Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı
Vergilər Nazirliyi tərəfindən 2013-cü il ərzində görülmüş işlər üzrə
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1. Ərizə və şikayətlərə baxılması işinin təkmilləşdirilməsi
1.1
Vergilər
Nazirliyinin
rəhbərləri
Hesabat dövrü ərzində müraciət etmiş 697 vətəndaş Vergilər 2012-2015
(2.5)* tərəfindən
mütəmadi
olaraq Nazirliyində qəbul edilmiş, eyni zamanda regionlarda keçirilmiş

vətəndaşların birbaşa, o
səyyar qəbulunun təşkili

1.2
(2.6)

cümlədən səyyar qəbulda Vergilər naziri tərəfindən daha 535 vətəndaş qəbul
edilmişdir. Qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətinə fərdi
qaydada yanaşılmış, müraciətin mahiyyəti diqqətlə öyrənilmiş, bəzi
müraciətlərə dərhal cavab verilmiş, digərləri isə baxılması üçün
nəzarətə götürülmüşdür.
Ərizə və şikayətlərin elektron qaydada
Vergi ödəyiciləri ilə Vergilər Nazirliyi arasında yazışmalar onlayn 2013-2014
qəbulu və rəsmi cavablandırılması kargüzarlıq vasitəsilə aparılır. Vergi ödəyicisi ona verilən şifrə və
işinin təkmilləşdirilməsi
paroldan istifadə etməklə öz səhifəsinə daxil olur və vergi orqanına
müraciət göndərə bilir. Göndərilən müraciət xüsusi AVİS
proqramında avtomatik şəkildə qeydiyyata alınaraq məktuba
qeydiyyat nömrəsi verilir və bundan sonra məktuba onun növü və
icraçı strukturun adı əlavə edilərək dərkənara göndərilir.
Bundan başqa vətəndaşlar üçün Nazirliyin rəsmi internet
səhifəsindən (www.taxes.gov.az) “Vergilər nazirinə məktub yaz”,
“Vergi orqanının əməkdaşlarının fəaliyyətində saxtakarlıq və
korrupsiya halları barədə məlumat ver”, “Vergi orqanı əməkdaşının
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qeyri etik davranışı barədə məlumat ver” və “Vergi Apellyasiya
şurasına elektron müraciət et” linkləri vasitəsilə, həmçinin
oficce@taxes.gov.az e-mail ünvanına elektron müraciət etmək imkanı
yaradılmışdır. Hesabat ili ərzində Nazirliyin rəsmi internet səhifəsinin
“Sual-cavab” bölməsinə 9 sayda, o cümlədən korrupsiya və vergi
orqanı əməkdaşlarının hərəkətinə (hərəkətsizliyinə) dair şikayət
xarakterli 1 sayda, vergidən yayınma dair şikayət xarakterli 5 sayda,
digər xarakterli 3 sayda müraciət daxil olmuşdur.
Eyni zamanda, hesabat ili ərzində 195 Telefon məlumat
xidmətinə 1507 sayda şikayət, ərizə və məlumat xarakterli
müraciətlər daxil olunmuşdur, o cümlədən POS-terminallarla bağlı
28, vergi orqanının, vəzifəli şəxslərin hərəkət və hərəkətsizliyi barədə
753, vergidən yayınma halları (ödənişi təsdiq edən sənədin
verilməməsi, vergi orqanlarında qeydiyyatda olmadan əmlakın
kirayəyə verilməsi, əmək müqaviləsi olmadan işçilərin muzdlu işə
cəlb edilməsi və s.) barədə 722 sayda müraciətlər aidiyyəti üzrə
Vergilər Nazirliyinin Aparatına yönəldilmişdir.
2. Dövlət qulluqçularının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və peşəkarlığının artırılması
Vergi orqanlarına işə qəbulun müsabiqə
Vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı təkmilləşdirmələr davam 2012-2014
və şəffaflıq əsasında həyata keçirilməsi etdirilir. Hazırda vergi orqanlarına işə qəbulla bağlı elan verildikdən
mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi
sonra vətəndaşlar Nazirliyə gəlmədən işə qəbulla əlaqədar elektron
formada ərizə göndərir, ərizəyə 3 gün müddətində baxıldıqdan sonra,
avtomatlaşdırılmış formada vətəndaşlara ərizənin vəziyyəti barədə
məlumat və iş nömrəsi göndərilir. Onlayn qeydiyyatdan keçərkən işə
qəbul qaydaları barədə bildiriş vətəndaşların e-mail ünvanına
göndərilir. Bundan sonra müəyyən edilmiş tarixdə Tələbə Qəbulu
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Tədris Mərkəzi tərəfindən korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə təlim modulunun
hazırlanması və bu məsələlərlə əlaqədar
tədris proqramlarının (etik davranış,
maraqlar toqquşması,
informasiya
azadlığı və s.) təşkili

2.3
(8.5)

Vergi orqanlarında rotasiya sisteminin
tətbiqi ilə bağlı pilot layihələrin
hazırlanması və bununla əlaqədar
metodiki qaydaların tərtib edilməsi
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Üzrə Dövlət Komissiyası ilə birlikdə vergi orqanlarına işə qəbulla
bağlı müsabiqənin test imtahanı keçirilir. Vergi orqanlarına işə
qəbulla bağlı müsabiqənin müsahibə mərhələsində şəffaflığın təmin
olunması məqsədi ilə videoçəkilişin aparılması təmin olunmuşdur.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində korrupsiyaya qarşı 2013-2014
mübarizə, etik davranış, maraqların toqquşması, məlumat azadlığı
məsələləri mövzularında təlimlərin keçirilməsi məqsədilə 2013-cü
ilin ”Kombinə edilmiş təhsil sistemi tətbiq edilməklə ilkin hazırlıq
kurslarının təşkili və keçirilməsi barədə” tədris-mövzu planına
“Vergi ödəyiciləri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə işgüzar ünsiyyət
etikası və vergi işçisinin etik davranış Kodeksi” və “Korrupsiyaya
qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və
korrupsiya cinayətləri üzrə cinayət tədqiqi məsələləri” mövzuları
daxil edilmişdir.
Vergi orqanlarında rotasiya sisteminin tətbiqi ilə bağlı pilot 2013-2014
layihələrin hazırlanması və bununla əlaqədar metodiki qaydaların
tərtib edilməsi 2014-cü ildə nəzərdə tutulur.

3. Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması və maliyyə xarakterli məlumatlar haqqında bəyannamələrin təqdim edilməsi
3.1
(9.2)

Maraqlar toqquşmasının qarşısının
2013-cü ilin 27 iyun tarixində nazirliyin əməkdaşları tərəfindən 2013-2015
alınması üzrə treninqlərin təşkili
Tədris Mərkəzində 2013-cü ilin ”Kombinə edilmiş təhsil sistemi
tətbiq edilməklə ilkin hazırlıq kurslarının təşkili və keçirilməsi
barədə” tədris-mövzu planına uyğun olaraq vergi orqanlarının 26
nəfər vəzifəli şəxsi üçün “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bu sahədə vergi orqanları
qarşısında duran vəzifələr”, “Vergi işçisinin etik davranış Kodeksi”
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və “Vergi işçisinin etik davranış Kodeksində ayrı-ayrı halların təhlili”
mövzularında təlimlər keçirilmişdir.
4. Etik davranış qaydalarının təkmilləşdirilməsi
4.1
Vergi xidməti əməkdaşları üçün etik
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində təşkil edilən ilkin hazırlıq 2012-2015
(10.1) davranış məsələləri üzrə mütəmadi və ixtisasartırma kurslarının tədris-mövzu planlarına xüsusi olaraq
tədris kursları və treninqlərin təşkil “Vergi ödəyiciləri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə işgüzar ünsiyyət
edilməsi
etikası. Vergi işçisinin etik davranış Kodeksi” adlı mövzusu daxil
edilmiş və mövzunun tədrisi hazırlanmış müvafiq tədris proqramları
əsasında həyata keçirilir.
4.2
Etik davranış məsələləri üzrə illik
Hesabat ili ərzində Vergilər Nazirliyi tərəfindən Etik davranış 2012-2015
(10.2) hesabatların
hazırlanması
və məsələləri üzrə bir çox tədbirlər görülmüşdür. Verglər Nazirliyinin
ictimayyətə açıqlanması (hesabatlarda əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi işçisinin etik davranış kodeksi”nin
aparılmış maarifləndirmə işləri, etik tələbləri haqqında davranış qaydalarını hesabat ili ərzində pozmuş
davranış qaydalarının pozulması halları əməkdaşlarla fərdi söhbətlər aparılmış və həmin əməkdaşlar
və tətbiq edilmiş intizam tənbehi barəsində intizam tənbehi tədbirləri görülmüşdür.
tədbirləri göstərilməklə)
Bununla yanaşı, etik davranış məsələləri ilə bağlı maarifləndirmə
işləri aparılmış, işə yeni qəbul edilmiş əməkdaşlara “Vergi işçisinin
etik davranış kodeksi”nin 14.3-cu bəndinə əsasən kodeksin orijinal
nüsxələrinin verilməsi nəzarətdə saxlanılmış,
nazirliyin Tədris
Mərkəzində keçirilən ilkin hazırlıq və ixtisasartırma kurslarının tədris
proqramına “Vergi ödəyiciləri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə işgüzar
ünsiyyət etikası və Vergi işçisinin etik davranış kodeksi” mövzsu
əlavə edilmişdir.
Etik davranış məsələləri üzrə illik hesabatla bağlı müvafiq
məlumatlar hazırlanaraq Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet
səhifəsində (www.taxes.gov.az) yerləşdirilmiş, KİV-ə yayımlanmış
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və dövrü mətbuatda dərc olunması təmin edilmişdir.
4.3
Etik davranış qaydalarının pozulması
“Vergi işçisinin etik davranış kodeksi”nin pozulması ilə bağlı 2013-2014
(10.3) ilə bağlı daxil olmuş şikayətlərin hesabat ilində 56 şikayət daxil olmuş, onlara qanunla müəyyən

