Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 2421 nömrəәli Səәrəәncamı iləә təәsdiq edilmiş “Korrupsiyaya
qarşı mübarizəәyəә dair 2012-2015-ci illəәr üçün Milli Fəәaliyyəәt Planı”nın icrası iləә bağlı
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn 2014-cü ildəә görülmüş işləәr
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1. ƏӘrizəә vəә şikayəәtləәrəә baxılması işinin təәkmilləәşdirilməәsi
Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәrləәri
Hesabat ilindəә müraciəәt etmiş 1076 vəәtəәndaş Vergiləәr Nazirliyindəә qəәbul 2012-2015
təәrəәfindəәn mütəәmadi olaraq
edilmiş, eyni zamanda regionlarda keçirilmiş səәyyar qəәbulda vergiləәr naziri
vəәtəәndaşların birbaşa, o cümləәdəәn
təәrəәfindəәn daha 325 vəәtəәndaş qəәbul edilmişdir. Qəәbul zamanı həәr bir
səәyyar qəәbulunun təәşkili
vəәtəәndaşın müraciəәtinəә fəәrdi qaydada yanaşılmış, müraciəәtin mahiyyəәti
diqqəәtləә öyrəәnilmiş, bəәzi müraciəәtləәrəә dəәrhal cavab verilmiş, digəәrləәri isəә
baxılması üçün nəәzarəәtəә götürülmüşdür.
ƏӘrizəә vəә şikayəәtləәrin elektron
Məәlum olduğu kimi, vergi ödəәyiciləәri iləә Vergiləәr Nazirliyi arasında 2013-2014
qaydada qəәbulu vəә rəәsmi
yazışmalar onlayn kargüzarlıq vasitəәsiləә aparılır. Vergi ödəәyicisi ona veriləәn
cavablandırılması işinin
şifrəә vəә paroldan istifadəә etməәkləә öz səәhifəәsinəә daxil olur vəә vergi orqanına
təәkmilləәşdirilməәsi
müraciəәt göndəәrəә bilir. Göndəәriləәn müraciəәt Vergiləәr Nazirliyindəә AVİS
proqramında avtomatik şəәkildəә qeydiyyata alınaraq məәktuba qeydiyyat
nömrəәsi verilir vəә bundan sonra məәktuba onun növü vəә icraçı strukturun adı
əәlavəә ediləәrəәk dəәrkəәnara göndəәrilir.
Bundan başqa vəәtəәndaşlar təәrəәfindəәn “Onlayn kargüzarlıq”, vergiləәr
nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəәn (www.taxes.gov.az) “vergiləәr nazirinəә
məәktub yaz”, “vergi orqanının əәməәkdaşlarının fəәaliyyəәtindəә korrupsiya vəә
digəәr hüquqpozma halları barəәdəә məәlumat ver”, “vergi orqanı əәməәkdaşının
qeyri etik davranışı barəәdəә məәlumat ver”, “Vergi Apellyasiya şurasına
elektron müraciəәt et” linkləәri vasitəәsiləә, habeləә oficce@taxes.gov.az e-mail
ünvanına elektron müraciəәt etməәk imkanı yaradılmışdır. ƏӘvvəәlki illəәrdəә “vergi
orqanının əәməәkdaşlarının fəәaliyyəәtindəә korrupsiya vəә digəәr hüquqpozma
halları barəәdəә məәlumat ver”, “vergi orqanı əәməәkdaşının qeyri etik davranışı
barəәdəә məәlumat ver”, “Vergi Apellyasiya şurasına elektron müraciəәt et”
linkləәri vasitəәsiləә göndəәriləәn müraciəәtləәr aidiyyəәti strukturlara daxil olduqdan
sonra qeydiyyata alınmaq üçün Vergiləәr Nazirliyinin Aparatına göndəәrilirdi ki,
bu da əәlavəә vaxt itkisinəә səәbəәb olurdu. Hesabat ilindəә vəәtəәndaş
müraciəәtləәrinəә baxılmasında operativliyi təәmin etməәk məәqsəәdiləә Vergiləәr
Nazirliyinin Aparatına həәmin linkləәrləә daxil olmuş müraciəәtləәrəә baxış imkanı
yaradılmış vəә həәmin müraciəәtləәrin daxil olan kimi qeydiyyata alınması təәmin
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edilmişdir.
Hesabat ili əәrzindəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinin “Sualcavab” bölməәsinəә 25 sayda, o cümləәdəәn korrupsiya vəә vergi orqanı
əәməәkdaşlarının həәrəәkəәtinəә (həәrəәkəәtsizliyinəә) dair şikayəәt xarakterli 12,
vergidəәn yayınmaya dair şikayəәt xarakterli 3, digəәr xarakterli isəә 10 sayda
müraciəәt daxil olmuş vəә aidiyyəәti üzrəә Vergiləәr Nazirliyinin Aparatına
yönəәldilmişdir.
Eyni zamanda, hesabat ili əәrzindəә 195 Çağrı Məәrkəәzinəә 1736 sayda
şikayəәt, əәrizəә vəә məәlumat xarakterli müraciəәtləәr daxil olmuş, o cümləәdəәn
POS-terminallarla bağlı 34, STXM-ləә bağlı 2, vergi orqanlarının vəәzifəәli
şəәxsləәrinin həәrəәkəәt vəә həәrəәkəәtsizliyi barəәdəә 916, vergidəәn yayınma halları
(ödəәnişi təәsdiq edəәn səәnəәdin verilməәməәsi, vergi orqanlarında qeydiyyatda
olmadan əәmlakın kirayəә verilməәsi, əәməәk müqaviləәsi olmadan işçiləәrin
muzdlu işəә cəәlb edilməәsi vəә s.) barəәdəә 784 sayda müraciəәt Vergiləәr
Nazirliyinin Aparatına yöəәldilmişdir.
2. Dövləәt qulluqçularının fəәaliyyəәtinin təәkmilləәşdirilməәsi vəә peşəәkarlığının artırılması
Vergi orqanlarına işəә qəәbulun
Vergi orqanlarına işəә qəәbulla bağlı təәkmilləәşdirməәləәr davam etdirilmişdir. 2012-2014
müsabiqəә vəә şəәffaflıq əәsasında
Beləә ki, vergiləәr nazirinin əәmri iləә "Dövləәt vergi orqanlarına işəә qəәbulla
həәyata keçirilməәsi mexanizmləәrinin
əәlaqəәdar səәnəәdləәrinin toplanması, yoxlanılması, müsabiqəәnin keçirilməәsi,
təәkmilləәşdirilməәsi
ehtiyat kadrların formalaşdırılması vəә idarəә edilməәsi qaydaları" təәsdiq
edilmişdir. Həәmin qaydalara uyğun olaraq proqram təәminatında ehtiyat kadr
vəә vəәzifəә təәlimatları test məәrhəәləәsindəәn sonra istifadəәyəә verilməәsi nəәzəәrdəә
tutulur.
