Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 2421 nömrəәli Səәrəәncamı iləә təәsdiq edilmiş
“Açıq Hökuməәtin təәşviqinəә dair 2012-2015-ci illəәr üçün Milli Fəәaliyyəәt Planı”nın icrası iləә bağlı
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn 2014-cü ildəә görülmüş işləәr
№

Təәdbirin adı

1.1
Vergiləәr Nazirliyindəә informasiya
(1.1) azadlığı üzrəә məәsul şəәxsləәrin
*
müəәyyəәn edilməәsi, informasiya
azadlığı iləә bağlı daxili icraat
qaydalarının qəәbul edilməәsi vəә bu
barəәdəә ictimaiyyəәtin
məәlumatlandırılması

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
1. İnformasiya əәldəә edilməәsinin asanlaşdırılması
Vergiləәr Nazirliyindəә informasiya azadlığı üzrəә məәsul şəәxs olaraq Nazirliyin 2012-2014
Analitik informasiya şöbəәsinin rəәisi Mehti Mirsəәlimov müəәyyəәn edilmişdir. Hesabat
ilindəә “Azəәrbaycan Respublikası Vergiləәr Nazirliyindəә İnformasiya azadlığı iləә
bağlı daxili icraat Qaydaları” təәsdiq edilmiş vəә nazirliyinin rəәsmi internet
səәhifəәsindəә (www.taxes.gov.az) yerləәşdirilmişdir.
Hesabat ilindəә Vergiləәr Nazirliyinin inzibati binasında informasiya azadlığının
təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә məәsul vergi xidməәti əәməәkdaşları üçün "İnformasiya
azadlığı sahəәsindəә milli qanunvericilik: təәləәbləәr, icra mexanizmləәri vəә məәsuliyyəәt
təәdbirləәri", "Dövləәt qurumları iləә cəәmiyyəәt arasında əәlaqəәləәrin qurulmasında
informasiya azadlığının rolu", "Dövləәt qurumları iləә KİV arasında etibarlı
münasibəәtləәrin qurulmasının əәsasları", "İnformasiya azadlığının təәmin olunması
sahəәsindəә Vergiləәr Nazirliyinin fəәaliyyəәti: görülmüş işləәr vəә perspektiv istiqaməәtləәr"
mövzularında təәlim keçirilmişdir. Təәlimdəә Media Hüququ İnstitutunun, Məәtbuat
Şurasının, Jurnalistləәrin Həәmkarlar İttifaqının vəә Vergiləәr Nazirliyinin
mütəәxəәssisləәri, həәmçinin nazirliyin struktur vahidləәri üzrəә informasiyaya məәsul
şəәxsləәr iştirak etmiş vəә müzakirəәləәr aparmışdırlar.
İnformasiya azadlığının təәmin edilməәsi məәqsəәdi iləә Vergiləәr Nazirliyinin Təәdris 2012-2014
Məәrkəәzindəә 2014-cü ilin may ayının 23-dəә məәsul vergi xidməәti əәməәkdaşları üçün
“İnformasiya azadlığının təәmin edilməәsi” mövzusunda treninq keçirilmişdir.

1.2 İnformasiya azadlığının təәmin
(1.2) edilməәsi məәqsəәdi iləә məәsul vergi
xidməәti əәməәkdaşları üçün treninqləәrin
keçirilməәsi
2. Dövləәt orqanlarının öz fəәaliyyəәti barəәdəә ictimaiyyəәtəә müntəәzəәm məәlumat verməәsi
2.1 Vergi orqanlarının fəәaliyyəәti barəәdəә
Vergi orqanlarının fəәaliyyəәtinin işıqlandırılması vəә geniş ictimaiyyəәtəә
(2.1) məәlumatların mütəәmadi, yeniləәnmiş
çatdırılması məәqsəәdiləә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsi vasitəәsiləә
əәsaslarla internet səәhifəәləәrindəә
(www.taxes.gov.az) vəә KİV-ləә yüksəәk səәviyyəәli əәməәkdaşlıq hesabat ilindəә davam
yerləәşdirilməәsi
etdirilmişdir. Beləә ki, hesabat ilindəә KIV-əә 127 press-reliz verilmiş, vergi
orqanlarının rəәhbəәr vəәzifəәli şəәxsləәrinin 18 müsahibəәsi hazırlanmış, televiziya
kanallarında, dövrü məәtbuatda vəә intermet portallarında (ümumilikdəә 54 KİV-dəә)
geniş işıqlandırılmışdır. Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinin
(www.taxes.gov.az) “Faydalı” bölməәsinəә vergi orqanları təәrəәfindəәn aparılan
yoxlamaların reqlamentini, onların hüquqi əәsasları barəәdəә dolğun məәlumatı əәks
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2.2 Vergi orqanlarının fəәaliyyəәti barəәdəә
(2.2) illik məәruzəәləәrin təәrtib edilməәsi vəә
internet səәhifəәləәrindəә açıqlanması

