“Azəәrbaycan Respublikasının Məәşğulluq Strategiyasının həәyata keçirilməәsi üzrəә 2011-2015-ci illəәr üçün Dövləәt Proqramı”nın
təәsdiq edilməәsi haqqında” Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 15 noyabr tarixli 1836 nömrəәli Səәrəәncamının 2-ci
bəәndinin icrasını təәmin etməәk məәqsəәdiləә Dövləәt Proqramının aidiyyəәti bəәndləәri üzrəә
2014-cü il üzrəә Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn həәyata keçirilmiş təәdbirləәr barəәdəә məәlumat
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Yeni iş yerləәrinin yaradılması üçün regionlara investorların cəәlb edilməәsi 2011-2015
məәqsəәdi iləә investisiya imkanlarının araşdırılması vəә xarici investorlara təәqdim
ediləәcəәk konkret investisiya təәklifləәrinin hazırlanması istiqaməәtindəә müvafiq
təәdbirləәrin həәyata keçirilməәsi iləә əәlaqəәdar aidiyyəәti məәrkəәzi icra hakimiyyəәti
orqanlarından təәklifləәr daxil olduğu halda həәmin təәklifləәrəә müvafiq qaydada
münasibəәt bildiriləәcəәkdir.
Sahibkarlığın inkişafının sürəәtləәndirilməәsi məәqsəәdi iləә təәsəәrrüfat 2011-2015
subyektləәrinin qeydiyyatı sisteminin təәkmilləәşdirilməәsi sahəәsindəә Vergiləәr
Nazirliyi təәrəәfindəәn müvafiq təәdbirləәrin həәyata keçirilməәsi 2014-cü ildəә davam
etdirilmişdir. Azəәrbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəәaliyyəәti subyektləәrinin
qeydiyyatının ASAN xidməәt məәrkəәzləәri vasitəәsiləә dəә aparılması təәmin edilmişdir.
Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin “Dövləәt orqanlarının elektron xidməәtləәr
göstəәrilməәsinin təәşkili sahəәsindəә bəәzi təәdbirləәr haqqında” 23 may 2011-ci il tarixli
429 nömrəәli Fəәrmanının icrası iləә bağlı son illəәrdəә biznesin qeydiyyatı sahəәsindəә
aparılan islahatlar öz bəәhrəәsini verməәkdəәdir.
Fəәrdi sahibkarların e-qeydiyyat sistemi vasitəәsiləә 2014-cü il əәrzindəә fiziki
şəәxsləәrin vergi uçotuna alınması təәmin edilmiş vəә cari ilin sonuna ümumilikdəә
82726 fəәrdi sahibkar elekron qaydada qeydiyyata alınmışdır.
Eyni zamanda, 2012-ci ildəәn ölkəәdəә təәtbiq ediləәn kommersiya hüquqi
şəәxsləәrin e-qeydiyyat sistemi vasitəәsiləә ümumilikdəә 7045 yerli investisiyalı
məәhdud məәsuliyyəәtli cəәmiyyəәt dövləәt qeydiyyatına alınmışdır. E-qeydiyyatın
təәtbiqi yerli investisiyalı məәhdud məәsuliyyəәtli cəәmiyyəәtləәr üçün qeydiyyatın
əәvvəәlki prosedurlara olan təәləәbləәrini aradan qaldırmış, nəәticəәdəә ölkəәdəә biznesəә
başlama prosedurlarının sayı 6-dan 3-əә vəә səәrf ediləәn müddəәt 8 gündəәn 5 günəә
enmişdir.
