Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 27.12.2011-ci il tarixli 1938 nömrəәli
Səәrəәncamı iləә təәsdiq edilmiş “Azəәrbaycan Respublikasında insan hüquq vəә
azadlıqlarının müdafiəәsinin səәməәrəәliliyini artırmaq sahəәsindəә Milli Fəәaliyyəәt
Proqramı”nda həәyata keçirilməәsi Vergiləәr Nazirliyinəә həәvaləә olunmuş təәdbirləәrin icrası
üzrəә 2014-cü il əәrzindəә görülmüş işləәr barəәdəә
MƏӘLUMAT
1. Sahibkarların vəә istehlakçıların hüquqlarının möhkəәmləәndirilməәsi
Vergi orqanlarının sahibkarlıq subyektləәrinin fəәaliyyəәtinəә qeyri-qanuni müdaxiləәnin
qarşısının alınması məәqsəәdiləә 2014-cü ildəә Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn zəәruri təәdbirləәr
müəәyyəәnləәşdirilib həәyata keçirilmişdir. Bu məәqsəәdləә nazirliyin rəәsmi internet saytında
(www.taxes.gov.az) “Vergi orqanı əәməәkdaşlarının fəәaliyyəәtindəә korrupsiya vəә digəәr
hüquqpozma halları barəәdəә məәlumatın onlayn verilməәsi” elektron xidməәtinəә qeyd ediləәn dövr
əәrzindəә daxil olmuş 26 müraciəәt müvafiq qaydada araşdırılmış vəә aidiyyəәti üzrəә icraata
verilmişdir. Eyni zamanda, vergi orqanlarının əәməәkdaşlarının qanunsuz həәrəәkəәtləәri
(həәrəәkəәtsizlikləәri) barəәdəә daxil olmuş 278 müraciəәtəә (o cümləәdəәn, 69-u eyni vəә 30-u təәkrar
olmuşdur), habeləә sistemdaxili strukturlardan daxil olmuş 14 təәqdimata baxılaraq təәsdiqini
tapmış faktlar üzrəә vergi ödəәyiciləәrinin vəә vəәtəәndaşların pozulmuş hüquqları bəәrpa edilmiş,
müraciəәt edəәn şəәxsləәrəә mahiyyəәti üzrəә cavablar verilmişdir. Bu sahəәdəә nöqsana yol vermiş
58 əәməәkdaş barəәsindəә nazirliyin müvafiq əәmrləәri iləә intizam təәnbehi təәdbirləәri görülmüşdür.
Hesabat ilindəә vergi ödəәyiciləәrindəәn daxil olmuş müraciəәtləәr üzrəә Vergiləәr Nazirliyinin
Vergi Apellyasiya Şurasında Vergi Məәcəәlləәsinin, “İnzibati icraat haqqında” Azəәrbaycan
Respublikasının Qanununun, “Vergiləәr Nazirliyinin Vergi Apelyasiya Şurası haqqında
ƏӘsasnaməә”nin təәləәbləәrinəә uyğun baxılmış vəә nəәticəәsinəә dair müvafiq qəәrarlar çıxarılmışdır.
Hesabat ilindəә Şuranın icraatına vergi ödəәyiciləәrindəәn (vəә ya vəәtəәndaşlardan) ümumilikdəә 24
müraciəәt daxil olmuşdur ki, bunlardan 2-si təәmin edilmiş, 18-i təәmin edilməәmiş, 2-si qisməәn
təәmin edilmiş, 1-i baxılmadan saxlanılmış, 1 şikayəәt isəә icraatdadır.
Videoqəәbullarının təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә 10.06.2013-cü il tarixdəәn “Polikom”
proqramı vasitəәsiləә qəәbulların video konfrans şəәklindəә keçirilməәsinəә başlanılmış vəә ötəәn
müddəәt əәrzindəә vəәtəәndaşlarla 17 videoqəәbul təәşkil edilmişdir.
Vergi orqanları təәrəәfindəәn vergi ödəәyiciləәrindəә səәyyar vəә operativ vergi nəәzarəәti təәdbirləәri
Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 15 fevral 2011-ci il tarixli 383 nömrəәli Fəәrmanı iləә
təәsdiq edilmiş “Sahibkarlıq sahəәsindəә aparılan yoxlamaların vahid məәlumat reyestrinin
forması vəә aparılması qaydası haqqında ƏӘsasnaməә”nin təәləәbləәrinəә uyğun olaraq həәyata
keçirilir. Bu qayda iləә hesabat ilindəә başa çatdırılan 11254 səәyyar vergi yoxlaması müvafiq
qanunvericiliyin təәləәbləәri nəәzəәrəә alınmaqla təәyin edilmişdir. Yoxlamalar zamanı 11190 vergi

