Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nda nəzərdə tutulan tədbirlərin Vergilər Nazirliyi
tərəfindən 2015-ci ildə icrası barədə hesabat
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2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi
Vergi orqanlarının fəaliyyəti barədə
Vergi orqanlarının fəaliyyətinin işıqlandırılması və həyata keçirilmiş 2012-2015
məlumatların mütəmadi, yenilənmiş
tədbirlər barədə məlumatların geniş ictimaiyyətə Vergilər Nazirliyinin rəsmi
əsaslarla internet səhifələrində
internet səhifəsi (www.taxes.gov.az) və KİV-lə yüksək səviyyəli əməkdaşlıq
yerləşdirilməsi
vasitəsilə çatdırılması məqsədilə hesabat dövründə mütəmadi işlər
görülmüşdür. Belə ki, 2015-ci ildə vergi orqanlarının fəaliyyəti barədə KIV-ə
144 sayda press-reliz verilmiş, bu məlumatlar dövrü mətbuatda və elektron
KİV-də geniş işıqlandırılmışdır.
Bununla yanaşı, 2015-ci ildə vergi orqanlarının rəhbər vəzifəli
şəxslərinin KİV üçün 92 müsahibəsi təşkil olunmuş, aparıcı internet
saytlarında Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı 2359 sayda məqalə və
informasiya dərc edilmişdir. Mərkəzi televiziya kanallarının informasiya və
digər ictimai-siyasi, eləcə də sosial-iqtisadi proqramlarında 2015-ci ildə
vergilərə dair 580 sayda süjet efirə verilmişdir.
Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı qeyd edilən məlumatların, o
cümlədən press-relizlərin mütəmadi olaraq nazirliyin rəsmi internet
səhifəsində (www.taxes.gov.az) yerləşdirilməsi təmin edilmişdir. Eyni
zamanda vergilərin elektron ödənişi, pos-terminallardan istifadə təlimatı, vergi
bəyannamələrinin doldurulması barədə video təlimatlar hazırlanaraq nazirliyin
rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az), “Facebook”, “Youtube” və
“video.az” saytlarında yerləşdirilmişdir.
Vergi orqanlarının fəaliyyəti barədə illik
Hesabat dövründə Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq illik 2012-2015
məruzələrin tərtib edilməsi və internet
məruzə "Vergilər" qəzetində dərc edilmişdir. Eyni zamanda, KİV üçün Vergilər
səhifələrində açıqlanması
Nazirliyinin illik fəaliyyəti ilə əlaqədar yekun göstəricilərlə bağlı məlumatlar
hazırlanmış, o cümlədən elektron mətbuatda ictimaiyyətə açıqlanmış,
nazirliyin vəzifəli şəxslərinin iştirakı ilə KİV nümayəndələri üçün ilin yekunu
üzrə mətbuat konfransı keçirilmişdir.
Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti barədə
Hesabat dövründə vergi orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərinin 2 2012-2015
mətbuat konfranslarının və ictimaiyyətlə
mətbuat konfransı və 9 brifinqi təşkil olunmuşdur.
birbaşa ünsiyyət formasında tədbirlərin
Fevral ayında nazirliyin təşkil etdiyi “Azərbaycanda vergi sistemi:
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reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda III Vergi Forumunun işinə dövlət
orqanları, beynəlxalq təşkilatlar və banklarla yanaşı, qeyri-hökumət
təşkilatlarının və sahibkarların ictimai birliklərinin nümayəndələri də cəlb
edilmiş və diskussiyalarda iştirak etmişlər.