2014-cü il əәrzindəә Azəәrbaycan Respublikasında dövləәt qeydiyyatına
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alınmış 7162 hüquqi şəәxsdəәn 2809-u vəә ya 39,2 faizi elektron qeydiyyatdan
keçmişdir. Qeydiyyat prosesləәrinin sadəәliyini əәks etdirəәn icmal məәlumat vəә
statistik rəәqəәmləәr Vergiləәr Nazirliyinin internet səәhifəәsindəә yerləәşdirilmiş vəә
“Doing Business” hesabatının inzibatçılarına təәqdim edilmişdir. Görülmüş
təәdbirləәr biznes mühitinin əәlverişliliyi üzrəә qiyməәtləәndirməәni özündəә əәks etdirəәn
"Doing Business 2015" reytinq hesabatında Azəәrbaycan Respublikası əәvvəәlki
hesabatda olduğu kimi, “Biznesəә başlama” indikatorunda yüksəәk mövqeyini
qoruyaraq 189 ölkəә arasında 12-ci olmuşdur.
Eyni zamanda, hesabatda Azəәrbaycan Respublikasının “Vergiləәrin ödəәnişi”
indikatorunda mövqeyi 32 pilləә yaxşılaşaraq 33-cü yerəә yüksəәlmişdir. 2015-ci il
üçün bəәyannaməәləәrin doldurulması vəә vergiləәrin ödəәnilməәsinəә səәrf olunan illik
vaxt (saat) indikatoru 2007-ci iləә nisbəәtəәn 5,1 dəәfəә azalaraq 1000 saatdan 195
saata, ödəәməәləәr (illik sayı) indikatoru 5,2 dəәfəә azalaraq 37-dəәn 7-yəә düşmüşdür.
Vergi ödəәyiciləәrinəә internet üzəәrindəәn göstəәriləәn elektron xidməәtləәrin çeşidi
vəә həәcmi daha da genişləәndirilmişdir. Beləә ki, Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr
Kabinetinin 24 noyabr 2011-ci il tarixli 191 nömrəәli Qəәrarı iləә təәsdiq edilmiş
“Elektron xidməәtləәrin siyahısı”na daxil edilmiş elektron xidməәtləәrin əәhatəә
dairəәsinin daha da genişləәndirilməәsi məәqsəәdiləә “Vergi ödəәyicisinin təәsəәrrüfat
subyektinin (obyektinin) onlayn qeydiyyatı”, “Vergi ödəәyicisinin filialının,
nümayəәndəәliyinin
onlayn
qeydiyyatı”,
“Vergi
ödəәyicisinin
filialının,
nümayəәndəәliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması”, “ƏӘDV məәqsəәdləәri üçün
qeydiyyatın onlayn ləәğv edilməәsi”, “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması
üçün əәrizəәləәrin qəәbulu”, “Cari vergi ödəәməәləәrinin hesablanması haqqında
Arayışın təәqdim edilməәsi” vəә “Azəәrbaycan Respublikasında kommersiya hüquqi
şəәxsləәrin dövləәt qeydiyyatı haqqında məәlumatın dəәrc edildiyi məәtbu nəәşrdəә
kommersiya hüquqi şəәxsin ləәğv edilməәsi, kreditorların təәləәbləәrinin bildirilməәsi
qaydası vəә müddəәti haqqında ilk məәlumatın dəәrc edilməәsi iləә bağlı müraciəәtləәrin
qəәbulu vəә dəәrc olunma faktını təәsdiq edəәn səәnəәdin verilməәsi” kimi daha 7
elektron xidməәtləәr üzrəә müvafiq proqram təәminatları hazırlanaraq istifadəәyəә
verilmişdir. Vergiləәr Nazirliyinin Kollegiyasının müvafiq Qəәrarı iləә “Vergi
partnyorluğu Sazişinin bağlanması üçün əәrizəәləәrin qəәbulu”, “Cari vergi
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ödəәməәləәrinin hesablanması haqqında Arayışın təәqdim edilməәsi” vəә “Azəәrbaycan
Respublikasında kommersiya hüquqi şəәxsləәrin dövləәt qeydiyyatı haqqında
məәlumatın dəәrc edildiyi məәtbu nəәşrdəә kommersiya hüquqi şəәxsin ləәğv edilməәsi,
kreditorların təәləәbləәrinin bildirilməәsi qaydası vəә müddəәti haqqında ilk məәlumatın
dəәrc edilməәsi iləә bağlı müraciəәtləәrin qəәbulu vəә dəәrc olunma faktını təәsdiq edəәn
səәnəәdin verilməәsi” elektron xidməәtləәri üzrəә inzibati reqlamentləәr təәsdiq edilmiş vəә
30 aprel 2014-cü il tarixdəә 15201404222400 qeydiyyat nömrəәsi iləә Azəәrbaycan
Respublikasının Hüquqi Aktların Dövləәt Reyestrinəә daxil edilmişdir.