ödəәyicisindəә vergiləәrin hesablanması vəә ödəәnməәsindəә qanun pozuntuları aşkar edilmiş,
556,1 milyon manat əәlavəә vəәsait hesablanmış vəә 337,2 milyon manat maliyyəә sanksiyası
(faizləә birlikdəә) təәtbiq edilmişdir.
Sahibkarlıq fəәaliyyəәtindəә mövcud problemləәrin öyrəәnilməәsi vəә həәlli məәqsəәdiləә hesabat
ilindəә vergi orqanları təәrəәfindəәn 1179 görüş keçirilmiş, 20506 vergi ödəәyicisinəә səәyyar
məәlumatlandırma xidməәti göstəәrilmişdir. Vergi əәməәkdaşlarının həәrəәkəәt vəә ya həәrəәkəәtsizliyi
barəәdəә 195 Çağrı Məәrkəәzinəә daxil olmuş 916 müraciəәt araşdırma məәqsəәdiləә icarata
götürülmüşdür. Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəәki (www.taxes.gov.az) “Vergiləәr
naziri iləә əәlaqəә” bölməәsinəә hesabat dövründəә 577 müraciəәt daxil olmuşdur.
Hesabat ilindəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəәn (www.taxes.gov.az)
istifadəәləәrin sayı 3285007, “Sual-cavab” rubrikasına olan müraciəәtləәrin sayı isəә 1414
olmuşdur.
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“Qanunvericilik” bölməәsindəә olan normativ-hüquqi səәnəәdləәrin yeniləәnməәsi işləәri mütəәmadi
olaraq davam etdirilmişdir. Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəә (www.taxes.gov.az)
“Sahibkarlıq sahəәsindəә aparılan yoxlamaların təәnzimləәnməәsi vəә sahibkarlığın maraqlarının
müdafiəәsi haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının Qanununun qüvvəәyəә minməәsi iləә əәlaqəәdar
vergi orqanları təәrəәfindəәn aparılan yoxlamaların reqlamentini, onların hüquqi əәsasları barəәdəә
dolğun məәlumatı əәks etdirəәn “Vergi yoxlamaları: əәsaslar vəә prosedurlar” bölməәsi yaradılmış
vəә həәmin bölməәdəә müvafiq səәnəәdləәr yerləәşdirilmişdir. 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 üzrəә 13 istiqaməәt barəәdəә müvafiq
bildiriş-məәlumat formaları hazırlanaraq həәmin bölməәdəә yerləәşdirilmişdir.
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məәrkəәzləәrindəәn vəә orada xidməәt göstəәrəәn təәmsilçiləәrdəәn vergi ödəәyiciləәrinin vəә vəәtəәndaşların
razı qalma səәviyyəәsinin ölçülməәsi vəә vergi ödəәyiciləәrinin fikirləәrinin öyrəәnilməәsi məәqsəәdiləә
hesabat dövründəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsi (www.taxes.gov.az) vasitəәsiləә
“İrad vəә təәklifləәriniz bizim üçün əәhəәmiyyəәtlidir” vəә “Birlikdəә daha yaxşı olaq!” adlı anketsorğusu layihəәləәri təәtbiq edilmiş vəә bu anket sorğularında ümumilikdəә 327 nəәfəәr iştirak
etmişdir.
Bununla yanaşı, “Facebook” vəә “Twitter” sosial şəәbəәkəәləәrindəәki Vergiləәr Nazirliyinin
rəәsmi səәhifəәləәrindəә, “Youtube” video hostinq serverindəә vəә video.az saytında vergi
orqanlarının fəәaliyyəәti barəәdəә mütəәmadi olaraq ictimaiyyəәtin məәlumatlandırılması, habeləә
vergi qanunvericiliyi vəә inzibatçılığı barəәdəә vergi ödəәyiciləәrinin məәlumatlandırılması
məәqsəәdiləә nazirliyin “Facebook” sosial şəәbəәkəәsindəәki səәhifəәsindəә “FACE-Vizit” vəә “Onlayn
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müfəәttiş” adlı layihəәləәri üzrəә işləәr davam etdirilmişdir. Bundan əәlavəә, “Siz, görünmürsünüz!”,
“Özünü əәvvəәlcəәdəәn qoru - müqaviləә bağla!”, “Nağdsız alış-verişəә səәn dəә qoşul! Sürəәtli keçid
üçün nağdsız ödəә”, “ASAN imza: innovativ xidməәtləәr - xoşbəәxtliyinizin həәr anı üçün”, “POSterminal iləә ödəәniş, ödəәnişin qaytarılması vəә “Z” hesabatının çıxarılmasının video təәlimatı”,