Təәdris Məәrkəәzi təәrəәfindəәn
Vergiləәr Nazirliyinin Təәdris Məәrkəәzi təәrəәfindəәn korrupsiyaya qarşı 2013-2014
korrupsiyaya qarşı mübarizəә üzrəә
mübarizəә üzrəә təәlim modulunun hazırlanması vəә bu məәsəәləәləәrləә əәlaqəәdar
təәlim modulunun hazırlanması vəә bu təәdris proqramlarının (etik davranış, maraqların toqquşması, informasiya
məәsəәləәləәrləә əәlaqəәdar təәdris
azadlığı vəә s.) təәşkili məәqsəәdiləә 2014-cü ilin ilkin hazırlıq vəә ixtisasartırma
proqramlarının (etik davranış,
kurslarının təәdris-mövzu planlarına orta menecerləәr vəә mütəәxəәssisləәr
maraqlar toqquşması, informasiya
qrupuna aid ediləәn əәməәkdaşlar üçün “Korrupsiyaya qarşı mübarizəә, etik
azadlığı vəә s.) təәşkili
davranış, maraqların toqquşması vəә məәlumat azadlığı məәsəәləәləәri”, “Vergi
ödəәyiciləәri iləә qarşılıqlı münasibəәtləәrdəә işgüzar ünsiyyəәt etikası vəә ünsiyyəәtin
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psixoioji aspektləәri. Nitq məәdəәniyyəәti", "Vergi işçisinin etik davranış Kodeksi”
vəә “Korrupsiya əәleyhinəә qanunvericilik. Korrupsiya cinayəәtləәri üzrəә cinayəәt
təәqibi məәsəәləәləәri” mövzuları daxil edilmiş vəә təәlimləәr təәşkil edilmişdir.
2.3
Vergi orqanlarında rotasiya
Vergi orqanlarında rotasiya sisteminin təәtbiqi iləә bağlı pilot layihəәləәrin 2013-2014
(8.5)
sisteminin təәtbiqi iləә bağlı pilot
hazırlanması vəә bununla əәlaqəәdar metodiki qaydaların təәrtib edilməәsi hallayihəәləәrin hazırlanması vəә bununla hazırda davam edəәn vəә icrası 2016-cı ildəә başa çatacaq “İnsan resurslarının
əәlaqəәdar metodiki qaydaların təәrtib
inkişafı sahəәsindəә Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinəә dəәstəәk”
edilməәsi
Tvinninq layihəәsi çəәrçivəәsindəә görülməәsi nəәzəәrdəә tutulur.
3. Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması vəә maliyyəә xarakterli məәlumatlar haqqında bəәyannaməәləәrin təәqdim edilməәsi
3.1
Maraqlar toqquşmasının qarşısının
2014-cü ilin 20 iyun tarixindəә nazirliyin əәməәkdaşları təәrəәfindəәn Təәdris 2013-2015
(9.2)
alınması üzrəә treninqləәrin təәşkili
Məәrkəәzinin 2014-cü ilin təәdris-mövzu planına
uyğun olaraq vergi
orqanlarının 27 nəәfəәr vəәzifəәli şəәxsi üçün “Korrupsiyaya qarşı mübarizəә, etik
davranış, maraqların toqquşması məәsəәləәləәri”nəә dair mövzusunda təәlim
keçirilmişdir.
4. Etik davranış qaydalarının təәkmilləәşdirilməәsi
4.1
Vergi xidməәti əәməәkdaşları üçün etik
Vergiləәr Nazirliyinin Təәdris Məәrkəәzindəә vergi orqanı əәməәkdaşları üçün 2012-2015
(10.1) davranış məәsəәləәləәri üzrəә mütəәmadi keçiriləәn bütün ilkin hazırlıq vəә ixtisasartırma kursları zamanı təәdris-mövzu
təәdris kursları vəә treninqləәrin təәşkil
planlarına uyğun olaraq etik davranış mövzusunda dəәrsləәr keçirilmişdir.
edilməәsi
Bundan başqa 20 iyun 2014-cü il tarixdəә “Korrupsiyaya qarşı mübarizəә, etik
davranış, maraqların toqquşması vəә məәlumat azadlığı məәsəәləәləәri”
mövzusunda təәlim təәşkil olunmuş vəә təәlimdəә 27 nəәfəәr vergi orqanı əәməәkdaşı
iştirak etmişdir.
4.2
Etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә illik
Hesabat ili əәrzindəә Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn Etik davranış məәsəәləәləәri 2012-2015
(10.2) hesabatların hazırlanması vəә
üzrəә bir çox təәdbirləәr görülmüşdür. Vergləәr Nazirliyinin əәmri iləә təәsdiq edilmiş
ictimayyəәtəә açıqlanması
“Vergi işçisinin etik davranış kodeksi”nin təәləәbləәri haqqında davranış
(hesabatlarda aparılmış
qaydalarını hesabat ili əәrzindəә pozmuş əәməәkdaşlarla fəәrdi söhbəәtləәr
maarifləәndirməә işləәri, etik davranış
aparılmış vəә həәmin əәməәkdaşlar barəәsindəә intizam təәnbehi təәdbirləәri
qaydalarının pozulması halları vəә
görülmüşdür.
təәtbiq edilmiş intizam təәnbehi
Bununla yanaşı, etik davranış məәsəәləәləәri iləә bağlı maarifləәndirməә işləәri
təәdbirləәri göstəәrilməәkləә)
aparılmış, işəә yeni qəәbul edilmiş əәməәkdaşlara “Vergi işçisinin etik davranış
kodeksi”nin 14.3-cu bəәndinəә əәsasəәn kodeksin orijinal nüsxəәləәrinin verilməәsi
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nəәzarəәtdəә saxlanılmışdır.
“Vergi işçisinin etik davranış kodeksi”nin təәləәbləәrinin pozulması iləә
əәlaqəәdar vəәtəәndaşlardan daxil olmuş 43 şikayəәtəә Nazirlikdəә baxılmış,
onlardan 38-i əәsassız hesab edilmiş, 5-i əәsaslı hesab ediləәrəәk şikayəәtəә
səәbəәb olmuş əәməәkdaşlar barəәdəә müvafiq təәdbirləәr görülmüşdür.
Bundan əәlavəә, Nazirliyin strukturlarının təәqdimatları iləә əәlaqəәdar “Vergi
işçisinin etik davranış kodeksi”nin 2-ci fəәsilindəә göstəәriləәn vəәzifəәləәrin icrası
zamanı intizam pozuntusuna yol vermiş əәməәkdaşlar barəәdəә müvafiq
təәdbirləәr görülmuş, hesabat ilindəә 3 əәməәkdaşın vergi orqanlarında
xidməәtləәrinəә xitam verilmiş, eyni zamanda qeyd olunan səәbəәbdəәn daha 3
əәməәkdaş aşağı vəәzifəәyəә keçirilmiş, 2 əәməәkdaşın xüsusi rütbəәsi bir pilləә
aşağı salınmış, 28 əәməәkdaşa şiddəәtli töhməәt vəә 49 əәməәkdaşa töhməәt elan
edilmişdir.
