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Vergilər Nazirliyi vergi ödəyicilərinə
VPS (daha ətraflı məlumat üçün
PwC Azerbaijan Times-ın 6-cı 
buraxılışına baxın) bağlağamağa
dəvət edən məktublar göndərməyə
başlayıb. Həmçinin, vergi ödəyiciləri
ilə bu mövzu ilə əlaqədar telefon
vasitəsi ilə də əlaqə saxlanılır. 

VPS-in qaydaları və şablonu çox 
spesifik deyillər və müxtəlif şərhlərə
gətirib çıxara bilərlər. Bundan əlavə,
VPS-in praktikada icrası ilə əlaqədar
hələ də nəzərə alınmalı bir sıra 
məsələlər var.

Biz vurğulayırıq ki, qanunla, VPS 
üçün müraciət etmək vergi
ödəyicilərinin könüllü təşəbbüsüdür
və onlar VPS bağlamağa məcbur
edilə bilməzlər.

VPS şablonu altında vergi ödəyicisi
öz mühasibat bazası/ proqramına 
vergi orqanları üçün məsafədən çıxış 
imkanını yaratmaq öhdəliyini öz
üzərinə götürür (vergi orqanlarına 
yerlərə getmədən vergi auditi
aparmaq imkanını vermək üçün).
Aydındır ki, bu məxfilik,

açıqlamanın həcmi, maliyyə
məlumatlarının potensial yalnış
təhrifi mümkünlüyü və s. ilə bağlı 
çoxlu suallar yaradır. Vergi 
ödəyicilərinin digər vəzifələrinə
“mühasibat proqramı təminatından 
istifadə etməklə uçotu
təkmilləşdirmək, daxili nəzarət və
vergi risklərinin təhlili sistemlərini
yaratmaq” və s. daxildir.

Əgər  VPS-in bağlanmasını sizdən
tələb edən məktub və ya zəng
almısınızsa, biz hər hansı bir 
sənədin imzalanmasından əvvəl
bütün hüquqi və praktiki nəticələri
nəzərdən keçirməyinizi məsləhət
görürük.

PwC Azərbaycanın vergi və hüquq
əməkdaşları bu təşəbbüsü təhlil edib
və Vergilər Nazirliyi və biznes
ictimaiyyəti ilə müzakirə ediblər,
beləliklə bu mövzuda məsləhətə
ehtiyac görsəniz, xahiş edirik PwC
Azərbaycandakı müvafiq 
məsləhətçinizlə və ya Səkinə
İbrahimova ilə +994124972515
nömrəsində və ya
sakina.ibrahimova@az.pwc.com
elektron ünvanı vasitəsilə əlaqə
saxlamaqdan çəkinməyin.
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