“Alış-veriş zamanı haqlarınızın qorunmasını istəәyirsinizsəә, çek təәləәb edin”, “ƏӘn böyük
dəәyəәriniz alıcılarınızdır! Onları düşünün!”, “Vergiləәri ödəәyəәk - həәmvəәtəәnləәrimizəә nümunəә,
gözəәl gəәləәcəәyəә layiq olaq”, “Vergiləәri ödəә - inkişafa dəәstəәk ol” adlı təәbliğat xarakterli video
çarxlar, “Universal Çağrı Məәrkəәzi layihəәsi çəәrçivəәsindəә keçiriləәn treninqləәrləә bağlı sertifikatlar
sahibləәrinəә təәqdim olundu”, “Vergiləәr uşaqların gözü iləә” əәnəәnəәvi rəәsm vəә inşa müsabiqəәsi
keçirilmişdir”, “Azəәrbaycanın vergi sistemi: reallıqlar vəә prespektivləәr” mövzusunda III Vergi
Forumunun plenar iclası keçirilmişdir” adlı süjetləәr nazirliyin “Facebook” sosial şəәbəәkəәsindəә
yerləәşdirilmişdir.
Eyni zamanda vergi ödəәyiciləәri vəә “Vergi Dostları” iləә keçiriləәn görüşləәrdəә vergi
ödəәyiciləәrinin hüquq vəә vəәzifəәləәri, vergi orqanı əәməәkdaşlarının həәrəәkəәtinəә (həәrəәkəәtsizliyinəә)
dair müraciəәt imkanları barəәdəә əәtraflı məәlumat verilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinəә daxil olan istifadəәçiləәrin axtardıqları
məәlumatları tez vəә rahat tapması üçün “Onlayn bəәləәdçi” xidməәti istifadəәyəә verilmişdir. Bu
xidməәtin vasitəәsiləә internet səәhifəәsindəә məәlumatların tapılmasında çəәtinlik çəәkəәn istifadəәçiləәrəә
canlı rejimdəә müvafiq linkin təәqdim edilməәsi həәyata keçirilir.
“Borclu vergi ödəәyiciləәri barəәdəә məәlumat” bölməәsi, “Qanunvericilik” altbölməәləәri, “ASANimza” bölməәsi yeniləәnmiş vəә həәmin bölməәdəә müvafiq səәnəәdləәr yerləәşdirilmişdir. “Sual-cavab”
bölməәsindəә yerləәşdiriləәn suallara cavabların istifadəәçiləәr təәrəәfindəәn qiyməәtləәndirilməәsi
mexanizmi yaradılmışdır.
Sahibkarlığın təәşviqinəә yönəәlmiş vergi siyasəәtinin həәyata keçirilməәsi istiqaməәtindəә vergi
qanunvericiliyi vəә vergi inzibatçılığı sahəәsindəә vergi ödəәyiciləәri üçün zəәruri informasiyanı əәks
etdirəәn 14 adda kiçik həәcmli bukletləәr, Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsi
(www.taxes.gov.az) barəәdəә kitabça vəә Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görəә təәtbiq ediləәn
məәsuliyyəәt təәdbirləәri haqqında "Yaddaş" hazırlanmış vəә 117 min sayda (103,4 min sayda
azəәrbaycan dilindəә, 13,6 min sayda ingilis dilindəә) nəәşr etdiriləәrəәk vergi ödəәyiciləәrinəә
çatdırılması üçün müvafiq təәdbirləәr görülmüşdür.
Vergi orqanlarının fəәaliyyəәtinin işıqlandırılması vəә geniş ictimaiyyəәtəә çatdırılması
məәqsəәdiləә hesabat ilindəә “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, Beynəәlxalq Maliyyəә Korporasiyasının, Avropadaxili Vergi Administrasiyaları
Təәşkilatının, Bakıda akkreditəә olunmuş səәfirlikləәrin, Türkiyəәnin, Gürcüstanın vəә Qazaxıstanın
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vergi xidməәti orqanlarının, tanınmış iqtisadçıların, bankların, qeyri-hökuməәt təәşkilatlarının,
sahibkarların ictimai birlikləәrinin vəә kütləәvi informasiya vasitəәləәri nümayəәndəәləәri vəә iş adamları
iştirak etmişləәr. Təәdbir KİV-dəә geniş işıqlandırılmışdır.
Milli Fəәaliyyəәt Planına uyğun olaraq hesabat ilindəә 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, vergi orqanlarının şəәffaf fəәaliyyəәti barəәdəә media nümayəәndəәləәrinəә əәtraflı
məәlumat verilmişdir.
Bundan başqa Azəәrbaycanda Amerika Ticarəәt Palatasının (AmCham) Vergiləәr Nazirliyi
