Azəәrbaycan Respublikası vergiləәr nazirinin
07.02.2008-ci il tarixli 0817040100067800 №-li
əәmri iləә təәsdiq edilmişdir (Azəәrbaycan Respublikası vergiləәr nazirinin
21.08.2014-cü il tarixli 1417040101193500 nömrəәli
əәmri iləә edilmiş əәlavəә vəә dəәyişiklikləәrləә)

Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi
Vergi işçisinin etik davranış Kodeksi
Fəәsil 1. Giriş
Vergi işçisinin etik davranış Kodeksi vergi işçisinin vəә Vergiləәr Nazirliyinin
ölkəәmizin inkişafında böyük rolu olduğu nəәzəәrəә alınmaqla hazırlanmışdır.
Vergi orqanları əәməәkdaşlarının ictimaiyyəәtin etimadını qazanması nazirliyin əәsas
məәqsəәdləәrindəәn biridir. Nazirliyin həәr bir əәməәkdaşı ictimaiyyəәt təәrəәfindəәn göstəәriləәn
etimadı doğrultmalıdır. Bu isəә işçi təәrəәfindəәn ona tapşırılmış işi səәməәrəәli, effektiv vəә
etik normalar çəәrçivəәsindəә yerinəә yetirdikdəә mümkündür.
Vergi işçisi cəәmiyyəәtdəә yüksəәk mövqeyəә malik olduğuna vəә vergi ödəәyicisinin
vəәziyyəәtinəә ciddi təәsir göstəәrməәk iqtidarında olduğuna görəә öz fəәaliyyəәtini yüksəәk
səәviyyəәdəә həәyata keçirməәlidir. Vergi işçisinin ictimaiyyəәtləә əәlaqəәdəә atdığı həәr bir addım
özündəә peşəәkarlıq, nəәzakəәt vəә əәdaləәti əәks etdirməәlidir.
Kodeksləә həәm vergi işçisinin davranış normaları, həәm dəә bu normaların
pozulmasına görəә Azəәrbaycan Respublikasının ƏӘməәk Məәcəәlləәsinəә vəә «Dövləәt vergi
orqanlarında xidməәt haqqında ƏӘsasnaməә»yəә uyğun məәsuliyyəәt müəәyyəәn edilir.
Kodeksdəә yolverilməәzliyi göstəәrilməәmiş, lakin vergi işçisinin vəә ya nazirliyin nüfuzuna
xəәləәl gəәtirəә biləәn həәrəәkəәtəә yol vermiş işçi qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada
məәsuliyyəәt daşıyır.
Vergi işçisinin etik davranış Kodeksinin müddəәaları mahiyyəәt etibariləә əәxlaqi vəә
intizam xarakteri daşıyır.
Kodeksin həәr hansı bir hissəәsi başa düşülməәdikdəә onun aydınlaşdırılması işçinin,
həәr hansı müddəәa iləә əәlaqəәdar yaranmış çaşqınlığı aradan qaldırmaq vəә işçiyəә Kodeksin
müddəәaları çəәrçivəәsindəә davranmaqda köməәk etməәk etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә
səәlahiyyəәtli şəәxsin vəә işçinin rəәisinin vəәzifəәsidir.
Fəәsil 2. Vəәzifəәnin icrası
2.1. İşçiləәr öz vəәzifəәləәrini vaxtında vəә keyfiyyəәtləә yerinəә yetirməәlidirləәr.
2.2. İşçiləәr öz vəәzifəәləәrini yerinəә yetirəәrkəәn peşəәkarlıq vəә nəәzakəәtlilik nümayiş
etdirməәli, vergi ödəәyiciləәri iləә, habeləә işləәdiyi kollektivin üzvləәri vəә təәmasda olduğu
digəәr şəәxsləәrləә hörməәtləә davranmalıdırlar.
2.3. İşçiləәr iş yerindəә təәfriqəәyəә, ixtilafa, yersiz mübahisəәləәrəә, iş yerindəә vəә ya iş
yerindəәn kəәnarda qeyri-etik, nalayiq vəә ümumbəәşəәri dəәyəәrləәrəә xəәləәl gəәtirəә biləәcəәk digəәr
həәrəәkəәtləәrəә yol verməәməәlidirləәr.
2.4. İşçiləәr öz vəәzifəәləәrini vergi qanunvericiliyinəә, onlara verilmiş təәlimatlara, cari
vergi siyasəәtinəә vəә təәcrübəәyəә uyğun təәrzdəә yerinəә yetirməәlidirləәr.

