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Mündəricat

▪ Kölgə iqtisadiyyatına baxış

▪ İnkişaf edən ölkələrdəki vəziyyət

▪ Kİ-nin azaldılmasına yönəldilən siyasət tədbirləri
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Kölgə iqtisadiyyatı nədir?

• Müəyyən fəaliyyət növləri həm iqtisadi baxımdan məhsuldar, həm
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun ola bilər (müvafiq standart və ya
qaydaların tələblərinin yerinə yetirildiyi təqdirdə), lakin aşağıdakı
səbəblərdən dövlət orqanlarından gizlənilə bilərlər:

(a) Gəlir, əlavə dəyər və ya digər növ vergilərin ödənilməsindən yayınmaq üçün; 

(b) Sosial sığorta haqlarının ödənilməsindən yayınmaq üçün;

(c) Minimal əmək haqqı, həftə ərzində iş saatlarının maksimal sayı, əmək və ya
sanitariya təhləkizliyi üzrə normalara riayət etməkdən yayınmaq üçün;

(d) Müəyyən inzibati prosedurların həyata keçirilməsindən yayınmaq üçün (misal üçün, 
statistik sorğu anketlərinin və ya digər inzibati blankların doldurulması) 

(Avropa İcmaları Komissiyası, 1993, s. 153)
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Kölgə iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri

• İştirakçılar arasında
sövdələşmə xarakterli
münasibətlər

✓ Bütün iştirakçılar Kİ 
fəaliyyətindən qazanırlar

• İz qoymayan nağd
əməliyyatlar

✓ Rəsmi ödənişlərdən yayınma

• Vergilər və digər məsələlər
üzrə ictimai öhdəliklərin
yerinə yetirilməsindən
yayınma

✓ Müxtəlif öhdəliklərdən eyni
zamanda kütləvi yayınma

Kİ-nin əsas xüsusiyyətləri
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İnkişaf edən ölkələrdəki vəziyyət

• Böyük həcmli kölgə iqtisadiyyatı

• Kölgədə əməliyyatların aparılması ilə bağlı çıxılmaz vəziyyətdən çıxışın çox çətin

olması

• Vergilərin ÜDM nisbətinin aşağı olması, gəlirləri təxirəsalınmadan artırmaq

zərurəti

• Vergi ödəyiciləri üçün əməletmə yükünün azaldılmasının zəruriliyi

• Texnologiyaların tətbiq edilməsi üçün maddi-texniki imkanların / hazırlıq

səviyyəsinin aşağı olması



İnkişaf edən ölkələrdə kölgə iqtisadiyyatının miqyası daha genişdir

Kölgə iqtisadiyyatının ÜDM-də və adambaşına ÜDM-də xüsusi çəkisi, 2007-ci il

Shadow economy as a percentage of GDP and Per-capita GDP, 2007

Mənbə:  Schneider, F., Andreas Buehn, Claudio Montenegro (2010); World Bank Data; Author’s calculations
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Azərbaycanda kölgə 
iqtisadiyyatı, 2008 
(Abdih və Medina, 

BVF, 2013)
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Kölgə iqtisadiyyatı və vergi yığımları
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Kölgə iqtisadiyyatının ÜDM-də və Vergilərin ÜDM-ə nisbətində
xüsusi çəkisi, 2007-ci il

Mənbə:  Schneider, F., Andreas Buehn, Claudio Montenegro (2010); IMF Data; World Bank Data; Author’s calculations



Hətta
adambaşına
ÜDM nəzərə
alınmaqla vergi
gəlirlərinə
kölgə
iqtisadiyyatının
miqyası mənfi
təsir göstərir

• Bu iki vacib nisbət arasındakı mənfi əlaqə davam etməklə
əhəmiyyətli olaraq 5 faiz səviyyəsində qalmaqdadır. 

