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2018-ci il ərzində Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində
görülmüş işlər barədə
HESABAT
Təlim prosesinin təşkili və qiymətləndirilməsi
1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25.02.2015-ci il tarixli 50 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”nın 7.1-ci bəndinə və vergilər nazirinin 11.11.2018-ci il tarixli 1817040100875700
nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili
Qaydaları”nın 2.9-cu bəndinə əsasən Tədris Mərkəzi tərəfindən təmsilçilərin illik bilik və peşə
hazırlığı

vəziyyətinin

müəyyənləşdirilməsi

məqsədi

ilə

qiymətləndirmə

keçirilir

və

qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq təlimlər təşkil olunur.
İlkin qiymətləndirmənin aparılması üçün Vergi ödəyicilərinə xidmət departamentinin
13.11.2018-ci il tarixli 1817030020137100 nömrəli və Vergilər Nazirliyi yanında Çağrı Mərkəzi
Departamentinin 08.11.2018-ci il tarixli 1840030000682200 nömrəli xidməti məktubları ilə təqdim
edilmiş tədris-mövzu planları əsasında Mərkəzinin rəisinin 23 noyabr 2018-ci il tarixli
1895030000493200 nömrəli tapşırığı ilə testlər hazırlanmışdır. Test tapşırıqları Tədris
Mərkəzinin və müvafiq departamentlərin əməkdaşlarının iştirakı ilə Vergi Məcəlləsində 2019-cu
ildə qüvvəyə minəcək dəyişikliklərə və bəzi normativ sənədlərə uyğun olaraq tərtib edilmişdir.
Bununla əlaqədar olaraq, Çağrı Mərkəzinin əməkdaşlarının Tədris Mərkəzinin Bakı
şəhərində yerləşən inzibati binasında illik bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə 22 dekabr 2018-ci il tarixdə imtahan keçirilmişdir. İmtahanda 46 nəfər əməkdaş
iştirak etmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 25.02.2015-ci il tarixli 50 nömrəli Qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”nın 7.3
və 7.4-cü bəndlərinə əsasən illik bilik və peşə hazırlığının yoxlanılması nəticəsində təmsilçinin
göstəricisi 75 faizədək olduqda təkmilləşdirilməsi zəruri, 75 faiz və daha yüksək olduqda isə
qənaətbəxş hesab edilir. Çağrı Mərkəzinin təmsil etdiyi dövlət orqanı nəticəsi təkmilləşdirilməsi
zəruri hesab olunan təmsilçiyə növbəti ilin I yarımilliyi ərzində təlimlər keçərək onun bilik və peşə
hazırlığı səviyyəsini həmin yarımilliyin sonunda təkrar yoxlayır.
2. 18 yanvar 2018-ci il tarixdən etibarən Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində “Peşə
fəaliyyətinin ümumi əsasları” üzrə təlimlərə başlanılmışdır. Dövlət vergi orqanlarına yeni işə
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qəbul edilmiş stajçı əməkdaşlar üçün “Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” təlim bloku üzrə 6 ilkin
peşə hazırlığı təlimi keçirilmişdir. Təlimlərə 117 nəfər əməkdaş cəlb edilmiş, 76 nəfər təlimləri
uğurla başa vuraraq sertifikat almış, 2 nəfər isə təkrar imtahandan kəsilmişdir. 2 nəfər “əla”, 43
nəfər “yaxşı”, 31 nəfər isə “kafi” qiymət almışdır. Hazırda 2 qrup üzrə təlimlər davam edir.
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Təlim
müddə
ti

qiymətləndirmənin
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İmtahanda iştirak
etmişlər
Müvəffəq qiymət
üzrə sınaq
Qrupalmışlar

s/s

Təlimlərə cəlb edilmiş
dinləyicilərin sayı

Stajçılar üçün “Peşə hazırlığının ümumi əsasları” üzrə ilkin təlimlər barədə məlumat
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Cədvəldən göründüyü kimi, ilkin peşə hazırlığı kurslarında dinləyicilərin biliklərinin ilkin
qiymətləndirilməsinin nəticəsi hesabat dövründə 64,3%, yekun qiymətləndirmənin nəticəsi
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isə 79,3% olmuşdur. İlkin və yekun qiymətləndirmə arasındakı fərq +15,0 bənd təşkil
etmişdir.
2018-ci il ərzində ilkin peşə hazırlığı kurslarının müvəffəqiyyəti
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İlkin hazırlıq kurslarında ilkin və yekun qiymətləndirmənin
nəticələri (2013-2018-ci illərlə müqayisəli)
Vergilər Nazirliyinin strukturları üzrə peşə hazırlığı təlimlərinə cəlb edilən əməkdaşlar
barədə məlumat

4

Təlimlərə cəlb edilmiş
stajçıların sayı
Vergilər Nazirliyinin
Mərkəzi aparatı
Vergilər Nazirliyi yanında
MGD
Vergilər Nazirliyi yanında
Bakı ş.LGD
Vergilər Nazirliyi yanında
Bakı ş.KSD
Vergilər Nazirliyi yanında
VCİAD
Vergilər Nazirliyi yanında
ÇMD
ƏVD
2 saylı
3 saylı ƏVİ
4 saylı ƏVİ
5 saylı ƏVİ
6 saylı ƏVİ
8 saylı ƏVİ
9 saylı ƏVİ
10 saylı ƏVİ
11 saylı ƏVD
12 saylı ƏVD
13 saylı ƏVİ
14 saylı ƏVİ
Qubadlı Rayon Vergilər
ZəngilanŞöbəsi
Rayon Vergilər
ŞöbəsiVergilər
Şuşa Rayon
Şöbəsi Vergilər
Ağdam Rayon
Şöbəsi
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Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin

İstintaq və təhqiqat idarəsinin, Əməliyyat idarəsinin və Audit şöbəsinin əməkdaşlarının
biliklərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi tərəfindən
hazırlanmış tədris-mövzu planlarının layihələrinə uyğun olaraq təlim tələbatı müəyyən edilmiş
və Departament tərəfindən istintaq və təhqiqat, əməliyyat, preventiv, operativ nəzarət və audit
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sahələri üzrə verilmiş təkliflər əsasında tədris-mövzu planları formalaşdırılmış, təlimlər
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dinləyicilərin sayı

keçirilmiş və hazırda davam edir.
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Cədvəldən göründüyü kimi, Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin
preventiv, istintaq və təhqiqat sahələri üzrə təlim kurslarında əməkdaşların biliklərinin ilkin
qiymətləndirilməsinin nəticəsi 62,6%, yekun qiymətləndirmənin nəticəsi isə 85,3% olmuşdur.
İlkin və yekun qiymətləndirmə arasındakı fərq +22,7 bənd təşkil etmişdir. Belə ki, daha yüksək
nəticəyə preventiv tədbirlər sahəsində çalışan əməkdaşlar nail olmuşlar (fərq +31,9 bənd). Qeyd
edək ki, preventiv tədbirlər sahəsində çalışan 1 nəfər əməkdaşlar təkrar imtahandan qeyri-kafi
qiymət almış, istintaq və təhqiqat sahəsində çalışan 13 nəfər əməkdaşın isə təkrar imtahana
cəlb edilməsi gözlənilir.
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Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin ixtisasartırma kurslarının
müvəffəqiyyəti
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Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamentinin ixtisasartırma kurslarında
ilkin və yekun qiymətləndirmənin nəticələri
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

87,8
78,1
68,1

82

81,6
70,8

68,8

68,5

55,9

49,7
İlkin
Yekun

Preventiv
tədbirlər

İstintaq və
təhqiqat-1

İstintaq və
təhqiqat-2

İstintaq və
təhqiqat-3

İstintaq və
təhqiqat-4

Tədris Mərkəzinin 2018-ci il ərzində dərs yükü barədə məlumat
s/s
1

Təlimçilər
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin

Dərs yükü
1140
7

əməkdaşları
2
3

Vergilər Nazirliyinin mütəxəssiləri

326

Kənar təşkilatlardan dəvət edilənlər və müstəqil

148

ekspertlər
Cəmi

1614

2018-ci il ərzində keçirilən təlimlərin tədris-mövzu planlarında praktiki xarakterli, həmçinin,
xüsusi bilik və bacarıq tələb edən mövzulara daha geniş yer verildiyi və hüquqi təminat işlərinin
təşkili istiqaməti üzrə təliminin təşkili məqsədilə həmin mövzuların tədrisinə praktiki biliklərə və
texniki vərdişlərə malik olan təlimçilər cəlb edilmişdir.
Belə ki, təlimçi qismində təlimlərə Tədris Mərkəzinin əməkdaşları ilə yanaşı Vergilər
Nazirliyi yanında Bakı şəhəri Lokal Gəlirlər Departamentinin, Vergilər Nazirliyi yanında Bakı
şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla
ekspertizası” kafedrasının

iş Departamentinin,

BDU-nun

“Kriminalistika

və

məhkəmə

əməkdaşları, AR Ali Məhkəməsinin İnsan hüquqları və ictimaiyyətlə

əlaqədar şöbəsinin, AMEA-nın Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun mütəxəssisləri və kənar
ekspertlər dəvət edilmişlər.
Cari ildə həyata keçirilən tədris yükünün bölgüsü aşağıdakı diaqramda göstərilmişdir:
Tədris Mərkəzində mövcud dərs yükünün bölgüsü
9%

Tədris Mərkəzi

20%

Vergilər Nazirliyi

71%
Kənar təşkilatlardan
dəvət edilənlər və
müstəqil ekspertlər
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Vergi metodologiyası
kafedrası

28%
48%

Vergi qanunvericiliyi və
təsərrüfat hüququ
kafedrası
İqtisadiyyat və
menecment kafedrası

24%

Təlim materiallarının vəziyyəti
Dövlət vergi orqanlarına yeni işə qəbul edilmiş stajçı əməkdaşlar üçün “Peşə
fəaliyyətinin ümumi əsasları” təlim blokuna uyğun ilkin peşə hazırlığı təlimləri üzrə
(bəyannamələrin kameral yoxlanılması, vergi auditi, vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət,
vergi ödəyicilərinə xidmət, vergi ödəyicilərinin uçotu və qeydiyyatı, koordinasiya və hüquq
sahələri) təlim materialları hazırlanmış və istifadə edilməsi üçün Mərkəzin elektron saytına
yerləşdirilmişdir. Yeni sahələr üzrə təlim kursları keçirildikcə, təlim materialları yenilənir və
əlavələr edilir.
Tədris Mərkəzi tərəfindən keçirilən tədbirlər
1. 14.04.2018-ci il, 21.04.2018-ci il, 28.04.2018-ci il tarixlərdə Vergi ödəyicilərinə xidmət
Departamenti tərəfindən Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu strukturlarının
əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmiş və təlimlərdə 60 nəfər iştirak etmişdir.
2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının vergilər nazirinin əmri ilə 14-15 may 2018-ci il
tarixlərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası dövlət vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri üçün
attestasiya keçirilmişdir. Bu məqsədlə, Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat
bölməsinin rəisi, vergi xidməti müşaviri Seymur Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikasına
ezam edilmişdir.
3. 2009-cu ildə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına

və

terrorçuluğun

maliyyələşdirilməsinə

qarşı

mübarizə

haqqında"

Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
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2016-cı il 18 noyabr tarixli 2451 nömrəli Sərəncamı ilə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizəyə dair 2017-2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı” təsdiq edilmişdir. PL/TM-ə
qarşı mübarizənin yeni mərhələsi başlamış, bununla da ölkədə PL/TM-ə qarşı mübarizə
sahəsində risk əsaslı mübarizə sisteminin çərçivəsini müəyyənləşdirmək üçün risklərin
qiymətləndirilməsi layihəsinin həyata keçirilməsinə start verilmişdir.
Milli Fəaliyyət Planının uğurla həyata keçirilməsi üçün vergilər nazirinin 14 mart 2017-ci il
tarixli 1717040100419500 nömrəli əmri ilə “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya
digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəyə dair
2017-2019-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”na müvafiq olaraq Tədbirlər Planının icrası
məqsədilə Tədris Mərkəzinin rəisinin 16 oktyabr 2018-ci il tarixli 1895030000419800 nömrəli
əmri ilə işçi qrupu yaradılmışdır.
4. 19 oktyabr 2018-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyinin inzibati binasında Tədris Mərkəzinin
təşkilatçılığı və iştirakı ilə “Gömrük və vergi orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi
baxımından beynəlxalq təcrübə” mövzusu üzrə geniş tərkibdə seminar keçirilmişdir. Seminarda
Vergilər Nazirliyinin Aparatının, Vergilər Nazirliyi yanında İdxal-İxrac əməliyyatları üzrə Nəzarət
Departamentinin,

Vergilər

Nazirliyi

yanında

Vergi

Cinayətlərinin

İbtidai

Araşdırılması

Departamentinin əməkdaşları iştirak etmişdir. Seminar vergilər nazirinin müvafiq əmri ilə təsdiq
edilmiş “İdxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Tədbirlər
Planı”nın 1.6-cı bəndinin icrası ilə əlaqədar təşkil olunmuş, gömrük və vergi orqanlarının
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi baxımından beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və bu sahədə
əməkdaşların bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədini daşımışdır.
Tədbirdə məruzəçilər öz çıxışlarında idxal-ixrac əməliyyatlarına birgə nəzarət sahəsində
daha çox önəmli təcrübəyə malik olan Serbiya, Rusiya Federasiyası, Finlandiya, ABŞ, Birləşmiş
Krallıq, Cənubi Koreya, Avropa İttifaqı və İspaniya dövlətlərinin vergi və gömrük orqanlarının
təcrübəsini təqdim etmişlər.
5. Vergilər Nazirliyinin 15 avqust 2017-ci il tarixli 1717040101184500 nömrəli əmri ilə
təsdiq edilmiş “2017-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanlarında insan
resurslarının inkişaf Strategiyası” əsasında qəbul edilmiş Tədbirlər Planının 9.5.7.1-ci bəndinin
icrasını təmin etmək məqsədilə Tədris Mərkəzinin müəllimləri (təlimçiləri) tədris etdikləri sahələr
üzrə praktiki biliklərinin artırılması üçün Vergilər Nazirliyinin 23 oktyabr 2018-ci il tarixli
1817040401178700 nömrəli əmri ilə vergi orqanlarına ezam edilmişlər.
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6. Maliyyə nəzarəti sahəsində uçotun şəffaflaşdırılması, büdcə yığımlarının artırılması,
qeyri-neft məhsullarının ixracı üzrə prosedurların sadələşdirilməsi, ixracın həcminin artırılması
və bu istiqamətdə dövlətin fiskal siyasətini həyata keçirən orqanlarının fəaliyyətinin səmərəli
şəkildə

əlaqələndirilməsi

üçün,

“Ölkədə

idxal-ixrac

əməliyyatlarına

nəzarət

sisteminin

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il
20 aprel tarixli 6 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 28 iyun tarixli 260 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İdxal-ixrac əməliyyatlarına
nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın və Vergilər Nazirliyinin icraçısı
olduğu tədbirlər üzrə görüləcək işlər barədə vergilər nazirinin 12 iyul 2018-ci il tarixli
1817040100657300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “İdxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət
sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın icrası məqsədilə Tədris Mərkəzinin
rəisinin 17.08.2018-ci il tarixli 1895040100091700 nömrəli əmri ilə işçi qrupu yaradılmışdır.
7. 2018-ci ilin dekabrın 21-22-də Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin inzibati binasında
iqtisadçı-ekspertlərin iştirakı ilə vergi sahəsində aparılan islahatlar, Vergi Məcəlləsinə edilən
əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məlumatlandırılma və maarifləndirilmə məqsədilə dəyirmi masa
keçirilmişdir. Əsas məqsəd cəmiyyətə, o cümlədən vergi ödəyicilərinə məlumatların tam, dəqiq
və dolğun çatdırılmasından, yaranacaq sualların vaxtında və hərtərəfli cavablandırılmasından,
izahat işlərinin düzgün istiqamətdə qurulmasından, kütləvi informasiya vasitələrinin mütəmadi
müraicət etdiyi mövzu barədə məlumatlandırılmasından ibarət olmuşdur.
8. Azərbaycan