2.5. İşçiləәr həәr bir vəәzifəә vəә tapşırığı yerinəә yetirəәrkəәn düzgün mühakiməә
yürütməәlidirləәr. Qəәrarlar qəәbul edəәrkəәn qəәrəәzsiz olmalı, vəәzifəә borcunu yerinəә
yetirəәrkəәn əәmlak vəә qulluq vəәziyyəәtinəә, dinəә münasibəәtinəә, əәqidəәsinəә görəә həәr hansı
şəәxsin üstünlüyünəә yol verməәməәlidir.
2.6. Vergi işçisi özünün birbaşa rəәhbəәri vəә tabeliyindəә olan şəәxsləәrəә, bütün vergi
ödəәyiciləәrinəә münasibəәtdəә nəәzakəәtli, diqqəәtli olmalıdır.
2.7. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsləәri xidməәt intizamını pozmamalı,
subordinasiyaya riayəәt etməәli, özündəәn vəәzifəә vəә rütbəәcəә böyük olan vəәzifəәli şəәxsləәrəә
birinci salam verməәlidir.
2.8. İşçiləәr xidməәti fəәaliyyəәti vəә davranışı barəәdəә rəәhbəәrlik vəә ya araşdırma
aparmaq səәlahiyyəәti olan şəәxsləәr təәrəәfindəәn verilmiş suallara səәmimi cavab verməәyəә
borcludurlar.
2.9. İşçiləәr dövləәtəә vəә cəәmiyyəәtəә ziyan verəә biləәcəәk vəә ya məәnfi reputasiyaya
malik insanlarla, idarəә, müəәssisəә vəә təәşkilatlarla əәlaqəәləәrinəә görəә vergi orqanının adına
vəә nüfuzuna vəә ya özləәrinəә xəәləәl gəәtirəә biləәcəәk həәr bir həәrəәkəәtəә görəә məәsuliyyəәt
daşıyırlar.
Fəәsil 3. İş vaxtına əәməәl etməә
3.1. İşçiləәr onlar üçün müəәyyəәn olunmuş iş vaxtına əәməәl etməәlidirləәr.
3.2. İşçiləәr müəәyyəәn olunmuş iş vaxtı əәrzindəә yeməәk fasiləәsindəәn vəә ya həәr hansı
digəәr fasiləәdəәn vaxtında qayıtmalıdırlar.
3.3. İşçiləәr iş gününün sonunadəәk iş yerindəә olmalı vəә üzürlü səәbəәbləәr istisna
olmaqla rəәhbəәrliyin icazəәsi olmadan (işçiyəә vəә əәn yaxın adamına bəәdbəәxt hadisəә baş
verdikdəә vəә rəәhbəәrlikdəәn icazəә alınması mümkün olmadığı hallar istisna olmaqla)
vaxtından əәvvəәl işdəәn çıxmamalıdırlar.
3.4. Rəәis işçini onun xidməәti vəәzifəәləәrindəәn başqa digəәr işləәri yerinəә yetirməәyəә
məәcbur edəә bilməәz.
Fəәsil 4. Silah gəәzdirməә
4.1. İşçiləәr yalnız tutduğu vəәzifəәyəә əәsasəәn vəә qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş
qaydada cinayəәt təәqibi sahəәsindəә xidməәti vəәzifəәləәrini yerinəә yetirəәrkəәn üzəәriləәrindəә
xidməәti silah gəәzdirəә biləәrləәr.
Fəәsil 5. Xidməәti şəәrəәfin vəә peşəә nüfuzunun qorunması
5.1. İşçi xidməәti vəәzifəәləәrini icra edəәrkəәn təәmasda olduğu vergi ödəәyiciləәri iləә
vergi qanunvericiliyinin vəә peşəә etikasının təәləәbləәrinəә uyğun davranmalı, onların həәr
hansı xidməәtləәrindəәn etiket qaydasında ediləәn təәklifləәr istisna olmaqla (etiket normaları
həәddini aşmamaq şəәrtiləә) şəәxsi məәqsəәdləәri üçün istifadəә etməәməәlidir.
Kodeksin təәləәbləәrinəә zidd olmamaq şəәrti iləә iş zamanı işçiyəә edilmiş nəәzakəәt
xarakterli təәklifləәrin qəәbul edilməәsinəә yol verilir.
5.2. İşçi xidməәti vəәzifəәləәrini icra edəәrkəәn bütün hallarda dövləәt maraqlarını vəә
ictimai marağı öz şəәxsi maraqlarından üstün tutmalıdır.

