
Sahibkarlıq subyektlərinin biznes mühitində məmununluq səviyyəsinin 
ölçülməsi üzrə keçirilmiş sorğunun nəticəsinə dair təqdimat



Ümumi məlumat

Respondetlərin sayı: 275 KOB subyekti

Sualların sayı: 16
Sorğunun əhatə dairiəsi: ölkə üzrə
Sahibkarların fəaliyyət sahəsi: sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, 
təhsil, qida, ticarət və s.
Sahibkarların kateqoriyası: mikro- 203, kiçik-51, orta- 21,
Sahibkarların hüquqi statusu: fiziki şəxs- 181, hüquqi şəxs- 94
Sorğu telefon zəngi vasitəsilə həyata keçirilmişdir.
Məlumatların audit yoxlamasını həyata keçirməmişik və bu 
məlumatların dəqiqliyi və etibarlılığına dair heç bir formada
rəy və ya əminlik bildirmirik.

Sorğunun keçirilmə müddəti: 2022-ci ilin sentyabr-oktyabr ayları



Dövlət tərəfindən həyata keçirilən vergi siyasətini necə qiymətləndirirsiniz?

Normal - 188 subyekt Yaxşı – 60 subyektPis – 24 subyektÇox pis -
3 subyekt

Dövlət tərəfindən həyata keçirilən gömrük siyasətini necə qiymətləndirirsiniz?

Çox pis - 16
subyekt

Pis – 43 subyekt Yaxşı – 78 subyekt Normal - 178 subyekt 



Vergi qanunvericiliyinin real biznes mühitinə 
uyğunluğunu necə qiymətləndirirsiniz?

Normal – 237 subyekt

Təkmilləşməsinə ehtiyac vardır – 4 subyekt

Çox pis, qanunvercilikdə xeyli boşluqlar var - 13 subyekt

Qeyri-qənaətbəxş, qanunvericiliyin tətbiqində çətinlik çəkirik – 21 subyekt



Hansı ödənişlərin ağırlığı maliyyə vəziyyətinizə 
daha çox mənfi təsir göstərir?

Sosial sığorta – 100 subyekt 

Gömrük rüsumları – 73 subyekt 

Sadələşdirilmiş vergi – 21 subyekt 

Mənfəət/gəlir vergisi – 47 subyekt 

Əlavə dəyər vergisi – 34 subyekt



Vergi qanunvericiliyini nə dərəcədə aydın başa 
düşürsünüz?

Normaldır, lakin daha da aydın yazıla bilərdi - 187 subyekt

Tam başa düşürəm, problem yoxdur – 39 subyekt

Qəliz yazılıb, qismən başa düşürəm – 47 subyekt

Heç nə başa düşmürəm, çox qəliz yazılıb – 2 subyekt



KOB subyektləri üçün fərqli vergi rejiminin tətbiq 
edilməsi hansı dəyişikliklərə səbəb ola bilərdi?

Müsbət dəyişikliklər ola bilər, mütləq tətbiq olunmalıdır – 251 subyekt

Fikrim yoxdur, nəyinsə dəyişəcəyini düşünmürəm – 17 subyekt

Az da olsa dəyişiklik ola bilərdi, lakin ehtiyac yoxdur – 7 subyekt



Sosial sığorta haqlarının dərəcələri sizi nə 
dərəcədə qane edir?

Çox yüksəkdir, işləmək mümkün deyil – 6 subyekt

Qənaətbəxşdir, lakin azaldılmalıdır – 235 subyekt

Yüksəkdir, maliyyə vəziyyətimizə mənfi təsir edir – 34 subyekt



Gömrük rəsmiləşdirməsi prosedurlarının səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?

Normal - 208 subyekt Yaxşı – 3 subyektPis -30 subyektÇox pis
34 subyekt

Gömrük orqanlarında müraciətlərə baxılma səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?

Çox pis -16
subyekt

Pis – 21 subyekt Yaxşı – 2 subyekt Normal - 236 subyekt 



Vergi orqanlarında müraciətlərə baxılma səviyyəsini necə qiymətləndirirsiniz?