• -0.125 əmsalı alınır ki, bu da göstərir ki, kölgə iqtisadiyyatında
bir faizlik azalma vergi nisbətinin rəqəmli qiymətində
təxminən 0.125% artımla bağlıdır
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Kölgə iqtisadiyyatı “gizli yerlər” yaradır

• Potensial vergi ödəyicilərinin maliyyə əməliyyatları üçün rahat “gizli yerlər”

• Vergilərə cəlb edilməli əməliyyatların elementləri haqqında vergi orqanlarına məlumat

ya ümumiyyətlə verilmir yaxud çox məhdud həcmdə verilir

• Biznes əməliyyatları tamamilə kölgə iqtisadiyyatı şəraitində həyata keçirilə bilər

• Misal:  Müəssisə nağd pula xammal alır, həmin xammaldan məhsulun istehsalında

istifadə edir, əməyin ödənilməsi kimi xərcləri nağd pulla ödəyir, sonra isə hazır

məhsulunu da nağd pula satır (yaxud satışdan əldə edilən vəsaitləri barəsində vergi

orqanlarına məlumat verilməmiş bank hesablarında yerləşdirir); belə ki, istehsaldan son 

satışa kimi bütün əməliyyatlar nəzərdən qaçırılmaqla, kölgə iqtisadiyyatı şəraitində

həyata keçirilməklə, vergilərə cəlb edilmir.



Nəğd əməliyyatlar satış və gəliri gizlətməyi asanlaşdırır
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Müəssisələrdə əməliyyatların “qara mühasibatlığı” aparıla
bilər – biri uçot vergi orqanları, digəri isə özləri üçün

12

Müasir texnologiyaların sürətlə inkişaf etdiyi bir şəraitdə, qara mühasibatlığı hətta kağız daşıyıcılarında
aparmağa ehtiyac yoxdur – bütün iş, müvafiq proqram təminatından istifadə edilməklə, kompyuterlərdə
avtomatlaşdırıla bilər…



Avropa üzrə məlumatlar göstərir ki, nağdsız ödəniş sistemlərinin
geniş yayıldığı hallarda qeyri-rəsmilik səviyyəsi daha aşağıdır

Mənbə: The Shadow Economy in Europe – Using payment systems to combat the shadow economy, A T Kearney, 2009
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Texnoloji hazırlıq və adambaşına ÜDM
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Mənbə: World Economic Forum, Global Competetiveness Index; World Bank Data; Author’s calculations



Texnoloji hazırlıq həmçinin vergi yığımlarına da müsbət
təsir göstərir

Mənbə: IMF Data; World Economic Forum Data; Author’s calculations 15
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İnkişaf edən ölkələrlə bağlı bu günədək olan əsas ehtimallar …

• İnkişaf edən ölkələrdə kölgə iqtisadiyyatının həcmi böyük, vergi administrasiyası qarşısında

qoyduğu çətinliklər isə realdır

• Kölgə iqtisadiyyatının böyüklüyünü nəzərə alaraq İKT sistemlərindən istifadənin

genişləndirilməsi labüddür

• İKT sistemləri vergi administrasiyasının əməletmə üzrə icraatla bağlı imkanlarını

genişləndirməyə, habelə vergi ödəyiciləri üçün əməletmə yükünü azaltmağa kömək edə bilər

• İnkişaf edən ölkələrdə Texnoloji Hazırlıq səviyyəsinin daha aşağı olacağı ehtimalı vardır

• Bu da bir problemdir, çünki TH-nin kölgə iqtisadiyyatının ÜDM-ə və vergilərin ÜDM-ə nisbətləri

ilə çox güclü bağlılığı (müvafiq istiqamətlərdə) vardır



Kİ-nin azaldılmasına yönəldilən tədbirlər

• Kİ-nin əsas xüsusiyyətlərinə
cavab tədbirləri

✓ İştirakçılar arasında sövdələşmə
xarakterli münasibətlərin
qırılması?

✓ Nağd ödənişlərdən çəkinməyin
və ya formal ödənişlərin
stimullaşdırılması?

• Kompleksli tədbirlər

• İcraat təminatı

Vacib məqamlarSatıcı (itələmə) Alıcı (çəkmə)

Qadağanedici

tədbirlər

▪ Cinayət məsuliyyəti (UW)

▪ Monitorinq və audit (UW və UR)

▪ Qaimələrin təqdim edilməməsinə görə

cərimələr (UW və UR)

▪ Elektron kassa aparatlarından və ya POS

terminallardan məcburi istifadə (UR)

▪ Cinayət məsuliyyəti (UW)

▪ Qaimələrin təqdim edilməməsinə

görə cərimələr (UW &UR)

▪ Nağd ödənişlər üzrə limitlər (UW

və UR)

Stimullaşdırıcı

tədbirlər

▪ Qeydiyyatların aradan qaldırılması,

formallaşdırma ilə bağlı xərclərin

azaldılması (aşağı vergi dərəcələri,

məşğulluqla bağlı inzibati-maliyyə

yükünün azaldılması və digər güzəştlər)

