  
VERDİYİ  BİLDİRİR.
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Vergi  orqanlarına  inamı  bildirən  respondentlərin  payı  ilə  
adambaşına  düşən  ÜDM  arasında  mənfi  korrelyasiya  (əmsal  
–0,33)  olmuşdur.  Digər  mənfi  korrelyasiya  (əmsal  –0,55)  vergi  
orqanlarına  inamını  bildirən  respondentlərin  payı  ilə  qeyri-formal  

iqtisadiyyatın  nisbi  ölçüsü  arasında  müşahidə  edilmişdir.

Rüşvətxorluq  riskini  və  riskin  dərk  edilməsini  azaltmaq  
üçün  müxtəlif  variantlar,  o  cümlədən  avtomatlaşdırılmış  
və  ya  rəqəmsallaşdırılmış  proseslərin  istifadəsi,  rəsmi  təhlillər  və  
şəffaflıq  təşəbbüsləri  açıqdır.

Kişi  respondentlər  arasında  48,9%  vergi  orqanlarına  etibar  
etdiyini  bildirib.  Bu,  qadın  respondentlərin  46,8%-i  ilə  müqayisə  
olunur.  Yaş  qrupları  arasında  65-74  yaş  arası  respondentlərin  
77,6%-i  vergi  orqanlarına  etibar  etdiyini  bildirib  ki,  bu  da  
istənilən  yaş  qrupunda  ən  yüksək  paydır.

Vergi  orqanlarına  etimadın  ən  yüksək  yayılması  (Şəkil  12)  Vyetnamda  
müşahidə  olunub,  burada  respondentlərin  79,2%-i  vergi  orqanlarına  
güvəndiyini  və  ya  onlara  yüksək  etibar  etdiyini  bildirib.

ŞƏKİL  12:  Vergi  orqanlarına  inam  və  inamsızlıq

2022

Vyetnam  da  inamsızlığın  ən  aşağı  yayılmasını,  cəmi  3,2%  ilə  gördü.  
Ölçənin  digər  ucunda  Qvatemala  həm  etibarın  ən  aşağı  yayılmasını,  

həm  də  etimadsızlığın  ən  yüksək  yayılmasını  müvafiq  olaraq  20,2%  
və  61,5%  ilə  gördü.

Vergi  sisteminin  idarə  edilməsinin  problemli  kimi  müəyyən  edilən  

aspektlərindən  biri  vergi  ödəyicilərinin  işlərinin  müəyyən  edilməsində  

mülahizələrin  əhatə  dairəsidir.

Beş  ölkədə  –  Qvatemala,  Anqola,  Dominikan  Respublikası,  
Peru  və  Kolumbiyada  vergi  orqanlarına  hesabat  verən  
inamın  sayı  hesabat  verən  inamsızlığın  sayından  çox  
olmuşdur.

16
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Vergi  administrasiyalarında  korrupsiya  bütövlükdə  
iqtisadiyyatdakı  korrupsiyadan  daha  az  narahatlıq  doğursa  
da,  vergi  ödəyicilərinin  məmurlara  rüşvət  verməyə  cəhd  edə  
bilməsi  riski  İƏİT-in  vergi  məmurları  arasında  apardığı  
sorğuda  iştirak  edənlərin  kiçik,  lakin  narahatedici  nisbətində  
əks  olunur.  demək  olar  ki,  bütün  böyük/MNE  biznesləri  vergi  
məmurlarına  rüşvət  verməyə  cəhd  edirlər  (OECD  2022).

Vergi  orqanlarına  etimadın  olmaması  vergi  ödəyicilərinin  
fəallığının  artmasına,  həmçinin  vergilərin  səmərəli  və  effektiv  
yığılmasına  potensial  maneədir.  Əgər  böyümək  və  müsbət  

nəticələr  vermək  üçün  etimad  tərəflər  arasında  qarşılıqlı  əlaqə  
olmalıdır.  Potensial  narahatlıq  doğuran  məsələdir  ki,  vergi  
ödəyicilərinin  Latın  Amerikası  üzrə  hakimiyyət  orqanlarına  göstərdiyi  
etimadın  aşağı  səviyyədə  olması,  yəqin  ki,  vergi  orqanları  
tərəfindən  vergi  ödəyicilərinə  və  onların  məsləhətçilərinə  etimadın  
aşağı  səviyyədə  olması  ilə  özünü  göstərir  (OECD  2022).

Vergi  orqanları

“Hakimiyyətə  inamsızlıq  faktdan  irəli  gəlir

Dəyirmi  masa  iştirakçısı,  Latın  Amerikası

Sorğu  respondenti,  Asiya

“Vergi  orqanları  gəlirlərin  rəqəmsallaşdırılmasında  

əsas  maneədir,  çünki  onların  payı  yox  olacaq”.

onların  tarixi  iqtisadi  vəziyyətin  təzyiqi  ilə  üzləşdiklərini  və  
gəlirlərin  toplanmasının  artırılması  üçün  əhəmiyyətli  təzyiqlə  
üzləşdiklərini  və  bu  da  onları  bir  çox  hallarda  texniki  tətbiq  
məsələlərini  belə  nəzərdən  qaçıra  bilən  diskresion  qərarlar  tətbiq  
etməyə  məcbur  etdi'.