Respublikasının

vergilər

nazirinin
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noyabr

2018-ci

il

tarixli

1817040101242000 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlarının
(proqram təminatlı NKA, planşet və smartfon tipli) quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi ilə bağlı
Tədbirlər Planı”nda nəzərdə tutulmuş tapşırığın icrası ilə əlaqədar Tədris Mərkəzinə yeni nəsil
nəzarət-kassa aparatlarından istifadənin mənimsənilməsi məqsədilə vergi orqanlarının operativ
vergi nəzarəti və vergi ödəyicilərinə xidmət sahələrində çalışan əməkdaşları üçün 2018-ci ilin 26
dekabr tarixində təlim keçirilmişdir. Təlimdə Vergilər Nazirliyinin operativ vergi nəzarəti və vergi
ödəyicilərinə xidmət sahələrində çalışan dövlət vergi orqanlarının rəhbər (idarə direktoru və ya
şöbə rəhbəri) vəzifəli şəxsləri iştirak etmişlər.
Beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən tədbirlər
1. 20 aprel 2018-ci il tarixdə Dünya Bankının Bakı ofisində “Azərbaycanda Mühasibatlıq
və Auditlə bağlı Təhsilin və Peşənin Gücləndirilməsi” üzrə Dəyirmi Masa keçirilib. Tədbirdə
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Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini Mirəli Kazımov və Vergi metodologiyası
kafedrasının müdiri Malik Əkbərov iştirak etmişdir. Dəyirmi masada mühasibat uçotu və audit
sahəsində qanunvericilik, problemlər, perspektiv istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılmışdır.
2. 27 aprel 2018-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyinin inzibati binasında Tədris Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə Türkiyənin İşık Universitetinin rektoru, Yeminli Mali Müşavir, Prof. Dr.Cemal İbişin
iştirakı ilə “Maliyyə bazarlarının analizi və proqnoz yöntəmləri” mövzusunda təlim keçirilmişdir.
Təlimdə Vergilər Nazirliyinin Mərkəzi Aparatının, Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin
əməkdaşları və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) professor-müəllim heyəti
iştirak etmişdir. Təlimdə Türkiyədə tətbiq olunan və tamamilə bu ölkəyə məxsus olan Mali
Müşavirlik və Yeminli Mali Müşavirlik sistemi barədə məlumat verilmiş və bu mövzuda
iştirakçıların sualları cavablandırılmışdır.
3. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin dəvəti ilə Rusiya Federasiyası Höküməti
nəzdində Maliyyə Universitetinin “Risklərin təhlili və iqtisadi təhlükəsizlik” fakültəsinin dekanı,
professor Avdiyskiy Vladimir İvanoviç Bakıya səfəri çərçivəsində vergi cihayətlərinin ibtidai
araşdırılması sahəsində çalışan mütəxəssisləri üçün 30 aprel 2018-ci il tarixdə “Terrorizmin
maliyyələşdirilməsi məqsədilə alınan pulların yuyulması ilə əlaqədar iqtisadi sahədə hüquq
pozuntusunun təhqiqatı" mövzusunda təlim keçirilmişdir.
Təlimin məqsədi cinayətin və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə alınmış pul
vəsaitlərinin yuyulmasına, pul vəsaitlərinin və digər əmlakın leqallaşdırılmasına (yuyulmasına)
qarşı görülən tədbirlər və iqtisadi sahədə hüquq pozuntusunun aşkarlanması və təhqiqatı ilə
bağlı təcrübə mübadiləsinin aparılmasından ibarət olmuşdur. Təlimdə Vergilər Nazirliyinin
aidiyyəti strukturlarının əməkdaşları iştirak etmişlər.
4. Avropadaxili Vergi Administrasiyalarının Təşkilatının (İOTA) dəvəti ilə 29-31 may 2018ci il tarixdə Polşa Respublikasının Varşava şəhərində Vergi üzrə Peşəkar Təlim və İnkişaf
Forumu keçirilmişdir. Forumun əsas məqsədi müxtəlif ölkələrin vergi administrasiyalarında insan
resursları və təlim sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslərin təcrübə mübadiləsi aparması
olmuşdur. Forumda “İOTA-ya üzv ölkələrin vergi administrasiyalarında insan resursları və təlim
sahəsində təcrübə mübadiləsi” mövzusunda təlim keçirilmişdir. Təlim zamanı biliyin idarə
edilməsi, təlim və inkişaf sahəsində yeni tendensiyalar, liderlik və kouçinq mədəniyyəti,
ömürboyu öyrənmə, təlim prosesi zamanı qarşıya çıxan problemlər, e-learning kimi mövzular
müzakirə edilmişdir. Təlimdə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin İqtisadiyyat və menecment
kafedrasının baş müəllimi Anar Mirzəyev iştirak etmişdir.
12

5. 2018-ci il avqust ayının 19-dan sentyabrın 1-dək Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin, o cümlədən, Tədris Mərkəzinin əməkdaşları “Vergi inzibatçılığında potensial
imkanların gücləndirilməsi” proqramı çərçivəsində Cənubi Koreya Respublikasına təlim
keçirilməsi məqsədi ilə ezam edilmişdir. Ezamiyyə müddəti zamanı ezam olunan əməkdaşlar
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi, vergi siyasəti onun mövcud vəziyyəti və
inkişaf prespektivləri barədə təqdimat edilmişdir.
Təlim prosesində Cənubi Koreya Respublikasında vergi sisteminin müasir vəziyyəti və
vergi inzibatçılığının istiqamətləri barədə seminarlar keçirilmişdir. Bu seminarlar əsasən
aşağıdakı mövzuları əhatə edirdi:
-

Koreyada vergi inzibatçılığının və vergi siyasətinin xüsusiyyətləri;

-

Korporasiyaların və şirkətlərin vergiyə cəlb edilməsi;

-

Koreyada tətbiq olunan əlavə dəyər vergisi və onun xüsusiyyətləri;

-

Xarici şirkətlərin vergiyə cəlb edilməsi;

- Elektron vergi hesab-fakturası;
- Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunması və s.
Ezamiyyənin

sonunda

Azərbaycan

Respublikası

vergi

oqranlarının

əməkdaşları

tərəfindən “Risklərin idarə edilməsi”, “Nəğd pulların hərəkətinin monitorinqi” və “Apelyasiya
qərarları” mövzuları üzrə təqdimat edilmişdir. Təqdimat prosesində Koreya Respublikasının bu
sahədə ixtisaslaşmış ekspertləri, Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin nümayəndələri
iştirak etmişdir. Ezamiyyə müvəffəqiyyətlə başa çatmış və ezam olunan əməkdaşlara Koreya
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin (KOİCA) sertifikatı təqdim edilmişdir.
6. 2018-ci ilin 19-21 sentyabr tarixlərində vergi orqanlarında təlim, tədris ve elmi-tədqiqat
məsələləri ilə bağlı təcrübə mübadiləsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin
Tədris Mərkəzinin rəisinin 1-ci müavini Ceyhun Mehdiyev və rəisin Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis
müavini Mirəli Kazımov İsveç Krallığına işçi səfər etmişlər. Səfər zamanı “Təlim”, “Təlimin həyata
keçirilməsi”, “İri vergi ödəyicilərinin vergiyə cəlb olunması”, “Elektron pulların vergiyə cəlb
olunması və bu mövzuda təlimlərin həyata keçirilməsi məsələləri”, “İsveç Vergi Agentliyi
tərəfindən həyata keçirilən araşdırmalar” kimi mövzularda müzakirələr həyata keçirilmiş, tərəflər
üçün qarşılıqlı maraq doğuran bu və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
7. Rusiya Federasiyası Vergi Xidməti Sankt-Peterburq Vergi Xidmət İdarəsinin, Rusiya
Maliyyə Akademiyasının, Rusiya Federasiyası Vergi Xidmətinin Şimal-Qərb İxtisasartırma
İnstitutunun dəvəti ilə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin rəisi Fərhad Əmirbəyov, Elmi13