iləә birgəә təәşkil etdiyi “Vergi sistemindəә şəәffaflıq vəә əәməәletməә" adlı 4-cü İllik Vergi Konfransı
keçirilmişdir. Təәdbirin KİV-dəә geniş işıqlandırılması təәmin edilmişdir.
Hesabat ilindəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәrliyinin Beynəәlxalq Valyuta Fondu, Dünya
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administrasiyalarının nümayəәndəәləәri iləә görüşləәri barəәdəә press-relizləәrin hazırlanması vəә KİVəә ötürülməәsi təәmin edilmişdir.
Vergi orqanlarının fəәaliyyəәtinin işıqlandırılması vəә geniş ictimaiyyəәtəә çatdırılması
məәqsəәdiləә KİV-ləә yüksəәk səәviyyəәli əәməәkdaşlıq qurulmuş, bu çəәrçivəәdəә “Vergiləәr” qəәzetinin
təәşkilatçılığı iləә hesabat ilindəә “ƏӘməәk Məәcəәlləәsinəә dəәyişiklikləәr: əәməәk müqaviləәsi qeyri-leqal
məәşğulluqla mübarizəә vasitəәsidir”, "Dövləәt qurumlarının fəәaliyyəәtindəә insan amili” vəә “Elektron
xidməәtləәr: çevik vəә səәməәrəәli idarəәçiliyin mütəәrəәqqi modeli” mövzularında dəәyirmi masalar
keçirilmişdir.
Bununla yanaşı, hesabat ilindəә KİV üçün 127 press-reliz verilmiş, vergi orqanlarının
rəәhbəәr vəәzifəәli şəәxsləәrinin KİV üçün 18 müsahibəәsi təәşkil olunmuşdur. Məәrkəәzi televiziya
kanallarında vergiləәrəә dair 450 süjet efirəә verilmiş, internet saytlarında 3660, məәrkəәzi
məәtbuatda 3495 material dəәrc edilmişdir. Bundan başqa, qeyd olunan dövrdəә regional TVləәrdəә vəә yerli məәtbuat orqanlarında ümumilikdəә 310-dəәk süjet vəә material efirəә verilmiş vəә ya
dəәrc olunmuşdur.
KİV nümayəәndəәləәri Vergiləәr Nazirliyinin keçirdiyi müxtəәlif təәdbirləәrəә, o cümləәdəәn III Vergi
Forumuna, Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təәşkilatının (İOTA) İcraiyyəә Şurasının 92-ci
iclasına, İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq Təәşkilatının (ECO) “Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt“ mövzusunda
regional seminarına, ABŞ vəә Azəәrbaycan arasında Amerika Birləәşmiş Ştatlarının Xarici
Hesablar üzrəә Vergi ƏӘməәletməәsi Aktı (FATCA) iləә bağlı Sazişin razılaşdırılması vəә bununla
bağlı keçiriləәn iclasına, Avropa İttifaqının Qonşuluq Siyasəәti çəәrçivəәsindəә “İnsan resurslarının
inkişafı sahəәsindəә Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinəә dəәstəәk” Tvinninq
layihəәsinin təәqdimat məәrasiminəә, vergi orqanlarına işəә qəәbul olunmuş gəәnc kadrlarla vəә test
imtahanlarını uğurla başa vurmuş namizəәdləәrləә görüşləәrəә, Universal Çağrı Məәrkəәzi
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layihəәsinin gedişatı vəә keçirilmiş təәlimləәrdəә iştirak etmiş dövləәt qurumlarının nümayəәndəәləәrinəә
sertifikatların təәqdim edilməәsi iləә bağlı məәrasiməә, eləәcəә dəә vergiləәr nazirinin rayonlarda
vəәtəәndaşlarla görüşləәrinəә cəәlb edilmiş, təәdbirləәrin yüksəәk səәviyyəәdəә işıqlandırılması təәmin
edilmişdir. Vergiləәr Nazirliyinin keçirdiyi “Vergi dostları” şəәbəәkəәsinin yaradılması, xidməәt
məәrkəәzləәrinin açılışları, referat müsabiqəәləәri, olimpiada vəә şahmat yarışları da KİV-dəә geniş
işıqlandırılmışdır.
Azəәrbaycan Respublikası Hökuməәti vəә Litva Respublikası Hökuməәti arasında ikitəәrəәfli
əәməәkdaşlıq üzrəә Hökuməәtləәrarası Komissiyanın Şəәmkir şəәhəәrindəә keçirilmiş 4-cü iclasının,
Azəәrbaycan - Litva biznes-forumunun, həәmçinin iclasın sonunda Azəәrbaycan vəә Litva
arasında