“Vergilərin  toplanması  baxımından  ədalətli  və  neytral  
münasibətlə  qarşılaşıram,  lakin  vergiləri  ödəməkdən  yayınan  
və  ya  yayınan  hüquqlu  şəxslər  var  və  bu,  sadiq  vergi  ödəyiciləri  
kimi  bizə  qarşı  çox  ədalətsizlikdir”.  Sorğu  respondenti,  Filippin

Machine Translated by Google
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Vergi  sistemlərinin  idarə  edilməsi  vergi  ödəyiciləri  üçün  fərdi  təcrübələrin  müəyyən  
edilməsində  onların  arxasında  duran  siyasət  dizaynı  qədər  vacib  ola  bilər.

17
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Vergi  sistemi  
təcrübəsi

Bir  çox  respondent  rəqəmsal  xidmətlərdən  istifadəni  asan  hesab  etdi,  lakin  bir  sıra  cavablarda  onların  əlçatanlığı  və  ya  
etibarlılığı  ilə  bağlı  narahatlığı  ifadə  edən  şərhlər  var  (Şəkil  13).  Vergilərin  ödənilməsinin  asanlığı  ilə  artıq  ödənişlərin  
geri  qaytarılmasının  asanlığı  arasındakı  fərq  də  ümumi  şikayət  səbəbi  idi.

ŞƏKİL  13:  Vergi  orqanları  ilə  iş  üzrə  ümumi  baxışlar

Machine Translated by Google



VERGİ  İŞLƏRİNİN  İDARƏ  
EDİLMƏSİ  ÜÇÜN  ƏN  ÜST  CAVABI  
KATEQORİYASI  BİR  YEDDİ  GÜNƏ  
ARASINDA  OLDU.
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Vergi  işlərini  idarə  etmək  üçün  sərf  olunan  vaxt  həm  
ölkələr  arasında,  həm  də  ölkə  daxilində  dəyişir  (Şəkil  14).  Ən  
az  yüklü  vergi  təqdimetmə  prosesləri  Keniyada  tapılıb,  burada  
respondentlərin  74,4%-i  hər  il  vergi  işlərinə  bir  həftədən  az  vaxt  
sərf  etdiyini  bildirib.  Buraya  vergi  işlərinə  bir  gündən  az  
xərclədiyini  bildirən  33,6%  daxildir.  Keniya  həmçinin  
respondentlərin  81,5%-i  ilə  onlayn  alətlərdən  ən  çox  istifadə  
etdiyini  bildirdi.

Respondentlər  razılaşmır,  nəinki  razılaşırlar,  bu  da  hakimiyyət  orqanları  

ilə  qarşılıqlı  əlaqəyə  gəldikdə  müəyyən  dərəcədə  müsbət  olduğunu  göstərir.

n  Xüsusilə  böyük  qeyri-rəsmi  iqtisadiyyatı  olan  ölkələrdə  “uyğun  
deyil”i  seçən  respondentlərin  aşağı  nisbəti  formal  
iqtisadiyyat  daxilində  yüksək  gəlirli  şəxslərin  fikirlərini  əks  

etdirən  onlayn  sorğu  metoduna  uyğundur.  “Vergi  işlərinə  
sərf  olunan  vaxt”  və  G20  sorğularındakı  eyni  sualların  nəticələri  
ilə  müqayisə  “neytral”  cavab  verənlərin  bir  hissəsinin  vergi  
orqanı  ilə  birbaşa  əlaqələri  olmadığını  deməyə  əsas  verir.

Dövlət  vergi  orqanları  ilə  qarşılıqlı  əlaqələri  nəzərdən  
keçirərkən  respondentlərin  əksəriyyəti,  58,0%-i  effektiv  
rəqəmsal  və  ya  onlayn  imkanların  təmin  edilməsi  ilə  razılaşdı.  
Əksəriyyət,  52,3%,  vergi  bəyannaməsinin  təqdim  edilməsinin  
ümumiyyətlə  asan  və  səmərəli  proses  olduğuna  razılaşdı.

Bunu  Misir  izlədi,  sorğuda  iştirak  edənlərin  64,8%-i  
hər  il  vergi  işlərinə  bir  həftədən  az  vaxt  sərf  etdiyini  bildirdi.  
Vergi  işlərinə  bir  gündən  az  xərcləyən  hesabatların  nisbəti  
Keniyadakından  xeyli  aşağı  idi,  lakin  13.0%.  Misirdə  
respondentlərin  yalnız  28%-i  onlayn  vergi  xidmətlərindən  
istifadə  etdiyini  bildirir.

Müqayisə  üçün  deyək  ki,  respondentlərin  26,1%-i  vergi  
ödənişlərinin  edilməsi  və  ya  geri  qaytarılmasının  ümumən  və  asan  
və  səmərəli  proses  olması  ilə  razılaşmır  və  ya  qəti  şəkildə  
razılaşmır  ki,  bu,  beş  bəyanatdan  hər  hansı  birinin  ən  yüksək  mənfi  payıdır.

Ölçəyin  digər  ucunda,  Vyetnamda  respondentlərin  yalnız  33,8%-i  
vergi  işlərinə  ildə  bir  həftədən  az  vaxt  sərf  etdiyini  bildirdi.  Onlayn  
vergi  xidmətlərindən  istifadə  42,8%  təşkil  edib.