tədqiqat işləri üzrə rəis müavini Mirəli Kazımov, Vergi metodologiyası kafedrasının müdiri Malik
Əkbərov 23-31oktyabr 2018-ci il tarixlərdə Rusiya Federasiyasına səfər etmişlər.
Səfər zamanı nümayəndə heyəti tərəfindən Rusiya Federasiyasında vergi xidməti
işçilərinin təlim tələbatlarının qarşılanması sahəsində təcrübə öyrənilmiş, vergi qanunvericiliyinin
aktual məsələləri və onların tədrisi üzrə, vergi nəzarəti ilə əlaqədar tətbiq edilən yeniliklər, vergi
xidmətinin daha səmərəli təşkili sahəsində fikir mübadiləsi aparılmış, Regional Fiskal
Araşdırmalar və təhsil mərkəzinin yaradılması ideyasının və onun reallaşdırılması yolları
müzakirə edilmişdir. Daha sonra isə, 2018-ci ilin 26-27 oktyabr tarixlərində Rusiya hökuməti
yanında Maliyyə Universitetinin təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Oktyabr debatları” adlanan beynəlxalq
elmi-praktik konfransda iştirak etmişlər.
Konfransda Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin rəisi Fərhad Əmirbəyov «Təhsil və
kadrların yenidən hazırlanmasının aspektləri və gələcəyə baxış», Mərkəzin rəis müavini Mirəli
Kazımov isə «Korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi aspektləri: maliyyə terrorizminin qarşısının
alınması» mövzusunda çıxış etmişlər.
MDB və Şərqi Avropa ölkələrinin vergi və maliyyə oqranlarının təmsilçilərinin qatıldığı
tədbirdə vergi və maliyyə sistemində risklər, təhlükəsizlik və nəzarət imkanları barədə
təqdimatlar keçirilmişdir
Rusiya

hökuməti

yanında

Maliyyə

Universitetində

rektor

Eskindarov

Mixail

Abduraxmanoviç, birinci prorektor Markina Yelena Valentinovna, Təhsil Proqramlarının inkişafı
üzrə prorektor Kameneva Yekaterina Anatolyevna, prorektor Komarov Serqey

Alekseyeviç,

Əlavə peşə təhsili üzrə prorektor Didenko Yelena Aleksandrovna və “Risklərin təhlili və iqtisadi
təhlükəsizlik” fakültəsinin dekanı, professor Avdiyskiy Vladimir İvanoviç ilə görüş zamanı təlimtədris və elmi-tədqiqat sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilmişdir.
28.10.2018-ci il-31.10.2018-сi il tarixlərində Azərbaycan nümayəndə heyəti SanktPeterburq şəhərinə səfər etmişdir. Sank-Peterburq şəhərinə ezamiyyə çərçivəsində Tədris
Mərkəzinin nümayəndə heyəti Rusiya Federasiyasının Federal Vergi Xidmətinin SanktPeterburq şəhəri üzrə Federal Vergi Xidməti İdarəsinin, eyni zamanda Şimal-Qərb ixtisasartırma
institutunun rəhbərliyi və əməkdaşları ilə görüşləri keçirilmişdir.
8. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi2nin Vergi metodologiyası kafedrasının müdiri Malik
Əkbərov Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində Kimep Universitetinin təşkilatçılığı ilə 1-5
noyabr 2018-ci il tarixlərində keçirilmiş beynəlxalq vergitutma, transmilli şirkətlərdə vergi
planlaşdırılması, neft-qaz sektorunda vergitutma, vergidən yayınmaya qarşı ümumi qaydalar,
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Qazaxıstanın vergi qanunvericiliyi ilə bağlı seminarda iştirak etmiş, Kimep Universitetində
tədrisin, mini MBA proqramlarının təşkili ilə tanış olmuş, yönəltici təhsil (executive education)
sahəsində təcrübəni öyrənmiş, əməkdaşlığın qurulması və dərinləşdirilməsi üçün danışıqlar
aparmış, Aktau və Almatı şəhərlərində keçirilən birgə seminarlarda iştirak etmişdir.
Tədbir zamanı KİMEP universitetinin və universitetin nəzdində olan “Executive Education
Center”in rəhbərliyi ilə danışıqlar aparılaraq, əməkdaşlıq yolları müzakirə edilmiş, əməkdaşlq
haqqında Memorandumun imzalanması üçün ilkin razılıq əldə edilmişdir. Bundan başqa, MDB
dövlətlərində vergi təhsili sahəsində olan çatışmamazlıqlar müzakirə edilərək, Avropa və ABŞ
təcrübəsi əsasında vergi təhsili sahəsində birgə tədris proqramlarının hazırlanması barədə
razılıq əldə edilmişdir.
Əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən tədbirlər
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 5 iyun 2002-ci il tarixdə təsdiq
edilmiş Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Əsasnaməsinin 2-ci bəndinə əsasən digər
ixtisasartırma müəssisələri, ali təhsil müəssisələri və elmi-tədqiqat təşkilatları ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində bir sıra ikitərəfli sazişlər bağlanmış, memorandumlar imzalanmış və bu əməkdaşlıq
çərçivəsində bir sıra təlimlər təşkil edilmişdir.
1. 19 aprel, 26 aprel və 3 may 2018-ci il tarixlərdə Tədris Mərkəzinin əməkdaşları
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında təşkil olunan “Həmkərlar İttifaqları təşkilatları sahəsində
vergitutma” adlı təlimdə iştirak etmişlər. Təlimdə vergitutma və onun müxtəlif aspektləri, əsasən
də həmkarlar təşkilatları daxilində əhatə edilən vergitutma məsələləri üzrə məlumatlar təlim
iştirakçıların diqqətinə çatdırılmış, mövzu ilə bağlı geniş müzakirələr aparılmış, həmçinin
iştirakçıları maraqlandıran suallara aydınlıq gətirilmişdir.
2. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Auditorlar
Palatasının,