Hesabat ilindəә vergi orqanlarından müxtəәlif səәbəәbləәrdəәn 152 nəәfəәr
(onlardan 73-ü vəәzifəәli şəәxsləәr, 79-u ştatdankəәnar vəә büdcəәdəәnkəәnar fond
hesabına saxlanılan işçiləәrdir) işdəәn azad edilmişdir.
Etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә illik hesabatla bağlı müvafiq məәlumatlar
hazırlanaraq
Vergiləәr
Nazirliyinin
rəәsmi
internet
səәhifəәsindəә
(www.taxes.gov.az) yerləәşdirilmiş, KİV-əә yayımlanmış vəә dövrü məәtbuatda
dəәrc olunması təәmin edilmişdir.
Etik davranış qaydalarının
“Vergi işçisinin etik davranış kodeksi”nin pozulması iləә bağlı hesabat 2013-2014
pozulması iləә bağlı daxil olmuş
ilindəә 43 şikayəәt daxil olmuş, onlara qanunla müəәyyəәn edilmiş müddəәtləәrdəә
şikayəәtləәrin effektiv araşdırılması
baxılmış vəә vəәtəәndaşlara rəәsmi cavab verilmişdir. Şikayəәtləәrdəәn 5-i müsbəәt
mexanizmləәrinin müəәyyəәn edilməәsi
həәll olunmuşdur.
5. Sahibkarlıq fəәaliyyəәti üçün əәlverişli mühitin təәkmilləәşdirilməәsi
Sahibkarlıq sahəәsindəә aparılan
2013-cü ildəәn başlayaraq sahibkarlıq sahəәsindəә keçiriləәn səәyyar vergi 2012-2015
yoxlamalarla bağlı risk
yoxlamaları müvafiq risk modelləәri əәsasında təәyin edilir. Beləә ki, Vergi
qiyməәtləәndirilməәsi sisteminin
Məәcəәlləәsinin vəә Vergiləәr Nazirliyinin 6 mart 2013-cü il tarixli əәmri iləә təәsdiq
yaradılması vəә yoxlamaların
edilmiş “Vergi auditinin keçirilməәsi Qaydaları”nın təәləәbləәrinəә müvafiq olaraq
riskləәrin idarəә olunması əәsasında
həәr bir audit sahəәsi üzrəә risk modelləәrinəә əәsaslanan seçimin nəәticəәləәri
təәyin edilməәsi
əәsasında vergi ödəәyiciləәri təәrəәfindəәn yol verilmiş vergi qanunvericiliyinin
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pozulması halları sistemləәşdiriləәrəәk, vergi yoxlamaları məәqsəәdləәri üçün audit
seçməә sisteminin imkanlarından, vergi ödəәyiciləәrinin bəәyannaməә
məәlumatlarından vəә xarici məәnbəәləәrdəәn əәldəә ediləәcəәk məәlumatlardan
istifadəә metodları, risk modelləәrinəә əәsaslanan seçim modelləәri, risk
modelləәrinin əәhatəә dairəәsinəә daxil olan parametrləәr müəәyyəәn edilir vəә
keçiriləәcəәk səәyyar vergi yoxlamalarının müvafiq risk modelləәri əәsasında təәyin
edilməәsi nəәzəәrdəә tutulmuşdur. Bununla yanaşı, vergi auditi məәqsəәdləәri üçün
riskləәrəә əәsaslanan avtomatlaşdırılmış seçməә metodu, risk meyarlarının
qiyməәtləәndirilməәsi vəә digəәr audit seçimi metodlarının təәkmilləәşdirilməәsi işləәri
davam etdirilir.
Kameral vergi yoxlamaları üzrəә riskləәrin qiyməәtləәndirilməәsi məәqsəәdiləә
“Hesabat&Axtarış” proqramının “Bəәyannaməәləәrəә nəәzarəәt” qovluğunun
“Kameral hesablamalar” altqovluğunda müvafiq formada “AVİS-dəәn kəәnar
uyğunsuzluqlar vəә risk meyarları üzrəә real kameral hesablamalar barəәdəә
hesabat”dan istifadəә edilir.
Həәmçinin, vergi nəәzarəәtinin daha effektiv şəәkildəә həәyata keçirilməәsi, vergi
potensialının daha dəәqiq müəәyyəәnləәşdirilməәsi vəә vergi sistemindəә yarana
biləәcəәk riskləәrin müasir idarəәetməә aləәtləәrindəәn istifadəә edilməәkləә müxtəәlif risk
meyarları nəәzəәrəә alınmaqla qiyməәtləәndirilməәsi üçün Atomatlaşdırılmış Vergi
İnformasiya Sistemindəә “Vergidəәn yayınma riskləәrinin idarəә edilməәsi” (Tax
Risk Managment - TRM) aləәti yaradılmışdır.
Bununla yanaşı, vergi riskləәrinin minimallaşdırılması vəә son nəәticəәdəә
vergi potensialının tam həәcmdəә səәfəәrbəәr edilməәsi məәqsəәdiləә “Vergidəәn
yayınma riskləәrinin idarəә edilməәsi” aləәtindəәn vergi orqanlarının strukturlarının
funksionallığı baxımından istifadəә olunması məәqsəәdiləә müvafiq əәmrləә
“Vergidəәn yayınma riskləәrinin idarəә edilməәsi üzrəә risk meyarları vəә onların
hesablanması metodikası” təәsdiq olunmuşdur. 1 iyun 2014-cu il tarixdəәn
istifadəәyəә veriləәn TRM aləәti vasitəәsiləә müxtəәlif risk meyarları üzrəә müəәyyəәn
ediləәn vəә “Böyük risk”, “ƏӘn böyük risk” balları kimi qiyməәtləәndiriləәn vergi
ödəәyiciləәrinin siyahısı vergi orqanının funksional strukturu təәrəәfindəәn
məәlumat bazasından alınaraq, araşdırmalar aparıldıqdan sonra xidməәti
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məәruzəәləәrləә müvafiq təәdbirləәrin görülməәsi üçün aidiyyəәti strukturlara
göndəәrilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyi, Məәrkəәzi Bank vəә Dünya Bankı arasında “Nağdsız 2013-2014
əәməәliyyatların stimullaşdırılması sahəәsindəә” ƏӘməәkdaşlıq Sazişinin layihəәsi
hazırlanmışdır. Saziş layihəәsi bütün dövləәtdaxili proseduralardan keçəәrəәk
Nazirləәr Kabinetinəә təәqdim edilmişdir. Saziş üzrəә bütün maliyyəәləәşməәləәrin
Dünya Bankı təәrəәfindəәn həәyata keçirilməәsi nəәzəәrdəә tutulur.
Rüsumların, vergiləәrin, inzibati cəәriməәləәrin vəә digəәr ödəәnişləәrin elektron
qaydada ödəәnilməәsinin təәkmilləәşdirilməәsi iləә bağlı işləәr 2014-cü ildəә dəә
davam etdirilmişdir. Bu elektron xidməәtindəәn istifadəә etməәkləә hesabat ili
əәrzindəә dövləәt büdcəәsinəә 1179810 sayda ödəәniş əәsasında 314,1milyon
manat vəәsait daxil olmuşdur.