2.3 Vergiləәr Nazirliyinin fəәaliyyəәti barəәdəә
(2.3) məәtbuat konfranslarının vəә
ictimaiyyəәtləә birbaşa ünsiyyəәt
formasında təәdbirləәrin keçirilməәsi

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
etdirəәn “Vergi yoxlamaları: əәsaslar vəә proseduralar” adlı alt bölməә əәlavəә
edilmişdir. Bununla beləә, qeyd ediləәn Qanunun 12.1-ci maddəәsinin təәləәbləәri iləә
əәlaqəәdar, yəәni yoxlayıcı orqan təәrəәfindəәn hesabat dövründəә sahibkarlar üçün
daha aktual suallar önəә çəәkilməәkləә, izah olunması təәləәb olunan normativ hüquqi
aktların müddəәaları iləә bağlı məәsləәhəәtləәrin verilməәsi məәqsəәdləә vergi ödəәyiciləәri
üçün aktual olan səәyyar vergi yoxlaması vəә operativ nəәzarəәt istiqaməәtləәri barəәdəә
Vergi ödəәyiciləәrinəә Audit sahəәsi üzrəә 6, Operativ nəәzarəәt sahəәsi üzrəә isəә 7
istiqaməәtdəә müvafiq Bildiriş-məәlumat formaları hazırlanaraq həәmin bölməәdəә
yerləәşdirilmişdir.
Vergiləәr
Nazirliyinin
rəәsmi
internet
səәhifəәsindəә
(www.taxes.gov.az) “Qanunvericilik” bölməәsindəә olan normativ-hüquqi səәnəәdləәrin
yeniləәnməәsi işləәri mütəәmadi olaraq davam etdirilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin fəәaliyyəәti iləә bağlı müvafiq illik məәruzəә 2014-cü ilin yanvar- 2012-2015
fevral aylarında "Vergiləәr" qəәzetindəә dəәrc edilmişdir. Eyni zamanda, Vergiləәr
Nazirliyinin əәvvəәlki ildəә fəәaliyyəәti iləә əәlaqəәdar yekun göstəәriciləәrləә bağlı KİV üçün
məәlumatlar hazırlanmış vəә 2014-cü ilin yanvar ayında ictimaiyyəәtəә açıqlanmışdır.
Həәmçinin Vergiləәr Nazirliyinin vəәzifəәli şəәxsləәrinin iştirakı iləә KİV nümayəәndəәləәri
üçün yekun məәtbuat konfransı keçirilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin fəәaliyyəәti barəәdəә məәtbuat konfranslarının vəә ictimaiyyəәtləә 2012-2015
birbaşa ünsiyyəәt formasında təәdbirləәrin keçirilməәsi məәqsəәdiləә hesabat ilindəә
Vergiləәr Nazirliyinin vəәzifəәli şəәxsləәrinin 12 məәtbuat konfransı vəә brifinqi keçirilmiş,
o cümləәdəәn Nazirliyin rəәhbəәrliyinin KİV nümayəәndəәləәri üçün 1 brifinqi keçirilmişdir.
Bundan əәlavəә, 2014-cü ilin fevral ayında “Azəәrbaycanda vergi sistemi: reallıqlar
vəә perspektivləәr” mövzusunda III Vergi Forumu keçirilmişdir. Vergi ödəәyiciləәri iləә
əәməәkdaşlığın mühüm formatlarından biri olan bu Forumda dövləәt orqanlarının,
Milli Məәclisin, Avropa Birliyinin, Dünya Bankının, İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq vəә İnkişaf
Təәşkilatının, Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təәşkilatının, Bakıda akkreditəә
olunmuş səәfirlikləәrin, ABŞ, Belçika vəә Türkiyəәdəәn gəәlmiş tanınmış iqtisadçıların,
bankların, qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının, sahibkarların ictimai birlikləәrinin vəә kütləәvi
informasiya vasitəәləәrinin nümayəәndəәləәri vəә iş adamları iştirak etmişləәr. 2014-cü
ilin dekabr ayında Azəәrbaycanda Amerika Ticarəәt Palatası (AmCham) vəә Vergiləәr
Nazirliyi təәrəәfindəәn birgəә təәşkil edilmiş “Vergi sistemindəә şəәffaflıq vəә əәməәletməә"
adlı 4-cü İllik Vergi konfransı keçirilmişdir. Təәdbirin işinəә sahibkarların ictimai
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2.4 Vergiləәr Nazirliyinin fəәaliyyəәtini
(2.4) təәnzimləәyəәn qanunvericilik aktlarının
anlaşılan sadəә dildəә yazılmış
versiyasının, bəәləәdçi qaydaların təәrtib
edilməәsi vəә bu məәlumatların
vəәtəәndaşlar arasında təәşviq edilməәsi
2.5 Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet
(2.5) saytında dövləәt proqramlarının icrası
barəәdəә məәlumatların yerləәşdirilməәsi
üçün ayrıca bölməәnin yaradılması