Azərbaycan

Respublikası

Sahibkarlar

(İşəgötürənlər)

Təşkilatları

Milli

Konfederasiyasının, İqtisadi Resursların öyrənilməsi İctimai Birliyinin, Gənc Mühasiblər Birliyinin,
İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 28-29 aprel 2018-ci il tarixdə
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində “II Milli Mühasiblər Forumu” keçirilmişdir. Forumun
keçirilməsində məqsəd Azərbaycanda mühasiblərin problemlərinin öyrənilməsi, mühasibat uçotu
və vergi qanunvericiliyi sahəsində baş verən yeniliklərin mübadiləsi, bu sferada islahatların
dərinləşməsinə yönəlmiş təkliflərin toplanması və beynəlxalq təcrübə üzrə məlumatlılığın
artırılması olmuşdur.
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Forumda

Azərbaycan

Respublikası

Sahibkarlar

(İşəgötürənlər)

Təşkilatları

Milli

Konfederasiyası, Vergilər Nazirliyi, Auditorlar Palatası, «İqtisadi Resursların Öyrənilməsi» İctimai
Birliyi, İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi, Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları
Assosiasiyası (ARPA), Gənc Mühasiblər Birliyi və «SİNAM» şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilən tədbirdə dövlət qurumlarının nümayəndələri, xüsusi meyarlarla seçilmiş 350-dən çox
müəssisə və təşkilatın baş mühasibləri, mühasibat sahəsində çalışan alimlər, müəssisə
rəhbərləri, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri, dəvət olunmuş yerli və xarici
qonaqlar iştirak etmişlər.
3. 28 aprel 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
ilə Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyası (ARPA) arasında əməkdaşlığa dair
Müqavilə imzalanıb. Müqaviləni Tədris Mərkəzi adından Mərkəzin rəisi Fərhad Əmirbəyov,
ARPA adından Müşahidə Şurasının sədri Rüfət Mahmud imzalamışlar.
4. 2 may 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
ilə Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi arasında əməkdaşlıq haqqında çərçivə razılaşması
bağlanıb. Razılaşmanı Tədris Mərkəzi adından Mərkəzin rəisi Fərhad Əmirbəyov, Beynəlxalq
Təlim və Layihə Mərkəzi adından Mərkəzin icraçı direktoru Tariyel Dövlətov imzalamışlar.
Razılaşma Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi və Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi ilə
birlikdə Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafının əsas amili kimi biznes mühitinin
inkişaf etdirilməsi, ölkənin sahibkarlıq sektorunun elmi-tədris işlərinə cəlb edilməsi, dünyanın
qabaqcıl elmi-texniki nailiyyətlərinin sahibkarlığın inkişafına tətbiq edilməsi, iqtisadiyyatın ayrıayrı sahələrin inkişafı, sahibkarlıq subyektlərinin maarifləndirilməsi və fəaliyyətinin inkişafına
kömək göstərilməsi məqsədilə tərəflərin birgə əməkdaşlıq münasibətlərini müəyyən edəcək.
Tərəflər universitetlərin nəzdində müəllim və tələbə heyətinin maarifləndirilməsi
məqsədilə seminarların təşkilini, beynəlxalq təcrübələrin öyrənilməsi və dünyanın aparıcı ali
təhsil müəssisələri və təşkilatları ilə birgə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasını, birgə təşkilatçılıq
ilə peşəkar və korporativ təlimlərin, seminarların və tədbirlərin təşkilini, qarşılıqlı metodoloji
yardımın göstərilməsini və s. öhdəsinə götürmüşlər.
5. 23 may 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
ilə Odlar Yurdu Universiteti arasında təhsil və elmi-tədqiqat sahələri üzrə qarşılıqlı əməkdaşlıq
əlaqələrinin yaradılması və inkişafı məqsədi ilə Müqavilə imzalanıb. Müqaviləni Tədris Mərkəzi
adından Mərkəzin rəisi Fərhad Əmirbəyov, Odlar Yurdu Universiteti adından Əhməd Vəliyev
imzalamışdır.
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Müqavilə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi və Odlar Yurdu Universiteti ilə birgə vergi
ixtisasları üzrə bakalavr və magistr təhsil pillələrində təhsil alan Universitet tələbələrinin Tədris
Mərkəzində

istehsalat

və

diplomqabağı

təcrübəsini,

tələbələrin

buraxılış

və

magistr

dissertasiyası işlərinə rəhbərliyi, onlara elmi rəy vermək üçün əməkdaşların ayrılmasını, birgə
elmi-praktik konfransların, olimpiadaların, seminarların, təlimlərin, görüşlərin keçirilməsini, vergi
siyasətinin başlıca prinsipi olan vergilərin məcburi yığılmasından könüllü ödənilməsinə keçidin
təmin olunması üçün tələbə və magistirlərin vergilər sahəsində maarifləndirməsini və
məlumatlandırılmasını, həmçinin bu məqsədlə Universitetdə vergi təbliğatı tədbirlərinin həyata
keçirilməsini və tərəflərin birgə əməkdaşlıq münasibətlərini müəyyən edir.
6. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
arasında