Vergi orqanlarının nüfuzunun, vergi işçisinin adının yüksəәldilməәsinəә, vergi
ödəәyiciləәrinin vergi orqanlarına olan inamlarının artırılmasına çalışmalıdır.
5.3. İşçiləәr xidməәti vəәzifəәləәrini icra edəәrkəәn vəә ya işdəәn kəәnar vaxtında peşəә
xidməәtinin adını uca tutmalı, iş yerindəә, asudəә vaxtlarında, ictimaiyyəәt arasında vəә ailəәməәişəәt daxilindəә vergi orqanının nüfuzuna xəәləәl gəәtirəәn həәrəәkəәtləәrəә yol verməәməәlidir.
5.4. İşçi öz fəәaliyyəәtini işəә götürüləәrkəәn bağlamış olduğu əәməәk müqaviləәsi,
mövcud vergi siyasəәti vəә vergi qanunvericiliyi əәsasında qurmalı, bu fəәaliyyəәtəә xəәləәl
gəәtirəә biləәcəәk həәrəәkəәtləәrdəәn çəәkinməәlidir. Onun iş fəәaliyyəәti iləә əәlaqəәdar almış olduğu
tapşırıqlar ailəә üzvləәrinin, yaxın qohumlarının vəә digəәr ona yaxın şəәxsləәrin iş
fəәaliyyəәtini əәhatəә etmiş olduğu halda, xidməәti fəәaliyyəәtini dayandırır vəә təәxirəә salmadan
bu barəәdəә ona tapşırıq verəәn şəәxsəә məәlumat verməәlidir.
5.5. İşçinin Kodeksin təәləәbləәrini pozmasını həәr hansı bir müddəәanı başa
düşməәməәsi iləә əәlaqəәləәndirilməәsi onu məәsuliyyəәtdəәn azad etmir.
5.6. ƏӘməәkdaşların xarici görünüşü əәtrafdakıların onlara münasibəәtinəә vəә
vəәzifəәləәrinin yerinəә yetirilməәsinəә təәsir etdiyi üçün geyim forması onların vəәzifəәsinəә,
müəәyyəәn edilmiş standartlara uyğun, təәmiz vəә səәliqəәli olmalıdır.
Fəәsil 6. Həәdiyyəәləәr vəә digəәr imtiyazlar
6.1. ƏӘgəәr işçiyəә təәqdim olunan həәdiyyəәləәr birbaşa vəә ya dolayısı iləә onun xidməәti
vəәzifəәsinəә təәsir göstəәrməәk üçün nəәzəәrdəә tutulmuşdursa, o bu həәdiyyəәləәri qəәbul
etməәməәlidir.
6.2. Heç bir rəәis tabeliyindəә olan işçidəәn şəәxsi istifadəәsi üçün heç bir dəәyəәrli əәşya,
həәdiyyəә, ianəә vəә ya maddi yardım istəәməәməәlidir.
6.3. Heç bir işçi xidməәti vəәzifəәsinin icrasının müqabilindəә vergi ödəәyicisi olan
fiziki vəә ya hüquqi şəәxsdəәn qiyməәtli şey ala bilməәz.
İşçi təәrəәfindəәn alınmış borclar borc verəәn şəәxs təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilmiş
müddəәtdəә qaytarılmalıdır.
6.4. Heç bir işçi, müstəәsna hallar istisna olmaqla, özündəәn yüksəәk vəәzifəәdəә olan
şəәxsəә qiyməәtli əәşya (həәdiyyəә) verəә bilməәz.
6.5. Müstəәsna hallarda, yəәni birbaşa rəәisin vəә ya işçinin ad günü, evləәnməә günü,
uşağı olması, xəәstəәləәnməәsi, daha yüksəәk vəәzifəәyəә təәyin olunması vəә s. iləә əәlaqəәdar ona
işçi vəә ya digəәr şəәxs təәrəәfindəәn veriləәn əәşyanın (həәdiyyəәnin) dəәyəәri əәlli beş manatdan
artıq olmamalıdır.
6.6. Vəәzifəәli şəәxs xidməәti vəәzifəәləәrinin ıcrası iləә əәlaqəәdar bir il əәrzindəә həәr hansı
fiziki vəә ya hüquqi şəәxsdəәn ümumi məәbləәği əәlli beş manatdan yuxarı olan bir vəә ya bir
neçəә həәdiyyəәni qəәbul edəә bilməәz. Həәmin məәbləәğdəәn yuxarı olan həәdiyyəәləәr şəәxsin
xidməәti vəәzifəәsini (səәlahiyyəәtləәrini) həәyata keçirdiyi vergi orqanına məәxsus hesab edilir.
6.7. Tutduğu mövqeyi nəәzəәrəә alaraq işçi ona təәklif oluna biləәcəәk rüşvəәtləәr vəә ya
göstəәriləә biləәcəәk təәzyiqləәrəә qarşı ayıq-sayıq olmalıdır.
6.8. İşçi xidməәti vəәzifəәsini icra edəәrkəәn ona həәr hansı bir qiyməәtli həәdiyyəә, həәr
hansı imtiyaz, yaxud üstünlükləәr təәklif olunarsa işçi bu barəәdəә öz rəәisinəә yazılı
məәlumat verməәli, məәlumat rəәis təәrəәfindəәn dəәrhal Daxili təәhlükəәsizlik idarəәsinin rəәisinəә
çatdırılmalıdır.