Eyni zamanda “Vergi ödəәyicisinin təәsəәrrüfat subyektinin (obyektinin) onlayn
qeydiyyatı”, “Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin onlayn qeydiyyatı”,
“Vergi ödəәyicisinin filialının, nümayəәndəәliyinin onlayn qeydiyyatdan çıxarılması”
vəә “ƏӘDV məәqsəәdləәri üçün qeydiyyatın onlayn ləәğv edilməәsi” xidməәtləәri üzrəә
inzibati reqlamentləәr təәsdiq edilmiş vəә 17 sentyabr 2014-cü il tarixdəә
15201409034800 qeydiyyat nömrəәsi iləә Azəәrbaycan Respublikasının Hüquqi
Aktların Dövləәt Reyestrinəә daxil edilmişdir.
İnternet üzəәrindəәn vergi ödəәyiciləәrinəә fəәaliyyəәtləәrinin dayandırılması barəәdəә
arayışın əәldəә edilməәsi, kommersiya hüquqi şəәxsin adının bron (rezerv) edilməәsi
imkanlarının yaradılması üzrəә müvafiq proqram təәminatı hazırlanaraq istismara
verilmiş, “Fəәaliyyəәtinəә xitam verilmiş fiziki şəәxsin fəәaliyyəәtinin bəәrpa edilməәsi” vəә
“Fiziki şəәxsin vergi uçotundan çıxarılması haqqında” əәrizəәləәrin isəә elektron
şəәkildəә vergi orqanına təәqdim edilməәsi məәsəәləәsi üzəәrindəә işləәr yerinəә yetirilir. .
ƏӘdaləәtli rəәqabəәt mühitinin formalaşdırılması istiqaməәtindəә təәdbirləәrin davam 2011-2015
etdirilməәsi məәqsəәdiləә qanunsuz sahibkarlığın vəә
vergi orqanında uçota
durmadan sahibkarlıq fəәaliyyəәti iləә məәşğul olma hallarının qarşısının alınması
üzrəә operativ nəәzarəәt strukturları təәrəәfindəәn həәyata keçiriləәn nəәzarəәt təәdbirləәrinin
daha da gücləәndirilməәsi vəә bu təәdbirləәrin səәməәrəәliliyinin yüksəәldilməәsi barəәdəә
Vergiləәr Nazirliyinin məәrkəәzi aparatı təәrəәfindəәn Naxçıvan MR Vergiləәr Nazirliyinəә
vəә aidiyyəәti vergi orqanlarına müvafiq tapşırıq verilmişdir.
Hesabat ilindəә vergi orqanında uçota durmadan qanunsuz sahibkarlıq
fəәaliyyəәti iləә məәşğul olma hallarının aşkar edilməәsi məәsəәləәsi üzrəә həәyata
keçirilmiş operativ vergi nəәzarəәti təәdbirləәrinin nəәticəәləәri barəәdəә 2653 akt təәrtib
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olunmuşdur. Təәrtib olunmuş aktlara əәsasəәn qanun pozuntusuna yol vermiş
şəәxsləәrəә 101,4 min manat məәbləәğindəә maliyyəә sanksiyası təәtbiq edilmişdir.