elm

və

təhsil

sahəsində

imzalanmış

əməkdaşlıq

müqaviləsi

çərçivəsində

Universitetin “Rus iqtisad məktəbi”nin professor-müəllim heyətinin respublikanın təhsil sisteminin
bakalavr və magistr pilləsində vergi sistemi, vergilər və vergitutma və digər iqtisadi istiqamətlər
üzrə fənlərinin tədrisi ilə əlaqədar olaraq 20-22 iyun 2018-ci il tarixlərdə “Vergi qanunvericiliyinin
tətbiqi və vergi auditi” mövzusunda qısamüddətli təlim keçirilmişdir.
7. Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi ilə Azərbaycan
Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi arasında imzalanmış
əməkdaşlıq müqaviləsi çərçivəsində Nazirliyin strukturuna daxil olan idarə və təşkilatlarının
əməkdaşları üçün 21-23 iyun 2018-ci il tarixlərdə Tədris Mərkəzinin inzibati binasında “Vergi
qanunvericiliyinin tətbiqi” mövzusunda təlim keçirilmişdir.
Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd Vergi Məcəlləsinə edilmiş son əlavə və dəyişikliklərin
şərhi və bu sahədəki fəaliyyətdə vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı meydana çıxan
məsələlərin praktiki cəhətdən araşdırılması olmuşdur.
Təlimdə “Azərbaycan Respublikası vergi qanunvericiliyi və vergi sistemi”, “Vergi
Məcəlləsində istifadə edilən əsas anlayışlar”, “Vergilərin hesablanması və ödənilməsi üzrə
ümumi qaydalar”, “Fiziki şəxslərin gəlir vergisi”, “Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi”, “Fiziki
şəxslərin gəlir vergisinə və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinə aid olan maddələr”, “Əlavə dəyər
vergisi”, “Əmlak və torpaq vergisi”, “Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət,
maliyyə sanksiyaları və faizlər”, “Şikayət verilməsi qaydası” kimi mövzular təqdim edilib. Təlimin
sonunda qeyd olunan məsələlər üzrə praktiki suallar ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır.
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8. “Dövlət orqanlarında çağrı mərkəzinin fəaliyyətinin təşkili” mövzusunda 21-22 iyun
2018-ci il tarixlərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Ədliyyə Akademiyasında təlim
təşkil edilmişdir.
Təlimin məqsədi dövlət orqanlarında çağrı mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili, həlli xüsusi
operativlik

tələb

edən

müraciətlər

üzrə

tədbirlərin

görülməsi,

müraciətin

qəbulu

və

cavablandırılması, canlı rejimdə xidmətə nəzarətin edilməsi (monitorinq), Çağrı Mərkəzinin
əməkdaşlarının fəaliyyətinin monitorinqinin aparılması, təmsilçilərinin illik bilik və peşə
hazırlığının yoxlanılması və nəticələrinə əsasən tədbirlərin həyata keçirilməsi, mütləq tətbiq
edilməli göstəricilərin və onların hesablanması mexanizmlərinin öyrənilməsi, Çağrı Mərkəzinin
fəaliyyətini əks etdirən göstəricilərin və mütləq hədəflərin müəyyən edilməsi, Çağrı Mərkəzinin
fəaliyyəti barədə məlumatların təqdim edilməsi, onun infrastrukturuna olan tələblərin müəyyən
edilməsindən ibarət olmuşdur.
9. Tədris Mərkəzinin əməkdaşları 3 aprel 2018-ci il tarixdə imzalanmış “Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi arasında
Əməkdaşlıq Memorandumu” çərçivəsində nazirliyin əməkdaşlarının SABAH qruplarına müəllim
qismində cəlb edilmiş və SABAH qruplarına tələbə seçimi üzrə müvafiq komissiyaların tərkibində
üzv olaraq Vergilər Nazirliyində 22 iyun 2018-ci il tarixdə keçirilmiş tədbirdə iştirak etmişlər.
10. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin dəvəti ilə 28 iyun 2018-ci il tarixdə Clarivate
Analytics şirkətinin Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Aygün Babazadə tərəfindən Mərkəzin
əməkdaşları üçün “Web of Science və əlaqəli məhsullar” mövzusunda təlim keçirilmişdir. Təlimin
məqsədi dünyanın ən böyük elmi informasiya platforması olan Web of Science və onunla
əlaqəli olan məhsullar barədə geniş məlumatların verilməsi, platformada düzgün axtarış etmək
və doğru nəticələr əldə etmək üçün lazım olan texnikaların öyrədilməsi olmuşdur.
11. 6 iyul 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
ilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu
arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanmışdır.
Anlaşma memorandumunu Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi adından Mərkəzin rəisi
Fərhad Fikrət oğlu Əmirbəyov digər tərəfdən İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi
Tədqiqat İnstitutu adından İnstitutun direktoru, professor Vilayət Məmməd oğlu imzalayıblar.
Əsas məqsəd tərəflərin fəaliyyət istiqamətləri üzrə elmi-metodiki əməkdaşlığın əsasını
qoymaq, kadr hazırlığı və elmi-texniki inkişafa dəstək vermək, birgə təlim, seminar və digər
tədbirləri təşkil etmək, eləcə də əməkdaşların bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi
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və təkmilləşdirilməsi, innovasiya texnologiyalarına yiyələnməsi, mütəxəssis mübadiləsi, metodiki
dəstək və digər sahələr üzrə qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması və inkişafından ibarət olmuşdur.
12. “Mühasibat Uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik edilməsi
ilə bağlı ARPA təşkilatında tədbir keçirilmişdir. Tədbirin gedişində ən çox müzakirə olunan
məsələ Qanunun 5.2-ci maddəsi olmuşdur. Belə ki, həmin maddəyə əsasən vergi orqanları da
mühasibat uçotu sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirən orqanlar kimi müəyyən olunmuşdur.
Toplantı zamanı vergi orqanları tərəfindən bu nəzarətin səmərəli təşkili yolları müzakirə edilmiş,
qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılaraq Vergilər Nazirliyi tərəfindəm bu sahədə görülən işlər və
nəzərdə tutulan layihələr barədə məlumat verilmişdir. Tədris Mərkəzinin Vergi metodologiyası
kafedrasının müdiri Malik Əkbərov da iştirak etmişdir.
13. İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müdiri İmran Qarayev Azərbaycan
Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair
Strateji Yol Xəritəsinin müvafiq bəndlərinə əsasən yaradılmış işçi qrupunun iclaslarında iştirak
etmiş və bununla əlaqədar müvafiq təkliflər vermişdir.
14. Gənclərin karyera hazırlığının təşkili, iqtisadiyyat və vergi sahəsində praktiki bilik və
bacarıqların

formalaşdırılması,

potensiallı

gənclərin

vergi

orqanlarında

işləməyə

həvəsləndirilməsi və asudə vaxtlarının səmərəli təşkil edilməsi məqsədilə Tədris Mərkəzinin
Şamaxı