ŞƏKİL  14:  İnsanların  hər  il  vergi  işlərini  idarə  etməyə  sərf  
etdikləri  vaxt

n  Hökumət  vergi  orqanları  ilə  qarşılıqlı  əlaqələri  nəzərdən  
keçirərkən  respondentlərin  əksəriyyəti,  58,0%-i  effektiv  
rəqəmsal  və  ya  onlayn  imkanların  təmin  edilməsi  ilə  razılaşdı.  
Əksəriyyət,  52,3%,  vergi  bəyannaməsinin  təqdim  edilməsinin  
ümumiyyətlə  asan  və  səmərəli  proses  olduğuna  razılaşdı.

Bütün  nümunə  üzrə  vergi  işlərinin  idarə  edilməsinə  sərf  olunan  
vaxt  üçün  ən  çox  yayılmış  cavab  kateqoriyası  bir  ilə  yeddi  gün  
arasında  olmuşdur.  Həm  kişi,  həm  də  qadın  respondentlər  
üçün  nisbətlər  olduqca  oxşar  idi.  65-75  yaş  arası  olanlar  vergi  
işlərinə  bir  gündən  az  vaxt  sərf  edən  ən  çox  ehtimal  olunan  yaş  
qrupu  olub,  belə  respondentlərin  23,5%-i  belədir.  Bu,  yəqin  ki,  
onların  əmək  bazarına  daha  az  məruz  qalmasını  əks  etdirir.

n  Yuxarıda  göstərilən  bütün  beş  tədbir  üzrə,  daha  çox

Gəlir  kateqoriyasına  görə,  ən  çox  qazanan  respondentlər  vergi  
işlərinə  bir  aydan  çox  xərclədiklərini  bildirənlərdir.  Belə  
respondentlərin  21,5%-i  belə  olub.

n  Respondentlərin  26,1%-i  vergi  ödənişlərinin  edilməsi  və  ya  geri  
qaytarılmasının  ümumiyyətlə  asan  və  səmərəli  proses  olması  ilə  
razılaşmır  və  ya  qəti  şəkildə  razılaşmır.

on  səkkiz
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Hər  bir  respondentə  bir  neçə  cavab  vermək  mümkün  idi.

Bütün  nümunə  üzrə  onlayn  xidmətlər  respondentlərin  42,2%-i  
tərəfindən  vergi  işlərinin  idarə  edilməsində  ən  çox  istifadə  
edilən  xidmət  kimi  sıralanıb.  Bu,  keçən  il  sorğuda  iştirak  edən  
G20  ölkələri  arasında  respondentlərin  36,9%-i  ilə  müqayisə  olunur.  
Bu,  peşəkar  vergi  mühasiblərinin  istifadəsi  ilə  yaxından  izlənildi  
və  bu  ilki  seçmədə  respondentlərin  41,2%-i  bunu  bildirmişdir.

Şəkil  15-də  vergi  işlərinin  idarə  edilməsində  müəyyən  xidmətlərdən  
istifadənin  hesabat  faiz  nisbəti  göstərilir. ŞƏKİL  15:  İnsanların  vergi  işlərini  idarə  etmək  üçün  istifadə  etdikləri  xidmətlər

Faizlərdən  aydın  olur  ki,  Keniyada  vergi  ödəyicilərinin  ən  azı  
10%-i  vergi  işlərini  idarə  etmək  üçün  ən  azı  iki  xidmətdən,  
bəlkə  də  üç  və  ya  daha  çox  xidmətdən  istifadə  edir.  Eynilə  
Vyetnamda  vergi  ödəyicilərinin  iki  və  ya  daha  çox  xidmətdən  
istifadə  etməsi  qeyri-adi  deyil.  Peşəkar  vergi  mühasiblərindən  
istifadə  də  ən  çox  Vyetnamda  olub,  59,4%

19

Machine Translated by Google



MMS-lərin  məqbul  məbləğdə  vergi  ödədiklərini.

n  Bütün  nümunə  üzrə  respondentlər  daha  çox  idi

n  Respondentlərin  şərhlərindən  belə  nəticəyə  gələ  bilərik  ki,  
aşağı  və  ya  orta  gəlirli  şəxslər  tərəfindən  ödənilən  vergilərin  
əsassız  hesab  edildiyi  halda,  bu,  onların  çox  yüksək  görünməsi  
ilə  əlaqədardır,  halbuki  MMM-lərin  narahatlığı  ödənilən  
vergilərin  çox  aşağı  olmasıdır.

n  Ən  çox  qazananların  razılaşdığı  ehtimal  edilir

ŞƏKİL  16:  Aşağıdakı  qrupların  ölkənizdə  ağlabatan  məbləğdə  vergi  ödədikləri  ilə  razılaşırsınızmı?

Ölkələr  yerli  vergi  sisteminin  əsas  qanunvericilik  bazasına  təsir  
edə  biləcək  faktorları  və  müvafiq  olaraq  vergi  ödəyicilərinin  
buna  cavablarını  nəzərə  alaraq,  lüzofon,  ispanofon,  frankofon,  
müsəlman  əksəriyyət  və  ingilis  dilli  ölkələr  qruplarına  sərbəst  
şəkildə  qruplaşdırılmışdır.

Böyük  Britaniyada  göstərilən  G20  sorğusunda  bütün  
Anglophone  ümumi  qanuna  əsaslanan  ölkələrdə  təkrarlandı,  
lakin  bu  əhval-ruhiyyənin  səviyyəsi  Nigeriya  və  ya  Keniyada  
təkrarlanmır.  Ödənilmiş  vergilərin  “məqbul”  olduğuna  inamın  
mümkün  izahı  ondan  ibarətdir  ki,  respondentlər  həmçinin  
MMM-lər  tərəfindən  vergilərin  minimuma  endirilməsini  
məqsədəuyğun  hesab  edirlər.  Ödənilmiş  məbləğlər  digər  
maraqlı  tərəflərin  istədiyi  qədər  yüksək  olmasa  da,  digər  
amilləri  nəzərə  alaraq  ağlabatan  səviyyədədir.