2015-ci ildə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində “Azərbaycanın
davamlı inkişafında vergi siyasətinin rolu” mövzusunda elmi-praktik konfrans,
“Vergi öhdəliklərinin yerinə yetirilməsində sosial tərəfdaşların rolu”
mövzusunda dəyirmi masa, Vergilər Nazirliyi informasiya təhlükəsizliyinin
idarə edilməsi sisteminin yaradılması, tətbiqi, istismarı, daim nəzarətdə
saxlanılması və təkmilləşdirilməsi məqsədilə ən yüksək beynəlxalq standartı
(İSO/İEC 27001:2013 “İnformasiya təhlükəsizliyinin idarəetmə sistemləri”
beynəlxalq standartı) əldə etməsi, bununla əlaqədar təqdimetmə mərasimi ilə
bağlı məlumatlandırma kampaniyası, Vergilər Nazirliyinin Avropadaxili Vergi
Administrasiyaları Təşkilatı (IOTA) ilə əməkdaşlığı çərçivəsində “Vergi üzrə
Peşəkar Təlim və İnkişaf Forumu” və Azərbaycan Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) təşəbbüsü ilə ənənəvi olaraq
keçirilən “Sülh aylığı” çərçivəsində Vergilər Nazirliyində “Sosial-iqtisadi
hüquqların müdafiəsi: dövlət və vətəndaş məsuliyyəti” mövzusunda dəyirmi
masa tədbirləri keçirilmişdir.
Qeyd edilən tədbirlərdə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak
etmiş və tədbirlərin gedişatı tam şəkildə KİV-də işıqlandırılmışdır.
Hesabat dövründə Vergi Məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərlə 2012-2015
əlaqədar vergi qanunvericiliyi və vergi inzibatçılığı sahəsində vergi ödəyiciləri
üçün zəruri informasiyanı əks etdirən 13 adda kiçik həcmli bukletlər,
kitabçalar, Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətini əks etdirən icmal jurnallar
ümumilikdə 99200 sayda (86500 azərbaycan dilində, 12700 ingilis dilində)
hazırlanmış, nəşr edilməklə vergi ödəyicilərinə çatdırılmışdır.
Eyni zamanda, Vergi Məcəlləsinə 2015-ci ildə edilmiş dəyişiklərlə
əlaqədar “Daşınmaz əmlak satışının sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilməsi”,
“Bina tikintisi ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilməsi”
və “Ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin sadələşdirilmiş
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vergiyə cəlb edilməsi” mövzularında 3 yeni buklet hazırlanmışdır.
Vergi Məcəlləsinə edilən son dəyişiklərlə əlaqədar əyani misallarla
əhatə olunan aşağıdakı istiqamətlər üzrə praktiki məlumatlandırma vasitələri
(bildiriş formaları) hazırlanmış və xidməti istifadə, eləcə də vergi ödəyicilərinin
məlumatlandırılması zamanı istifadə məqsədilə vergi orqanlarına
göndərilmişdir:
1. Yeni anlayışlar;
2. Gəlir vergisinə edilən dəyişiklik barədə;
3. ƏDV-yə edilən dəyişiklik barədə;
4. Sadələşdirilmiş vergiyə edilən dəyişikliklər (ticarət və ictimai iaşə
fəaliyyəti üzrə);
5. Daşınmaz əmlak satışının sadələşdirilmiş vergiyə cəlb edilməsi;
6. Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin vergi öhdəlikləri
barədə;
7. Mədən vergisinə edilən dəyişiklik barədə;
8. Aksizli malların dövriyyəsinə nəzarət barədə.
3. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi
Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergi
Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergi qanunvericiliyi ilə bağlı qanun 2012-2015
qanunvericiliyi ilə bağlı qanun layihələrinin layihələrinin hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin
hazırlanması prosesinə vətəndaş
cəlb edilməsi, ictimai dinləmələrin keçirilməsi məqsədilə 2013-cü ildə elektron
cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi, qaimə-fakturanın tətbiqinə başlanmasına vergi ödəyicilərinin münasibətinin
ictimai dinləmələrin keçirilməsi
öyrənilməsi məqsədilə nazirliyin rəsmi internet səhifəsində (taxes.gov.az) və
“Facebook” və “Twitter” sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrində “Elektron
qaimə-fakturanın tətbiqinə başlanmasına razısınızmı?” adlı sorğu
yerləşdirilmiş, vergi ödəyicilərinin bununla bağlı fikirləri öyrənilmiş və
müzakirələr təşkil edilmişdir. Bununla yanaşı, elektron qaimə-fakturanın
forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydalarının layihəsi hazırlanmış və
Nazirlər Kabinetinə göndərilmişdir.