6.9. Vergi orqanının rəәhbəәri təәrəәfindəәn səәlahiyyəәtləәndirildiyi hallardan başqa
digəәr hallarda işçiləәrəә nazirliyəә məәxsus olan avadanlıqlardan istifadəә olunması
qadağandır.
6.10. Vergi orqanının əәməәkdaşının ailəә üzvləәri vəә ya yaxın qohumları iləә Vergiləәr
Nazirliyi üçün həәr hansı bir işin görülməәsinəә dair qanunvericiliyin təәləәbləәrinəә zidd olan
müqaviləәnin bağlanması yolverilməәzdir.
6.11. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә xidməәti fəәaliyyəәti iləә əәlaqəәdar olaraq
qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmayan həәr hansı imtiyazların vəә güzəәştləәrin əәldəә edilməәsi
qadağan olunur.
Fəәsil 7. Kompüterdəәn istifadəә vəә məәlumat təәhlükəәsizliyi
7.1. İşçiləәr qeyri-qanuni məәlumat əәldəә olunmasının qarşısını almaq məәqsəәdiləә
istifadəәsindəә olan, nazirlik üzrəә ümumi şəәbəәkəәyəә qoşulmuş vəә ya qoşulmamış
kompüterləәrdəәki məәlumatları qorumağa, öz şəәxsi maraqları naminəә, habeləә həәmin vergi
işçisi təәrəәfindəәn vəәzifəә öhdəәlikləәrinin icra edilməәsi iləә əәlaqəәdar olmayan digəәr
məәqsəәdləәr üçün istifadəә etməәməәyəә borcludurlar.
7.2. İşçiləәr istəәr elektron versiyada, istəәrsəә dəә digəәr formada saxlanılma
formasından asılı olmayaraq vergi ödəәyiciləәrinəә dair məәlumatları, o cümləәdəәn
kommersiya sirrini qorumalıdırlar.
7.3. İşçiləәr onlara məәxsus parolun məәxfiliyini qorumalı, parolu digəәr şəәxsləәrəә
verməәməәli vəә digəәr işçiləәrin parolundan istifadəә etməәməәlidirləәr.
7.4. Nazirlik üzrəә ümumi şəәbəәkəәyəә qoşulmuş vəә ya qoşulmamış kompüterləәrdəәki
məәlumatlardan xidməәti istifadəә iləә bağlı verilmiş parolların məәxfiliyi bu vəә ya digəәr
səәbəәbləәrdəәn pozulduqda işçi bu barəәdəә rəәisinəә yazılı məәlumat verməәli vəә həәmin
paroldan istifadəә kodu bağlanmalıdır.
7.5. Elektron formatda bəәyannaməәləәrin təәqdim edilməәsi iləә bağlı vergi
ödəәyiciləәrinəә xüsusi alqoritm vasitəәsiləә veriləәn kod, parol vəә şifrəәləәrin verilməәsi iləә
bağlı prosedur qaydalara əәməәl olunmalı vəә məәxfilik qorunmalıdır.
Fəәsil 8. Digəәr sahəәləәrdəә çalışma
8.1. Vergi işçisi qanunvericilikləә icazəә veriləәn sahəәləәrdəәn başqa heç bir sahəәdəә
sahibkarlıq fəәaliyyəәtiləә məәşğul ola bilməәz.
8.2. İşçi kəәnar sahəәdəә işləәməәk üçün rəәhbəәrliyəә bu Kodeksəә əәlavəә olunmuş formalı
əәrizəә iləә müraciəәt etməәlidir.
8.3. Kəәnar sahəәdəә çalışmaya dair əәrizəә həәr il yeniləәnməәlidir. ƏӘgəәr yeniləәnməәk
üçün heç bir əәrizəә təәqdim olunmayıbsa, kəәnar sahəәdəә çalışma Kodeksin təәləәbləәrinin
pozulması kimi qiyməәtləәndirilir.
8.4. Kəәnar sahəәdəә işəә qəәbul olunmanın müddəәti əәrizəәdəә öz əәksini tapmalıdır.
ƏӘrizəәdəә göstəәrilmiş müddəәti keçəәn həәr hansı bir məәşğuliyyəәtəә görəә yeni təәsdiq olunma
lazımdır. ƏӘgəәr məәşğulluğun müddəәtinin uzadılması məәlumdursa, yeni təәsdiq olunma iləә
bağlı təәqdim olunmuş əәrizəә əәvvəәlki təәsdiq olunmuş müddəәt başa çatmamışdan əәvvəәl
təәqdim olunmalıdır. ƏӘgəәr müddəәtin uzadılması üçün səәbəәb əәvvəәlki müddəәtin sonuna