Bu  hesabat  üçün  sorğu  edilən  14  ölkə  ilə  yanaşı,  Şəkil  16-da  
2021-ci  il  G20  Sorğusundan  Fransa,  Meksika,  Braziliya  və  Böyük  
Britaniya  üçün  məlumatlar  da  var.  "Bütün  respondentlər"  sütunu  
yalnız  2022-ci  ildə  sorğunun  keçirildiyi  14  ölkəni  əks  etdirir.

Bu,  ev  təsərrüfatlarının  gəliri  150.000  dollar  və  ya  daha  
çox  olan  respondentlərin  79,1%-i  üçün  belə  olub.  Təəccüblü  
deyil  ki,  bu  qrup  həm  də  yüksək  gəlirli  şəxslərin  ağlabatan  
məbləğdə  vergi  ödəməsi  ilə  razılaşan  qrup  idi.

n  MNE-lərə  qarşı  kəskin  mənfi  əhval-ruhiyyə

n  Mütləq  məbləğlər  fərqli  olsa  da,  qrupların  sıralanma  
ardıcıllığında  oxşarlıqlar  var:  məsələn,  ispandilli  ölkələrdəki  
respondentlər  yüksək  gəlirli  şəxsləri  yerli  şirkətlərdən  
mütənasib  olaraq  daha  yaxşı  qiymətləndirənlərdir.

çox  güman  ki,  vergi  ödəyiciləri  qruplarının  ağlabatan  məbləğdə  
vergi  ödəməsi  ilə  razılaşa  bilməzlər.  Bu,  orta  və  ya  aşağı  
gəlirli  şəxsləri,  yüksək  gəlirli  şəxsləri,  yerli  şirkətləri  və  MMM-
ləri  əhatə  edən  bütün  nəzərdən  keçirilən  qruplara  şamil  edilib.

RESPONDENTLƏR  VERGİ  
ÖDƏYİCİ  QRUPLARININ  MÜQAVİLLİ  
MƏBQƏDƏ  VERGİ  ÖDƏMƏSİ  İLE  
RAZI  OLMADAN  YAXŞI  OLDU.

iyirmi

Orta  və  ya  aşağı  gəlirli  şəxslər Yüksək  gəlirli  şəxslər yerli  şirkətlər
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transmilli  şirkətlər

Ədalətli  töhfə  vermək
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Orta  və  ya  aşağı  gəlirli  şəxslər yerli  şirkətlər transmilli  şirkətlərYüksək  gəlirli  şəxslər

n  Anqola  və  Braziliya  çox  fərqli  göstərsə  də

onların  ödədiyi  verginin  səviyyəsi  ağlabatan  deyil,  Keniya  və  
Nigeriyada  isə  onların  ödədiyi  verginin  məbləği  ağlabatan  
hesab  olunur.

n  Beş  qrupdan  üçündə  aydın  nümunə  var

ŞƏKİL  17:  Vergiləri  minimuma  endirmək  üçün  müxtəlif  vergi  ödəyiciləri  qruplarının  öz  işlərini  təşkil  etmələri  nə  dərəcədə  məqsədəuyğundur?

n  Respondentlər  çox  güman  ki,  çoxmillətli  şirkətlərin  öz  işlərini  
vergilərini  minimuma  endirmək  üçün  təşkil  etmələrini  
məqsədəuyğun  hesab  edirdilər,  bu,  ümumi  seçmənin  60,6%-i  
üçün  belədir.  18-24  yaş  arası  olanlar  yenə  də  bunun  uyğun  
olduğuna  ən  az  inanırlar,  lakin  bu  respondentlərin  51,4%-i.

Bu,  çox  güman  ki,  digər  iqtisadi  və  sosial  amillərdən  qaynaqlanır,  
çünki  iki  iqtisadiyyatın  ölçüsü  və  tərkibi  çox  fərqlidir.

n  Bu  fikir  ayrılığının  mümkün  səbəbləri  Afrikada  mətbuatda  
düşmənçiliklə  işıqlandırılmaması  və  ya  potensial  olaraq  
daha  az  inkişaf  etmiş  iqtisadiyyatların  ümumiyyətlə  MNE-
lərdən  asılı  olmasıdır.  İri  korporasiyalardan  birbaşa  vergi  
tutulmasına  əlavə  olaraq  (ümumi  gəlirlərin  bir  hissəsi  kimi  
təxminən  iki  dəfə  böyükdür)  rəsmiləşdirmənin  əlavə  faydası  
var,  çünki  MNE  işçiləri  və  subpodratçılar  adətən  yerli  
biznesin  formal  iqtisadiyyata  cəlb  olunacağı  şəkildə  və  onların  
tərəfdaşları  olmaya  bilər.  Əksinə,  G20  iqtisadiyyatlarında  MNE-
lərin  müqayisəli  faydaları  mövcud  deyil,  çünki  yerli  və  kiçik  
bizneslər  oxşar  şəkildə  formal  iqtisadiyyata  inteqrasiya  edirlər.