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
birlikləәrinin vəә qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının nümayəәndəәləәri cəәlb edilmişdir.
Hesabat dövrundəә “Vergiləәr” qəәzetinin təәşkilatçılığı iləә “ƏӘməәk Məәcəәlləәsinəә
dəәyişiklikləәr: əәməәk müqaviləәsi qeyri-leqal məәşğulluqla mübarizəә vasitəәsidir”,
"Dövləәt qurumlarının fəәaliyyəәtindəә insan amili” vəә “Elektron xidməәtləәr: çevik vəә
səәməәrəәli idarəәçiliyin mütəәrəәqqi modeli” mövzusunda dəәyirmi masalar keçirilmiş,
bütün təәdbirləәrəә Vergiləәr Nazirliyinin vəәzifəәli şəәxsləәri iləә yanaşı, dövləәt
qurumlarının, sahibkarların ictimai təәşkilatlarının vəә qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının
nümayəәndəәləәri dəә dəәvəәt edilmiş vəә müzakirəәləәrdəә fəәal çıxış etmişləәr.
Hesabat ilindəә vergi qanunvericiliyi vəә vergi inzibatçılığı sahəәsindəә vergi 2012-2015
ödəәyiciləәri üçün zəәruri informasiyanı əәks etdirəәn 14 adda kiçik həәcmli bukletləәr,
kitabça vəә jurnallar ümumilikdəә 117000 sayda (103400 azəәrbaycan dilindəә, 13600
ingilis dilindəә) nəәşr etdirilmiş vəә onların vergi ödəәyiciləәrinəә çatdırılması üçün
müvafiq təәdbirləәr görülmüşdür.

Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəә (www.taxes.gov.az) dövləәt
proqramlarının icrası barəәdəә məәlumatların yerləәşdirilməәsi məәqsəәdiləә “Statitika hesabat” bölməәsindəә ayrıca “Dövləәt proqramlarının icrası barəәdəә məәlumatlar” adlı
altbölməә yaradılmışdır. Bu bölməәdəә 8 Dövləәt proqramında vəә Təәdbirləәr Planında
həәyata keçirilməәsi Vergiləәr Nazirliyinəә həәvaləә olunmuş təәdbirləәrin icrası üzrəә 2012ci ildəәn başlayaraq illəәr üzrəә görülmüş işləәr barəәdəә məәlumatlar yerləәşdirilir vəә
məәlumatlar həәr il yeniləәnir.
3. Dövləәt orqanlarının fəәaliyyəәtindəә ictimaiyyəәtin iştirakının genişləәndirilməәsi
3.1 Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn vergi
Hesabat ilindəә vergi qanunvericiliyinin təәtbiqi sahəәsindəә vəәtəәndaşlara (vergi
(4.1) qanunvericiliyi iləә bağlı qanun
ödəәyiciləәrinəә) göstəәriləәn xidməәtin səәviyyəәsinin vəә keyfiyyəәtinin müəәyyəәn edilməәsi
layihəәləәrinin hazırlanması prosesinəә
vəә ölçülməәsi məәqsəәdi iləә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəә
vəәtəәndaş cəәmiyyəәti nümayəәndəәləәrinin (www.taxes.gov.az) “Birlikdəә daha yaxşı olaq!”, “Vergi məәsəәləәləәri, o cümləәdəәn
cəәlb edilməәsi, ictimai dinləәməәləәrin
vergi bəәyannaməәləәrinin hazırlanması vəә vergi orqanına göndəәrilməәsi iləә bağlı hara
keçirilməәsi
müraciəәt edirsiniz?” vəә “Alış-veriş zamanı POS-terminaldan istifadəә edirsinizmi?”
mövzuları üzrəә sorgular yerləәşdirilmiş, vergi ödəәyiciləәrinin bununla bağlı fikirləәri
öyrəәnilmiş vəә müzakirəәləәr təәşkil edilmişdir. Bu sorğularda ötəәn dövr əәrzindəә 200
nəәfəәrəә yaxın istifadəәçi iştirak etmişdir.
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3.3 İctimai maraq kəәsb edəәn qəәrarların
(4.3) qəәbul edilməәsi prosesindəә
ictimaiyyəәtin iştirakını genişləәndirməәk
vasitəәsi kimi internet portallarından
istifadəә edilməәsi (vəәtəәndaşların təәklif
vəә rəәyləәrinin qəәbul edilməәsi, ictimai
müzakirəәləәrin təәşkil edilməәsi)

3.3. İctimai maraq kəәsb edəәn qəәrarların
1
qəәbul edilməәsi prosesindəә
(4.3) ictimaiyyəәtin iştirakını genişləәndirməәk
vasitəәsi kimi Vergiləәr Nazirliyinin
rəәsmi internet səәhifəәsindəәn, eləәcəә dəә
nazirliyin facebook vəә digəәr sosial
şəәbəәkəәləәrdəәki səәhifəәləәrindəәn istifadəә
edilməәsi (tanınmış ictimai
xadimləәrdəәn müsahibəәləәrin
götürülməәsi, ictimai müzakirəәləәrin
təәşkil edilməәsi, vəәtəәndaşların təәklif vəә
rəәyləәrinin qəәbul edilməәsi, interaktiv
sual-cavab bölməәləәrinin yaradılması
vəә s.)