“Fəәrqləәnməә nişanı” almadan avtomobil nəәqliyyatı iləә səәrnişin vəә yükdaşıma
fəәaliyyəәti iləә məәşğul olan şəәxsləәrin aşkar edilməәsi üzrəә aparılmış operativ
nəәzarəәt təәdbirləәri nəәticəәsindəә 2768 şəәxsin “Fəәrqləәnməә nişanı”nı almadan
avtomobil nəәqliyyatı iləә səәrnişin vəә yükdaşıma fəәaliyyəәti göstəәrməәsi faktı aşkar
edilmiş, həәmin şəәxsləәr barəәsindəә 107,0 min manat məәbləәğindəә maliyyəә
sanksiyası təәtbiq edilmişdir.
Xüsusi razılıq (lisenziya) təәləәb olunan fəәaliyyəәt növləәri iləә beləә razılıq
(lisenziya) olmadan məәşğul olan şəәxsləәrin aşkar edilməәsi istiqaməәtindəә operativ
vergi nəәzarəәti həәyata keçirilmiş 7568 obyektin hamısında qanunvericiliyin
pozulması faktları aşkar edilmişdir. Nəәzarəәtin nəәticəәləәrinəә görəә aşkar olunmuş
qanun pozuntuları barəәdəә təәrtib olunmuş materiallar baxılması üçün aidiyyəәti
dövləәt orqanlarına göndəәrilmişdir.
2014-cü il əәrzindəә 11520 vergi ödəәyicisindəә səәyyar vergi yoxlamaları başa
çatdırılmış, bu yoxlamalar zamanı 408 vergi ödəәyicisinin qanunsuz sahibkarlıq
fəәaliyyəәti iləә məәşğul olduğu aşkar ediləәrəәk barəәləәrindəә qanunamüvafiq təәdbirləәr
görülmüşdür.
Vergiləәr Nazirliyinin aidiyyəәti strukturunda icraatda olan material, müraciəәt,
məәlumat vəә cinayəәt işləәrinin araşdırılması, habeləә əәməәliyyat-axtarış təәdbirləәrinin
həәyata keçirilməәsi zamanı əәdaləәtli rəәqabəәt mühitinin formalaşdırılması məәqsəәdi
iləә qanunsuz sahibkarlığın vəә vergi orqanında uçota durmadan sahibkarlıq
fəәaliyyəәti iləә məәşğul olma hallarının müəәyyəәn edilməәsi vəә qarşısının alınması
istiqaməәtindəә qanunamüvafiq təәdbirləәrin görülməәsinəә daim təәhqiqat, istintaq vəә
əәməәliyyat işçiləәrinin diqqəәti cəәlb olunur.
Daxil olmuş məәlumat vəә materiallar üzrəә qanunsuz sahibkarlıq faktları iləә
bağlı 2014-cü ildəә 57 cinayəәt işi başlanmış, il əәrzindəә onlardan 21 cinayəәt işinin
istintaqı tamamlanaraq baxılması üçün məәhkəәməәyəә göndəәrilmiş, 5 işin icraatına
bəәraəәtverici əәsaslar olmadan xitam verilmişdir.
2014-cü ildəә icraatda olmuş aşağıdakı cinayəәt işləәri üzrəә 21 nəәfəәr şəәxs
barəәsindəә baxılması üçün məәhkəәməәləәrəә göndəәrilmişdir.
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Qanunsuz sahibkarlıq faktları üzrəә 2014-cü ildəә icraatda olmuş 5 cinayəәt
işin icraatına bəәraəәtverici əәsaslar olmadan xitam verilmişdir.
Bundan başqa, hesabat ilindəә aksiz markaları iləә markalanmalı olan
məәhsulları (malları), beləә marka olmadan satış məәqsəәdi iləә saxlama faktları iləә
bağlı daxil olmuş materiallar üzrəә CM-nin 213-1-ci maddəәsi iləә 6 cinayəәt işi
başlanmışdır. Hesabat dövründəә göstəәriləәn faktlarla bağlı 2 nəәfəәr şəәxs barəәsindəә
2 iş üzrəә ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün məәhkəәməәyəә göndəәrilmiş,
digəәr işləәr üzrəә ibtidai istintaq davam etdirilir.