(UW)

▪ Elektron ödənişlər üçün vergi güzəştləri

(UW və UR)

▪ Ev xidmətləri üçün vergi güzəştləri

və ya birbaşa subsidiyalar (UW)

▪ Elektron qaydada izlənilə bilən

ödənişlər üçün vergi güzəştləri

(UR)

▪ Qəbzlərin təqdim edilməsi

əsasında nağd pul

kompensasiyaları və ya ƏDV

güzəşti (UR)

▪ Qəbzlərlə lotereyaların təşkil

edilməsi (UR)
Normativ

müstəvidə

tədbirlər

▪ Vergilərlə bağlı maarifləndirmə işləri (UW və UR)

▪ Vergi intizamının və əməletmə mədəniyyətinin möhkəmləndirilməsi (UW və UR)

▪ Əhalinin vergi siyasəti və administrasiyasına etimadının gücləndirilməsi (UW və UR)

Strateji kurs

• Qadağanedici və cəza xarakterli
tədbirlərdən stimullara keçid
(Vilyams, 2009)

• Təkcə satıcıların deyil, alıcıların da 
hədəflənməsi (Yensen və Volbir, 
2012)
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Nağd ödənişlərin məhdudlaşdırılması

Nağd ödənişlər üzrə limitlər
✓ Aİ-nin heç də bütün üzv dövlətləri qanunvericilikdə vergi orqanlarına maliyyə məlumatlarına çıxış təmin edəcək dəyişikliklər

etməyə hazır deyil (Yensen və Volbir, 2012)

✓ Strateji məqsədlərlə onun mümkün fəsadları arasında tərazlıq təmin edilməlidir (Avropa Mərkəzi Bankı, 2014a; 2015b)

✓ Alıcılarla satıcılar nağd pulla əməliyyat etməyə razı olduğu halda bu islahatı necə həyata keçirmək mümkündür?

Belçika €3,000 1 yanvar 2014
Bolqarıstan BGN 10,000(≈€5,112) 1 iyul 2011
Çexiya

Respublikası

CZK 350,000(≈€12,763) 1 yanvar 2013

Danimarka DKK 10,000(≈€1,340) 1 iyul 2012
Fransa €3,000(resident və qeryi-rezident satıcılar)

€15,000 (qeyri-rezident istehlakçılar)

1 yanvar 2002

Yunanıstan €1,500 1 yanvar 2011
Macarıstan HUF 1.5 milyon(≈€5,000) (hüquqi şəxslər) 1 yanvar 2013
İtaliya €999.99 6 dekabr 2012
Portuqaliya €1,000 14 may 2012
Slovakiya €5,000

€15,000 (sahibkar olmayan fiziki şəxslər)

1 yanvar 2013

İspaniya €2,5000 (rezidentlər)

€15,000 (qeyri-rezidentlər)

19 noyabr 2012
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Nağdlaşdırma / nağd əmanətlər üzrə vergilərin
tutulması

• Bir çox ölkələrdə, o cümlədən Hindistan, Pakistan, Yamaykada və Yunanıstanda bu
praktika tətbiq olunur

• Hindistan, 2005-ci il: 2005-ci ildə nağd bank əməliyyatları üzrə vergi (NBƏV) rejimi
tətbiq edilmişdir ki, həmin rejim çərçivəsində gün ərzində 50 000 rupidən (780 
dollardan) artıq məbləğdə nağdlaşdırma üzrə 0.1 faiz dərəcəsi ilə vergi tutulurdu. 
• Bu rejim 2009-cu ildə ləğv edilmişdir; maliyyə naziri söyləşmişdir ki, “son illərdə qəbul edilmiş

digər mexanizmlər vasitəsilə də məlumatlar toplanılır.”

• Meksika, 2008-ci il: Əmanətə nağd pulla vəsaitin yerləşdirilməsinə görə vergi
(Impuesto de Depositos en Efectivo, və ya IDE) – həmin vergi ay ərzində nağd
pulla əmanətə 25 000 MXN (1400 dollar) məbləğindən artıq vəsaitin
yerləşdirildiyi halda maliyyə təşkilatı tərəfindən tutulurdu
• IDE 2014-cü ildə ləğv edilmişdir; bu vergi kiçik müəssisələri nağd pul formasında əldə etdikləri

qazancları bank hesablarında yerləşdirməkdən çəkindirmiş, hətta bəyan edilməyən
əməliyyatların miqdarını daha da artırmışdır
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Ödəmə mənbəyində tutulan vergilərin tətbiq edilməsi