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
2014-cü il əәrzindəә vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt strukturları təәrəәfindəәn 279859 2012-2015
vergi ödəәyicisinəә 362967 sayda müxtəәlif növ vergi xidməәtləәri göstəәrilmişdir.
Göstəәriləәn xidməәtləәrin 106104-ü elektron, 92636-sı şifahi, 74143-ü yazılı (kağız
daşıyıcısında) müraciəәtləәrin qəәbulu, 60025-i hazır səәnəәdləәrin təәhvil verilməәsi,
25782-i vergiləәrəә aid əәrizəә, hesabat formalarının, buklet vəә başqa nəәşrləәrin
verilməәsi, 2729-u bəәyannaməәləәrin, hesabatların, arayışların vəә digəәr səәnəәdləәrin
qəәbulu üzrəә xidməәtləәr olmuş, 1548 halda vergi ödəәyiciləәri Xidməәt məәrkəәzləәrindəә
quraşdırılmış özünəәxidməәt komputerləәrindəәn istifadəә etməәkləә müxtəәlif
xidməәtləәrdəәn yararlanmışlar.
Həәmçinin hesabat dövründəә Çağrı Məәrkəәzi təәrəәfindəәn 1736 halda əәrizəә,
şikayəәt vəә məәlumat xarakterli müraciəәtləәr qəәbul olunmuşdur ki, bu da ötəәn ilin
müvafiq dövrü iləә müqayisəәdəә 27,2 faiz çox olmuşdur. Çağrı Məәrkəәzi təәrəәfindəәn
gücləәndirilmiş elektron imzaya dair 19711, o cümləәdəәn ASAN imzaya dair 19538
müraciəәtin cavablandırılması təәmin edilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəә (www.taxes.gov.az) “Haqqında” 2012-2015
bölməәsindəә isəә “Vəәzifəә təәlimatları” alt bölməәsi yaradılmışdır. Bu bölməәdəә dövləәt
vergi xidməәti orqanlarında olan strukturların vəәzifəәli şəәxsləәrinin vəәzifəә vəә
səәlahiyyəәtləәri barəәdəә məәlumatlar yerləәşdirilmişdir.
İnformasiya Azadlığının 2014-cü ildəә apardığı məәrkəәzi dövləәt qurumlarının
onlayn şəәffaflığı monitorinqinin nəәticəәləәrinəә görəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi
internet səәhifəәsi I yerəә layiq görülmüşdür.
Hesabat ilindəә “Facebook” vəә “Twitter” sosial şəәbəәkəәləәrindəәki Vergiləәr
Nazirliyinin rəәsmi səәhifəәləәrindəә, “Youtube” video-hostinq serverindəә vəә “video.az”
internet səәhifəәsindəә vergi orqanlarının fəәaliyyəәti barəәdəә ictimaiyyəәtin
məәlumatlandırılması mütəәmadi olaraq həәyata keçirilmişdir. Vergi sahəәsindəә aktual
olan mövzular haqda video-müsahibəәləәr dəә hazırlandıqca Nazirliyin “Facebook”
sosial şəәbəәkəәsindəәki səәhifəәsindəә yerləәşdirilir. Bundan əәlavəә, Nazirliyin “Facebook”
sosial şəәbəәkəәsindəәki səәhifəәsindəә "FACE-Vizit" layihəәsinin həәyata keçirilməәsi
davam edir.
Bununla yanaşı “Vergi dostları” layihəәsinəә qoşulmuş müəәllimləәrin
əәlaqəәləәndirilməәsi, eləәcəә dəә onların gördükləәri işləәr barəәdəә məәlumat verməәləәri
məәqsəәdiləә “Facebook” sosial şəәbəәkəәsindəә yaradılmış “Vergi dostları” qrupunun
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3.4 Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn “Açıq
(4.4) qapı” vəәtəәndaş forumlarının
keçirilməәsi

4.1 Vergiləәr Nazirliyinin səәlahiyyəәtləәrinəә
(5.2) uyğun olaraq həәyata keçiriləәn
elektron xidməәtləәr barəәdəә ildəә bir
dəәfəәdəәn az olmayaraq ictimai
təәqdimatların keçirilməәsi