effektiv araşdırılması mexanizmlərinin edilmiş müddətlərdə baxılmış və vətəndaşlara rəsmi cavab
müəyyən edilməsi
verilmişdir. Şikayətlərdən 10-u müsbət həll olunmuşdur.
4.4
Vergilər Nazirliyinin internet saytında
Vətəndaşlar üçün Nazirliyin rəsmi internet səhifəsindən 2013
(10.4) etik məsələlər üzrə xüsusi bölmənin (www.taxes.gov.az) “Vergi orqanı əməkdaşının qeyri etik davranışı
yaradılması (qeyri-etik davranış barədə barədə məlumat ver” linki vasitəsilə elektron müraciət etmək imkanı
elektron şikayət etmə mexanizmi, etik yaradılmış, elektron formada “Vergi işçisinin etik davranış kodeksi”
qaydalar, etik hesabatlar və s.)
internet səhifəsinə yerləşdirilmişdir.
5. Sahibkarlıq fəaliyyəti üçün əlverişli mühitin təkmilləşdirilməsi
5.1
Sahibkarlıq
sahəsində
aparılan
Vergi Məcəlləsinin və Vergilər Nazirliyinin 06.03.2013-cü il 2012-2015
(12.5) yoxlamalarla
bağlı
risk tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi Auditinin keçirilməsi
qiymətləndirilməsi
sisteminin Qaydaları”nın tələblərinə müvafiq olaraq hər bir audit sahəsi üzrə risk
yaradılması və yoxlamaların risklərin modellərinə əsaslanan seçimin nəticələri əsasında vergi ödəyiciləri
idarə olunması əsasında təyin edilməsi tərəfindən yol verilmiş vergi qanunvericiliyinin pozulması halları
sistemləşdirilərək, vergi yoxlamaları məqsədləri üçün audit seçmə
sisteminin imkanlarından, vergi ödəyicilərinin bəyannamə
məlumatlarından və xarici mənbələrdən əldə ediləcək məlumatlardan
istifadə metodları, risk modellərinə əsaslanan seçim modelləri, risk
modellərinin əhatə dairəsinə daxil olan parametrlər müəyyən edilir və
keçiriləcək səyyar vergi yoxlamalarının müvafiq risk modelləri
əsasında təyin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bununla yanaşı, vergi
auditi məqsədləri üçün risklərə əsaslanan avtomatlaşdırılmış seçmə
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metodu, risk meyarlarının qiymətləndirilməsi və digər audit seçimi
metodlarının təkmilləşdirilməsi işləri öyrənilir.
Vergi ödəyicilərinin obyekti və kassası aktiv olan, lakin operativ
vergi nəzarəti keçirilməmiş, sahəsi 25 kvadrat metrdən yuxarı olan
obyektlərin və həmin obyektlərin mənsub olduqları vergi
ödəyicilərinin dövriyyəsi 30,0 min manatdan artıq olan vergi
ödəyiciləri üzrə iki risk qrupu müəyyən edilmiş və operativ vergi
nəzarəti tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün göstərilən obyektlərin
avtomatlaşdırılmış qaydada seçilməsi həyata keçirilir.
Sahibkarlıq sahəsində aparılan kameral yoxlamalarla bağlı risk
qiymətləndirilməsi sisteminin yaradılması və yoxlamaların risklərin
idarə olunması əsasında təyin edilməsi ilə kameral vergi
yoxlamalarının sistemləşdirilməsi və müvafiq uyğunsuzluq
məktublarının
yaradılmasının
avtomatlaşdırılması
kameral
yoxlamaları zamanı yaradılmış 20-dən artıq risk meyarlarından daha
səmərəli formada tətbiqinə şərait yaratmışdır.
5.2
Bütün sahələrdə nağd hesablaşmaların
Rüsum, vergi, inzibati cərimə və digər ödənişlərin elektron 2013-2014
(12.7) həcminin
azaldılması,
nağdsız qaydada ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı işlər hesabat ilində
hesablaşmaların həcminin artırılması də davam etdirilmiş, ötən müddət ərzində dövlət rüsumu üzrə
üçün tədbirlər görülməsi
ödənişlərin nağdsız qaydada aparılması məqsədilə AR Maliyyə
Nazirliyi və AR Mərkəzi Bankın birgə həyata keçirdikləri tədbirlər
nəticəsində AR Ədliyyə Nazirliyinin də “Hökumət Ödəniş Portalı”na
inteqrasiya olunması istiqamətində işlər görülmüşdür. Bu məqsədlə
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən toplanan rüsumların büdcə təsnifatı
kodları və rüsum yığan təşkilatlarının xəzinə rekvizitləri barədə
müvafiq siyahılar müəyyənləşdirilmiş və həmin Nazirliyin
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informasiya sisteminin “Hökumət Ödəniş Portalı”na qoşulması ilə
bağlı bütün texniki və digər məsələlər müzakirə edilmişdir.
Hesabat ilində vergi ödəyicilərinin ƏDVDH vasitəsilə ƏDV
faizləri üzrə borcunun yarandığı təqdirdə məbləğin sub-uçot
hesabından avtomatik büdcəyə silinməsi məqsədilə vergi ödəyiciləri
üçün İnternet Vergi İdarəsində müvafiq imkan yaradılmış və
21.10.2013-cü il tarixdən istifadəyə verilmişdir.
AR Prezidentinin «Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər
göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında» fərmanından
irəli gələn vəzifələr ilə əlaqədar Vergilər Nazirliyi tərəfindən
vətəndaş cəmiyyətinə, biznes strukturlarına göstərilən elektron
xidmətlərin çeşidinin və həcminin artırılması sahəsində bir sıra zəruri
tədbirlər həyata keçirilmiş, Nazirlik ilə Mərkəzi Bankın birgə həyata
keçirdikləri tədbirlər nəticəsində vergi və rüsumların elektron ödəniş
sistemi yaradılmışdır. Bu elektron xidmətindən istifadə etməklə
hesabat ilinin ötən müddəti ərzində dövlət büdcəsinə 754163 sayda
ödəniş əsasında 154,4 milyon manat vəsait daxil olmuşdur.
Eyni zamanda POS-terminalların tətbiqinin genişləndirilməsinə
nəzarətin təşkili ilə bağlı, o cümlədən POS-terminal ilə əlaqədar
bildirişlərin hazırlanması və göndərilməsi ilə bağlı Nazirliyin müvafiq
proqram təminatında təkmilləşdirmə işlərinin görülməsi təmin
edilmişdir.
“Bakı Taksi MMC” ilə əldə edilmiş razılaşmaya əsasən “London
taksiləri”ndə nağdsız ödənişlərin üstünlükləri və plastik kartlardan
istifadə barədə reklamların yerləşdirilməsi təmin edilmişdir.
Respublika ərazisində nağdsız ödənişlərin üstünlüklərini təbliğ edən
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reklam şitləri yenilənmişdir və hal hazırda bu istiqamətdə işlər davam
etdirilir. Eyni zamanda, Vergilər Nazirliyinin “Facebook” sosial
şəbəkəsindəki səhifəsində bu barədə məlumatlandırma və təbliğat
işləri aparılmışdır.
Hesabat ilində
Nazirliyin rəsmi internet səhifəsinin
(www.taxes.gov.az) “Sual-cavab” bölməsinə bu məzmunda daxil
olmuş 55 müraciət, 195 Çağrı Mərkəzinə daxil olmuş 511 müraciət
cavablandırılmışdır.
Bununla yanaşı, nağd hesablaşmaların azaldılması və nağdsız
hesablaşmaların həcminin artırılması istiqamətində ictimai
müzakirələrə dəstək verilməsi məqsədilə KİV-lə sıx əməkdaşlıq
davam etdirilmiş, Nazirliyin vəzifəli şəxslərinin müxtəlif
telekanalarda - AzTV, İTV, ANS, Space, Lider, Xəzər, İnterAz
televiziya kanallarında müsahibələri təşkil olunmuş, bır sıra analitik
xarakterli verilişlərdə vəzifəli şəxslərin iştirakları təmin edilmiş,
dövrü mətbuatda - Zerkalo, Exo, Ekspress, Azərbaycan, Xalq qəzeti,
Respublika, Bakı-xəbər, 525-ci qəzet, Zaman, Baku-Post və Kaspi
qəzetlərində - nağdsız hesablaşmaların stimullaşdırılmasını təbliğ
edən 50-dək material dərc olunmuşdur.
Bundan başqa, Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Nazirliyin
mətbu orqanı olan "Vergilər" qəzetinin təşəbbüsü ilə “Nağdsız
ödənişlərin səviyyəsi şəffaflıq və hesabatlılığın mühüm
göstəricisidir”mövzusunda «dəyirmi masa» keçirilmiş, tədbir KİV-də
geniş işıqlandırılmışdır.
Hesabat ilində "Vergilər" qəzetinin təşəbbüsü ilə fərdi jurnasit
yazıları müsabiqəsi elan edilmiş, onun istiqamətlərindən biri kimi

İcra
müddəti

Tədbirin adı

Görülmüş işlər

İcra
müddəti

"Nağdsız ödəniş sisteminin inkişaf istiqamətləri" seçilmişdir.
Müsabiqəyə ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrindən 15 məqalə
və yazı təqdim olunmuş, bütün məqalələr dövrü mətbuatda dərc
edilmiş, müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılmışlar.
6. Audit xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi
6.1
Məcburi auditdən yayınmaya görə
Məcburi auditdən yayınmaya görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə 2013
(13.3) inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı bağlı mexanizmlərin müəyyən edilməsi üçün tədbirlər görülməsi
mexanizmlərin müəyyən edilməsi üçün Vergilər Nazirliyi ilə yanaşı, AR Auditorlar Palatasına da həvalə
tədbirlər görülməsi
edilmişdir. Qeyd edilən tapşırığın icrası ilə bağlı hesabat ilinin aprel
ayında AR Auditorlar Palatası tərəfindən hazırlanmış müvafiq
razılaşma layihəsinə Vergilər Nazirliyi tərəfindən münasibət
bildirilmişdir.
Bundan sonra AR Auditorlar Palatası tərəfindən hesabat ilinin
dekabr ayında yenidən hazırlanmış “Məcburi auditdən yayınmaya
görə inzibati məsuliyyətin tətbiqi ilə bağlı mexanizmlərin müəyyən
edilməsinə dair Razılaşma” layihəsinə də Nazirlik tərəfindən müvafiq
irad və təkliflər bildirilmişdir.
7. Dövlət sаtınаlmаlаrının təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması
7.1
Elеktrоn dövlət sаtınаlmаlаrının tətbiq
Vergilər Nazirliyində dövlət sаtınаlmаlаrı ilə əlaqədar vergi 2013
(14.1) edilməsi
nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılmış Dövlət
satınalmalarına və əmək münasibətlərinə vergi nəzarəti şöbəsi
bağlanan müqavilələr barədə məlumatların elektron təqdim edilməsi
üçün müvafiq forma hazırlamış, həmin formanın tərtib edilmə
qaydası təsdiq edilmiş, məlumatların real vaxt rejimində təqdim
edilməsi üçün müvafiq proqram təminatı hazırlanaraq vergi
ödəyicilərinin istifadəsinə verilmişdir.