• Bir çox ölkələrdə kölgə iqtisadiyyatı çərçivəsində fəaliyyət göstərən
nağd pul-əsaslı müəssisələrə yönəldilən xüsusi ödəmə mənbəyindən
tutulan vergi rejimləri tətbiq edilmişdir: (i) qeyri-rəsmi müəssisələrdən
vergi yığımının baza səviyyəsinin təmin edilməsi və (ii) qeydiyyatdan
keçib VÖEN almaq üçün qeyri-rəsmi müəssisələrin üzərindəki
təzyiqlərin gücləndirilməsi. 

• Praktikada ödəmə mənbəyində tutulan verginin iki növü tətbiq edilir: 
qeydiyyatsız müəssisələrə ödənişlərlə məhdudlaşan verigilər və
əməletməmə riski yüksək olan seqmentlərdə aparılan əməliyyatlara
daha geniş şəkildə tətbiq olunan vergilər.
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Məlumat yığımı üzrə tədbirlər

• Elektron kassa aparatlarından / POS terminallardan
məcburi istifadə
• EKA / POS terminallara monitorinq cihazı, rəqəmsal imza və ya əməliyyat haqqında məlumatların

vergi orqanlarına ötürülməsi funksiyası əlavə edilməklə sertifikatlaşdırılmış EKA / POS terminallar.

✓Monitorinq və aşkarlanma mümkündür: həm müəssisənin, həm
müştərilərin əməletmədə maraqlı olmaması riski. Qaimələrin təqdim
edilməsi tələbinin yerinə yetirilməsinə fiziki nəzarətin təmin edilməsi ilə
bağlı maliyyə-inzibati yük çox ağırdır. Buna baxmayaraq, bəzi ölkələrin vergi
administrasiyaları müəssisələrdə səyyar yoxlamaların keçirilməsi üçün
inzibati-maliyyə resurslarını əhəmiyyətli dərəcədə artırıblar

✓Xüsusi qeyd: qadağa-cəza xarakterli tədbirlərin səmərəliliyi
bəzi ekspertlər tərəfindən şübhə altına qoyulur (Vilyams və
Şnayder, 2016)
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Müəssisələrarası əməliyyatlar: Elektron qaimə
sistemləri zənciri tamamlamağa kömək edir

• Təchizat zəncirinin geniş monitorinqi, xüsusilə müəssisələrarası əməliyyatlar üzrə, elektron qaimə
sistemləri sayəsində təmin edilə bilər. 

• Müəssisələrarası əməliyyatlar üzrə elektron qaimə sisteminin istehlakçılara satışlar üçün POS sistemi
ilə birgə tətbiq edildiyi halda giriş və çıxış məlumatlarının geniş şəkildə monitorinqi üçün zəruri
informasiya təmin oluna bilər; bundan əlavə, qaimədəki məlumatların maliyyə uçotu məlumatları ilə
uzlaşması da asanlaşdırılır. 

• Uçota alınmış mal-materialların və uçota alınmamış satışların miqdarları arasında uyğunsuzluqların
daha asanlıqla izlənilməsi də vacib bir üstünlükdür.

• Elektron qaimə monitorinq sistemi, müvafiq İT imkanlarının və vergi ödəycilərinin etibarlı
eyniləşdirmə sisteminin olması şərti ilə çarpaz yoxlama imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirə
bilər. 

• Elektron qaimə sistemlərini ilk tətbiq edənlər sırasında Asiyada Koreya, Latın Amerikasında isə Çili
olmuşdur, lakin həmin sistemlərin məcburi qaydada tətbiqi, xüsusilə ƏDV ödəyicləri olan
müəssisələr üçün getdikcə genişlənir. 

• Elektron qaimə sistemlərinin tətbiqi ilə əlaqədar müəssisənin prosesləri və qaimə sistemlərində
ciddi dəyişikliklər tələb oluna bilər. Vergi administrasiyası baxımından, bunun üçün elektron
qaimələrdəki məlumatların emalı və uzlaşdırılması məqsədilə İKT imkanlarına müəyyən investisiya
qoyuluşları tələb olunur.
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Gəlirlər və əmlak haqqında üçüncü tərəflərin
məlumatlarına çıxış imkanları

• Bank hesabları üzrə məlumatların təhlili bu baxımdan ilk addımdır. 