Saxta aksiz markalarını satış məәqsəәdiləә əәldəә etməә faktı iləә bağlı daxil
olmuş 1 iş üzrəә CM-nin 205-1-ci maddəәsi iləә cinayəәt işi başlanmış vəә hesabat
dövründəә həәmin işin istintaqı tamamlanaraq məәhkəәməәyəә göndəәrilmişdir.
Hesabat ilindəә qanunla müəәyyəәn edilmiş qaydada akkreditasiya
olunmadan idman məәrc oyunlarının keçirilməәsi faktları iləә bağlı daxil olmuş
materiallar üzrəә CM-nin 192-1.2-ci maddəәsi iləә 4 cinayəәt işi başlanmış, göstəәriləәn
faktlarla bağlı 1 nəәfəәr şəәxs barəәsindəә 1 iş üzrəә ibtidai istintaq tamamlanaraq
baxılması üçün məәhkəәməәyəә göndəәrilmiş, digəәr işləәr üzrəә ibtidai istintaq davam
etdirilir.
1.11. Sahibkarlıqla məәşğul olan şəәxsləәrin
Sahibkarlıqla məәşğul olan şəәxsləәrin məәlumatlandırılması vəә vergi 2011-2015
məәlumatlandırılması vəә vergi
öhdəәlikləәrinin yerinəә yetirilməәsinəә əәlverişli şəәraitin yaradılması məәqsəәdi iləә
öhdəәlikləәrinin yerinəә yetirilməәsinəә
Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn müvafiq təәdbirləәrin həәyata keçirilməәsi 2014-cü ildəә
əәlverişli şəәraitin yaradılması məәqsəәdi davam etdirilmişdir. Noyabr ayının 3-dəә Sabunçu rayonunun Bakıxanov
iləә kompyuter terminalları şəәbəәkəәsinin qəәsəәbəәsindəә Bakı Vergiləәr Departamentinin yeni Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt
genişləәndirilməәsi
məәrkəәzi istifadəәyəә verilmiş vəә burada göstəәriləәn xidməәtləәrdəәn vergi ödəәyiciləәrinin
faydalanması üçün müvafiq şəәrait yaradılmışdır.
Respublikada fəәaliyyəәt göstəәrəәn vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt məәrkəәzləәrinin
funksional imkanlarının genişləәndirilməәsi məәqsəәdiləә 7 xidməәt məәrkəәzindəә cari
təәmir işləәri aparılmış, 14 xidməәt məәrkəәzi yeni mebelləәrləә təәmin edilmiş, 9 xidməәt
məәrkəәzindəә texniki təәdbirləәr görüləәrəәk növbəә vəә qeydiyyat aparatları, səәsyazma
vəә video müşahidəә qurğularının, kompüter avadanlıqlarının quraşdırılması təәmin
edilmişdir.
2014-cü il əәrzindəә vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt strukturları təәrəәfindəәn 301192
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vergi ödəәyicisi qəәbul edilmiş vəә onlara 395645 sayda müxtəәlif növ vergi
xidməәtləәri göstəәrilmişdir. Göstəәriləәn xidməәtləәrin 106104-ü elektron, 92636-sı
şifahi, 74143-ü yazılı (kağız daşıyıcısında) müraciəәtləәrin qəәbulu, 60025-i hazır
səәnəәdləәrin təәhvil verilməәsi, 25782-i vergiləәrəә aid əәrizəә, hesabat formalarının,
buklet vəә başqa nəәşrləәrin verilməәsi, 2729-u bəәyannaməәləәrin, hesabatların,
arayışların vəә digəәr səәnəәdləәrin qəәbulu üzrəә xidməәtləәr olmuş, 1548 halda vergi
ödəәyiciləәri Xidməәt məәrkəәzləәrindəә quraşdırılmış özünəәxidməәt komputerləәrindəәn
istifadəә etməәkləә müxtəәlif xidməәtləәrdəәn yararlanmışlar.