n  Respondentlər  orta  və  ya  aşağı  gəlirli  şəxslərin  vergilərini  
minimuma  endirmək  üçün  öz  işlərini  təşkil  etmələrinin  
məqsədəuyğun  olduğuna  inanma  ehtimalı  az  idi.  Bu,  bütün  

nümunənin  36,4%-i  üçün  belə  olub.  18-24  yaş  arası  olanlar  bunun  
uyğun  olduğuna  ən  az  inanırlar,  belə  respondentlərin  yalnız  
28,3%-i  belədir.

hər  bir  sistemin  üstünlük  təşkil  edən  yerli  xüsusiyyətlərinə  
oxşar  reaksiyaları  göstərən  oxşar  nisbətlər.  Vyetnam  vergi  
sistemində  xüsusi  fransız  təsirlərinin  olub-olmaması  aydın  
olmasa  da,  yerli  münasibətlər  əsas  modeli  tarixi  fransız  
modellərinə  əsaslanan  digər  ölkələrlə  ən  sıx  əlaqədədir.

n  Böyük  Britaniya  Keniya  və  Nigeriya  üçün  çox  fərqli  bir  mənzərə  
nümayiş  etdirir,  lakin  G20-də  ümumi  qanuna  əsaslanan  vergi  
sistemləri  olan  bütün  Anglofon  ölkələrini  təmsil  edir.  G20-də  
görünən  MNE-lərin  vergi  planlaşdırılmasına  güclü  ikrahı  belə  
bir  inamla  uyğundur  ki,

RESPONDENTLƏR  ÇOX  
MİLLİLİKLƏR  ÜÇÜN  İŞLƏRİNİ  
VERGİLƏRİNİ  AZALTMAQ  ÜÇÜN  
tənzimləmələrini  UYĞUN  OLDUĞUNA  
İNANMA  EDİLMİŞDİR,  BU  
60,6%  -də  belədir

ÜMUMİ  NÜMUNƏDƏN.
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Sorğuda  iştirak  edən  14  ölkədə,  G20-də  olduğu  kimi,  faydalı  davranışları  təşviq  etmək  
üçün  vergi  güzəştlərindən  istifadə  etmək  üçün  güclü  ictimai  dəstək  var.  Vergi  xərcləri  kimi  
də  tanınan  bütün  bu  cür  təşviqlər,  vergi  gəlirlərinin  buraxılmış  fürsət  dəyərinə  malikdir.
Vergi  güzəştləri  qüvvəyə  mindikdən  sonra  “yapışqan”  xarakter  daşıyır,  ona  görə  də  bu  cür  
təşviqlərin  uyğun  seçimi  və  dizaynı  vacib  hesab  olunur.

Ukrayna  və  Rusiyada  neftin,  gübrələrin,  herbisidlərin  
qiymətləri,  [və]  ərzaq  qıtlığı  kəskin  şəkildə  artıb.
Həmçinin,  Covid-19  hələ  də  çox  bahalı  logistika  və  
daşıma  ilə  nəticələnib”.  Dəyirmi  masa  iştirakçısı

"Covid-19  bütün  dövlət  sektorunu  səhiyyə  və  subsidiyalara  
daha  çox  resurs  xərcləməyə  məcbur  etdi.  Müharibə  ilə

'Təcili  olan  və  vacib  olan  nədir'.
Dəyirmi  masa  iştirakçısı
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Vergi  -  nə  üçün  yaxşıdır?

Belə  bir  fonda  hökumətlər  çoxillik  dilemmanın  kəskin  
təqdimatı  ilə  üzləşirlər:

2021-ci  il  sorğusu  tərtib  edildikdə,  hökumətlər  həm  
qısamüddətli  iqtisadi  dəstək,  həm  də  uzunmüddətli  struktur  
dəyişiklikləri  üçün  Covid-19-un  nəticələri  ilə  razılaşırdılar.  
Vergidə  İctimai  Güvən:  Qlobal  Perspektivlər  2022  adlı  bu  
hesabat  üçün  sorğu  işindən  qısa  müddət  sonra  Rusiya  
qüvvələri  Ukraynanı  işğal  etdi  və  nəticədə  qlobal  tədarük  
zəncirlərində,  xüsusən  də  ərzaqda  baş  verən  pozğunluqlar,  
güvənən  ölkələr  üçün  daha  da  dərin  təsirlər  göstərəcək.  
Ukraynanın  taxıl  tədarükü  haqqında.

Xüsusilə  beynəlxalq  investisiyaların  cəlb  edilməsi  üçün  
stimullar  vergi  sisteminin  xarakterinə  və  ölkənin  digər  vergi  
yurisdiksiyaları  ilə  rəqabət  apara  biləcəyi  münasibətlərə  əsaslı  
təsir  göstərir.  Böyük  qeyri-formal  sektora  malik  ölkələr  üçün  MNE-
lərdən  daxilə  investisiyaların  cəlb  edilməsi  təkcə  ÜDM  və  əmək  
haqqının  birbaşa  artımında  deyil,  həm  də  iqtisadiyyatda  
rəsmiləşdirmənin  daha  çox  qəbul  edilməsi  ilə  uzunmüddətli  
perspektivdə  dividendlər  ödəyir.

