
Vergi inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi istiqamətində
bir sıra normativ hüquqi aktlar 
qəbul edilmişdir

“2016-cı ildə vergi sahəsində aparılacaq
islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və

vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamının icrasını
təmin etmək məqsədilə, Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyinin
Kollegiyası vergi inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə bir sıra
normativ hüquqi aktların təsdiq
edilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir.

Bu qərarla bir sıra qaydalar, eləcə də

aşağıda sadalanan qaydalar təsdiq
edilmişdir:

• Bəyannamələrin kameral vergi
yoxlamalarının aparılmasına dair
Qaydalar;

• Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi
Qaydaları;

• Nümunəvi vergi ödəyicisinin müəyyən
edilməsi və imtiyazların verilməsi
Qaydaları;

• Elektron auditin keçirilməsi
Qaydaları;

• Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzi
tərəfindən əlaqə yaradılaraq vergi
ödəyicilərinin məlumatlandırılması

(Outbound Call Centre) Qaydaları.

Bu qaydalar vergilər Nazirliyinin
əvvəllər formalaşmış təcrübəsini
ümumiləşdirərək qeyd edilən normativ
hüquqi aktlarda sistemləşmişdir. Eyni
zamanda, bu qaydalar əvəllər mövcud
olmayan yeni təcrübələr də

formalaşdıracaq.

“Nümunəvi vergi ödəyicisinin müəyyən
edilməsi və imtiyazların verilməsi
Qaydaları”na (“Qaydalar”) əsasən
intizamlı vergi ödəyicisinə aşağıdakı
imtiyazlar veriləcəkdir:

• Vergi ödəyicisində səyyar vergi
yoxlaması keçirilmir (müəyyən xüsusi
istisnaları çıxmaq şərtilə);

• Vergi orqanlarına edilmiş yazılı
müraciətlət 5 gün ərzində

cavablandırılrır;

• Vergi ödəyicilərinə xidmət
mərkəzlərində yalnız nümunəvi vergi
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ödəyiciləri üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi pəncərələrdən
istifadə və ya növbə gözləmədən müraciət imkanı təmin
edilir;

• Vergilər nazirliyinin “Çağrı mərkəzi”ndə yalnız
nümunəvi vergi ödəyiciləri üçün nəzərdə tutulmuş
xüsusi ayrılmış xəttdən istifadə imkanı verilir;

• Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
təkliflərin onların iştirakı ilə müzakirə edilməsi imkanı

verilir;

• Ünvanlı səyyar xidmətlər göstərilir.

Əlavə olaraq, aşağıdakı şərtlərə cavab verən hər hansı
vergi ödəyicisi intizamlı vergi ödəyicisi hesab ediləcək:

• Vergi ödəyicisi kimi qeydiyyatda olmaqla 5 ildən artıq
fasiləsiz sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan;

• Mühasibat uçotunu beynəlxalq və ya milli uçot
standartlarına əsasən aparan və bu barədə vergi
orqanına qanunvericiliyə müvafiq qaydada uçot
məlumatlarını təqdim edən;

• Əsas fəaliyyətindən fərqli və ya riskli əməliyyatlar
apararkən həmin əməliyyatlar nəticəsində hesablana
biləcək vergilər barədə müvafiq rəyin alınması üçün
yazılı olaraq vergi orqanına müraciət edən və “Vergi
partnyorluğu Sazişi” imzalayan;

• Aparılan vergi və mühasibat uçotu sistemlərinə

nəzarətin həyata keçirilməsi üçün daxili auditi və

risklərin idarə edilməsi sistemlərinə malik olan və ya
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun
olaraq fəaliyyət göstərən müstəqil peşəkar auditor və

məsləhətçilərin xidmətlərindən istifadə edən;

• Saxta sənədlər qəbul və təqdim etməyən və ya
barəsində iqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər
üzrə cinayət təqibi aparılmayan;

• Və son 3 il ərzində:

- Vergi orqanına təqdim edilmiş vergi hesabatlarında
göstərilən vergi məbləğini Vergi Məcəlləsində nəzərdə

tutulmuş müddətdə ödəyən;

- Vergi hesabatlarını Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
edilmiş müddətdə təqdim edilməməsi halı olmayan;

- Təqvim ilini mənfəətlə başa vuran (əldə olunmuş
mənfəətin fəaliyyət göstərilən sahibkarlıq sahəsi üzrə

müşahidə olunan orta göstəricidən aşağı olmaması
şərti ilə);

- Səyyar və ya kameral vergi yoxlamaları nəticəsində

hesablanmış vergi məbləğinin vergi hesabatlarında
bəyan edilmiş vergi məbləğinin 2 faizindən çox
olmayan və s.

Qaydalara əsasən nümunəvi vergi ödəyicisi sertifikatı 3
il müddətinə verilir və həmin müddətdə belə sertifikat
verilmiş vergi ödəyiciləri qeyd edilən imtiyazlardan
istifadə hüququna malik olurlar.

“Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması
haqqında Prezidentin Fərmanı

Sözü gedən ASC-nin yaradılmasının əsas məqsədi kənd
təsərrüfatının inkişafını stimullaşdırmaq, kənd
təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalinin sosial rifahının
yaxşılaşdırılmasına zəmin yaratmaq, eləcə də dövlət
vəsaitindən istifadənin səmərəliliyini artırmaq və dövlət
sifarişi ilə ərzaq məhsullarının satın alınmasının
mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilməsini təmin
etməkdən ibarətdir. Hazırki mərhələdə ASC-nin bütün
səhmləri dövlətə məxsusdur. ASC-nin fəaliyyətinin
təşkili üçün Prezidentinin ehtiyat fondundan
10,000,000 (on milyon) manat ayrılmışdır.

“Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal
əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının 2 il
müddətinə artırılması haqqında” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Qərar ət və qida üçün yararlı ət əlavələri (təzə,
soyudulmuş və dondurulmuş quş əti), yumurta, tərəvəz
(xiyar, pomidor, soğan, sarımsaq), meyvə və qoz-fındıq
(qoz, fındıq, üzüm, alma, armud, heyva, xurma), meyvə

və tərəvəz şirələri, spirtli və spirtsiz içkilər (mineral və

qazlı sular), tikinti materialları (bentonit, gips, sement,
klinker), daş, gips, sement, asbest (plitələr, kərpic
məqalələr, bloklar) və keramika məhsullarına şamil
ediləcəkdir.

Qərar 1 noyabr 2016-cı il tarixində qüvvəyə minir və 2
(iki) il ərzində qüvvədə olacaqdır.
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