Hesabat dövründəә vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt sturukturları təәrəәfindəәn vergi
ödəәyiciləәri iləә 1179 görüş keçirilmişdir. 2013-cü illəә müqayisəәdəә keçirilmiş
görüşləәrin sayı 40,4 faiz artmışdır. Hesabat dövründəә bəәləәdiyyəәləәrləә 544, şagird
vəә təәləәbəәləәrləә 453, “Vergi dostları” iləә 115, orta ümumtəәhsil məәktəәbləәrindəә təәşkil
edilmiş metodiki kabinetləәrdəә 81 görüş keçirilmiş, 20506 vergi ödəәyicisinəә
ünvanlı (səәyyar) məәlumatlandırma xidməәti göstəәrilmişdir (2013-cü illəә
müqayisəәdəә 62,9 faiz çox).
ƏӘməәk Məәcəәlləәsinəә edilmiş dəәyişikliyəә əәsasəәn əәməәk müqaviləәsinin
bağlanılması, ona dəәyişiklik edilməәsi vəә ya xitam verilməәsi iləә bağlı müvafiq
bildirişin elektron informasiya sistemindəә qeydiyyata alınması barəәdəә vergi
ödəәyiciləәrinəә 90666 xəәbəәrdarlıq məәktubu göndəәrilmiş, nazirliyin internet
səәhifəәsindəә əәməәk müqaviləәsinin (kontraktının) nümunəәvi forması, mobil elektron
imza - “ASAN İmza” vasitəәsiləә ƏӘməәk müqaviləәsi bildirişləәrinin qeydiyyata
alınması barəәdəә təәlimat yerləәşdirilmişdir. Vergi ödəәyiciləәrinəә əәməәk müqaviləәsi
(kontraktı) hüquqi qüvvəәyəә minməәdəәn fiziki şəәxsləәrin həәr hansı işləәrin
(xidməәtləәrin) yerinəә yetirilməәsinəә cəәlb edilməәsinin Vergi Məәcəәlləәsinin 58.10-cu,
İnzibati Xəәtalar Məәcəәlləәsinin 53.1-ci vəә Cinayəәt Məәcəәlləәsinin 162-1-ci maddəәləәri
iləә müəәyyəәn edilmiş məәsuliyyəәtəә səәbəәb olması barəәdəә əәtraflı məәlumat
verilmişdir.
Eyni zamanda “Siz, Görünmürsünüz” vəә “Özünü əәvvəәlcəәdəәn qoru müqaviləә bağla!” adlı əәməәk müqaviləәsininin bağlanmasını təәbliğ edəәn sosisal
video çarxlar hazırlanaraq “Facebook” sosial şəәbəәkəәsindəә yayımlanmış, Bakı
şəәhəәri vəә regionlarda yol kəәnarlarında “ƏӘməәk müqaviləәsi iləә böyüyəәn imkanlar”
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vəә “İşəә qəәbul olunarkəәn əәməәk müqaviləәsini təәləәb edin!” məәtnləәrindəә sosial
reklamlar yerləәşdirilmiş vəә bu proses davam etdirilir.
“Vergi partnyorluğu Sazişi”nin əәhəәmiyyəәti, bağlanmasının zəәruriliyi barəәdəә
vergi ödəәyiciləәrinəә bildirişləәr göndəәrilmiş, bu mövzuda görüşləәr keçirilmiş,
ünvanlı xidməәtləәr göstəәrilmişdir. Eyni zamanda İnternet Vergi idarəәsindəә
“Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanılması üçün əәrizəәləәrin qəәbulu” elektron
xidməәtindəәn istifadəә imkanı yaradılmışdır.
Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinəә daxil olan istifadəәçiləәrin
axtardıqları məәlumatları tez vəә rahat tapması üçün “Onlayn bəәləәdçi” xidməәti
istifadəәyəә verilmişdir. Bu xidməәt vasitəәsiləә internet səәhifəәsindəә məәlumatların
tapılmasında çəәtinlik çəәkəәn istifadəәçiləәrəә müvafiq linkin təәqdim edilməәsi həәyata
keçirilir.
“Sahibkarlıq sahəәsindəә aparılan yoxlamaların təәnzimləәnməәsi vəә
sahibkarlığın maraqlarının müdafiəәsi haqqında” Azəәrbaycan Respublikasının
Qanununun icrası iləә əәlaqəәdar rəәsmi internet səәhifəәsindəә vergi orqanları
təәrəәfindəәn aparılan yoxlamaların reqlamentini, onların hüquqi əәsasları barəәdəә
dolğun məәlumatı əәks etdirəәn “Vergi yoxlamaları: əәsaslar vəә prosedurlar” bölməәsi
yaradılmış vəә həәmin bölməәdəә müvafiq səәnəәdləәr, vergi ödəәyiciləәrinin
məәlumatlandırılması məәqsəәdiləә bildiriş-məәlumatlar yerləәşdirilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin internet səәhifəәsindəә “Borclu vergi ödəәyiciləәri barəәdəә
məәlumat” bölməәsi yaradılmış, “Qanunvericilik” altbölməәləәri, “ASAN-imza”
bölməәsi yeniləәnmiş vəә həәmin bölməәdəә müvafiq səәnəәdləәr yerləәşdirilmişdir. “Sualcavab” bölməәsindəә yerləәşdiriləәn suallara cavabların qiyməәtləәndirilməәsi
mexanizmi yaradılmışdır.
Görülmüş işləәrin nəәticəәsi olaraq Multimedia Məәrkəәzi təәrəәfindəәn ictimai
informasiya subyektləәrinin (dövləәt orqanları vəә bəәləәdiyyəәləәrin) rəәsmi internet
resurslarının monitorinqinin nəәticəәləәrinəә görəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet
səәhifəәsi ardıcıl olaraq 6 il birinci yerəә layiq görülmüşdür.
2014-cü il əәrzindəә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsinəә daxil
olanların sayı 3285007 olmuşdur.
Qeyd olunan dövr əәrzindəә internet səәhifəәsinin “Sual-cavab” bölməәsinəә
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1414 müraciəәt daxil olmuş vəә onların 85 faizi qısa müddəәt (1-5 gün) əәrzindəә
cavablandırılmışdır.
Vergi ödəәyiciləәrinəә xidməәt məәrkəәzləәrindəә vəә 195 Çağrı Məәrkəәzindəә
göstəәriləәn xidməәtin səәviyyəәsinin vəә keyfiyyəәtinin müəәyyəәn edilməәsi vəә ölçülməәsi
məәqsəәdi iləә Vergiləәr Nazirliyinin rəәsmi internet səәhifəәsindəә “Birlikdəә daha yaxşı
olaq!”, “Vergi məәsəәləәləәri, o cümləәdəәn vergi bəәyannaməәləәrinin hazırlanması vəә
vergi orqanına göndəәrilməәsi iləә bağlı hara müraciəәt edirsiniz?” vəә “Alış-veriş
zamanı POS-terminaldan istifadəә edirsinizmi?” mövzuları üzrəә sorgular
keçirilmişdir.
Vergiləәr Nazirliyinin “Facebook” vəә “Twitter” sosial şəәbəәkəәləәrindəәki rəәsmi
səәhifəәləәrindəә, “Youtube” video hostinq serverindəә vəә www.video.az saytında
vergi orqanlarının fəәaliyyəәti barəәdəә ictimaiyyəәtin məәlumatlandırılması mütəәmadi
olaraq həәyata keçirilmişdir. Nazirliyin “Facebook” sosial şəәbəәkəәsindəәki
səәhifəәsindəә “FACE-Vizit” layihəәsi davam etdirilmişdir.