• İƏİT üzv dövlətlərinin əksəriyyətində konkret vergi ödəyicisinin hesabları
haqqında məlumatlar ya bilavasitə bankdan yaxud dolayısı ilə məhkəmə və ya
inzibati qaydada sorğulanma əsasında əldə edilə bilər. Bəzi üzv dövlətlərin vergi
administrasiyalarının mərkəziləşdirilmiş məlumat bazaları vasitəsilə bank 
məlumatlarına birbaşa çıxış imkanları var. 

• Digər ölkələrdə vergi administrasiyalarının birbaşa çıxış imkanları daha məhdud
ola bilər – məlumatı əldə etmək üçün rəsmi prosedurlar görülməlidir (misal üçün, 
inzibati çağırış, tələbnamə və ya məhkəmə qərarı). Bir çox ölkələrdə isə vergi
administrasiyaları müəyyən növ məlumatları (misal üçün, faiz ödənişlərinin
miqdarı haqqında məlumatları) avtomatik qaydada banklardan alırlar.

• İƏİT-də üzvlüyü olmayan ölkələrdə bank məlumatlarına çıxış imkanları ilə bağlı
qat-qat daha ciddi məhdudiyyətlər ola bilər. 
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Aİ: Ev xidmətlərinin formallaşdırılmasına dair stimullar
• Ev xidmətlərinin xərclərinin gəlirlərdən çıxılması və ya birbaşa subsidiyalaşdırılması

✓ Kifayət qədər maliyyə tutumlu kimi özünü göstərdi, lakin müəyyən birbaşa və dolayı faydalar da təmin etmişdir

(Avropa Komissiyası, 2013)

Belçika □ Vergilərin 30% - 40% civarında azaldılması. Maks.hədd - €2,400.
Danimarka □ Subsidiya: xərclərin 50% (1994)

□ 2011-ci ildə vergi krediti ilə əvəzləşdirilib, lakin 2013-cü ildən etibarən ləğv ediləcəyi

gözlənilir.
Finlandiya □ Gəlirlərdən çıxılmasına yol verilən məbləğ: xərclərin 15% (fiziki şəxslər üçün) , 40%

(hüquqi şəxslər üçün)

□ İşəgötürən tərəfindən ödənilən sosial sığorta haqlarından vergilər tutulmur.
Fransa □ Gəlirlərdən çıxılmasına yol verilən məbləğ: xərclərin 50%.

□ Maks.hədd: €12,000
Almaniya □ Xərclərin 20 faizinədək vergi krediti.
İtaliya □ Vergi güzəştləri binaların saxlanması, mövsümi və kənd təsərrüfatı fəaliyyət növləri,

idman tədbirlərinin təşkili və digər bu kimi fəaliyyət növlərinə aiddir.
Luksemburq □ Vergilərin azaldılması üzrə maks.hədd ildə 3600 avro, ayda isə 300 avro təşkil edir.
İsveç □ Vergi krediti: əmək xərclərinin 50% (ƏDV daxil)

□ Maks.hədd: bir nəfər üçün ildə 5,500 avro.



Müəssisələrin və istehlakçıların stimullaşdırılması yolları

• Mal və ya xidmət aldıqda qaimə və ya qəbz tələb etmədikləri üçün müştərilərin
cəzalandırılması qeyri-populyar və müəmmalı bir üsuldur, endirim almaq
məqsədilə nağd ödənişdən istifadə etmələrinə görə isə müştərilərin
cəzalandırılması praktikada əslində mümkün də deyil. Belə ki, hökumət və vergi
administrasiyası istehlakçılarını mal və xidmətlərin alqısı ilə əlaqədar vergi
qəbzinin alınmasında marağlı etmək, və, bundan əlavə, istehlakçıları
təchizatçıların vergi qanunvericiliyinə riayətinə nəzarət edən qrupa çevirmək
(yəni, istehlakçılar könüllü vergi müfəttişləri qismində çıxış edirlər).

• Misal: Polşanın “Qəbz al” kampaniyası: Polşanın vergi orqanları və fiskal nəzarət
idarələri 2011-ci ildə “Qəbz al” kampaniyasına kölgə iqtisadiyyatının azaldılması
məqsədilə start verdilər. Kampaniya müştəriləri satış personalının müştərilərə
əməliyyatdan sonra qəbzi verib-vermədiyini yoxlamaqla qanuniliyin
gözlənilməsinə xüsusi diqqət yetirməyə çağırır. Kampaniyanın təsirlərindən biri də
vergi ödhəliklərini vicdanla yerinə yetirən sahibkarların təşviq edilməsi və
dəstəklənməsi olmuşdur.
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Lotereya proqramları və güzəşt proqramları

• Qəbz almağı stimullaşdıran qəbz lotereyaları.