qəәdəәr məәlum deyilsəә, yeni əәrizəә təәqdim edilməәli vəә fəәaliyyəәt təәqdim olunmuş yeni əәrizəә
təәsdiq olunanadəәk davam etdirilməәlidir.
8.5. Kəәnar sahəәdəә işləәməә müddəәtinin artırılması barəәdəә xahiş qəәbul olunmadıqda
işçi ona bu barəәdəә yazılı münasibəәt bildirilməәsi iləә əәlaqəәdar əәvvəәlki təәsdiq olunmuş
müddəәt başa çatdığı gündəәn sonrakı gün həәmin işdəәn çıxmalı vəә kəәnar sahəәdəә
məәşğulluğu dayandırmalıdır.
8.6. İşçiləәr vergi orqanlarındakı fəәaliyyəәtləәrinəә vəә iş qabiliyyəәtləәrinəә məәnfi təәsir
göstəәrəәn kəәnar fəәaliyyəәtdəәn çəәkinməәlidirləәr.
Fəәsil 9. İctimaiyyəәtləә qarşılıqlı əәlaqəә
9.1. İşçiləәr nazirliyin işi vəә siyasəәti haqqında kütləәvi-informasiya vasitəәləәrinəә
nazirlik təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilmiş qaydada məәlumat verəә biləәrləәr.
Fəәsil 10. Məәhkəәməәləәrdəә vəә sorğular zamanı ifadəә verməә
10.1. İşçiləәr xidməәti vəәzifəәləәri vəә yaxud sair məәsəәləәləәr barəәsindəә təәhqiqat vəә
istintaq orqanlarına vəә ya məәhkəәməәyəә ifadəә verməәk üçün dəәvəәt edildikləәri halda bu
barəәdəә dəәrhal öz birbaşa rəәisləәrinəә məәlumat verməәlidirləәr. Onlar da öz növbəәsindəә daha
yuxarı vəәzifəәli rəәisləәri məәlumatlandırmalıdırlar.
10.2. Rəәisləәr işçiləәri təәrəәfindəәn xidməәti fəәaliyyəәtləә vəә xidməәti vəәzifəәsi iləә bağlı
ifadəә verməәk vəә ya səәnəәd təәqdim etməәyəә dair icazəә istəәnildikdəә işçiyəә icazəә verməәzdəәn
əәvvəәl özləәrindəәn vəәzifəәcəә yüksəәk vəәzifəәli şəәxsdəәn məәsləәhəәt almalıdırlar.
Fəәsil 11. Xidməәti vəәsiqəәdəәn vəә vizit kartından istifadəә etməә
Fəәsil 11. Xidməәti vəәsiqəәdəәn, tanınma nişanından vəә vizit kartından istifadəә
etməә
11.1. İşçi xidməәti vəәsiqəәdəәn vəә Vergiləәr Nazirliyi sistemindəә fəәaliyyəәtini,
vəәzifəәsini, xidməәti telefon nömrəәləәrini vəә digəәr xidməәti məәlumatlarını əәks etdirəәn vizit
kartından yalnız rəәsmi məәqsəәdləәr üçün istifadəә edəә biləәr.
11.2. İşçinin xidməәti vəәsiqəәsindəәn birbaşa vəә ya dolayısı iləә həәr hansı bir şəәxsəә
təәsir göstəәrməәk, özünün vəә ailəә üzvləәrinin, habeləә başqalarının məәnfəәəәt əәldəә etməәsi
üçün istifadəә oluna bilməәz.
11.3. İşçi tanınma nişanından yalnız Vergiləәr Nazirliyinin 21.08.2014-cü il tarixli
1417040101192800 nömrəәli əәmri iləә təәsdiq edilmiş “Vergi orqanlarının əәməәkdaşları,
xidməәtedici heyəәti, texniki heyəәt vəә digəәr şəәxsləәr (qonaqlar) təәrəәfindəәn “Tanınma
nişanı”ndan istifadəә Qaydaları”na uyğun istifadəә edəә biləәr.
Fəәsil 12. Vergi orqanı əәməәkdaşlarının nalayiq
həәrəәkəәtləәri barəәdəә məәlumatın verilməәsi
12.1. İşçiləәr rəәhbəәrliyəә öz iş yoldaşları vəә ya tabelikdəә olan işçiləәr barəәsindəә
biləәrəәkdəәn yalan vəә ya təәhrif olunmuş məәlumatlar (onların vəәziyyəәtini yaxşılaşdıran vəә