Tədbirin adı

7.2
Dövlət sаtınаlmаlаrı üzrə keçirilən
(14.3) müsabiqələrdə
və
satınalma

müqavilələrinin
icrasında
qanun
pоzuntulаrınа yоl vеrmiş hüquqi və
fiziki şəхslərin gələcəkdə dövlət
sаtınаlmаlаrındа
iştirаkını
məhdudlаşdırаn
mехаnizmin
yaradılması ilə bağlı daxil olan
sənədlərə rəy verilməsi
7.3
Dövlət sаtınаlmаlаrı üzrə keçirilən
(14.4) müsabiqələrdə iştirak edən iddiaçıların

hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə
şikayətlərə təхirə sаlınmаdаn bахılmаsı
üçün müvafiq tədbirlər görülməsi

Görülmüş işlər

İcra
müddəti

Eyni zamanda, AR Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinin
təşkilatçılığı ilə 2013-cü ilin aprel ayında “Elektron satınalmanın
yayılmasında əsas məsələlər” mövzusunda dəyirmi masa keçirilmiş,
və həmin dəyirmi masada Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları iştirak
etmişlər. Tədbirdə elektron satınalmaların tətbiqi ilə bağlı
fəaliyyətlərin əlaqələndirilməsi, görülən işlərin effektliyinin
artırılması və ölkə rəhbərliyi tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələrin
icrası ilə əlaqədar fikir mübadilələri aparılmışdır.
Dövlət satınalmaları üzrə keçirilən müsabiqələrdə və satınalma 2013-2014
müqavilələrinin icrasında qanun pozuntularına yol vermiş hüquqi və
fiziki şəxslərin gələcəkdə dövlət satınalmalarında iştirakını
məhdudlaşdıran mexanizmin yaradılması məqsədilə müvafiq sahədə
işçi qrupunun yaradılması barədə AR Satınalmalar üzrə Dövlət
Agentliyi tərəfindən hesabat ilinin fevral ayında edilmiş müraciətlə
əlqədar Vergilər Nazirliyi tərəfində həmin işçi qrupunun tərkibinə
nümayəndəsi ayrılmış, Agentliyin təşkilatçılığı ilə “Elektron
satınalmanın yayılmasında əsas məsələlər” mövzusunda keçirilmiş
dəyirmi masada Nazirliyin əməkdaşları iştirak etmişlər.
Hesabat ilində 2 vergi ödəyicisinin dövlət satınalmalarında 2012-2015
iştirakı zamanı
yaranmış
problemlərə
dair
müraciətləri
qanunamüvafiq şəkildə baxılaraq aidiyyəti tədbirlər görülmüşdür.

İcra
müddəti
2012-2015
Dövlət satınalmalarında aşkar edilən Dövlət satınalmalarında aşkar edilən korrupsiya halları barədə
Tədbirin adı

7.4
(14.5) korrupsiya

halları

mühafizə
məlumatlandırılması

Görülmüş işlər

barədə hüquq Vergilər Nazirliyinə heç bir məlumat daxil olmamışdır.
orqanlarının

7.5
Dövlət
satınalmalarının
(14.6) keçirilməsi zamanı ehtimal

həyata
olunan
qiymətlərin
müəyyən
edilməsi
metodologiyasının
hazırlanmasında
iştirak edilməsi və bununla bağlı
müvafiq orqandan daxil olmuş təkliflərə
münasibət bildirilməsi

AR Nazirlər Kabinetinin 09.04.2013-cü il tarixli dərkənarı ilə 2013-2014
Vergilər Nazirliyinə göndərilmiş bəzi qanunvericilik aktlarına dair
təkliflərin verilməsi haqqında AR Hesablama Palatasının 28.03.2013cü il tarixli məktubuna Nazirlikdə baxılmış və təkliflərə uyğun olaraq,
dövlət satınalmaları zamanı vergidənyayınma risklərinin qarşısının
alınması, dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən daxil olan
vəsaitlərin tam şəkildə dövlət büdcəsinə səfərbər edilməsi və bu
sahədə nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, ƏDV-nin
məqsədləri üçün qeydiyyatda olmayan səhmlərinin və paylarının 50
faizindən çoxu dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər və büdcə
təşkilatları tərəfindən dövlət vəsaiti hesabına alınan malların,
xidmətlərın (işlərın) dəyəri ödənilən zaman ƏDV-nin depozit
hesabına ödənilməli vəsaitlərin elektron vergi hesab-fakturasından
asılılığının aradan qaldırılması məqsədilə bir sıra təkliflərə ətraflı
münasibət bildirilmişdir.

Tədbirin adı

İcra
müddəti
2013
AR Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən internet
Görülmüş işlər

7.6
Növbəti il üçün satınalma planlarının
(14.7) hazırlanaraq Satınalmalar üzrə Dövlət səhifəsində yerləşdirilməsi üçün 2014-cü ildə keçiriləcək satınalmalar

Agentliyinin
internet
səhifəsində barədə məlumatın
hazırlanması və
qanunvericilikdə nəzərdə
yerləşdirilməsi üçün müvafiq quruma tutulmuş tədbirlərin görülməsi təmin edilmişdir.
təqdim edilməsi
7.7
Dövlət
satınalma
(14.8) nəticəsində
bağlanan

prosedurları
Dövlət satınalma prosedurlarına uyğun olaraq bağlanan satınalma 2013
satınalma müqavilələri barədə məlumatlar Vergilər Nazirliyi tərəfindən
müqavilələri
barədə
məlumatın mütamadi olaraq AR Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə təqdim
Satınalmalar üzrə Dövlət Agentliyinə edilmişdir.
təqdim edilməsi

8. Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması sahəsində şəffaflığın artırılması
8.1
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri ilə
“AR-nın Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” 2013-2014
(15.4) digər informasiya sistemləri (məlumat 21.12.2012-ci il tarixli 509-IVQD nömrəli AR Qanununun tətbiqi
bazaları, məlumat axtarış bazaları, barədə” AR Prezidentinin 29.12.2012-ci il tarixli 802 nömrəli
reyestrlər və s.) arasında mübadilə Fərmanının 7-ci bəndinin icrası məqsədilə Vergilər Nazirliyi
imkanlarının
genişləndirilməsi
və tərəfindən müəyyən edilmiş “Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan
informasiya mötəbərliliyinin təmin keçmiş şəxslərin daşınmaz əmlakları barədə daşınmaz əmlakın dövlət
edilməsi
reyestrindəki məlumatlar barədə Məlumat” forması 15.02.2013-cü il
tarixli məktubla AR Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə
göndərilmişdir. Eyni zamanda, vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan
keçmiş şəxslərin daşınmaz əmlakları barədə daşınmaz əmlakın dövlət
reyestrindəki məlumatların AR Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tərəfindən Vergilər Nazirliyinə təqdim edilməsi üçün 09.04.2013-cü il
tarixli 1317020002938400 nömrəli məktubla AR Prezidentinin

Tədbirin adı

Görülmüş işlər

İcra
müddəti

Administrasiyasına müraciət edilmişdir.