Eyni zamanda respublika əәrazisindəә nağdsız ödəәnişləәrin, eləәcəә dəә
POS-terminallardan istifadəәnin genişləәndirilməәsi məәqsəәdiləә cari ilin avqust
ayından iri ticarəәt məәrkəәzləәrindəә “Sürəәtli keçid üçün nağdsız ödəәyin” şüarı
altında layihəәnin təәtbiqinəә başlanılmışdır. Layihəә çəәrçivəәsindəә ölkəәmizdəә
POS-terminallar vasitəәsiləә ödəәnişin təәşviq olunması məәqsəәdiləә Bakı
şəәhəәrindəә vəә respublikanın digəәr şəәhəәr vəә rayonlarında fəәaliyyəәt göstəәrəәn iri
ticarəәt məәrkəәzləәrindəә nağdsız ödəәnişin aparılması üçün 12 vergi ödəәyicisinəә
məәxsus 56 təәsəәrrüfat subyektindəә “Sürəәtli keçid üçün nağdsız ödəәyin” şüarı
altında layihəә təәtbiq olunmuşdur. Artıq həәmin layihəә respublikanın digəәr
regionlarında da təәtbiq olunur.
Vergiləәr Nazirliyinin “Facebook” sosial şəәbəәkəәsindəәki səәhifəәsindəә bu
barəәdəә məәlumatlandırma vəә təәbliğat işləәri aparılmış, müvafiq video-süjet
hazırlanaraq sosial şəәbəәkəәləәrdəә vəә “Youtube” video hostinqindəә
yerləәşdirilmişdir.
Hesabat ilindəә nazirliyin rəәsmi internet səәhifəәsinin (www.taxes.gov.az)
“Sual-cavab” bölməәsinəә bu məәzmunda daxil olmuş 10 müraciəәt, 195 Çağrı
Məәrkəәzinəә daxil olmuş 795 müraciəәt cavablandırılmışdır.
Bununla yanaşı,
nağd hesablaşmaların azaldılması vəә nağdsız
hesablaşmaların həәcminin artırılması istiqaməәtindəә ictimai müzakirəәləәrəә
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dəәstəәk verilməәsi məәqsəәdiləә KİV-ləә sıx əәməәkdaşlıq davam etdirilmiş,
Nazirliyin vəәzifəәli şəәxsləәrinin müxtəәlif telekanalarda - AzTV, İTV, Space TV,
ATV, Xəәzəәr TV, ANS, Lider TV, RTV, APA TV televiziya kanallarında
müsahibəәləәri təәşkil olunmuş, bır sıra analitik xarakterli verilişləәrdəә vəәzifəәli
şəәxsləәrin iştirakları təәmin edilmiş, dövrü məәtbuatda - Respublika, Xalq
qəәzeti, Yeni Azəәrbaycan, Bakı-xəәbəәr, İqtisadiyyat, İki sahil qəәzetləәrindəә nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılmasını təәbliğ edəәn 61 material dəәrc
olunmuşdur.
Bundan başqa, Beynəәlxalq Məәtbuat Məәrkəәzindəә "Vergiləәr" qəәzetinin
təәşəәbbüsü iləә “Elektron xidməәtləәr: çevik vəә səәməәrəәli idarəәçiliyin mütəәrəәqqi
modeli” mövzusunda «dəәyirmi masa» keçirilmiş, bu Dəәyirmi Masanın
müzakirəә mövzularından biri dəә vergi vəә rüsumların nağdsız qaydada
ödəәnilməәsi iləә bağlı olmuşdur. Təәdbir KİV-dəә geniş işıqlandırılmışdır.
Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi məәtbu nəәşri olan "Vergiləәr" qəәzeti dəә
sözügedəәn mövzunu diqqəәtdəә saxlamış, müvafiq mövzuda materiallar dəәrc
edilmişdir.
İctimaiyyəәtin geniş məәlumatlandırılması üçün nağdsız hesablaşmaların
vəә POS-terminallardan istifadəәnin üstünlüyü barəәdəә hazırlanmış xüsusi
bannerləәrin elektron KİV-dəә (www.1news.az, www.apa.az vəә www.trend.az
saytlarında 25 faiz trafikləә) yerləәşdirilməәsi təәmin edilmişdir.
Hesabat ilindəә "Vergiləәr" qəәzetinin təәşəәbbüsü iləә fəәrdi jurnalisit yazıları
müsabiqəәsi elan edilmiş, onun istiqaməәtləәrindəәn biri kimi "Nağdsız ödəәniş
sisteminin inkişaf istiqaməәtləәri" seçilmişdir. Müsabiqəәyəә ayrı-ayrı kütləәvi
informasiya vasitəәləәrindəәn 15 məәqaləә vəә yazı təәqdim olunmuş, bütün
məәqaləәləәr dövrü məәtbuatda dəәrc edilmiş, müsabiqəәnin qalibləәri
mükafatlandırılmışlar.
POS-terminal quraşdırılacaq obyektləәrdəә stikerləәrin yapışdırılması vəә
kitabçaların paylanılması üçün 50 min əәdəәd stiker vəә kitabça vergi
orqanlarına təәqdim edilmişdir.
Vergi
orqanlarının
əәməәkdaşlarının
POS-terminallardan
istifadəә
qaydalarını öyrəәtməәk üçün banklardan mütəәxəәssis dəәvəәt edilmiş vəә müvafiq
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treninq keçirilmişdir. ASAN xidməәt məәrkəәzləәrindəә POS-terminallardan
istifadəә vəәziyyəәti məәrkəәzin əәməәkdaşları iləә müzakirəә edilmiş vəә bütün xidməәt
məәrkəәzləәrindəә qısa müddəәt əәrzindəә POS-terminalların quraşdırılması işləәri
yekunlaşdırılmışdır.
Hesabat dövründəә görülmüş işləәrin nəәticəәsindəә 58875 POS-terminalın
quraşdırılması təәmin edilmişdir. Hal hazırda uçotda olan obyektləәr üzrəә
hesabların açılması, müqaviləәləәrin bağlanılması vəә POS-terminalların
quraşdırılması işləәri davam etdirilir.