ya pisləәşdirəәn) verməәməәli, məәlumatı verməәzdəәn əәvvəәl bütün imkanlarından istifadəә
edəәrəәk onun düzgün olub-olmamasını müəәyyəәn etməәlidirləәr.
12.2. İşçi biləәrəәkdəәn yalan, təәhrif olunmuş, yaxud öz şəәxsi marağı üzündəәn digəәr
işçinin vəәziyyəәtini pisləәşdirəәn vəә ya yaxşılaşdıran məәlumat verilməәsinəә görəә
qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada məәsuliyyəәt daşıyır.
Fəәsil 13. Nazirliyin etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә səәlahiyyəәtli şəәxsi
13.1. Nazirlikdəә Kadr siyasəәti vəә hazırlığı idarəәsinin rəәisi etik davranış məәsəәləәləәri
üzrəә səәlahiyyəәtli şəәxs sayılır vəә onun səәlahiyyəәtli şəәxs təәyin olunması əәmrləә təәsdiq
edilir.
13.2. Etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә səәlahiyyəәtli şəәxsin funksiyası nazirliyin həәr
hansı bir əәməәkdaşının Kodeksin konkret halda təәtbiqi iləә əәlaqəәdar, həәmçinin nalayiq
həәrəәkəәtəә yol vermiş işçi iləә bağlı qəәrar çıxarmalı olan rəәhbəәr işçiləәrəә məәsləәhəәt
verməәkdir.
13.3. Etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә səәlahiyyəәtli şəәxs Kodeksin təәləәbləәrinəә riayəәt
etməәyəәn işçiləәrəә intizam təәnbehi verilməәsi, habeləә bu təәləәbləәri yerinəә yetirəәn işçiləәr
barəәsindəә həәvəәsləәndirməә təәdbirləәri görülməәsi barəәdəә təәqdimat hazırlayır vəә nazirliyin
rəәhbəәrliyinəә təәqdim edir.
13.4. Etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә səәlahiyyəәtli şəәxs:
- Kodeksin təәləәbləәrini pozmuş işçiləәrdəәn vəә digəәr işçiləәrin nalayiq həәrəәkəәtləәri
barəәdəә məәlumat vermiş şəәxsləәrdəәn izahatlar alır;
- onlara lazımi suallar verir;
- yol verilmiş vəә ya yol veriləә biləәcəәk pozuntunun səәbəәbləәrini araşdırır,
pozuntunun xarakterini vəә işçiyəә verilməәli olan intizam təәnbehinin növünü müəәyyəәn
edir;
- Kodeksin təәləәbləәrini pozmuş işçiləәrin nalayiq həәrəәkəәtləәri barəәdəә daxil olmuş
məәlumatları vəә ya səәnəәdləәri araşdırma aparılması üçün nazirliyin aidiyyəәti struktur
vahidinəә vəә ya bölməәsinəә göndəәrir, araşdırmanın nəәticəәləәrindəәn asılı olaraq nazirliyin
rəәhbəәrliyinəә təәklifləәr verir.
Fəәsil 14. Kodeksin təәləәbləәrinəә əәməәl etməәkləә bağlı
işçinin üzəәrinəә düşəәn öhdəәlikləәr
14.1. Həәr bir işçi Kodeksin bütün müddəәaları iləә tanış olmalı, onların konkret
halda necəә təәtbiq olunduğunu bilməәlidir.
14.2. Həәr bir işçi Kodeksi aldıqdan sonrakı 10 gün əәrzindəә səәnəәdləә tanış olmalı vəә
zəәrurəәt yarandıqda vəә ya Kodeksin həәr hansı bir hissəәsini başa düşməәdikdəә özünün
birbaşa rəәisinəә vəә ya nazirliyin etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә səәlahiyyəәtli şəәxsinəә
bununla bağlı yazılı vəә ya şifahi formada müraciəәt etməәlidir.
14.3. İşçi Kodeksin orijinal nüsxəәsini aldıqdan 10 gün sonra onun alınmasına vəә
Kodeksin bütün bəәndləәrini başa düşməәsinəә dair bu səәnəәdəә əәlavəә olunmuş formalı qəәbzi
imzalayaraq Kodeksi aldığı tarixi qeyd etməәli vəә onu özünün birbaşa rəәisinəә təәqdim
etməәlidir.