ikitəәrəәfli

əәməәkdaşlıq

üzrəә

Hökuməәtləәrarası

Komissiyasının

4-cü

iclasının

yekunlarına dair Protokolun imzalanması məәrasiminin yerli vəә məәrkəәzi KİV-dəә yüksəәk
səәviyyəәdəә işıqlandırılması təәmin edilmişdir.
Bununla yanaşı, Məәtbuat Şurası vəә Vergiləәr Nazirliyinin “Vergiləәr” qəәzeti Heydəәr
ƏӘliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümü münasibəәtiləә “Heydəәr ƏӘliyev vəә Azəәrbaycanda
vergi siyasəәti” mövzusunda fəәrdi jurnalist yazıları müsabiqəәsi elan etmişdir. Müsabiqəә may
ayı əәrzindəә keçirilmiş, ümumilikdəә müsabiqəәdəә iştirak məәqsəәdiləә KİV-dəә vergi orqanlarının
fəәaliyyəәti iləә bağlı 64 yazı təәqdim edilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn islahatlar vəә elektron xidməәtləәrin təәqdim
olunması, dövləәt-biznes münasibəәtləәri haqqında vergiləәr naziri cəәnab Fazil Məәmməәdovun
“The Business Year” jurnalı üçün növbəәti müsahibəәsi təәşkil olunmuş, müsahibəә bir sıra xarici
vəә yerli KİV-dəә dəәrc edilmişdir.
Vergi borcu olan vergi ödəәyiciləәrinin əәmlaklarının siyahıya alınması prosesi üzrəә vəә
vergi hüquqpozmaları iləә mübarizəәyəә həәsr olunmuş 16 videoçəәkiliş aparılmış vəә bununla
bağlı telekanallarda 112 süjet efirəә verilmişdir.
İctimaiyyəәtin geniş məәlumatlandırılması üçün vergi bəәyannaməәləәrinin təәqdim edilməәsi
(31 yanvar vəә 31 mart), eləәcəә dəә əәməәk müqaviləәləәri iləә bağlı reklam çarxlarının hazırlanaraq
onların müxtəәlif televiziya kanallarında vəә elektron KİV-dəә (www.1news.az, www.apa.az vəә
www.trend.az saytlarında 25 faiz trafikləә) verilməәsi təәmin edilmişdir.
2.

Korrupsiya

iləә

mübarizəәnin

gücləәndirilməәsi

potensialının

artırılması,

milli

mexanizmləәrin inkişafı, habeləә bu sahəәdəә institusional islahatların davam etdirilməәsi
Vergiləәr Nazirliyinin Təәdris Məәrkəәzindəә korrupsiyaya qarşı mübarizəә, etik davranış,
maraqların toqquşması, məәlumat azadlığı məәsəәləәləәri mövzularında terninqləәrinin keçirilməәsi
məәqsəәdiləә 2014-cü ilin ”Kombinəә edilmiş təәhsil sistemi təәtbiq edilməәkləә ilkin hazırlıq
kurslarının təәşkili vəә keçirilməәsi barəәdəә” təәdris-mövzu planına “Korrupsiyaya qarşı mübarizəә,
etik davranış, maraqların toqquşması məәsəәləәləәri”, “Vəәtəәndaşlardan daxil olan müraciəәtləәrəә
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baxılması vəә nəәticəәləәrinin rəәsmiləәşdirilməәsi” vəә “Daxili nəәzarəәt sistemi çəәrçivəәsindəә daxili
nəәzarəәt təәdbirləәrinin keçirilməәsi” mövzuları daxil edilmiş vəә cari ilin 20 iyun, 20 oktyabr vəә 17
noyabr tarixləәrindəә nazirliyin orta menecerləәr vəә mütəәxəәssisləәr qrupuna aid ediləәn