Bundan əlavə, 2014-cü ildə vergi qanunvericiliyinin tətbiqi sahəsində
vətəndaşlara (vergi ödəyicilərinə) göstərilən xidmətin səviyyəsinin və
keyfiyyətinin müəyyən edilməsi və ölçülməsi məqsədi ilə Vergilər Nazirliyinin
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rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az) “Birlikdə daha yaxşı olaq!”,
“Vergi məsələləri, o cümlədən vergi bəyannamələrinin hazırlanması və vergi
orqanına göndərilməsi ilə bağlı hara müraciət edirsiniz?” və “Alış-veriş zamanı
POS-terminaldan istifadə edirsinizmi?” mövzuları üzrə sorgular yerləşdirilmiş,
vergi ödəyicilərinin bununla bağlı fikirləri öyrənilmiş və müzakirələr təşkil
edilmişdir.
Sahibkarların və vətəndaşların vergi ilə bağlı məsələlər barədə 2012-2015
məlumat almalarının operativliyini təmin etmək məqsədilə hesabat dövründə
Vergilər Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzini və ayrı-ayrı dövlət orqanlarındakı
anoloji xidmətlərin vahid telefon məlumat xidmətinə inteqrasiya olunmaqla,
mərkəzləşdirilmiş şəkildə Çağrı Mərkəzinin təşkil edilməsini nəzərdə tutan
“Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində universal telefon məlumat xidməti (Çağrı
Mərkəzi)”nin yaradılmış və “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin
fəaliyyətinin təşkili Qaydaları” təsdiq edilmiş, vergi orqanlarının fəaliyyətinin
işıqlandırılması və geniş ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə KİV
nümayəndələrinin və ictimai təşkilatların, müstəqil ekspertlərin iştirakı ilə
dəyirmi masa və seminarlar, habelə ictimai yerlərdə, o cümlədən sosial
şəbəkələrdə vergiyə aid müxtəlif müsabiqələr təşkil edilmişdir. Bu tədbirlərin
həyata keçirilməsində məqsəd cəmiyyətin vergi ilə bağlı müxtəlif
istiqamətlərdə informasiya maraqlarının təmin edilməsi olmuşdur.
Sahibkarların və vətəndaşların vaxt itkisinə yol vermədən bir
mənbədən biznesin qeydiyyatı, vergilər, rüsumlar və sahibkarları
maraqlandıran digər məsələlər barədə məlumat almalarını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 28 oktyabr 2013cü il tarixli 306S nömrəli Sərəncamına əsasən “Sahibkarlıq fəaliyyəti
sahəsində universal telefon məlumat xidməti (Çağrı Mərkəzi)”nin
yaradılmışdır. Universal telefon məlumat xidməti (Çağrı Mərkəzi) - Vergilər
Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzini və ayrı-ayrı dövlət orqanlarındakı anoloji
xidmətlərin vahid telefon məlumat xidmətinə inteqrasiya olunmasını və
mərkəzləşdirilmiş şəkildə Çağrı Mərkəzinin təşkil edilməsini nəzərdə tutur.
Həmin sərəncamının icrası ilə əlaqədar Vergilər Nazirliyinin
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təşkilatçılığı ilə İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Dövlət Gömrük
Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda çağrı mərkəzləri yaradılaraq 195
Çağrı Mərkəzinə qoşulmuş və 2015-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır.
Çağrı
Mərkəzinin
fəaliyyətinin
normativ-hüquqi
bazasının
tənzimlənməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyinin hazırladığı layihə əsasında
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25 fevral 2015-ci il tarixli 50
nömrəli Qərarı ilə “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları” təsdiq edilmişdir.
2015-ci ilin nəticələrinə görə həmin Qaydalar ilə müəyyən olunmuş
aşağıdakı hədəflərə nail olunmuşdur:
xidmət səviyyəsi 87,87 faiz (hədəf min 80 faiz);
cavablandırma səviyyəsi 96,73 faiz (hədəf min 90 faiz);
10 saniyədən çox gözləyən zənglərin itirilmə göstəricisi 2,69 faiz
(hədəf max 5 faiz);
müraciət vərəqəsi tərtib edilmiş müraciətlərin ortalama cavablandırma
müddəti – sorğu xarakterli müraciət vərəqəsi üzrə 2,6 gün (hədəf max 7 gün),
şikayət xarakterli müraciət vərəqəsi üzrə 12,7 gün (hədəf max 15 gün);
 xidmətdən razıqalma səviyyəsi 93,09 faiz (hədəf min 85 faiz);
ilk əlaqədən müraciətin cavablandırılması göstəricisi 86,47 faiz (hədəf
min 75 faiz);
xidmətin keyfiyyəti (ümumilikdə) – 78,66 faiz (hədəf min 70 faiz);
xidmətin yararlığı 99,9 faiz (hədəf min 97 faiz).