14.4. Həәr bir rəәis tabeliyindəә olan işçiləәrdəәn aldığı qəәbzin surəәtini çıxarmalı vəә
10 gün əәrzindəә orijinal nüsxəәləәri etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә səәlahiyyəәtli şəәxsəә təәhvil
verməәlidir. Qəәbzləәrin surəәti rəәisdəә qalmalı vəә növbəәti yeniləәşməәyəә qəәdəәr
saxlanılmalıdır. Etik davranış məәsəәləәləәri üzrəә səәlahiyyəәtli şəәxs orijinal nüsxəәni işçinin
şəәxsi qovluğunda saxlamalıdır.
14.5. Həәr bir işçi ildəә bir dəәfəә qəәbzi yeniləәməәli vəә yeniləәnmiş, bu səәnəәdəә əәlavəә
olunmuş formalı qəәbzi yeni il başlayandan sonrakı 10 gün əәrzindəә öz rəәisinəә təәqdim
etməәlidir.
Fəәsil 15. Kodeksin təәləәbləәrinin pozulmasına görəә məәsuliyyəәt
15.1. Vergi orqanları əәməәkdaşları bu Kodeksin müddəәalarına müvafiq şəәkildəә
həәrəәkəәt etməәlidirləәr. Kodeksin təәləәbləәrinin pozulmasına görəә vəәzifəәsindəәn asılı
olmayaraq işçiləәrəә qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş intizam təәnbehi verilir.
15.2. Kodeksin həәr hansı müddəәasının pozulmasına görəә intizam təәnbehi
veriləәrkəәn aşağıdakılar nəәzəәrəә alınır:
- müddəәanın pozulmasının dəәrəәcəәsi;
- müddəәanın pozulmasının nazirliyin işinin effektivliyinəә təәsir göstəәrməәsi;
- işçinin əәməәk stajı vəә ailəә vəәziyyəәti;
- işçi vəә ya üçüncü təәrəәfdəәn təәqdim olunmuş izahat;
- araşdırma zamanı aşkar edilmiş həәr hansı yüngülləәşdirici faktor;
- işçinin birbaşa rəәisinin verdiyi xasiyyəәtnaməә.