əәməәkdaşlar vəә daxili nəәzarəәt qruplarının rəәhbəәrləәri üçün təәlimləәr keçirilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin əәməәkdaşları xarici ölkəәləәrin təәcrübəәləәrinin öyrəәnilməәsi məәqsəәdiləә bir
sıra beynəәlxalq təәşkilatların təәşkil etdikləәri təәdbirləәrdəә dəә iştirak etmişdirləәr.
2014-cü ilin fevral ayında Moldova Respublikasının paytaxtı Kişinyov şəәhəәrindəә vergi
sistemindəә korrupsiya halları iləә mübarizəә mövzusunda təәcrübəә mübadiləәsindəә nazirliyin
nümayəәndəә heyəәti, 2014-cü ilin 19-21 mart tarixləәrindəә Macarısan Respublikasının paytaxtı
Budapeşt şəәhəәrindəә Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təәşkilatı (İOTA) təәrəәfindəәn ƏӘDV
fırıldaqçılığına qarşı mübarizəә üzrəә Forumda nazirliyin 1 nəәfəәr əәməәkdaşı, 2014-cü ilin 24-27
noyabr tarixləәrindəә Estoniyanın paytaxtı Tallin şəәhəәrindəә Estoniya Şəәrq Təәrəәfdaşlığı Məәrkəәzi
iləә birgəә Azəәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövləәt Qulluğu Məәsəәləәləәri üzrəә
Komissiya təәrəәfindəәn “Təәlim təәləәbatlarının qiyməәtləәndirilməәsi” mövzusunda təәlimdəә nazirliyin
1 nəәfəәr əәməәkdaşı, 2014-cü ilin 1–19 dekabr tarixləәrindəә İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq vəә İnkişaf
Təәşkilatı (OECD) təәrəәfindəәn İtaliyanın Roma şəәhəәrindəә keçiriləәn vergi cinayəәtləәrinin
araşdırılması sahəәsindəә çalışan mütəәxəәssisləәr üçün beynəәlxalq proqramda nazirliyin 1 nəәfəәr
əәməәkdaşı iştirak etmişdirləәr. Bununla yanaşı, Vergiləәr Nazirliyinin əәməәkdaşlarından ibarəәt
nümayəәndəә heyəәtinin 2014-cü ilin 3-4 sentyabr tarixləәrindəә Sinqapur şəәhəәrinəә səәfəәri təәşkil
edilmişdir. Səәfəәrin məәqsəәdi “Vergi saxtakarlığına qarşı təәhqiqat aləәti-Forensic”, “Riskləәrin
təәhlili”, eləәcəә dəә “İnsan resurslarının idarəә edilməәsi” kimi sahəәləәrdəә təәcrübəә mübadiləәsi
olmuşdur.
Eyni zamanda, 2014-cü ilin iyun ayının 11-13 tarixləәrindəә Moldova Respublikasının
Maliyyəә Nazirliyi yanında Baş Dövləәt Vergi Müfəәttişliyinin nümayəәndəәləәri Vergiləәr Nazirliyinin
aparatının struktur bölməәləәrindəә vəә yerli vergi orqanlarında təәcrübəә mübadiləәsindəә
olmuşdurlar. 2014-cü ilin 19-21 noyabr tarixləәrindəә Bakıda Beynəәlxalq Anti-Korrupsiya
Akademiyasının (İACA) beynəәlxalq təәşkilat olaraq təәsis edilməәsinəә dair Müqaviləәyəә təәrəәf
dövləәtləәrin 3-cü Baş Assambleyası keçirilmişdir. Həәmin təәdbirdəә vergiləәr nazirinin müavini
Sahib ƏӘləәkbəәrov iştirak etmişdir.
2014-cü ilin sentyabr ayının 24-dəә İspaniyanın Maliyyəә Nazirliyi vəә Fransanın Baş Vergi
Direktoratının