Bununla yanaşı, vergi orqanlarının fəaliyyətinin işıqlandırılması və
geniş ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə KİV nümayəndələrinin və ictimai
təşkilatların, müstəqil ekspertlərin iştirakı ilə hesabat dövrü ərzində vergi
siyasəti və vergi islahatlarına həsr olunmuş dəyirmi masa və seminarlar təşkil
edilmişdir. “Vergilər” qəzetinin təşkilatçılığı ilə 2015-ci ildə “Sosial-iqtisadi
hüquqların müdafiəsi: dövlət və vətəndaş məsuliyyəti” və “Vergi öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsində sosial tərəfdaşların rolu” dəyirmi masalar təşkil edilmiş
və qeyd olunan tədbirlərə vətəndaş cəmiyyəti institutları, media və qeyri5
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hökumət təşkilatlarının nümayəndələri cəlb edilmişdırlər.
Hesabat dövründə “Facebook” və “Twitter” sosial şəbəkələrindəki
Vergilər Nazirliyinin rəsmi səhifələrində, “Youtube” video-hostinq serverində
və “video.az” internet səhifəsində vergi orqanlarının fəaliyyəti barədə
ictimaiyyətin məlumatlandırılması mütəmadi olaraq həyata keçirilmişdir. Eyni
zamanda, vergi sahəsində aktual olan mövzular haqda video-müsahibələr də
hazırlandıqca Nazirliyin “Facebook” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində
yerləşdirilir. Nazirliyin “Vergi Dostları” layihəsinə qoşulmuş müəllimlərin
əlaqələndirilməsi, eləcə də onların gördükləri işlər barədə məlumat vermələri
məqsədilə “Facebook” sosial şəbəkəsində eyni adlı qrup yaradılmışdır. 2015ci ildən başlayaraq nazirliyin “Facebook” sosial şəbəkəsindəki səhifəsində
vergilərin ölkəmizin tanınmış simaları vasitəsilə təbliğinə xidmət edən yeni
"Tanınmışlardan ismaric var" video layihə hazırlanmışdır.
Bundan əlavə, vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları tərəfindən
göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin müəyyən edilməsi məqsədilə İnternet vergi
idarəsində (www.e-taxes.gov.az) hər rüb vergi ödəyiciləri arasında sorğu
keçirilir.
Bakı şəhərində və respublikanın digər regionlarında şagird və tələbələr
arasında vergilər mövzusunda müxtəlif yarışlar, müsabiqələr təşkil olunmuş,
həmçinin Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Sarayının Rəsm qalereyası ilə birlikdə
Bakı şəhərində 1 iyun – “Uşaqların beynəlxalq müdafiə günü”nə həsr olunmuş
“Vergilər uşaqların gözü ilə” yaradıcılıq müsabiqəsi keçirilmişdir.
Vergi orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi 2012-2015
məqsədilə 2012-ci ildə Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai
Araşdırılması Departametində, 2013-cü ilidə Vergilər Nazirliyi yanında Vergi
Auditi Departamentində və Vergilər Nazirliyinin Bakıda yeni istifadəyə verilmiş
Vergi ödəyicilərinə Xidmət Mərkəzində, 2014-cü ildə nazirliyin 2 saylı Ərazi
Vergilər Departamentində KİV nümayəndələri üçün “Açıq qapı” günləri
keçirilmişdir.