SORĞU  KEÇİRİLMİŞ  14  ÖLKƏDƏ,  G20  ÖLKƏSİNDƏ  
KİMİ,  FAYDALI  DAVRANIŞLARI  TƏVVƏŞDİRMƏK  
ÜÇÜN  VERGİ  TƏVVİLLƏRİNDƏN  İSTİFADƏ  ETMƏK  ÜÇÜN  
GÜÇLÜ  İCTİMAİ  DƏSTƏK  VAR.
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Birinə  balıq  tutmağı  öyrədin,  onlara  balıq  verməyin.  
Vergi  güzəştləri  ilə  də  eyni;  ən  yoxsullara  diqqət  yetirin,  
bəzi  bizneslərini  azad  edin  ki,  onlar  istehsal  edib  
genişləndirə  bilsinlər.'  Dr  Winnie  Nyamute,  IFAC  Direktorlar  Şurası

“Müxtəlif  stimullara  nəzər  salsaq,  hökumətlər  diqqəti  
təsir  göstərəcək  sahələrə  yönəltməyə  çalışmalıdırlar.

23

VERGİYƏ  İCTİMAİ  ETİBAT:  QLOBAL  PERSPEKTİVLƏR  2022  |  VERGİ  -  NƏ  ÜÇÜN  YAXŞIDIR?

Şkalanın  aşağı  hissəsində  respondentlərin  63,2%-i  xeyriyyə  
ianələri  üçün  vergi  güzəştlərinin  məqsədəuyğun  və  ya  çox  

məqsədəuyğun  olduğunu,  kino  və  incəsənət  layihələri  üçün  
ekvivalent  göstəricinin  isə  daha  aşağı  olduğunu,  57,1%-ni  qeyd  etmişdir.

Hökumətin  vergi  güzəştlərinin  verilməsini  nəzərdən  keçirərkən  
(Şəkil  18),  ən  çox  bəyənilən  cavablar  yaşıl  enerji  layihələri  
üçün  idi.  Burada  bütün  seçmə  üzrə  respondentlərin  73,8%-i  vergi  
güzəştlərinin  bu  məqsəd  üçün  ya  uyğun  olduğunu,  ya  da  çox  
uyğun  olduğunu  bildirib.  Bunu  təqaüd  yığımı  izlədi  və  
respondentlərin  72,8%-i  vergi  güzəştlərinin  məqsədəuyğun  və  ya  
çox  məqsədəuyğun  olduğunu  bildirdi.

ŞƏKİL  18:  Hökumətin  vergi  güzəştləri  nə  dərəcədə  məqsədəuyğundur?

Covid-19-dan  təsirlənən  əsas  sektorlara  dəstək  69.1%  müsbət  
cavabla  bu  sorğu  üçün  cədvəlin  ortasında  idi.  Keçən  ilki  G20  
sorğusunda  Covid-19  ilə  əlaqəli  təşviqlər  ən  populyar  
kateqoriya  idi.  Fərqin  vaxtın  keçməsi  və  ya  yurisdiksiyalar  arasında  
fərqli  prioritetlərlə  bağlı  olduğu  aydın  deyil.

BÜTÜN  NÜMUNƏ  ÜZRƏ  
RESPONDENTLƏRİN  73,8%-i  YAŞIL  
ENERJİ  LAYİHƏLƏRİ  ÜÇÜN  VERGİ  
TƏŞVİQLƏRİNİN  YAXŞI  YA  
MÜVAFİQ  OLDUĞUNU  BİLDİRDİ.
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Vyetnamdakı  respondentlər  çox  güman  ki,  hökumətlər  arasında  
vergi  rəqabətinin  vacibliyinə  inanırdılar.

ŞƏKİL  20:  Vergi  siyasəti  rəqabətinə  baxışlar

Bunu  respondentlərin  84,4%-i  bunu  vacib  hesab  etdiyi  
Keniya  yaxından  izlədi.  Qazaxıstandakı  respondentlərin  
vergi  siyasəti  üzrə  əməkdaşlığın  vacib  olması  ilə  
razılaşmaq  ehtimalı  azdır.  Respondentlərin  60,9%-i  belə  olub.  
Bu  arada,  hökumətlərarası  vergi  əməkdaşlığı  ilə  ən  yüksək  
fikir  ayrılığına  malik  ölkə  Kot-D'İvuar  olub,  burada  
respondentlərin  15,5%-i  bunun  əhəmiyyətsiz  və  ya  çox  
əhəmiyyətsiz  olduğunu  bildirib.

ŞƏKİL  19:  Çoxmillətli  biznesi  cəlb  etmək  üçün  vergi  güzəştləri

Vyetnamdakılar  hökumətlər  arasında  vergi  
əməkdaşlığını  ən  çox  vacib  hesab  edənlər  olub,  bunu  
ölkədə  respondentlərin  84,7%-i  qeyd  edib.

Əslində,  bunlar  tamamilə  ziddiyyətli  tapıntılar  deyil:  
onlar  ölkənin  vergi  məsələlərini  nəzərdən  keçirərkən  
beynəlxalq  tendensiyalardan  müstəqil  qalmaq  üçün  daha  
ümumi  istəyi  əks  etdirə  bilər.

Eynilə,  Qazaxıstandakı  respondentlər  hökumətlər  
arasında  vergi  rəqabətinin  vacibliyinə  ən  az  inanan  
insanlar  idi,  çünki  bu,  hər  iki  qeyd  olunmuş  son  məqsədlər  
üçün  belədir.  Yenə  də  bu  nəticə  ehtiyatla  şərh  edilməlidir,  
çünki  Qazaxıstan  həm  də  respondentlərin  vergi  sahəsində  
əməkdaşlığın  vacibliyinə  ən  az  inandığı  ölkədir.