6. Dövləәt sаtınаlmаlаrının təәkmilləәşdirilməәsi vəә şəәffaflığın artırılması
Dövləәt sаtınаlmаlаrı üzrəә keçiriləәn
Hesabat dövründəә Dövləәt sаtınаlmаlаrı üzrəә keçiriləәn müsabiqəәləәrdəә vəә 2013-2014
müsabiqəәləәrdəә vəә satınalma
satınalma müqaviləәləәrinin icrasında qanun pоzuntulаrınа yоl vеrmiş hüquqi
müqaviləәləәrinin icrasında qanun
vəә fiziki şəәхsləәrin gəәləәcəәkdəә dövləәt sаtınаlmаlаrındа iştirаkını
pоzuntulаrınа yоl vеrmiş hüquqi vəә
məәhdudlаşdırаn mехаnizmin yaradılması iləә bağlı heç bir səәnəәd daxil
fiziki şəәхsləәrin gəәləәcəәkdəә dövləәt
olmamışdır.
sаtınаlmаlаrındа iştirаkını
məәhdudlаşdırаn mехаnizmin
yaradılması iləә bağlı daxil olan
səәnəәdləәrəә rəәy verilməәsi
Dövləәt sаtınаlmаlаrı üzrəә keçiriləәn
Hesabat dövründəә dövləәt satınalmaları üzrəә keçiriləәn müsabiqəәləәrdəә 2012-2015
müsabiqəәləәrdəә iştirak edəәn
iştirak edəәn iddiaçıların hüquqlarının pozulması iləә bağlı müraciəәt (o
iddiaçıların hüquqlarını qorumaq
cümləәdəәn, şikayəәt) daxil olmamışdır.
məәqsəәdi iləә şikayəәtləәrəә təәхirəә
sаlınmаdаn bахılmаsı üçün müvafiq
təәdbirləәr görülməәsi
Dövləәt satınalmalarında aşkar
ediləәn korrupsiya halları barəәdəә
hüquq mühafizəә orqanlarının
məәlumatlandırılması

Mülkiyyəәtindəә dövləәtin payı olan müəәssisəә vəә təәşkilatların vergiləәri 2012-2015
ödəәməәkdəәn yayınması faktları üzrəә aparılan ibtidai araşdırmalar zamanı
korrupsiya hallarına yol verilməәsinəә diqqəәt yetirilir. Dövləәt satınalmalarında
korrupsiya hallarına yol verilməәməәsi vəә vergiləәri dövləәt büdcəәsinəә
ödəәməәkdəәn yayınmış şəәxsləәrin müxtəәlif müəәssisəәləәr təәsis edəәrəәk tender vəә
kotirovkalarda iştirakının qarşısının alınması məәqsəәdi iləә dövləәt orqanlarına
vəә təәhsil müəәssisəәləәrinəә (Daxili İşləәr Naziriliyi, Gəәncləәr vəә İdman Nazirliyi,
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Məәdəәniyyəәt vəә Turizm Nazirliyi, Təәhsil Nazirliyi, Dövləәt Səәrhəәd Xidməәti,
Diasporlarla iş üzrəә Dövləәt Komitəәsi, Azəәrbaycan Milli Elmləәr Akademiyası,
Bakı Dövləәt Universiteti, Sumqayıt Dövləәt Universiteti) vergi cinayəәtləәri
törəәtmiş şəәxsləәr vəә onların rəәhbəәri olduğu digəәr müəәssisəәləәr haqqında
məәlumatlar göndəәrilmişdir.
Hesabat dövründəә dövləәt satınalmalarının həәyata keçirilməәsi zamanı 2013-2014
ehtimal olunan qiyməәtləәrin müəәyyəәn edilməәsi metodologiyasının
hazırlanmasında iştirak edilməәsi vəә bununla bağlı münasibəәt bildirilməәsi
üçün müvafiq orqandan heç bir təәklif daxil olmamışdır.

Dövləәt satınalmalarının həәyata
keçirilməәsi zamanı ehtimal olunan
qiyməәtləәrin müəәyyəәn edilməәsi
metodologiyasının hazırlanmasında
iştirak edilməәsi vəә bununla bağlı
müvafiq orqandan daxil olmuş
təәklifləәrəә münasibəәt bildirilməәsi
7. Daşınmaz əәmlakın dövləәt reyestrinin aparılması sahəәsindəә şəәffaflığın artırılması
Daşınmaz əәmlakın dövləәt reyestri iləә
Hesabat dövründəә Vergiləәr Nazirliyi iləә ƏӘmlak Məәsəәləәləәri Dövləәt 2013-2014
digəәr informasiya sistemləәri
Komitəәsinin informasiya sistemləәri arasında qarşılıqlı məәlumat mübadiləәsinin
(məәlumat bazaları, məәlumat axtarış təәşkili üzrəә əәlaqəәləәndirici şəәxsləәr müəәyyəәn edilmişdir. Həәmçinin, Vergiləәr
bazaları, reyestrləәr vəә s.) arasında
Nazirliyindəә ƏӘmlak Məәsəәləәləәri Dövləәt Komitəәsinin əәməәkdaşları iləә görüş
mübadiləә imkanlarının
keçirilmiş, görüşdəә qarşılıqlı mübadiləәnin təәşkili iləә bağlı bütün texniki vəә
genişləәndirilməәsi vəә informasiya
digəәr məәsəәləәləәr müzakirəә edilmişdir. Hazırda qarşılıqlı mübadiləә prosesi
mötəәbəәrliliyinin təәmin edilməәsi
həәyata keçirilir. Həәmçinin, Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘdliyyəә Nazirliyindəәn
daşınmaz əәmlakın alqı-satqısı iləә bağlı aparılan notariat əәməәliyyatları barəәdəә
əәldəә ediləәn məәlumatların elektron şəәkildəә alınması vəә AVİS-dəә avtomatik
rejimdəә təәhlil edilməәsi üzrəә 28.11.2014-cü il tarixdəә Texniki Tapşırıqla
aidiyyəәti üzrəә müraciəәt edilmişdir.
8. Vergi nəәzarəәti vəә yoxlamalarının səәməәrəәliliyinin artırılması
Vergi auditinin seçim prosesinin
Vergiləәr Nazirliyinin 06.03.2013-cü il tarixli əәmri iləә təәsdiq edilmiş 2013-2014
avtomatlaşdırılması vəә seçim
(10.02.2014-cü il tarixli əәmrləә edilmiş əәlavəә vəә dəәyişiklikləәr nəәzəәrəә alınmaqla)
standartlarının hazırlanması
“Vergi Auditinin keçirilməәsi Qaydaları”na uyğun risk modelləәrinəә əәsaslanan 6
risk modeli standartı müəәyyəәn edilmiş vəә AVİS-in audit modulunda seçim
prosesinin tamamiləә avtomatlaşdırılması təәmin edilmişdir.
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Vergiləәr Nazirliyi sistemindəә səәyyar vergi yoxlaması aparılacaq vergi 2013-2014
ödəәyiciləәrinin seçilməәsi risk faktorunun qiyməәtləәndirilməәsi sisteminəә
əәsaslanan avtomatlaşdırılmış seçməә metodu iləә həәyata keçirilir. "Vergi
auditinin keçirilməәsi Qaydaları" iləә növbəәti səәyyar vergi yoxlamalarının
keçirilməәsi məәqsəәdiləә 4 seçim metodu hazırlanmışdır. Bu
metodlar
əәsasında proqram təәminatlı modelləәrləә audit seçiminin aparılması məәqsəәdiləә
AVİS-in audit modulunda bir-birindəәn asılı olmayaraq ayrıca fəәaliyyəәt
göstəәrəәn 6 risk modeli üzrəә seçimin aparılması təәmin edilmişdir. Aparılan
seçimin nəәticəәsindəә avtomatlaşdırılmış şəәkildəә hesablanan yekun risk balları
növbəәti səәyyar vergi yoxlamalarının keçirilməәsi üçün əәsas kimi götürülür.