təәrəәfdaşı

olduğu

“İnsan

resurslarının

inkişafı

sahəәsindəә

Azəәrbaycan

Respublikası Vergiləәr Nazirliyinəә dəәstəәk” adlı Tvinninq layihəәsinəә başlanılmışdır. Layihəәnin
birinci komponenti İnsan resurslarının inkişafı iləә bağlı uzunmüddəәtli strategiyanın
hazırlanmasını, ikinci komponenti insan resurslarının idarəә edilməәsi üzrəә nazirliyin mövcud
normativ bazasının yeniləәşdirilməәsini, üçüncü komponenti isəә Nazirliyin təәdris-təәlim sisteminin
modernləәşdirilməәsini nəәzəәrdəә tutur.
6

Hesabat ilindəә Təәləәbəә Qəәbulu Üzrəә Dövləәt Komissiyası iləә birlikdəә dövləәt vergi
orqanlarına işəә qəәbulla bağlı iki müsabiqəә keçirilmişdir.
5 may 2014-cü il tarixdəә elan edilmiş birinci müsabiqəәdəә iştirak etməәk üçün müraciəәt
edəәnləәrdəәn 1931 nəәfəәrin səәnəәdləәri qanunvericiliyəә uyğun olaraq yoxlanılmaqla qəәbul
edilmişdir. Test imtahanında iştirak etmiş 1390 nəәfəәrdəәn 76-sı uğur qazanaraq müsahibəә
məәrhəәləәsinəә buraxılmış, onlardan 58-i müsahibəә nəәticəәsindəә müvafiq vakant vəәzifəәyəә uyğun
hesab edilmişdir. Müsabiqəәni müvəәffəәqiyyəәtləә başa vuran 55 namizəәd vakant vəәzifəәləәrəә təәyin
edilmiş, digəәr 3 nəәfəәr isəә kadr ehtiyatına daxil edilmişdir. Kadr ehtiyatına daxil edilmiş
namizəәdləәrdəәn 2-si təәklif olunan müvafiq vakant vəәzifəәləәrdəәn imtina etdiyinəә görəә ehtiyatdan
çıxarılmışdır.
20 oktyabr 2014-cü il tarixdəә elan edilmiş ikinci müsabiqəәdəә isəә iştirak etməәk üçün
müraciəәt edəәnləәrdəәn 1717 nəәfəәrin səәnəәdləәri qanunvericiliyəә uyğun olaraq yoxlanılmaqla
qəәbul edilmişdir. Test imtahanında iştirak etmiş 1373 nəәfəәrdəәn 289-u uğur qazanaraq
müsahibəә məәrhəәləәsinəә buraxılmış, onlardan 164-ü müsahibəә nəәticəәsindəә müvafiq vakant
vəәzifəәyəә uyğun hesab edilmişdir. Hazırda həәmin namizəәdləәrin vəәzifəәləәrəә təәyinatı prosesi
davam edir. Qeyd olunan bütün prosesləәr müvafiq qanunvericiliyəә uyğun vəә şəәffaflıq
əәsasında həәyata keçirilmiş, işəә qəәbulun şəәrtləәri vəә nəәticəәləәri haqqında vaxtında ictimaiyyəәtəә
məәlumat verilmişdir.
3. Elektron xidməәtləәrin həәyata keçirilməәsinin təәmin edilməәsi
Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 23.05.2011-ci il tarixli 429 nömrəәli “Dövləәt
orqanlarının elektron xidməәtləәr göstəәrməәsinin təәşkili sahəәsindəә bəәzi təәdbirləәr haqqında”
Fəәrmanının icrası məәqsəәdiləә Vergiləәr Nazirliyinin 16.06.2011-ci il tarixli Kollegiya qəәrarı iləә
Təәdbirləәr Planı təәsdiq edilmişdir. Bu Fəәrmanla əәlaqəәdar təәsdiq edilmiş Azəәrbaycan
Respublikası Nazirləәr Kabinetinin 07.06.2011-ci il tarixli 147s nömrəәli Səәrəәncamının 3-cü
bəәndinin icrası iləә bağlı Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn görülmüş işləәr barəәdəә aylıq hesabatlar
Nazirləәr Kabinetinəә mütəәmadi olaraq təәqdim edilir.
Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 06.07.2012-ci il tarixli 676 nömrəәli Fəәrmanı iləә
edilmiş dəәyişikliəә əәsasəәn “Dövləәt orqanlarının elektron xidməәtləәr göstəәrməәsinin təәşkili
sahəәsindəә bəәzi təәdbirləәr haqqında” Fəәrmanın 2.1-ci hissəәsindəә məәrkəәzi icra hakimiyyəәti
orqanlarına göstəәrdikləәri həәr bir elektron xidməәt üzrəә ayrıca inzibati reqlamentin müəәyyəәn
edilməәsi tapşırılmışdır.
Bununla yanaşı, “Məәrkəәzi icra hakimiyyəәti orqanları təәrəәfindəәn konkret sahəәləәr üzrəә
elektron xidməәtləәr göstəәrilməәsi Qaydaları”nın vəә “Elektron xidməәt növləәrinin Siyahısı”nın
təәsdiq edilməәsi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr Kabinetinin 24.11.2011-ci il
tarixli 191 nömrəәli qəәrarında dəәyişiklikləәr edilməәsi barəәdəә” Nazirləәr Kabinetinin 17.10.2012-ci
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il tarixli 235 nömrəәli Qəәrarı iləә “Elektron xidməәt növləәrinin Siyahısı” yeni redaksiyada təәsdiq
ediləәrəәk Vergiləәr Nazirliyinəә 60 əәdəәd elektron xidməәt növünün göstəәrilməәsi həәvaləә edilmişdir
ki, onlardan da hazırda 58-i aktivdir.
Rüsumların, vergiləәrin, inzibati cəәriməәləәrin vəә digəәr ödəәnişləәrin elektron qaydada
ödəәnilməәsinin təәkmilləәşdirilməәsi iləә bağlı işləәr davam etdirilmişdir. Bu istiqaməәtdəә görülmüş