Bu,  iki  fərqli  son  məqsədlə  bağlı  idi:  milli  vergi  
gəlirlərinin  artırılması  və  çoxmillətli  biznesin  cəlb  
edilməsi.  Bu  nəticə  ehtiyatla  şərh  edilməlidir,  çünki  Vyetnam  
hökumətlər  arasında  vergi  əməkdaşlığının  vacib  olduğuna  
inanan  respondentlərin  ən  yüksək  nisbətini  nümayiş  etdirir.

ŞƏKİL  21:  Daha  ardıcıl  beynəlxalq  vergi  sistemi  üçün  
əməkdaşlığın  qəbul  edilən  əhəmiyyəti

Şəkil  19,  20  və  21  daha  ardıcıl  beynəlxalq  vergi  sistemi  üçün  
vergi  güzəştlərinin,  vergi  siyasəti  rəqabətinin  və  hökumətlərarası  
əməkdaşlığın  qəbul  edilən  əhəmiyyətini  göstərir.
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KENİYADA  
RESPONDENTLƏRİN  
74,2%-i  MNES-İN  VERGİ  
MƏSƏLƏLƏRİNİN  
İCTİMAİYƏ  MƏLUMAT  
EDİLMƏLİ  OLMALIDIR.
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Bu  iri  vergi  ödəyicilərinin  tanınmış  əhəmiyyətinə  
baxmayaraq,  MNE-lər  və  vergi  orqanları  arasında  münasibətlər  
Latın  Amerikası  üzrə  hər  hansı  digər  regiona  nisbətən  daha  
pisdir  (OECD  2022).

İnkişaf  nöqteyi-nəzərindən  beynəlxalq  investisiyaların  cəlb  
edilməsi  bir  sıra  mühüm  funksiyalara  malikdir.  ÜDM  və  
məşğulluq  üçün  birbaşa  faydalara  əlavə  olaraq,  biznes  öz  
fəaliyyətinə  görə  vergi  ödəyəcək  və  həmçinin,  adətən,  tutulan  
vergilərin  əhəmiyyətli  bir  hissəsini  köçürür.  Bunlar  öz  işçilərinin  
gəlir  vergiləri  və  çox  vaxt  istehlak  vergiləri  üçün  olacaq.  Daha  
bir  fayda  ondan  ibarətdir  ki,  iqtisadiyyatda  artan  rəsmiləşdirmə  
səviyyəsi  ümumilikdə  uyğunluq  səviyyəsini  artıracaq.

MNE-lərin  ümumiyyətlə  öz  vergi  məlumatlarını  açıqlamamalı  
olduğunu  bildirən  respondentlərin  ən  yüksək  nisbəti  Pakistanda  

müşahidə  olunub,  respondentlərin  19,3%-i.

Bu  təhlildə  nəzərdən  keçirilən  14  ölkədən  səkkizində  bu  
suala  ən  çox  verilən  cavab  bu  məlumatın  ictimaiyyətə  
açıqlanması  ilə  bağlı  idi.

Buna  baxmayaraq,  iri  korporativ  vergi  ödəyicilərinə  həddən  
artıq  etibar  etməklə  bağlı  risklər  mövcuddur.  Latın  Amerikası  
dəyirmi  masasında  çıxış  edən  ekspertlər  qeyd  etdilər  ki,  
regionun  bir  sıra  yurisdiksiyalarında  kiçik  bir  ovuc  vergi  ödəyicisi  
gəlirlərin  əhəmiyyətli  hissəsinin  köçürülməsinə  cavabdehdir:

MNE-lərin  vergi  işlərini  nəzərdən  keçirərkən  (Şəkil  22),  Keniyada  
respondentlərin  74,2%-i  belə  məlumatların  ictimaiyyətə  
açıqlanmasının  vacibliyini  bildirdi.  Bu,  bütün  ölkələr  arasında  
respondentlərin  ən  böyük  nisbəti  idi  və  növbəti  ən  yüksək  göstərici  
Qazaxıstanda  müşahidə  olunur,  47,8%. G20-nin  nəticələri  ilə  müqayisə  edildikdə,  Braziliya  Anqola  ilə  

yanaşı,  respondentlərin  əksəriyyətinin  məlumatı  yalnız  
hakimiyyət  orqanlarına  təqdim  etməyə  inandığı  ölkə  kimi  çıxış  edir.

ŞƏKİL  22:  Çoxmillətli  şirkətlər  ölkə  üzrə  vergi  məlumatlarını  açıqlamalıdırlarmı?

“Qvatemalada...  6010  vergi  ödəyicisi...  
vergilərin  77%-ni  ödəyir”.

"Peruda...  3  milyon  yarımdan  17  min  şirkət...  vergi  
gəlirlərinin  80%-ni  ödəyir"

“Meksikada...  az-çox  60,5  milyon  vergi  ödəyicisi  var...  