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
üzvləәrinin sayı 1856 nəәfəәrəә çatmışdır.
İnternet Vergi İdarəәsindəә “ƏӘməәk müqaviləәsi bildirişləәrinin qeydiyyatı”bölməәsi
yaradılmışdır.
Eyni zamanda 195 Çağrı Məәrkəәzinin xidməәtləәrini dəәyəәrləәndirməәk üçün anket
sorğusunda ötəәn dövr əәrzindəә 171 nəәfəәr iştirak etmişdir.
Hesabat ilindəә Android platformalı smartfon vəә planşetləәr üçün "VERGİ TESTİ"
hazırlanmış vəә istifadəәyəә verilmişdir.
2014-cü ilin dekabr ayında Vergiləәr Nazirliyinin 2 saylı ƏӘrazi Vergiləәr
Departamentindəә KİV nümayəәndəәləәri üçün “Açıq qapı” günü keçirilmişdir. Təәdbir
KİV nümayəәndəәləәrini vergi xidməәtinin yerli vergi orqanlarının fəәaliyyəәti iləә
yaxından tanış etməәk məәqsəәdi daşımış, aparılan işləәr barəәdəә kütləәvi informasiya
vasitəәləәri nümayəәndəәləәrinəә geniş məәlumat verilmişdir.
4. Elektron xidməәtləәrin təәkmilləәşdirilməәsi
2014-cü ilin fevral ayında Avropa Parlamentindəә “İnnovasiya vəә Mobil imza - 2013-2015
Avropa iləә yeni rəәqəәmsal inteqrasiya vasitəәsi kimi” mövzusunda keçiriləәn
konfransda vəә “ASAN İmza”nın Avropa Parlamentindəә təәqdimatı keçirilmişdir. Bu
təәdbirləә bağlı KİV-dəә geniş məәlumatlandırma kampaniyası keçirilmiş, mövzu iləә
bağlı əәlaqəәdar dövləәt qurumlarının iştirakı iləә AzTV-dəә xüsusi verilişin
hazırlanması təәmin edilmişdir.
Hesabat ilinin noyabr ayında Bakıda keçirilmiş İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq
Təәşkilatının (ECO) “Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt“ mövzusunda regional seminarı
keçirilmişdir. Seminarda Tacikistan, Türkməәnistan, Qırğızıstan, İran, Pakistan,
Türkiyəә vəә ƏӘfqanıstanın vergi orqanlarının nümayəәndəәləәri vəә ECO katibliyi iştirak
etmişdir. Seminarda Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn vergi ödəәyiciləәrinəә göstəәriləәn
xidməәtləәr, vergi ödəәyiciləәrinəә göstəәriləәn xidməәtləәrin təәşkilindəә informasiya
məәnbəәləәri, vergi ödəәyiciləәrinəә göstəәriləәn elektron xidməәtləәr, çağrı vəә xidməәt
məәrkəәzləәri, vergi məәdəәniyyəәtinin yüksəәldilməәsindəә maarifləәndirməә vəә
məәlumatlandırmanın rolu barəәdəә təәqdimatlar keçirilmişdir.
Beynəәlxalq Məәtbuat Məәrkəәzindəә “Vergiləәr” qəәzetinin vəә “Professional
mühasib” jurnalının təәşkilatçılığı iləә “Elektron xidməәtləәr: səәməәrəәli idarəәçilik vəә yeni
nailiyyəәtləәr” mövzusunda dövləәt qurumlarının elektron xidməәtləәrinin təәtbiqi
sahəәsindəә həәyata keçiriləәn təәdbirləәr vəә qarşıda duran mühüm vəәzifəәləәrin icrası iləә
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4.2 Rüsumların, vergiləәrin, inzibati
(5.4) cəәriməәləәrin vəә digəәr ödəәnişləәrin
elektron qaydada ödəәnilməәsinin
təәkmilləәşdirilməәsi