Canlı rejimdəә fəәaliyyəәt zamanı 177365 müraciəәt müfəәttiş-operatorlar
təәrəәfindəәn cavablandırılmışdır ki, bu da ötəәn ilin müvafiq dövrü ili müqayisəәdəә
8,4 faiz çoxdur.
Çağrı Məәrkəәzi təәrəәfindəәn gücləәndirilmiş elektron imzaya dair 19711, o
cümləәdəәn ASAN imzaya dair 19538 müraciəәtin cavablandırılması təәmin
edilmişdir.
Hesabat dövründəә vergi ödəәyiciləәri 1537494 sayda mesaj xidməәti vasitəәsiləә
məәlumatlandırılmışdır.
ASAN imzanın da imkanlarından istifadəә etməәkləә Çağrı Məәrkəәzindəә ASAN
imza vasitəәsiləә əәməәliyyatların aparılması layihəәsi başlanılmış vəә 2014-cü ilin
oktyabr ayından etibarəәn I, II, III rübləәr üzrəә Sadəәləәşdirilmiş
vergi
bəәyannaməәləәrini Çağrı Məәrkəәzinəә zəәng etməәkləә təәqdim etməәk xidməәti istifadəәyəә
verilmişdir.
Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli
191 nömrəәli Qəәrarı təәsdiq edilmiş “Elektron xidməәt növləәrinin Siyahısı”nda
dəәyişiklikləәr edilmiş vəә Vergiləәr Nazirliyi təәrəәfindəәn göstəәriləәn elektron xidməәt
növləәri siyahısına daha 3 elektron xidməәtləәri əәlavəә ediləәrəәk elektron xidməәtləәrin
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ümumi sayı 60-a çatdırılmışdır.
Bununla
beləә,
vergiləәr
nazirliyinin
rəәsmi
internet
səәhifəәsi
(www.taxes.gov.az) vasitəәsiləә xidməәt məәrkəәzləәrinəә onlayn növbəәyəә yazılmaq
imkanının yaradılması iləә əәlaqəәdar müvafiq işləәr görülmüş vəә xidməәt məәrkəәzindəә
quraşdırılmış “AKİS” sisteminin yerləәşdiyi server iləә internet səәhifəәsinin yerləәşdiyi
server arasında bağlantının qurulması iləә bağlı işləәr davam etdirilmişdir.
Vergi ödəәyiciləәri təәrəәfindəәn təәqdim ediləәn bəәyannaməәləәrin təәrtib edilməәsinəә
səәrf ediləәn vaxtın minimallaşdırılması vəә asanlaşdırılması istiqaməәtindəә təәdbirləәr
davam etdirilmişdir.
Vergi orqanları təәrəәfindəәn əәvvəәlcəәdəәn doldurulmuş vergi bəәyannaməәləәri
sisteminin təәtbiqi istiqaməәtindəә ilkin addımlardan biri kimi İnternet Vergi
İdarəәsindəә Avtomatlaşdırılmış Bəәyannaməә Təәrtibi (ABT) proqramı yaradılaraq
vergi ödəәyiciləәrinin istifadəәsinəә verilmişdir. Hazırda Avtomatlaşdırılmış
Bəәyannaməә Təәrtibi (ABT) proqramı vasitəәsiləә vergi ödəәyiciləәrinəә Torpaq vəә Yol
vergisi üzrəә cari bəәyannaməәləәrini əәvvəәlki dövr bəәyannaməә göstəәriciləәri əәsasında
avtomatlaşdırılmış formada təәrtib etməәk vəә onlayn təәqdim etməәk üçün onlara
lazımi imkanlar yaradılmışdır.
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