işləәrin nəәticəәsidir ki, rüsum, vergi, inzibati cəәriməә vəә digəәr ödəәnişləәrin elektron qaydada
ödəәnilməәsinin təәkmilləәşdirilməәsi sayəәsindəә vergi ödəәyiciləәri təәrəәfindəәn 2013-cü il əәrzindəә
835,6 min sayda 174,1 milyon manat məәbləәğindəә ödəәniş edilmişdirsəә, 2014-cü ildəә bu
ödəәnişləәrin sayı 1,4 dəәfəә artaraq 1,14 milyon vahidəә, ödəәnişləәrin məәbləәği isəә 1,7 dəәfəә artaraq
303,5 milyon manata çatmışdır.
Şəәffaflığın artırılması vəә korrupsiyaya qarşı mübarizəәnin gücləәndirilməәsi məәqsəәdiləә
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn göstəәriləәn elektron xidməәtləәrin çeşidinin artırılması vəә
təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә hesabat dövründəә elektron qaydada təәqdim edilmiş əәrizəәyəә
əәsasəәn 226 fəәrdi sahibkar qeydiyyata alınmış vəә onlara VÖEN verilmişdir. İl əәrzindəә elektron
üsulla uçota alınmış fəәrdi sahibkarların ümumi qeydiyyatda xüsusi çəәkisi 0,3 faiz olmuşdur.
Ölkəәdəә təәtbiq ediləәn kommersiya hüquqi şəәxsləәrin e-qeydiyyat sistemi vasitəәsiləә 7045
yerli investisiyalı məәhdud məәsuliyyəәtli cəәmiyyəәt dövləәt qeydiyyatına alınmışdır. Hesabat
dövründəә 2809 yerli investisiyalı məәhdud məәsuliyyəәtli cəәmiyyəәt elektron qaydada təәqdim
etdiyi əәrizəәyəә əәsasəәn dövləәt qeydiyyatına alınmışdır. Həәmin dövrdəә kommersiya hüquqi
şəәxsləәr üzrəә elektron üsulla aparılmış qeydiyyatın xüsusi çəәkisi 39,3 faiz olmuşdur.
Hesabat dövründəә vergi ödəәyiciləәrinəә internet üzəәrindəәn göstəәriləәn elektron xidməәtləәrin
çeşidi vəә həәcmi genişləәndirilmişdir. Beləә ki, Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr Kabinetinin
21.11.2011-ci il tarixli 191 nömrəәli Qəәrarı iləә təәsdiq edilmiş “Elektron xidməәtləәrin siyahısı”na
daxil edilmiş daha 7 elektron xidməәt, o cümləәdəәn “Vergi ödəәyicisinin təәsəәrrüfat subyektinin
(obyektinin) onlayn qeydiyyatı”, “Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin onlayn
qeydiyyatı”, “Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması”,
“ƏӘDV məәqsəәdləәri üçün qeydiyyatın onlayn ləәğv edilməәsi”, “Vergi partnyorluğu Sazişi”nin
bağlanması üçün əәrizəәləәrin qəәbulu”, “Cari vergi ödəәməәləәrinin hesablanması haqqında
Arayış”ın təәqdim edilməәsi vəә “Azəәrbaycan Respublikasında kommersiya hüquqi şəәxsləәrin
dövləәt qeydiyyatı haqqında məәlumatın dəәrc edildiyi məәtbu nəәşrdəә kommersiya hüquqi şəәxsin
ləәğv edilməәsi, kreditorların təәləәbləәrinin bildirilməәsi qaydası vəә müddəәti haqqında ilk məәlumatın
dəәrc edilməәsi iləә bağlı müraciəәtləәrin qəәbulu vəә dəәrc olunma faktını təәsdiq edəәn səәnəәdin
verilməәsi” xidməәtləәri üzrəә müvafiq proqram təәminatları hazırlanaraq istifadəәyəә verilmişdir.
Eyni zamanda Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn “Gəәlir vəә ya məәnfəәəәt vergisinin hesabatının
verilməәsi müddəәtinin uzadılması barəәdəә əәrizəәləәrin qəәbulu” vəә “Çağrı Məәrkəәzi vasitəәsi iləә
Sadəәləәşdirilmiş verginin bəәyannaməәsinin təәqdim edilməәsi” üzrəә elektron xidməәtləәrin layihəәsi
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hazırlanmış vəә onların da “Elektron xidməәt növləәrinin Siyahısı”na əәlavəә edilməәsi üçün
Nazirləәr Kabinetinəә müraciəәt edilmişdir.
Vergləәr Nazirliyinin Çağrı Məәrkəәzi təәrəәfindəәn gücləәndirilmiş elektron imzaya dair 19711,
o cümləәdəәn Asan imzaya dair 19538 müraciəәtin cavablandırılması təәmin edilmişdir.
Eyni zamanda, vergi ödəәyiciləәrinəә internet üzəәrindəәn fəәaliyyəәtləәrinin dayandırılması
barəәdəә arayışın əәldəә edilməәsi, kommersiya hüquqi şəәxsin adının bron (rezerv) edilməәsi
imkanları, həәmçinin hesabat dövründəә istifadəәyəә verilmiş İnternet Vergi İdarəәsindəә
Avtomatlaşdırılmış Bəәyannaməә Təәrtibi (ABT) proqramı vasitəәsiləә torpaq vəә yol vergisi üzrəә
cari bəәyannaməәləәrin əәvvəәlki dövr bəәyannaməә göstəәriciləәri əәsasında avtomatlaşdırılmış təәrtib
vəә onlayn təәqdim etməәləәri üçün lazımi imkanlar yaradılmışdır.
Bunlarla yanaşı, “Onlayn kargüzarlıq” sistemindəә onlayn formada təәrtib ediləәn əәrizəәləәr
sırasına yeni əәrizəә formaları əәlavəә edilməәkləә onların sayı 32-yəә çatdırılmışdır.

9