9. Vergi nəzarəti və yoxlamalarının səmərəliliyinin artırılması
9.1
Vergi auditinin seçim prosesinin
Vergilər Nazirliyinin 06.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş 2013-2014
(17.1) avtomatlaşdırılması
və
seçim “Vergi Auditinin keçirilməsi Qaydaları”nın tələblərinə müvafiq hər

standartlarının hazırlanması

bir audit sahəsi üzrə risk modellərinə əsaslanan seçimin nəticələri
əsasında vergi ödəyiciləri tərəfindən yol verilmiş vergi
qanunvericiliyinin pozulması halları sistemləşdirilərək, vergi
yoxlamaları məqsədləri üçün audit seçmə sisteminin imkanlarından,
vergi ödəyicilərinin bəyannamə məlumatlarından və xarici
mənbələrdən əldə ediləcək məlumatlardan istifadə metodları, risk
modellərinə əsaslanan seçim modelləri, risk modellərinin əhatə
dairəsinə daxil olan parametrlər müəyyən edilir və keçiriləcək səyyar
vergi yoxlamalarının müvafiq risk modelləri əsasında təyin edilir.
Bununla yanaşı, vergi auditi məqsədləri üçün risklərə əsaslanan

Tədbirin adı

İcra
müddəti

Görülmüş işlər

avtomatlaşdırılmış
seçmə
metodu,
risk
qiymətləndirilməsi
və
digər
audit
seçimi
təkmilləşdirilməsi işlərinin öyrənməsi həyata keçirilir.

meyarlarının
metodlarının

9.2
Kameral və səyyar vergi yoxlamalarının
Vergilər Nazirliyi sistemində səyyar vergi yoxlaması məqsədləri 2013-2014
(17.2) həyata
keçirilməsi üçün standart üçün
vergi
ödəyicilərinin
seçilməsi
risk
faktorunun

göstəricilər sisteminin və proqram qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi ilə bağlı vergi auditi məqsədləri
təminatının işlənib hazırlanması
üçün risklərə əsaslanan avtomatlaşdırılmış seçmə metodu fəaliyyət
göstərir. Bu metod 6 seçim modeli və bir köməkçi modeldən ibarət
olmaqla sistem vasitəsilə yoxlamaların təyin edilməsi və idarə
olunmasını həyata keçirməkdədir. Eyni zamanda, Vergilər
Nazirliyinin 06.03.2013-cü il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi
Auditinin keçirilməsi Qaydaları”nın tələblərinə müvafiq olaraq hər
bir audit sahəsi üzrə risk modellərinə əsaslanan seçimin nəticələri
əsasında vergi ödəyiciləri tərəfindən yol verilmiş vergi
qanunvericiliyinin pozulması halları sistemləşdirilərək, vergi
yoxlamaları məqsədləri üçün audit seçmə sisteminin imkanlarından,
vergi ödəyicilərinin bəyannamə məlumatlarından və xarici
mənbələrdən əldə ediləcək məlumatlardan istifadə metodları, risk
modellərinə əsaslanan seçim modelləri, risk modellərinin əhatə
dairəsinə daxil olan parametrlər müəyyən edilir və keçiriləcək səyyar
vergi yoxlamalarının müvafiq risk modelləri əsasında təyin edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.
Sahibkarlıq sahəsində aparılan kameral yoxlamalarla bağlı risk
qiymətləndirilməsi sisteminin yaradılması və yoxlamaların risklərin

Tədbirin adı

9.3
Vergi
ödəyicilərinin
vergi
(17.3) qanunvericiliyi ilə bağlı informasiya

təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə
Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet
səhifəsi, vergi ödəyicilərinə xidmət
strukturları, vergi ödəyicilərinə xidmət
mərkəzləri vasitəsilə onlara zəruri
məlumatların çatdırılması, hüquq və
vəzifələrinin izah edilməsi, buklet və
kitabçaların paylanması və vergi
ödəyiciləri arasında təbliğat işinin
təkmilləşdirilməsi

Görülmüş işlər

İcra
müddəti

idarə olunması əsasında təyin edilməsi ilə Kameral vergi
yoxlamalarının sistemləşdirilməsi və müvafiq uyğunsuzluq
məktublarının
yaradılmasının
avtomatlaşdırılması
kameral
yoxlamaları zamanı yaradılmış 24 risk meyarlarından daha səmərəli
tətbiqinə şərait yaratmışdır.
Hesabat ilində vergi ödəyicilərinə xidmət strukturlarında və 2012-2013
vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində ümumilikdə 278295 vergi
ödəyicisi qəbul edilmiş və onlara 599056 sayda müxtəlif növ vergi
xidmətləri göstərilmişdir. 195 Telefon məlumat xidməti tərəfindən
vergi ödəyiciləri və vətəndaşların 238666 müraciəti, o cümlədən
avtomatik rejimdə 64576 müraciət, birbaşa əlaqə zamanı isə müfəttişoperatorlar tərəfindən 174090 müraciət cavablandırılmışdır. 2013-ci
ilin müvafiq dövründə 584387 vergi ödəyicisi mesaj xidməti
vasitəsilə məlumatlandırılmışdır. Bununla yanaşı, Vergilər
Nazirliyinin internet səhifəsinə (www.taxes.gov.az) 3,5 milyon nəfər
şəxs daxil olmuşdur. Qeyd olunan dövr ərzində internet səhifəsinin
“Sual-cavab”
bölməsinə
daxil
olmuş
2236
müraciətin
cavablandırılması təmin edilmişdir.
Hesabat ilində vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində
vergi ödəyiciləri üçün zəruri informasiyanı əks etdirən 14 adda kiçik
həcmli buklet, kitabça və jurnal ümumilikdə 146800 nüsxədə
(azərbaycan dilində 133900 və ingilis dilində 12900) nəşr etdirilmiş
və onların vergi ödəyicilərinə çatdırılması üçün müvafiq tədbirlər
görülmüşdür.
Bakı Elektrik Şəbəkə ASC-nin Bakı şəhəri üzrə borclu olan
abonentlərə verilən bildirişlərinin arxa tərəflərində əmək