Sahibkarlıq sahəәsindəә aparılan kameral yoxlamalarla bağlı risk
qiyməәtləәndirilməәsi sisteminin yaradılması vəә yoxlamaların riskləәrin idarəә
olunması əәsasında təәyin edilməәsi iləә kameral vergi yoxlamalarının
sistemləәşdirilməәsi vəә müvafiq uyğunsuzluq məәktublarının yaradılmasının
avtomatlaşdırılması kameral yoxlamaları zamanı 24 risk meyarlarının daha
səәməәrəәli təәtbiqinəә şəәrait yaratmışdır.
Vergi Məәcəәlləәsi üzrəә korrupsiyaya
Vergi Məәcəәlləәsi üzrəә korrupsiyaya şəәrait yaradan hallar üzrəә risk təәhlili 2013-2014
şəәrait yaradan hallar üzrəә risk
aparılmış vəә nazirliyin strukturları təәrəәfindəәn təәqdim edilmiş müvafiq təәklifləәr
təәhlilinin aparılması
əәsasında “Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsindəә dəәyişiklikləәr
edilməәsi
barəәdəә”
Azəәrbaycan
Respublikasının
Qanun
layihəәsi
hazırlanmışdır.
9. Korrupsiyaya qarşı mübarizəә sahəәsindəә beynəәlxalq əәməәkdaşlığın inkişaf etdirilməәsi
Korrupsiyaya qarşı mübarizəә
Hesabat ilindəә Azəәrbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun dəәvəәti iləә 2012-2015
sahəәsindəә beynəәlxalq vəә regional
Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizəә Baş İdarəәsindəә 17
təәşkilatlarla qarşılıqlı fəәaliyyəәt,
yanvar 2014-cü il tarixdəә keçirilmiş İqtisadi ƏӘməәkdaşlıq vəә İnkişaf
müxtəәlif beynəәlxalq proqram vəә
Təәşkilatının (OECD) Şəәrqi Avropa vəә Məәrkəәzi Asiya üzrəә Antikorrupsiya
layihəәləәrdəә iştirak, habeləә bu
Şəәbəәkəәsinin İstanbul Fəәaliyyəәt Planının həәyata keçiriləәn Üçüncü
sahəәdəә ixtisaslaşmış beynəәlxalq
Dəәyəәrləәndirməә Raundunun birinci məәrhəәləәsini müvəәffəәqiyyəәtləә keçəәn ilk üzvtəәşkilatlarla vəә xarici ölkəәləәrin
dövləәt olan ölkəәmizdəә korrupsiyaya qarşı mübarizəә sahəәsindəә əәldəә olunmuş
müvafiq orqanları iləә qarşılıqlı
nailiyyəәtləәri vəә müvafiq tövsiyəәləәri özündəә əәks etdirəәn hesabatın
əәməәkdaşlığın davam etdirilməәsi
təәqdimatında vəә bununla əәlaqəәdar dövləәt qurumlarının vəә vəәtəәndaş
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cəәmiyyəәtləәrinin, xüsusiləә dəә KİV nümayəәndəәləәrinin, həәmçinin yüksəәk
səәviyyəәli OECD rəәsmiləәrinin iştirakı iləә keçiriləәn müzakirəәləәrdəә Vergiləәr
Nazirliyinin nümayəәndəәsi iştirak etmişdir. Bundan başqa, 2014-cü ilin 30
iyun vəә 1 iyul tarixləәrindəә Avropa şurasının Korrupsiyaya qarşı mübarizəә
aparan Dövləәtləәr Qrupu (GRECO) vəә Beynəәlxalq Anti-Korrupsiya
Akademiyasının (İACA) iştirakçılığı iləә təәşkil edilmiş konfransda Vergiləәr
Nazirliyinin nümayəәndəәləәri iştirak etmişdir. Təәdbir korrupsiyaya qarşı
mübarizəәdəә milli təәcrübəәləәrin vəә əәn yaxşı praktikaların, o cümləәdəәn
antikorrupsiya qanunvericiliyinin təәtbiqi, korrupsiyaya qarşı mübarizəәdəә
səәməәrəәli qabaqlayıcı vəә cinayəәt təәqibi təәdbirləәri məәsəәləәləәri üzrəә dinləәməәləәr
vəә fikir mübadiləәsi həәyata keçirilmişdir.
Qeyd olunanlarla yanaşı, 2014-cü ilin 19-21 mart tarixləәrindəә Macarısan
Respublikasının paytaxtı Budapeşt şəәhəәrindəә Avropadaxili Vergi
Administrasiyaları Təәşkilatı (İOTA) təәrəәfindəәn ƏӘDV fırıldaqçılığına qarşı
mübarizəә üzrəә Forumda, 2014-cü ilin 31 mart-18 aprel tarixləәrindəә OECD
təәrəәfindəәn İtaliyanın paytaxtı Roma şəәhəәrindəә “Vergi cinayəәtləәrinin
araşdırılması sahəәsindəә çalışan mütəәxəәssisləәr üçün bilik vəә bacarıqların
təәkmilləәşdirilməәsi üzrəә intensiv beynəәlxalq Proqram” mövzusunda keçirilmiş
kurslarda, 2014-cü il 29 sentyabr - 1 oktyabr tarixləәrindəә Avropa Şurasının
çirkli pulların yuyulması vəә terrorçuluğun maliyyəәləәşdirilməәsinəә qarşı
təәdbirləәrin qiyməәtləәndirilməәsi üzrəә Ekspertləәr Komitəәsinin Azəәrbaycanın 4-cü
raund qiyməәtləәndirilməәsinəә həәsr edilmiş iclasında, 2014-cü ilin 1-19 dekabr
tarixləәrindəә İtaliya Respublikasının Roma şəәhəәrindəә OECD təәrəәfindəәn vergi
cinayəәtləәrin araşdırılması sahəәsindəә çalışan mütəәxəәssisləәr üçün “Maliyyəә
istintaqının aparılması” mövzusunda proqramda, 2014-cü ilin 8-12 dekabr
tarixləәrindəә Fransanın Strasburq şəәhəәrindəә Avropa Şurasının çirkli pulların
yuyulması vəә terrorçuluğun maliyyəәləәşdirilməәsinəә qarşı təәdbirləәrin
qiyməәtləәndirilməәsi üzrəә Ekspertləәr Komitəәsinin (MONEYVAL) plenar
iclasında Vergiləәr Nazirliyinin nümayəәndəәləәri iştirak etmişdir.