iri  vergi  ödəyiciləri  orta  hesabla  12,000  vergi  ödəyicisini  
təşkil  edir.  Bu,  ümumi  bazanın  0,2%-ni  təşkil  edir...  Lakin  
bu  iri  vergi  ödəyiciləri  gəlirin  50%-ni  təşkil  edir”
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Vergiyə  İctimai  Güvən  sorğusunun  bu  buraxılışı  bəzi  
sahələrdə  dünya  üzrə  vergi  ödəyiciləri  arasında  ümumi  
zəminləri  üzə  çıxarıb,  digərlərində  isə  qavrayışdakı  fərqləri  
qeyd  edib.  Vergi  əxlaqına  dair  artan  beynəlxalq  ədəbiyyat  
çərçivəsində  buradakı  müqayisəli  məlumatlar  bütün  dünyada  
vergi  sistemlərinin  fəaliyyətini  təkmilləşdirmək  üçün  vergi  
maraqlı  tərəfləri  arasında  söhbətlərin  əsasını  təşkil  edə  bilər.  
IFAC  və  ACCA  digər  tərəfdaşlarımızla  birlikdə  vergiyə  inamı  
araşdırmaqda  davam  etməyi  səbirsizliklə  gözləyirlər,  çünki  
dünya  üzrə  cəmiyyətlər  yeni  iqtisadi,  sosial  və  fiziki  mühitlərin  
çətinlikləri  ilə  üzləşirlər.
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İqtisadiyyat  və  Biznes  Araşdırmaları  Mərkəzi  tərəfindən  məlumatların  təhlili
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İqtisadiyyat  və  Biznes  Tədqiqatları  Mərkəzi  hərtərəfli  və  dərin  araşdırmalara  əsaslanan  sağlam  biznes  məsləhətləri  üçün  reputasiyaya  
malik  müstəqil  məsləhətçidir.  1992-ci  ildən  Cebr  biznes  və  ictimai  maraqların  araşdırılmasında  ön  sıralardadır.  Onlar  Böyük  Britaniya  və  
çoxmillətli  şirkətlərə,  maliyyə  institutlarına,  dövlət  idarələrinə  və  agentliklərinə  və  ticarət  orqanlarına  təhlillər,  proqnozlar  və  strateji  
məsləhətlər  verirlər.  Cebr  haqqında  əlavə  məlumat  üçün  www.cebr.com  saytına  daxil  olun

Təşəkkürlər

27

Machine Translated by Google

https://cebr.com/


VERGİYƏ  İCTİMAİ  ETİBAT:  QLOBAL  PERSPEKTİVLƏR  2022  |  İSTİFADƏLƏR

İstinadlar

OECD  (2022),  Vergi  Əxlaqı:  Vergi  idarələri  və  biznes  arasında  etimad  və  əlaqələrin  qurulması,  <https://www.oecd.org/tax/tax  morale-ii-7587f25c-en.htm>,  5  sentyabr  
2022-ci  ildə  əldə  edilib.

OECD  (2021b),  Afrikada  Gəlir  Statistikası  2021  -  Nigeriya,  <https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-africa-nigeria.

OECD  (2021a),  Gəlir  Statistikası  2021,  <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-2522770x.htm>,  1  avqust  2022-ci  ildə  əldə  edilib.

World  DataBank  (2022),  Vergi  gəliri  (ÜDM-in  %-i),  <https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS>,  29  iyul  2022-ci  ildə  əldə  edilib.

28

pdf>,  20  iyul  2022-ci  ildə  əldə  edilib.

CEIC  (2022),  Vergi  Gəlirləri:  ÜDM-in  faizi,  <https://www.ceicdata.com/en/indicator/tax-revenue--of-gdp>,  1  avqust  2022-ci  ildə  əldə  edilib.

OECD  iLibrary  (2022),  'Vergi  Əxlaqı:  İnsanları  və  Biznesləri  Vergi  Ödəməyə  Nə  Vadar  edir?' [onlayn  hesabat]  <https://www.oecd-ilibrary.org/

Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatı  (2022),  'Dünya  Əhali  Prospektləri  2022' [veb  saytı],  <https://www.un.org/development/desa/pd/content/World  Population-
Prospects-2022>,  20  iyul  2022-ci  ildə  əldə  edilib.

Gaspar,  V.,  Jaramillo,  L.  and  Wingender,  P.  (2016),  Tax  Capacity  and  Growth:  Tipping  Point  varmı?  BVF  İş  Sənədi  16/234.

Dünya  İnkişaf  Göstəriciləri  (2022),  <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712/World-Development-Indicators>,  29  iyul  2022-ci  ildə  əldə  edilib.

sites/f3d8ea10-en/index.html?itemId=/content/publication/f3d8ea10-az>,  20  iyul  2022-ci  ildə  əldə  edilib.

<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Tax-Capacity-and-Growth-Is-there-a-Tipping  Point-44436>  saytından  endirilə  bilər,  20  iyul  2022-ci  
ildə  əldə  edilib.

Machine Translated by Google

https://www.oecd.org/tax/tax-morale-ii-7587f25c-en.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-morale-ii-7587f25c-en.htm
https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-africa-nigeria.pdf
https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-2522770x.htm
https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS
https://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-africa-nigeria.pdf
https://www.ceicdata.com/en/indicator/tax-revenue--of-gdp
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f3d8ea10-en/index.html?itemId=/content/publication/f3d8ea10-en
https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022
https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-2022
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712/World-Development-Indicators
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f3d8ea10-en/index.html?itemId=/content/publication/f3d8ea10-en
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Tax-Capacity-and-Growth-Is-there-a-Tipping-Point-44436
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Tax-Capacity-and-Growth-Is-there-a-Tipping-Point-44436


PI-PTIT-QLOBAL-PERSPEKTİVLƏR-2022

ACCA  The  Adelphi  1/11  John  Adam  Street  London  WC2N  6AU  Birləşmiş  Krallıq /  +44  (0)20  7059  5000 /  www.accaglobal.com

Machine Translated by Google