Tədbirin adı

Görülmüş işlər

İcra
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müqavilələrinin bağlanmasının zəruriliyi barədə reklamlar
yerləşdirilmişdir.
“Nəzarət-kassa aparatı və ciddi hesabat blanklarının tətbiqi
xüsusiyyətləri” adlı yeni buklet hazırlanmış, 15 min nüsxədə nəşr
etdirilmiş və onların vergi ödəyicilərinə çatdırılması üçün müvafiq
tədbirlər görülmüşdür.
Bundan əlavə, nağdsız ödənişlərin üstünlüklərini, o cümlədən
ödəniş kartları, POS-terminallar və onlardan istifadə qaydalarını
özündə əks etdirən buklet hazırlanmış, 30 min nüsxədə nəşr etdirilmiş
və onların vergi ödəyicilərinə çatdırılması üçün müvafiq tədbirlər
görülmüşdür.
Respublika
ərazisində
nağdsız
ödənişlərin
üstünlüklərini təbliğ edən reklam şitləri yenilənmişdir.
9.4
Vergi Məcəlləsi üzrə korrupsiyaya
Vergi Məcəlləsi üzrə korrupsiyaya şərait yaradan hallar üzrə risk 2013-2014
(17.4) şərait yaradan hallar üzrə risk təhlilinin təhlilinin aparılması istiqamətində Vergilər Nazirliyində müzakirələr
aparılması
davam etdirilir, nəticəsindən asılı olaraq məlumatların 2014-cü ildə
verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
9.5
Vergi bəyannamələrinin təqdim edilmə
Vergi bəyannamələrinin təqdim edilmə dövriliyinin azaldılması 2013
(17.5) dövriliyinin azaldılması ilə
bağlı ilə bağlı mövcud imkanların araşdırılması istiqamətində Vergilər

təkliflərin verilməsi

Nazirliyində müzakirələr davam etdirilir və ilkin müzakirə mədən
vergisi bəyannaməsinin təqdim edilmə dövrülüyünün azaldılması ilə
bağlıdır. Vergi bəyannamələrinin təqdim edilmə müddətləri AR Vergi
Məcəlləsi ilə tənzimləndiyi üçün aparılan müzakirələrin nəticəsindən
asılı olaraq təkliflər hazırlanan kimi aidiyyəti üzrə baxılmaq üçün
təqdim ediləcəkdir.

Tədbirin adı

Görülmüş işlər

İcra
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10. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
Hesabat ilində İqtisadi əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Şərqi 2012-2015
Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə Antikorrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul
Fəaliyyət Planı çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının 3-cü
dəyərləndirilməsinin həyata keçirilməsi məqsədilə Bakı şəhərində AR
Baş Prokurorluğunun Elm və Tədris Mərkəzində 5-6 iyun tarixlərində
“Daxili audit qurumları (onların səmərəliliyi, keçirilmiş auditlər)”,
“Daxili audit qurumlarının Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi ilə
birgə treninqləri”, “Hökumət tərəfindən özəl sektordakı korrupsiya
probleminin həlli və maarifləndirmə tədbirləri”, “Özəl sektorda özünü
idarəetmənin tətbiqi dairəsinin artırılması (davranış kodeksləri,
antikorrupsiya proqramları)” və.s sahələr üzrə seminar keçirilmiş və
Vergilər Nazirliyinin nümayəndələri seminarda iştirak etmişdir.
Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Avropa
Şurası tərəfindən icra edilən yaxşı idarəçilik və Korrupsiyaya qarşı
mübarizə adlı regional proqram daxilində Ukrayna Respublikasının
Kiyev şəhərində hesabat ilinin 2-3 iyul tarixlərində “Hüquqi şəxslərin
cinayət, inzibati və mülki məsuliyyəti” mövzusunda keçirilmiş
treninqdə, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən Türkiyə
Respublikasının 28 aprel-3 may tarixlərində “Vergi və Cinayət:
Maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə dövlət yanaşması” mövzusunda
keçirilmiş konfransda və Ankara şəhərində 16-20 sentyabr
tarixlərində keçirilən “Vergi və cinayət: qanunsuz maliyyə
fəaliyyətinin aşkar edilməsi” mövzusunda seminarda,
Avropa
İttifaqının TAİEX yardım aləti çərçivəsində Gürcüstan Respublikası
Maliyyə Nazirliyinin İstintaq xidməti tərəfindən Tbilisi şəhərində 19-