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
bağlı məәsəәləәləәrin müzakirəә olunması məәsəәdiləә dəәyirmi masa keçirilmiş, təәdbirdəә
Vergiləәr Nazirliyinin nümayəәndəәləәri dəә iştirak etmişdir.
Hesabat ilindəә “Bakutel-2014” Azəәrbaycan Beynəәlxalq telekommunikasiya
vəә informasiya texnologiyaları səәrgi-konfransı çəәrçivəәsindəә “İKT vasitəәsiləә regional
iqtisadi inkişaf vəә məәdəәni irəәliləәyiş üçün çoxtəәrəәfli platforma” mövzusunda II
Regional İnternet İdarəәçilik Forumunda (RİİF) "Vergiləәr Nazirliyindəә
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemləәrinin təәtbiqi vəә göstəәriləәn elektron
xidməәtləәr" mövzusunda təәqdimat həәyata keçirilmişdir. Həәmçinin, Beynəәlxalq
Məәtbuat Məәrkəәzindəә “Elektron Xidməәtləәr vəә Elektron Hökuməәt İnfrastrukturunun
Qiyməәtləәndirilməәsi” hesabatının təәqdimatı keçirilmişdir. Bu təәdbirdəә Vergiləәr
Nazirliyi təәrəәfindəәn göstəәriləәn xidməәtləәrin üstünlükləәri barəәdəә müzakirəәləәr
aparılmışdır.
Azəәrbaycan Respublikasının Məәrkəәzi Bankının Kütləәvi Ödəәnişləәr üzrəә 2013-2014
Məәrkəәzləәşdirilmiş İnformasiya Sisteminin texniki vəә funksional imkanları
genişləәndiriləәrəәk yaradılmış “Höküməәt Ödəәniş Portal”ı iləә əәlaqəәdar olaraq Məәrkəәzi
Bank təәrfindəәn hazırlanmış “Kütləәvi Ödəәnişləәr üzrəә Məәrkəәzləәşdirilmiş İnformasiya
Sistemi iləә əәməәliyyatların aparılmasına dair Kollektiv Saziş”in yeni layihəәsinəә,
habeləә Azəәrbaycan Respublikasının Məәrkəәzi Bankı təәrəәfindəәn hazırlanmış
“Ödəәniş xidməәtləәri haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanununun layihəәsinəә
vəә bununla əәlaqəәdar digəәr qanunvericilik aktlarına dəәyişiklikləәrəә aid layihəәləәrəә
elektron ödəәnişləәrin təәkmilləәşdirilməәsi məәqsəәdiləә müvafiq təәklifləәrin verilməәsi üzrəә
Vergiləәr Nazirliyindəә müzakirəәləәr aparılmışdır.
Vergi vəә rüsumların internet vasitəәsiləә ödəәnilməәsi üçün elektron ödəәniş
sisteminin təәtbiqi nəәticəәsindəә 2014-cü il əәrzindəә 314,1 milyon manatdan artıq
vəәsait dövləәt büdcəәsinəә elektron qaydada ödəәnilmişdir ki, bu da 2013-cü iləә
nisbəәtəәn 140,0 milyon manat çoxdur.
Bununla yanaşı, Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn baxılan inzibati xəәtalar üzrəә
kəәsilmiş cəәriməәləәrin ASAN ÖDƏӘNİŞ sistemi üzəәrindəәn elektron şəәkildəә
ödəәnilməәsinin təәmin edilməәsi iləә əәlaqəәdar proqram təәminatının hazırlanması
məәqsəәdiləә cari ildəә Texniki tapşırıq hazırlanaraq aidiyyəәti üzrəә təәqdim edilmişdir.
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4.3 Regionlarda əәhalinin elektron
(5.5) xidməәtləәrdəәn istifadəә imkanlarının
artırılması üzrəә təәdbirləәrin həәyata
keçirilməәsi

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 2013-2014
nömrəәli Qəәrarı iləә təәsdiq edilmiş “Elektron xidməәt növləәrinin Siyahısı”nda
dəәyişiklikləәr edilmiş vəә Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn göstəәriləәn elektron xidməәt
növləәri siyahısına daha 3 elektron xidməәt əәlavəә ediləәrəәk elektron xidməәtləәrin
ümumi sayı 60-a çatdırılmış, onlardan da hazırda 58-i aktivdir.
Bundan əәlavəә, Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn “Gəәlir vəә ya məәnfəәəәt vergisinin
hesabatının verilməәsi müddəәtinin uzadılması barəәdəә əәrizəәləәrin qəәbulu”,
“Azəәrbaycan Respublikasında kommersiya hüquqi şəәxsin adının bron (rezerv)
edilməәsi” vəә “Çağrı Məәrkəәzi vasitəәsi iləә Sadəәləәşdirilmiş verginin bəәyannaməәsinin
təәqdim edilməәsi” üzrəә elektron xidməәtləәrin layihəәsi hazırlanmış vəә onların da
“Elektron xidməәt növləәrinin Siyahısı”na əәlavəә edilməәsi üçün Nazirləәr Kabinetinəә
müraciəәt edilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin 11 iyul 2013-cü il tarixli əәmri iləә təәsdiq edilmiş “Vergi
ödəәyiciləәrinəә xidməәtləәrin vahid standartları”na əәsasəәn vergi ödəәyiciləәrinəә 124 adda
xidməәt göstəәrilir.
Bunlarla yanaşı, “Onlayn kargüzarlıq” sistemindəә onlayn formada təәrtib ediləәn
əәrizəәləәr sırasına yeni əәrizəә formaları əәlavəә edilməәkləә onların sayı 32-yəә
çatdırılmışdır.
5. Maliyyəә nəәzarəәtini həәyata keçirəәn orqanların fəәaliyyəәtindəә şəәffaflığın artırılması
5.1 Dövləәt maliyyəә nəәzarəәtini həәyata
Dövləәt maliyyəә nəәzarəәtini həәyata keçirəәn orqanların səәlahiyyəәtləәrinin 2013-2014
(6.1) keçirəәn orqanların səәlahiyyəәtləәrinin
dəәqiqləәşdirilməәsi vəә maliyyəә nəәzarəәti üzrəә daha təәkmil hüquqi baza təәmin etməәk
dəәqiqləәşdirilməәsi vəә maliyyəә nəәzarəәti üçün maliyyəә nəәzarəәti haqqında qanun layihəәsinin hazırlanmasında iştirak
üzrəә daha təәkmil hüquqi baza təәmin
edilməәsi, aidiyyəәti məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanlarından daxil olan qanun
etməәk üçün maliyyəә nəәzarəәti
layihəәləәrinəә baxılması vəә müvafiq rəәyin verilməәsi iləә bağlı təәdbirin icrası Vergiləәr
haqqında qanun layihəәsinin
Nazirliyi iləә yanaşı, Nazirləәr Kabineti, Hesablama Palatası vəә Maliyyəә Nazirliyinəә
hazırlanmasında iştirak edilməәsi,
dəә həәvaləә edilmişdir. Hesabat ilindəә həәmin təәdbirin əәsas icraçıları təәrəәfindəәn həәr
aidiyyəәti məәrkəәzi icra hakimiyyəәti
hansı səәnəәd vəә ya təәklif layihəәsi Vergiləәr Nazirliyinəә daxil olmamışdır.
orqanlarından daxil olan qanun
layihəәləәrinəә baxılması vəә müvafiq
rəәyin verilməәsi
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5.2 Vergi nəәzarəәti təәdbirləәri barəәdəә
(6.2) təәhlilləәrin vəә statistik məәlumatların
mütəәmadi olaraq KİV-dəә dəәrcinin
təәmin olunması