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Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövləәtləәr Qrupunun (GRECO) 2012-2015
korrupsiyaya qarşı mübarizəә iləә bağlı aidiyyəәti tövsiyəәləәrinin yerinəә
yetirilməәsini təәmin edəәn Təәdbirləәr Planının icrası təәmin olunmuş vəә görülmüş
işləәr barəәdəә Azəәrbaycan Respublikasının Korrupsiyaya Qarşı mübarizəә üzrəә
Komissiyasına məәlumat təәqdim edilmişdir. Eyni zamanda, verilmiş tövsiyəәləәr
üzrəә təәdbirləәr davam etdiriləәrəәk hüquqi şəәxsin rəәhbəәr vəәzifəәləәrini müəәyyəәn
vəәzifəә vəә müəәyyəәn fəәaliyyəәt növü iləә məәşğul olmaqdan məәhrum edəәn
sanksiyanın praktikada effektiv təәtbiqinin təәmin edilməәsi məәqsəәdiləә Vergiləәr
Nazirliyindəә müvafiq avtomatlaşdırılmış nəәzarəәt mexanizmi hazırlanmışdır.
Bunun sayəәsindəә məәhkəәməә qəәrarı əәsasında məәhrum etməә sanksiyası təәtbiq
edilmiş hüquqi şəәxsləәrin təәsisçisi vəә ya rəәhbəәri, habeləә fəәrdi sahibkar
qismindəә uçota alınması məәhdudlaşdırılmışdır.
OECD Şəәrqi Avropa vəә Məәrkəәzi Asiya üzrəә Antikorrupsiya Şəәbəәkəәsinin
İstanbul Fəәaliyyəәt Planının Azəәrbaycan üzrəә 3-cü dəәyəәrləәndirməә raundu
2013-cü ildəә həәyata keçirilmişdir. Ölkəәmizdəә korrupsiyaya qarşı mübarizəә
sahəәsindəә əәldəә olunmuş nailiyyəәtləәri vəә müvafiq tövsiyəәləәri özündəә əәks
etdirəәn hesabat 25 sentyabr 2013-cü ildəә Antikorrupsiya Şəәbəәkəәsinin
Parisdəә keçirilmiş 12-ci Monitorinq görüşündəә qəәbul edilmişdir. Hesabatın 17
yanvar 2014-cü il tarixindəә Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
Mübarizəә Baş İdarəәsindəә keçirilmiş təәqdimatında Vergiləәr Nazirliyinin
nümayəәndəәsi iştirak etmişdir. Adıçəәkiləәn hesabatda yer almış tövsiyəәləәrin
icrasını təәmin etməәk məәqsəәdiləә Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı
mübarizəә Baş İdarəәsi 31 oktyabr 2014-cü il tarixli məәktubla Vergiləәr
Nazirliyinəә müraciəәt edəәrəәk aidiyyəәti sualın cavablandırılmasını xahiş
etmişdir. Bununla əәlaqəәdar hazırlanmış müvafiq cavab məәktubu 15 dekabr
2014-cü tarixindəә aidiyyəәti üzrəә göndəәrilmişdir.
GRECO təәrəәfindəәn Azəәrbaycan Respublikası üzrəә 4-cü qiyməәtləәndirməә
məәrhəәləәsi 2014-cü ildəә aparılmışdır. Aparılan 4-cü qiyməәtləәndirməә
məәrhəәləәsindəә Vergiləәr Nazirliyinin səәlahiyyəәtləәrinəә aid məәsəәləәləәr əәhatəә
edilməәmişdir.
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Beynəәlxalq Anti-Korrupsiya
Akademiyası iləә əәməәkdaşlığın
genişləәndirilməәsi, birgəә təәhsil vəә
təәdris layihəәləәrinin həәyata
keçirilməәsi

Hesabat ilinin 19-21 noyabr tarixləәrindəә Bakıda IACA üzvü vəә iştirakçısı 2013-2015
olan dövləәtləәrin Assambleyasının Bakı şəәhəәrindəә 3-cü sessiyası keçirilmiş,
təәdbirdəә vergiləәr nazirinin müavini Sahib ƏӘləәkbəәrov iştirak etmişdir.
Beynəәlxalq Antikorrupsiya Akademiyası vəә Vergiləәr Nazirliyi arasında 2012ci ildəә imzalanmış Anlaşma Memorandumunun icrası qaydasında
korrupsiyaya qarşı mübarizəә sahəәsindəә aktual mövzuya həәsr olunmuş
növbəәti regional konfransın 2015-ci ilin yayında Vergiləәr Nazirliyinin Şamaxı
rayonunn Təәdris Məәrkəәzindəә keçirilməәsi təәklif edilmişdir.
Bundan əәlavəә 2014-cü ilin 21 may tarixindəә Banqkok şəәhəәrindəә Tailand
Krallığı hökuməәti adından Tailandın Korrupsiyaya qarşı Mübarizəә üzrəә Milli
Komissiyasının ev sahibliyi iləә Beynəәlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyasının
Üzvləәr Yığıncağının ikinci sessiyasının Komitəә iclasında Vergiləәr Nazirliyinin
nümayəәndəәsi iştirak etmişdir.
10. Korrupsiyaya qarşı mübarizəә sahəәsindəә vəәtəәndaş cəәmiyyəәti institutları iləә əәməәkdaşlığın inkişaf etdirilməәsi
Fəәaliyyəәt planında nəәzəәrdəә tutulan
Hesabat ilinin fevral ayında “Azəәrbaycanda vergi sistemi: reallıqlar vəә 2012-2015
təәdbirləәrin icrasına vəәtəәndaş
perspektivləәr” mövzusunda III Vergi Forumu keçirilmişdir. Forumun işinəә
cəәmiyyəәti institutlarının cəәlb
dövləәt orqanları, beynəәlxalq təәşkilatlar vəә banklarla yanaşı qeyri-hökuməәt
edilməәsi
təәşkilatlarının vəә sahibkarların ictimai birlikləәrinin nümayəәndəәləәri dəә cəәlb
edilmiş
vəә
diskussiyalarda
iştirak
etmişləәr.
Bundan əәlavəә hesabat ilinin dekabr ayında Bakı şəәhəәrindəә Vergiləәr
Nazirliyinin vəә Azəәrbaycanda Amerika Ticarəәt Palatasının ("AmCham") birgəә
təәşkilatçılığı iləә "Vergi sistemindəә şəәffaflıq vəә əәməәletməә" mövzusunda
konfrans keçirilmişdir. Təәdbirdəә Milli Məәclisin, Prezident Administrasiyasının,
Nazirləәr Kabinetinin, Amerikanın Azəәrbaycandakı səәfirliyinin vəә "AmCham"ın
nümayəәndəәləәri, Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәr vəәzifəәli şəәxsləәri vəә KİV
nümayəәndəәləәri iştirak etmişdirləәr.
Eyni zamanda 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 KİV nümayəәndəәləәrinəә geniş məәlumat verilmişdir.