10.1 Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində
(26.1) beynəlxalq və regional təşkilatlarla qarşılıqlı
fəaliyyət, müxtəlif beynəlxalq proqram və
layihələrdə iştirak, habelə bu sahədə
ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla və xarici
ölkələrin müvafiq orqanları ilə qarşılıqlı
əməkdaşlığın davam etdirilməsi
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Millətlər
Təşkilatı,
Avropa
(26.2) Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu
(GRECO) və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OECD) İstanbul Anti-Korrupsiya
Fəaliyyət Planı çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasına verilmiş tövsiyələrin icrası
istiqamətində zəruri tədbirlərin davam
etdirilməsi
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20 sentyabr tarixlərində “Maliyyə cinayətlərinin istintaqı,
məlumatların intellektual toplanması və təhlili” mövzusuna həsr
edilmiş forumda nazirliyin 2 nəfər əməkdaşı iştirak etmişdir. Bu
tədbirlərdə Nazirliyin nümayəndələri “Azərbaycan Respublikasının
vergi sisteminin inkişaf konsepsiyası-elektron cinayət işi”
mövzusunda çıxışlar etmişdir. Türkiyə Respublikasının İstanbul
şəhərində 2013-cü ilin 7-8 noyabr tarixlərində keçirilən “Vergi və
cinayət” mövzusunda üçüncü illik konfransda isə Vergilər
Nazirliyinin nümayəndə heyəti iştirak etmişdir.
Avropa Şurasının Korrupsiyaya qarşı Dövlətlər Qrupu (GRECO) 2012-2015
tərəfindən Azərbaycan Respublikası üzrə aparılmış 1-ci və 2-ci
qiymətləndirmə mərhələlərinin nəticələri üzrə ölkəmizə verilmiş
tövsiyələrin aidiyyəti üzrə icrasının təmin edilməsi məqsədilə
Vergilər Nazirliyi tərəfindən görülən işlərin nəticəsi olaraq
tövsiyələrlə bağlı hazırlanmış arayışlar 02.09.2010-cu il tarixdə
Azərbaycan
Respublikası
Prezidenti
Administrasiyasına
göndərilmişdir. GRECO tərəfindən Azərbaycan üzrə aparılan 3-cü
qiymətləndirmə mərhələsində Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə
aid məsələlər əhatə edilməmişdir.
GRECO tərəfindən 1 yanvar 2012-ci ildən etibarən üzv
dövlətlərdə 4-cü qiymətləndirmə mərhələsinə başlanılmış və bu
günədək 4-cü qiymətləndirmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan
üzrə qiymətləndirmə aparılmamışdır. 4-cü qiymətləndirmə
mərhələsində əhatə ediləcək məsələlərin sırasında maraqların
toqquşması, gəlirlərin, aktivlərin və öhdəliklərin bəyan edilməsi kimi
məsələlər də daxildir ki, bu qiymətləndirmə mərhələsinin nəticələri
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üzrə ölkəmizə veriləcək tövsiyələrin aidiyyəti üzrə icrasının təmin
edilməsi üçün Vergilər Nazirliyi tərəfindən müvafiq işlər həyata
keçiriləcəkdir.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (OECD) AntiKorrupsiya Şəbəkəsinin İstanbul Fəaliyyət Planı sub-regional
proqramı tərəfindən iştirakçı dövlətlər üzrə 2008-2012-ci illərdə
monitorinq aparılmış və hesabat ilinin fevral ayında Azərbaycan üzrə
Tərəqqi hesabatı dərc edilmişdir. Hesabatda Azərbaycana 3 bənd üzrə
16 tövsiyə verilmişdir. Həmin tövsiyələr, eləcə də BMT-nin
Korrupsiya Əleyhinə Konvensiyasında (UNCAC) nəzərdə tutulan
tövsiyələrlə bağlı arayışın hazırlanması nəzərdə tutulur.
Eyni zamanda, verilmiş tövsiyələr üzrə tədbirlər davam
etdirilərək hüquqi şəxsin rəhbər vəzifələrini müəyyən vəzifə və
müəyyən fəaliyyət növü ilə məşğul olmaqdan məhrum edən
sanksiyanın praktikada effektiv tətbiqinin təmin edilməsi məqsədilə
Vergilər Nazirliyində müvafiq avtomatlaşdırılmış nəzarət mexanizmi
hazırlanmışdır. Bunun sayəsində məhkəmə qərarı əsasında məhrum
etmə sanksiyası tətbiq edilmiş hüquqi şəxslərin təsisçisi və ya rəhbəri,
habelə fərdi sahibkar qismində uçota alınması məhdudlaşdırılır.
10.3 Beynəlxalq Anti-Korrupsiya Akademiyası ilə
Avropadaxili Vergi Administrasiyaları Təşkilatına üzv ölkələrin 2013-2015
(26.3) əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə təhsil və təcrübələrinin öyrənilməsi məqsədilə Beynəlxalq Anti-Korrupsiya
tədris layihələrinin həyata keçirilməsi
Akademiyası tərəfindən 2013-cü ilin 10-11 iyul tarixlərində keçirilən
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə preventiv və maarifləndirici
tədbirlər” mövzusunda seminarlarda nazirliyin 2 nəfər əməkdaşı
iştirak etmişdir. Tədbirlərdə 28 ölkənin nümayəndələri tərəfindən
korrupsiyaya qarşı apardıqları mübarizəyə dair təcrübələri barədə
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müzakirələr aparılmış, həmin sahəyə qarşı mübarizədə nailiyyətlər
əldə etmiş ölkələrin təcrübələri, bu istiqamətdə elektron-informasiya
texnologiyalarından
istifadənin
labüdlüyü,
nağdsız
pul
əməliyyatlarının daha geniş tətbiqi, vətəndaş-məmur təmasının
minimuma endirilməsi üsulları müzakirə olunmuşdur.
Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası ilə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi istiqamətində “Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyi ilə Beynəlxalq Antikorrupsiya Akademiyası arasında
Anlaşma Memorandumu”nun icrası üzrə tədbirlərinin müzakirə
edilməsi, Akademiya ilə potensial əməkdaşlıq sahələrinin müəyyən
edilməsi və iki tərəfin birgə təşkilatçılığı ilə yaxın gələcəkdə həyata
keçirilə biləcək birgə tədbirlər barədə fikir mübadiləsinin aparılması
məqsədilə hesabat ilinin 12-16 avqust tarixlərində Vergilər
Nazirliyinin nümayəndə heyəti Avstriyaya səfər etmişdir. Səfər
çərçivəsində Vergilər Nazirliyi və Azərbaycanın digər aidiyyəti
dövlət qurumlarının nümayəndələri üçün Nazirliyin Tədris
Mərkəzində korrupsiyaya qarşı mübarizə mövzusunda təlimlərin
keçirilməsi, həmçinin Tədris Mərkəzinin müvafiq sahə üzrə tədris
proqramının təkmilləşdirilməsi üçün Beynəlxalq Antikorrupsiya
Akademiyasının ekspertləri ilə əməkdaşlıq edilməsi, Akademiyanın
beynəlxalq və regional təlimlərinin (Korrupsiyaya qarşı mübarizə
Yay Akademiyası) keçirilməsi məsələləri müzakirə olunmuşdur.
Bundan əlavə, Vergilər nazirinin müavini Sahib Ələkbərovun
rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Respublikası Hökumətinin nümayəndə
heyəti Tailand Krallığının Banqkok şəhərində 2013-cü ilin 9-11
dekabr
tarixlərində
keçirilən
Beynəlxalq
Anti-Korrupsiya
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Akademiyasının beynəlxalq təşkilat olaraq təsis edilməsinə dair
Müqaviləyə tərəf dövlətlərin 2-ci Baş Assambleyasında iştirak
etmişdir. Ölkəmizdə korrupsiyanın qarşısının alınması və şəffaflığın
təmin edilməsi istiqamətində görülən işlər və əldə edilən uğurlar
barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verilmiş və yekunda
Azərbaycan Respublikası Assambleyanın Bürosuna üzv seçilmişdir.
11. Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi
11.1 Fəaliyyət planında nəzərdə tutulan
Vergilər Nazirliyi ilə vətəndaş cəmiyyəti institutları arasında 2012-2015
(27.1) tədbirlərin icrasına vətəndaş cəmiyyəti əməkdaşlığın təkmilləşdirilməsi məqsədilə hesabat ilində Nazirlikdə
institutlarının cəlb edilməsi
İctimai Şuranın yaradılması istiqamətində tədbirlər görülür. Bununla
yanaşı,
vergi orqanlarının fəaliyyətinin geniş ictimaiyyətə
çatdırılması məqsədilə vətəndaş cəmiyyəti institutları və media
nümayəndələri ilə yüksək səviyyəli əməkdaşlıq hesabat ilində davam
etdirilmişdir. Belə ki, hesabat ilində media nümayəndələri Vergi
Auditi Departamentində və Bakı şəhərində yeni istifadəyə verilmiş
Vergi ödəyicilərinə xidmət Mərkəzində keçirilmiş “Açıq qapı günü”
tədbirlərinə, Nazirliyin keçirdiyi "Kompüter əsaslı audit sistemi
sahəsində AR Vergilər Nazirliyinə dəstəyin göstərilməsi" Tvinninq
layihəsinin başa çatdırılmasına həsr olunmuş təqdimat mərasiminə,
Avropadaxili
Vergi
Administrasiyaları
Təşkilatının
Baş
Əlaqələndirici Şəxslərinin 19-cu Forumuna, “ASAN imza-mobil
hökumətin açarıdır” mövzusunda konfransa, Amerika Ticarət
Palatasının
Vergilər Nazirliyi ilə birgə təşkil etdiyi “Vergi
partnyorluğu” mövzusunda konfransa, İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatının “Çoxmilli müəssisələrin auditi” mövzusunda
seminara cəlb edilmişdırlər. Bununla yanaşı, Nazirliyin mətbu orqanı
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11.2 Fəaliyyət planında
(27.2) tədbirlərin
icrası