5.3 Maliyyəә nəәzarəәtindəә informasiya
(6.3) texnologiyalarının təәtbiqi vəә elektron
nəәzarəәt (“e-nəәzarəәt”) sisteminin
yaradılmasında iştirak edilməәsi vəә
bununla bağlı daxil olan səәnəәdləәrəә
(təәklifləәrəә) münasibəәt bildirilməәsi
5.4 Maliyyəә nəәzarəәti orqanlarının
(6.4) qarşılıqlı fəәaliyyəәtinin təәmin edilməәsi,
onlar arasında vahid elektron
informasiya bazasının yaradılması,
informasiya mübadiləәsinin təәşkili
işləәrindəә müvafiq orqanlar təәrəәfindəәn
təәklif daxil olduqda Vergiləәr
Nazirliyinin mütəәxəәssisləәrinin
iştirakının təәmin edilməәsi

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
2014-cü ildəә vergi hüquqpozmalarına qarşı mübarizəә təәdbirləәri, borclu vergi 2013-2015
ödəәyiciləәrinin əәmlakının siyahıya alınması, operativ vergi nəәzarəәti təәdbirləәri barəәdəә
KİV-əә press-relizləәr verilmiş, Vergiləәr Nazirliyinin müvafiq strukturlarının
rəәhbəәrləәrinin müsahibəәləәri hazırlanaraq KİV-əә göndəәrilmiş, bu sahəәdəә həәyata
keçiriləәn təәdbirləәr TV-ləәrdəә, dövrü məәtbuatda vəә elektron KİV-dəә geniş
işıqlandırılmışdır. Beləә ki, hesabat ilindəә həәyata keçirilmiş operativ vergi nəәzarəәti
təәdbirləәrinin aylıq
nəәticəәləәri, başa çatdırılmış səәyyar vergi yoxlamalarının
nəәticəәləәri, vergi borclarının alınması sahəәsindəә aparılmış nəәzarəәt təәdbirləәrinin
rüblük nəәticəәləәri, vergi orqanlarının icra məәmurlarına edilmiş müraciəәtləәri vəә icra
məәmurlarının təәqdimatları əәsasında məәhkəәməәləәr təәrəәfindəәn ölkəәdəәn getməәk
hüququnun məәhdudlaşdırılması barəәdəә qəәrar qəәbul edilmiş borclu fiziki şəәxsləәr
üzrəә məәlumatlar vəә borclu vergi ödəәyiciləәrinin siyahısı ictimaiyyəәtin
məәlumatlandırılması vəә şəәffaflığın təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә kütləәvi informasiya
vasitəәləәrindəә işıqlandırılmışdır. Bununla yanaşı, hesabat ilindəә şou-biznes
nümayəәndəәləәrinin vergiyəә cəәlb edilməәsi barəәdəә geniş müsahibəә, “Vergi
borclarının alınması” mövzusunda geniş məәqaləә “Vergiləәr” vəә digəәr qəәzetləәrdəә
dəәrc edilmişdir.
Azəәrbaycan Respublikası Məәrkəәzi Bankı yanında Maliyyəә Monitorinqi 2013-2014
Xidməәtinin Vergiləәr Nazirliyinin Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemindəәn
istifadəә reqlamentinəә 25 noyabr 2014-cü il tarixindəә dəәyişiklik ediləәrəәk mübadiləә
ediləәn məәlumatların həәcmi genişləәndirilmişdir.
Hesabat ilindəә Azəәrbaycan Respublikasının Məәrkəәzi Bankı yanında Maliyyəә
Monitorinqi Xidməәti Bakıda Dünya Bankı iləә birgəә həәyata keçirdiyi “Cinayəәt yolu iləә
əәldəә edilmiş pul vəәsaitləәrinin vəә ya digəәr əәmlakın leqallaşdırılmasına vəә
terrorçuluğun maliyyəәləәşdirilməәsinəә qarşı mübarizəә sahəәsindəә milli risk
qiyməәtləәndirilməәsi” layihəәsi çəәrçivəәsindəә seminar keçirmiş vəә bu təәdbirdəә Vergiləәr
Nazirliyinin nümayəәndəәsi dəә iştirak etmişdir. Bundan əәlavəә, Azəәrbaycan
Respublikasının Məәrkəәzi Bankının yanında Maliyyəә monitorinq xidməәti iləә
inteqrasiya istiqaməәtindəә Vergiləәr Nazirliyindəә müvafiq veb servisləәr
hazırlanmışdır.