Normal - 225 subyekt Yaxşı – 18 subyekt

Pis -16 subyekt
Çox pis

16 subyekt



Fikrinizcə, KOB subyektləri dövriyyə vəsaitinə ehtiyac olduqda niyə
məhz birinci kredit əldə etmək üçün müraciət edirlər?

Digər maliyyə alətləri haqqında məlumatsızlıqdan – 233 subyekt

Bankların və digər maliyyə təşkilatlarının satış məntəqələrinn daha çox olmasından  - 31 subyekt 

Bankların və digər maliyyə təşkilatlarının satış məntəqələrinn daha çox olmasından – 1 subyekt

Digər – 9 subyekt



Fikrinizcə, KOB subyektlərinin qiymətli kağızlar bazarından vəsait cəlb 
etməməsinin və aktiv iştirak etməməsinin əsas səbəbləri hansılardır?

Digər məhsulların şərtlərinin daha ağır olmasından – 21 subyekt

Qiymətli kağızlar bazarının lazımı səviyyədə olmaması – 110 subyekt

Qanunvericilik bazasının zəif olması – 6 subyekt

Cavab verməkdə çətinlik çəkirəm – 138 subyekt



Fikrinizcə, xarici və yaxud beynəlxalq maliyyə mənbələrindən 
vəsait cəlb edilməsindəki əsas maneələr hansılardır?

Bu vəsaitlərin əlçatan olmaması – 124 subyekt

Cəlb edilən vəsaitlərin faiz dərəcələrinin yüksək olması - 30 subyekt

Devalvasiya riskinin yüksək olması – 65 subyekt

Spesifik tələblərinin olması və vaxt sərfinin daha çox olması – 41 subyekt

Valyuta risklərindən yayınmaq üçün hedc komissiyalarının yüksək olması  - 15 subyekt



Nəticə

 Sorğuda iştirak edən  sahibkarlıq subyektlərinin 68% -i dövlət tərəfindən həyata keçirilən vergi 
siyasətini, 65% -i gömrük siyasətini normal qiymətləndirdiyini bildirib;

 Respondetlərin 86%-i vergi qanunvericiliyinin real biznes mühitinə uyğunluğunu normal 
qiymətləndirdiyini qeyd edib;

 Hansı ödənişlərin ağırlığı maliyyə vəziyyətinizə daha çox mənfi təsir göstərir sualına sahibkarların 
36%-i «sosial sığorta ödənişləri» deyə cavab verib;

 Respondentləri əksəriyyəti vergi qanunvericiliyini aydın başa düşdüyünü qeyd edib;

 Respondetlərin 91%-i KOB subyektləri üçün fərqli vergi rejiminin tətbiq edilməsinin müsbət 
dəyişikliklərə səbəb olacağını düşünür;

 76% respondent gömrük rəsmiləşdirməsi prosedurlarının səviyyəsinin, 86% respondent gömrük 
orqanlarında müraciətlərə baxılma səviyyəsinin, 82% respondent vergi orqanlarında müraciətlərə 
baxılma səviyyəsini normal olduğunu bildirib;

 KOB subyektləri dövriyyə vəsaitinə ehtiyac olduqda niyə məhz birinci kredit əldə etmək üçün 
müraciət edir sualına respondentlərin 85%-i digər maliyyə alətləri haqqında məlumatsızlıqdan 
irəli gəldiyini bildirib;

 KOB subyektlərinin qiymətli kağızlar bazarından vəsait cəlb etməməsinin və aktiv iştirak 
etməməsinin əsas səbəbləri kimi respondetlərin 50%-i «cavab verməkdə çətinlik çəkirəm», 40%-i 
«qiymətli kağızlar bazarının lazımı səviyyədə olmaması» deyə bildirib;

 Xarici və yaxud beynəlxalq maliyyə mənbələrindən vəsait cəlb edilməsindəki əsas maneələr kimi 
respondentlərin 45%-i vəsaitlərin əlçatan olmaması olduğunu qeyd edib.



Diqqətinizə görə təşəkkür edirik