nəzərdə tutulan
üçün vətəndaş
cəmiyyəti
institutları
ilə
birgə
layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı
daxil olan təkliflərə dair aidiyyəti
tədbirlərin görülməsi
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olan “Vergilər” qəzetinin təşkilatçılığı ilə hesabat ilinin yanvar ayında
“Azərbaycanda əmək bazarı: qeyri-leqal məşğulluqla mübarizə”, mart
ayında "Nağdsız ödənişlərin səviyyəsi şəffaflığın və hesabatlılığın
mühüm şərtidir", aprel ayında “Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli
inkişaf modeli”, sentyabr ayında “Elektron xidmətlər: çevik və
səmərəli idarəçiliyin mütərəqqi modeli” və dekabr ayında “Vergi
partnyorluğu: qarşılıqlı inam və etimad körpüsü” mövzusunda
dəyirmi masalar keçirilmiş və bu tədbirlərə media və qeyri-hökumət
təşkilatlarının nümayəndələri dəvət edilmişlər.
Vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə birgə layihələrin həyata 2012-2015
keçirilməsi ilə bağlı daxil olan təkliflərə dair Vergilər Nazirliyində
aidiyyəti tədbirlərin görülməsi istiqamətində işlər hesabat ilində də
davam etdirilmişdir. Belə ki, hesabat ilinin fevral ayında Nazirliyin
təşkil etdiyi “Azərbaycanda vergi sistemi: reallıqlar və perspektivlər”
mövzusunda II Vergi Forumunun işinə dövlət orqanları, beynəlxalq
təşkilatlar və banklarla yanaşı, qeyri-hökumət təşkilatlarının və
sahibkarların ictimai birliklərinin nümayəndələri də cəlb edilmiş və
diskussiyalarda iştirak etmişlər.
Bundan əlavə, iyun ayında
Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının (AmCham) Vergilər
Nazirliyi ilə birgə təşkil etdiyi “Vergi partnyorluğu” mövzusunda
konfrans keçirilmişdir. Tədbirin işinə sahibkarların ictimai
birliklərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri cəlb
edilmişdir.
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12. Korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı maarifləndirmə
12.1 Vergilər
Nazirliyinin fəaliyyətində
Vergilər Nazirliyinin fəaliyyətində korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə 2012-2015
(28.2) korrupsiyaya
qarşı mübarizə ilə əlaqədar milli televiziya və radio proqramları tərəfindən debatlarda
əlaqədar
televiziya
və
radio iştirak etmək üçün dəvət alınmamışdır.
proqramlarında
debatların
təşkil
edilməsi
12.2 Vergi orqanlarına ictimai etimadın
Vergi orqanlarının fəaliyyətinin işıqlandırılması və geniş 2012-2015
(28.3) artırılması məqsədi ilə onların fəaliyyəti ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə KİV-lə yüksək səviyyəli
ilə bağlı təbliğat işinin təşkil edilməsi
əməkdaşlıq hesabat ilində davam etdirilmişdir. Belə ki, hesabat ilində
KİV-ə 116 press-reliz verilmiş, vergi orqanlarının rəhbər vəzifəli
şəxslərinin KİV üçün 51 müsahibəsi təşkil olunmuş, vergilərlə bağlı
424 süjet mərkəzi TV kanallarında efirə verilmiş, eyni zamanda
internet saytlarında 2860 sayda və mərkəzi mətbuatda 2642 sayda
material dərc edilmişdir. Bununla yanaşı, hesabat ilində regional TVlərdə və yerli mətbuat orqanlarında da ümumilikdə 315 süjet və
material efirə verilmiş və ya dərc olunmuşdur.
Vergilər Nazirliyinin həyata keçirdiyi islahatlar və tətbiq olunan
yeniliklər, o cümlədən Nazirliyin tətbiq etdiyi elektron xidmətlər,
Asan imza, elektron audit, vergi partnyorluğu sazişləri, nağdsız
hesablaşmaların stimullaşdırılması və s. mövzularla bağlı, eləcə də
referat müsabiqələri, olimpiada və şahmat yarışlarının keçirilməsi ilə
əlaqədar tədbirlərə informasiya dəstəyi verilmiş, KİV-də geniş
maarifləndirmə kampaniyaları aparılmışdır.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə, etik
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində korrupsiyaya qarşı
12.2.1 davranış, maraqların toqquşması və mübarizə, etik davranış, maraqların toqquşması, məlumat azadlığı
(28.3)
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məlumat azadlığı məsələləri sahəsində məsələləri mövzularında təlimlərin keçirilməsi məqsədilə 2013-cü
təlimlərin keçirilməsi
ilin ”Kombinə edilmiş təhsil sistemi tətbiq edilməklə ilkin hazırlıq
kurslarının təşkili və keçirilməsi barədə” tədris-mövzu planına
“Vergi ödəyiciləri ilə qarşılıqlı münasibətlərdə işgüzar ünsiyyət
etikası və vergi işçisinin etik davranış Kodeksi” və “Korrupsiyaya
qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və
korrupsiya cinayətləri üzrə cinayət tədqiqi məsələləri” mövzuları
daxil edilmişdir. Bununla əlaqədar 2013-cü ilin 27 iyun tarixində
nazirliyin əməkdaşları tərəfindən Tədris Mərkəzində vergi
orqanlarının 26 nəfər vəzifəli şəxsi üçün “Korrupsiyaya qarşı
mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu və bu
sahədə vergi orqanları qarşısında duran vəzifələr”, “Vergi işçisinin
etik davranış Kodeksi” və “Vergi işçisinin etik davranış Kodeksində
ayrı-ayrı halların təhlili” mövzularında təlimlər keçirilmişdir.
12.3 Korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində Vergilər Nazirliyi tərəfindən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində 2012-2015
(28.6) bukletlərin, yaddaş kitabçalarının və vətəndaşları maarifləndirmək məqsədilə “Şəffaflıq, Korrupsiyaya
digər maarifləndirici materialların nəşri qarşı mübarizə” adlı yeni buklet hazırlanmış və 2000 sayda nəşr
və əhali arasında paylanması
etdirilmişdir. Bukletdə korrupsiya ilə əlaqədar əsas anlayışlar,
korrupsiyaya qarşı mübarizəni həyata keçirən orqanlar, Vergilər
Nazirliyində korrupsiyaya qarşı mübarizəni həyata keçirən struktur,
korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalarla bağlı müraciətlərə
baxılmasının xüsusiyyətləri barədə məlumat verilmiş, korrupsiya ilə
əlaqədar hüquqpozmalar barədə məlumat vermə imkanları əksini
tapmışdır.
Qeyd: (2.5)* - mötərizədə göstərilmiş bəndlər Milli Fəaliyyət Planındakı bəndlərin nömrələrini göstərir