2013-2014
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Təәdbirin adı

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları
İcra müddəәti
6. Vergi nəәzarəәti vəә yoxlamaları prosesindəә şəәffaflığın artırılması
6.1 Vergi ödəәyiciləәrinin vergi
Hesabat
ilindəә
Vergiləәr
Nazirliyinin
rəәsmi
internet
səәhifəәsindəәn 2012-2014
(7.1) qanunvericiliyi iləә bağlı informasiya
(www.taxes.gov.az) istifadəәləәrin sayı 3285007 nəәfəәr, “Sual-cavab” rubrikasına
təәminatının yaxşılaşdırılması
olan müraciəәtləәrin sayı isəә 1414 nəәfəәr olmuşdur. “Sual-cavab” bölməәsindəә
məәqsəәdiləә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi
yerləәşdiriləәn suallara cavabların istifadəәçiləәr təәrəәfindəәn qiyməәtləәndirilməәsi
internet səәhifəәsi, vergi ödəәyiciləәrinəә
mexanizmi yaradılmışdır.
xidməәt strukturları, vergi ödəәyiciləәrinəә
2014-cü ilin fevral ayında vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt strukturlarına Vergiləәr
xidməәt məәrkəәzləәri vaitəәsiləә onlara
Nazirliyinin loqotipini əәks etdirəәn 40 avtomobil ayrılmışdır. Bu avtomobilləәrdəәn
zəәruri məәlumatların çatdırılması,
səәnəәd dövriyyəәsinin təәşkilindəә, ünvanlı (səәyyar) xidməәtin göstəәrilməәsindəә,
hüquq vəә vəәzifəәləәrinin izah edilməәsi,
xüsusiləә dəә POS-terminalların təәtbiqi iləә əәlaqəәdar xidməәtin göstəәrilməәsindəә, vergi
buklet vəә kitabçaların paylanması vəә
ödəәyiciləәri vəә bəәləәdiyyəәləәrləә keçiriləәn görüşləәrdəә, “Vergi Dostları” şəәbəәkəәsinin
vergi ödəәyiciləәri arasında təәbliğat
üzvləәri iləә, o cümləәdəәn məәktəәbləәrdəә keçiriləәn təәdbirləәrdəә, həәmçinin reklam vəә
işinin təәkmilləәşdirilməәsi
təәbliğat işləәrindəә istifadəә olunur. Respublika əәrazisindəә nağdsız ödəәnişləәrin, eləәcəә
dəә POS-terminallardan istifadəәnin genişləәndirilməәsi məәqsəәdiləә dəә cari ilin avqust
ayından iri ticarəәt məәrkəәzləәrindəә “Sürəәtli keçid üçün nağdsız ödəәyin!” layihəәsinin
təәtbiqinəә başlanılmışdır. Layihəәnin təәtbiqindəә məәqsəәd təәsəәrrüfat subyektləәrindəә
(obyektləәrindəә) ayrılmış xüsusi kassalarda digəәr kassalardan fəәrqli olaraq yalnız
nağdsız ödəәnişləәrin qəәbul ediləәrəәk sürəәtli keçidin təәmin edilməәsi, bununla da əәhali
arasında nağdsız ödəәməәnin stimullaşdırılmasıdır.
Eyni zamanda 195 Çağrı Məәrkəәzi təәrəәfindəәn vergi ödəәyiciləәri vəә vəәtəәndaşların
217383 müraciəәti, o cümləәdəәn avtomatik rejimdəә 40018 müraciəәt, birbaşa əәlaqəә
zamanı isəә müfəәttiş-operatorlar təәrəәfindəәn 177365 müraciəәt cavablandırılmışdır.
2014-cü il
əәrzindəә 1537494 mesaj göndəәrilməәkləә vergi ödəәyiciləәri
məәlumatlandırılmışdır. Bundan əәlavəә, aviabiletləәrin üzəәrindəә əәməәk müqaviləәləәrinin
bağlanmasının zəәruriliyi barəәdəә reklamlar yerləәşdirilimişdir. Bakı şəәhəәrindəә
fəәaliyyəәt göstəәrəәn reklam şirkəәtləәri iləә əәldəә edilmiş razılığa əәsasəәn şəәhəәrin müxtəәlif
yeləәrindəә, o cümləәdəәn yol kəәnarlarında, iri ticarəәt məәrkəәzləәrindəә əәməәk
müqaviləәləәrinin bağlanmasının zəәruriliyi mövzusunda həәr ay orta hesabla 90
reklam lövhəәsinin, eləәcəә dəә video çarxların ödəәnişsiz olaraq yerləәşdirilməәsi təәmin
edilmiş vəә işləәr hazırda davam etdirilir.
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