• Taivan (1951), Çin (2009), Puerto Riko (2011)

✓Qəbz lotereyası satış vergilərindən əldə edilən və cəmi gəlirləri əhəmiyyətli
dərəcədə artırmışdır (Van, 2010)

• Qəbzlər üçün ƏDV güzəşti
• Braziliyanın Sao Paulo ştatında Nota Fiscal Paulista (NFP) proqramı sayəsində

müəssisələr barəsində rəsmi hesabat verdiyi gəlirlər ən azı 22 faiz artırılmışdır
(Naritomi, 2015)
• Son satış obyektləri tərəfindən ödənilən ƏDV-dən 30 faizlik güzəşt (hazırda 20 faiz)

• Dəyəri 50 dollar olan hər bir alış üçün lotereya biletləri
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Kart ödənişlərinin təşviqi

• Kolumbiya, Kolumbiyanın Vergi Məcəlləsinin 850.1-ci maddəsi ilə debit və ya kredit kartlarından
istifadə edilməklə edilmiş alışlara görə, habelə ümumi 16 və ya 5 faizlik dərəcə ilə ödənilən mal və
xidmətlərə görə elektron bankçılıq qaydasında ƏDV üzrə 2 faizlik əvəzetmə. Mobil bankçılıq
vasitəsilə icra olunan alışlarla əlaqədar mobil bankçılıq xidmətlərinin təchizatçıları vergi
orqanlarına müəyyən edilmiş məlumatları təqdim etməlidir: ƏDV-nin əvəzləşdiriləcək iki faizinin
hesablanması üçün baza, əməliyyat nəticəsində yaranan və ödənilən ƏDV-nin cəmi məbləği
(ümumi 16 və ya 5 faizlik dərəcə ilə), habelə əməliyyatın iştirakçlıarı haqqında məlumatlar. 

• 2001-ci ildə, Argentinada debit kartdan istifadə edilməklə ödəniş üzrə satış məntəqəsində ƏDV 
güzəşti tətbiq edilmişdir (həmin ərəfədə ölkədə corralito rejimi tətbiq edilirdi – bu rejim
çərçivəsində bank hesablarından nağdlaşdırma üzrə müəyyən bir məhdudiyyət qoyulmuşdur) –
belə ki, kart sahiblərinə dəyəri 1000 Argentina dollarından (təxminən 220 ABŞ dollarından) az olan
bütün alışlar üzrə 21 faizlik baza ƏDV dərəcəsi üzrə 5 faizlik güzəşt verilirdi. 2003-cü ildə bu
proqrama kredit kartları da əlavə edilmişdir – kredit kartlarının sahiblərinə alış üzrə 3 faizlik güzəşt
təklif olunurdu. Bundan əlavə, debit və ya kredit kartdan istifadə edilməkə benzin üçün ödənişlər
üzrə əlavə olaraq 2 faizlik güzəşt tətbiq edilməlidir. Kredit kartları üzrə güzəştlər 2009-cu ildə ləğv
edilmiş, lakin debit kartları üzrə güzəştlər davam etməkdədir. 

27



Kart ödənişlərinin təşviq edilməsi

• Koreya Respublikası bu yanaşmanı ilk tətbiq edənlər sırasındadır. 
Fiziki şəxslər gəlir bəyannaməsində kredit və ya çek kartdan istifadə
edilməklə alınmış mal və ya xidmətlərin dəyərinin müəyyən hissəsini
gəlirlərdən çıxa bilərlər. Sistem ilk dəfə 1999-cu ildə tətbiq edildikdə, 
üç milyon von (təxminən 2900 ABŞ dolları) maksimal hədd
müəyyənləşdirilməklə kredit və ya çek kartlardan istifadə edilməklə
aparılmış ödənişlərin 10 faizinin gəlirlərdən çıxılmasına yol verirdi. 
Nəticə etibarilə, 1998-2003-cü illərdə, kredit kartlardan istifadə
edilməklə aparılan əməliyyatların sayı ildə 57.6 faiz, cəmi məbləği isə
47.7 faiz artmışdır.
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