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Fəәaliyyəәt planında nəәzəәrdəә tutulan
təәdbirləәrin icrası üçün vəәtəәndaş
cəәmiyyəәti institutları iləә birgəә
layihəәləәrin həәyata keçirilməәsi iləә
bağlı daxil olan təәklifləәrəә dair
aidiyyəәti təәdbirləәrin görülməәsi

Vəәtəәndaş cəәmiyyəәti institutları iləә birgəә layihəәləәrin həәyata keçirilməәsi iləә 2012-2015
bağlı daxil olan təәklifləәrəә dair Vergiləәr Nazirliyindəә aidiyyəәti təәdbirləәrin
görülməәsi istiqaməәtindəә işləәr hesabat ilindəә dəә davam etdirilmişdir. Beləә ki,
2014-cü ilin aprel ayında “Vergiləәr” qəәzetinin təәşkilatçılığı iləә “ƏӘməәk
Məәcəәlləәsinəә dəәyişiklikləәr: əәməәk müqaviləәsi qeyri-leqal məәşğulluqla mübarizəә
vasitəәsidir”, iyun ayında "Dövləәt qurumlarının fəәaliyyəәtindəә insan amili”,
dekabr ayında “Elektron xidməәtləәr: çevik vəә səәməәrəәli idarəәçiliyin mütəәrəәqqi
modeli” mövzusunda dəәyirmi masalar keçirilmiş, bütün təәdbirləәrəә qeyrihökuməәt təәşkilatlarının nümayəәndəәləәri dəәvəәt edilmiş vəә diskussiyalarda fəәal
çıxış etmişləәr.
Hesabat ilinin dekabr ayında Bakı şəәhəәrindəә Vergiləәr Nazirliyinin vəә
"AmCham" birgəә təәşkilatçılığı iləә "Vergi sistemindəә şəәffaflıq vəә əәməәletməә"
mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Təәdbirdəә Milli Məәclisin, Prezident
Administrasiyasının, Nazirləәr Kabinetinin, Amerikanın Azəәrbaycandakı
səәfirliyinin vəә "AmCham"ın nümayəәndəәləәri, Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәr
vəәzifəәli şəәxsləәri vəә KİV nümayəәndəәləәri iştirak etmişdir.
Qeyd olunanlarla yanaşı 2014-cü ildəә Vergiləәr Nazirliyinin vəәtəәndaş
cəәmiyyəәtinin fəәal üzvləәri üçün həәyata keçirdiyi “Vergi dostları” şəәbəәkəәsinin
genişləәndirilməәsi iləә bağlı təәdbirləәrəә informasiya dəәstəәyi verilmişdir.
11. Korrupsiyaya qarşı mübarizəә iləә bağlı maarifləәndirməә
Vergi orqanlarına ictimai etimadın
Vergi orqanlarının fəәaliyyəәtinin işıqlandırılması vəә geniş ictimaiyyəәtəә 2012-2015
artırılması məәqsəәdi iləә onların
çatdırılması məәqsəәdiləә KİV-ləә yüksəәk səәviyyəәli əәməәkdaşlıq hesabat ilindəә
fəәaliyyəәti iləә bağlı təәbliğat işinin
davam etdirilmişdir. Beləә ki, hesabat ilindəә KİV-əә 127 press-reliz verilmiş,
təәşkil edilməәsi
vergi orqanlarının rəәhbəәr vəәzifəәli şəәxsləәrinin KİV üçün 18 müsahibəәsi (54
KİV-dəә işıqlandırılmışdır) təәşkil olunmuşdur. 2014-cü il əәrzindəә məәrkəәzi TV
kanallarında vergiləәrləә bağlı 450 süjet efirəә verilmiş, internet saytlarında
3660, məәrkəәzi məәtbuatda 3495 material dəәrc edilmişdir. Bundan başqa,
qeyd olunan dövrdəә regional TV-ləәrdəә vəә yerli məәtbuat orqanlarında
ümumilikdəә 310 süjet vəә material efirəә verilmiş vəә ya dəәrc olunmuşdur.
Vergiləәr Nazirliyinin həәyata keçirdiyi islahatlar vəә təәtbiq olunan
yenilikləәr, o cümləәdəәn Nazirliyin təәtbiq etdiyi elektron xidməәtləәr, Asan imza,
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№

Təәdbirin adı

Korrupsiyaya qarşı mübarizəә, etik
11.1.1 davranış, maraqların toqquşması vəә
(28.3) məәlumat azadlığı məәsəәləәləәri
sahəәsindəә təәlimləәrin keçirilməәsi

11.2
(28.6)

Korrupsiyaya qarşı mübarizəә
sahəәsindəә bukletləәrin, yaddaş
kitabçalarının vəә digəәr
maarifləәndirici materialların nəәşri vəә
əәhali arasında paylanması

Vergiləәr Nazirliyinin icraya məәsul strukturları

İcra müddəәti

elektron audit, vergi partnyorluğu sazişləәri, nağdsız hesablaşmaların
stimullaşdırılması vəә s. mövzularla bağlı, eləәcəә dəә referat müsabiqəәləәri,
olimpiada vəә şahmat yarışlarının keçirilməәsi iləә əәlaqəәdar təәdbirləәrəә
informasiya dəәstəәyi verilmiş, KİV-dəә geniş maarifləәndirməә kampaniyaları
aparılmışdır.
Vergiləәr Nazirliyinin Təәdris Məәrkəәzindəә korrupsiyaya qarşı mübarizəә, etik
davranış, maraqların toqquşması, məәlumat azadlığı məәsəәləәləәri mövzularında
təәlimləәrin keçirilməәsi məәqsəәdiləә 2014-cü ilin təәdris-mövzu planına
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəә, etik davranış, maraqların toqquşması vəә
məәlumat azadlığı məәsəәləәləәri” mövzusu daxil edilmişdir. Bununla əәlaqəәdar
2014-cü ilin 20 iyun tarixindəә nazirliyin əәməәkdaşları təәrəәfindəәn Təәdris
Məәrkəәzindəә vergi orqanlarının 27 nəәfəәr vəәzifəәli şəәxsi üçün “Korrupsiyaya
qarşı mübarizəә, etik davranış, maraqların toqquşması vəә məәlumat azadlığı
məәsəәləәləәri” mövzusunda təәlim keçirilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn Korrupsiyaya qarşı mübarizəә sahəәsindəә 2012-2015
bukletləәrin, yaddaş kitabçalarının vəә digəәr maarifləәndirici materialların nəәşri
vəә əәhali arasında paylanması məәqsəәdiləә “Korrupsiyaya yox deyəәk” adlı yeni
buklet hazırlanmış vəә 1500 sayda nəәşr etdiriləәrəәk vergi ödəәyiciləәrinəә
çatdırılması üçün aidiyyəәti üzrəә təәqdim edilmişdir. Bukletdəә korrupsiya iləә
əәlaqəәdar əәsas anlayışlar, korrupsiyaya qarşı mübarizəәni həәyata keçirəәn
orqanlar, Vergiləәr Nazirliyindəә korrupsiyaya qarşı mübarizəәni həәyata keçirəәn
struktur, korrupsiya iləә əәlaqəәdar hüquqpozmalarla bağlı müraciəәtləәrəә
baxılmasının xüsusiyyəәtləәri barəәdəә məәlumat verilmiş, korrupsiya iləә əәlaqəәdar
hüquqpozmalar barəәdəә məәlumat verməә imkanları əәksini tapmışdır.

Qeyd: (2.5)* - mötəәrizəәdəә göstəәrilmiş bəәndləәr Milli Fəәaliyyəәt Planındakı bəәndləәrin nömrəәləәrini göstəәrir
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