Azəәrbaycan Respublikası Vergiləәr Nazirliyinin
_________ 200_-ci il tarixli __________ №-li
əәmri iləә təәsdiq edilmişdir.

Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi
Vergi işçisinin etik davranış Kodeksinin
orijinal nüsxəәsinin alınmasına dair
QƏӘBZ
Təәsdiq edirəәm ki, Vergiləәr Nazirliyinin etik davranış Kodeksinin orijinalının bir
nüsxəәsini almışam, tanış olmuşam vəә məәnimsəәmişəәm.
İşçinin adı (çap həәrfləәri iləә)
İşçinin imzası
Rəәisin imzası (qəәbzin təәqdim olunmasını göstəәrməәkləә)
Tarix

Tarix

Azəәrbaycan Respublikası Vergiləәr Nazirliyinin
_________ 200_-ci il tarixli __________ №-li
əәmri iləә təәsdiq edilmişdir.

Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi
Vergi işçisinin etik davranış Kodeksinin alınması barəәdəә
Y E N İ L ƏӘ N M İ Ş

Q ƏӘ B Z

Təәsdiq edirəәm ki, Vergiləәr Nazirliyinin etik davranış Kodeksinin orijinalının
nüsxəәsinin alınmasına dair yeniləәnmiş qəәbzi almışam, tanış olmuşam vəә
məәnimsəәmişəәm.
İşçinin adı (çap həәrfləәri iləә)
İşçinin imzası
Rəәisin imzası (qəәbzin təәqdim olunmasını göstəәrməәkləә)
Tarix

Tarix

Azəәrbaycan Respublikası Vergiləәr Nazirliyinin
_________ 200_-ci il tarixli __________ №-li
əәmri iləә təәsdiq edilmişdir.

Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi
Kəәnar sahəәdəә məәşğulluğa dair
ƏӘRİZƏӘ
İşçinin adı, atasıın adı, soyadı:_________________________________________
ƏӘsas iş yeri vəә
vəәzifəәsi:_______________________________________________
İş təәklif olunan müəәssisəәnin adı vəә ünvanı:_______________________________
________________________________________________________________
Fəәaliyyəәt növü:
_____________________________________________________
Təәklif olunan vəәzifəә:_________________________________________________
Təәklif olunan iş vaxtı:________________________________________________
Təәklif olunan əәməәk
haqqı:_____________________________________________
Məәşğulluğun müddəәti:_______________________
(gün, həәftəә, ay, il)
İş təәklif olunan müəәssisəәdəә əәrizəәni təәsdiq etmiş məәmur:
Vəәzifəәsi:_________________________________________________________
Adı, atasının adı,
soyadı:______________________________________________
İmza:__________________________
Tarix:__________________________
İşçinin imzası:______________
Tarix:_____________
ƏӘsas iş yerindəә əәrizəәyəә baxan birbaşa rəәis:
Tarix:_________________
Razılıq verilir:__________
Razılıq verilmir: (razılıq verilməәməәsinin səәbəәbi)___________________________
________________________________________________________________