Bu tədbirlər KİV nümayəndələrini vergi xidmətinin əsas fəaliyyət
istiqamətləri kimi vergi hüquqpozmaları ilə mübarizə sahəsində, vergi auditinin
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təkmilləşdirilməsi və səyyar vergi yoxlamalarının səmərəliliyinin artırılması
istiqamətində görülən işlərlə, habelə vergi xidmətinin yerli vergi orqanlarının
fəaliyyəti ilə, vergi ödəyicilərinə xidmət sahəsində aparılan işlərlə, bu
xidmətlərin səviyyəsinin artırılması üçün görülən tədbirlərlə tanış etmək
məqsədi daşımışdır.
Tədbirlərdə bu sahədə yaxın perspektivdə həyata keçiriləcək işlər
barədə də KİV nümayəndələrinə geniş məlumat verilmişdir.
4. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi
Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə uyğun
Hesabat dövründə Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən elektron 2013-2015
olaraq həyata keçirilən elektron xidmətlər
xidmətlər barədə ildə bir dəfədən az olmayaraq müvafiq ictimai təqdimatlar
barədə ildə bir dəfədən az olmayaraq
təşkil edilmişdir. Bu məqsədlə 2015-ci ildə Moldova və Qazaxıstan Milli Vergi
ictimai təqdimatların keçirilməsi
Administrasiyalarının rəhbərləri üçün təqdimatlar təşkil edilmişdir. Bundan
əlavə, 195 Çağrı Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar 2015-ci ildə
Maliyyə, İqtisadiyyat və Sənaye, Ədliyyə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliklərinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin və Dövlət Sosial Müdafiə
Fondunun nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə "Dövlət orqanlarında çağrı
mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili” mövzusunda təqdimat keçirilmiş, 195 Çağrı
Mərkəzinin yaradılması və onun icrası sahəsində görülmüş işlər barədə geniş
məlumat verilmişdir. ATV kanalı "İş həmişə var" verilişində Vergilər
Nazirliyinin 195 Çağrı Mərkəzinin və Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzinin
fəaliyyəti barədə süjet yayımlamışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr
tarixli 191 nömrəli Qərarı təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin
Siyahısı”nda hesabat dövrü ərzində hər il müvafiq dəyişikliklər edilmiş və
Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmət növlərinin ümumi sayı
62-yə çatdırılmışdır. Vergilər Nazirliyi tərəfindən hər il yeni yaradılan elektron
xidmətlər barədə məlumatın dövrü mətbuatda, internet saytlarında və TV-də
işıqlandırılması həyata keçirilmişdir.
5. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması
Vergi nəzarəti tədbirləri barədə təhlillərin
Vergi nəzarəti tədbirləri barədə təhlillərin və statistik məlumatların 2013-2015
və statistik məlumatların mütəmadi olaraq mütəmadi olaraq KİV-də dərcinin təmin olunması, eyni zamanda ictimaiyyətin
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məlumatlandırılması və şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə hesabat
dövründə Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər barədə
müxtəlif dövrləri əhatə edən hesabat və statistika məlumatları, o cümlədən
vergi hüquqpozmalarına qarşı mübarizə tədbirləri, operativ vergi nəzarəti
tədbirlərinin aylıq nəticələri, başa çatdırılmış səyyar vergi yoxlamalarının
nəticələri, vergi borclarının alınması və borclu vergi ödəyicilərinin əmlakının
siyahıya alınması sahəsində aparılmış nəzarət tədbirlərinin rüblük nəticələri,
vergi orqanlarının icra məmurlarına edilmiş müraciətləri və icra məmurlarının
təqdimatları əsasında məhkəmələr tərəfindən ölkədən getmək hüququnun
məhdudlaşdırılması barədə qərar qəbul edilmiş borclu fiziki şəxslər üzrə
məlumatlar və borclu vergi ödəyicilərinin siyahısı mətbu və media qurumlarına
press-relizlər formasında təqdim edilmiş, habelə nazirliyin bilavasitə vergi
nəzarətini həyata keçirən strukturlarının rəhbərləri ilə hər il müsahibələr təşkil
edilməklə, KİV-ə göndərilmiş, bu sahədə həyata keçirilən tədbirlər TV-lərdə,
dövrü mətbuatda və elektron KİV-də geniş işıqlandırılmışdır.

Qeyd: (1.1)* - mötərizədə göstərilmiş bəndlər Milli Fəaliyyət Planındakı bəndlərin nömrələrini göstərir.
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