rayonunun

Nağaraxana

kəndi

ərazisində

yerləşən

inzibati

binasında

“Yay

Məktəbi”nin təşkil edilmişdir.
15. Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu, Azərbaycan Respublikasının Gənclər
və İdman Nazirliyi, UNİCEF və Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə 14-15
avqust 2018-ci il tarixlərində Beynəlxalq Gənclər gününə həsr olunmuş tədbir təşkil edilmişdir.
Tədbirdə müxtəlif gənclər təşkiltalarının 70-dən çox nümayəndəsi iştirak etmişdir.
16. 2-3 noyabr 2018-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyinin Şamaxıda yerləşən Tədris
Mərkəzində "Vergi və gömrük orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi baxımından beynəlxalq
təcrübə" mövzusunda birgə seminar təşkil edilmişdir. Seminarda Vergilər Nazirliyinin və Dövlət
Gömrük Komitəsinin müxtəlif qurumlarının əməkdaşları iştirak etmişlər. Tədbir Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin "Ölkədə idxal-ixrac əməliyyatlarına nəzarət sisteminin
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" Sərəncamı əsasında idxal-ixrac əməliyyatları üzrə
Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən birgə nəzarət mexanizmlərini təmin
etmək məqsədilə tədbirlər planı əsasında təşkil edilmişdir.
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Seminarın keçirilməsində əsas məqsəd, bir tərəfdən vergi və gömrük orqanları arasında
gələcək birgə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, digər tərəfdən isə idxal-ixrac əməliyyatlarına
birgə nəzarət mexanizmininın perspektivlərini nəzərdən keçirməkdən ibarət olmuşdur.
Seminarda beynəlxalq təcrübədə vergi və gömrük orqanları arasında informasiya
mübadiləsinin formaları və xüsusiyyətləri, struktur vahidləri arasında informasiya mübadiləsinin
həyata keçirilməsi və onların təhlili, vergi və gömrük orqanları arasında əməkdaşlığın beynəlxalq
hüquqi aspektləri mövzularında müzakirələr aparılmışdır.
17. Dövlət Gömrük Komitəsi Beynəlxalq Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Dilavər Fərzəliyev
"Gömrük və vergi orqanlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi", işçi qrupunun rəhbəri İmran
Qarayev

"İdxal-ixrac

əməliyyatlarına

birgə

nəzarətin

beynəlxaq

təcrübəsi",

Türkiyənin

Azərbaycandakı gömrük müşaviri Əsər Çəngəl "Türkiyədə idxal-ixrac əməliyyatlarına birgə
nəzarətdə gömrük və vergi orqanlarının rolu", Dövlət Gömrük Komitəsi Gömrük Risklərinin İdarə
olunması və Audit Baş İdarəsinin rəisi Fərid Əliyev "Gömrük və vergi orqanlarının fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi" mövzularında təqdimatlarla çıxış etmişlər.
18. Tədris Mərkəzinin əməkdaşları 7 dekabr 2018-ci il tarixdə Holiday İnn Baku-da
Blockchain Azərbaycan Mərkəzi tərəfindən təşkil edilmiş “Blockchain Conference Azerbaijan”
adlı beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər. Konfransda yerli və beynəlxalq ekspertlər, sahə üzrə
müətəxəssislər blockchain texnologiyasının tətbiqi sahələri və inkişaf perspektivləri haqqında
müzakirələr

aparılmış,

bank

və

maliyyə

sektorunda,

dövlət

qurumlarında

blockchain

texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı xarici ekspertlərin məruzələri dinlənilmişdir.
19. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli, 1138 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində
istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 4.2.4-cü
yarımbəndi üzrə yaradılmış işçi qrupunun tərkibinə Tədris Mərkəzinin Vergi metodologiyası
kafedrasının müəllimi Abbasov Tural Mənaf oğlu daxil edilmişdir.
20. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 dekabr 2016-cı il tarixli, 1138 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində
istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin Tədbirlər Planının 4.2.3-cü –“KOS
subyektləri üçün “ömür boyu öyrənmək” imkanlarının təmin edilməsi” yarımbəndinə müvafiq
olaraq, KOS subyektlərinin bacarıqlarının artırılması üçün uyğun xidmətlər təklif edən dövlət və
özəl qurumlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının
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İqtisadiyyat Nazirliyinin yaratdığı əlaqələndirici komissiyanın tərkibinə Tədris Mərkəzinin Vergi
metodologiyası kafedrasının müəllimi Tural Abbasov daxil edilmişdir.
23. Vergilər

Nazirliyinin

Tədris

Mərkəzinin

əməkdaşları

tərəfindən

Azərbaycan

Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin maliyyə, mühasibat uçotu və audit ixtisasları
üzrə təhsil alan tələbələr üçün təlim keçirilmişdir. Təlimin birinci hissəsi vergi qanunvericiliyindəki
dəyişikliklərə həsr olunmuş, ikinci hissədə isə tələbələr həm iş, həm də sosial həyatda olduqca
vacib məsələlərdən olan vaxtın idarə edilməsinin əsasları ilə tanış olmuşar. Tədbirdə vergi
sahəsində aparılan islahatların zəruriliyi, Mühasibat uçotu haqqında Qanunda dəyişikliklər,
Qanunun ümumi strukturu və əsas dəyişikliklər, Qanunun əsas anlayışları, Mühasibat uçotu
sahəsində tənzimlənmə və nəzarət, Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən mühasibat uçotu
standartları, peşəkar mühasib sertifikatının verilməsi, mühasibat uçotu üzrə qanunvericiliyin
pozulmasına görə məsuliyyət məsələləri dinlənilmişdir.
24. 13.11.2018-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində Azərbaycan Dövlət
İqtisad Universitetinin Beynəlxalq iqtisad məktəbinin tələbələri üçün seminar təşkil edilmişdir.
Seminarda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan 30-dan çox
tələbəsi iştirak etmişdir.
25. 13 noyabr 2018-ci il tarixdə Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin bir qrup tələbəsi üçün seminar təşkil edilmişdir. Seminarda
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Maliyyə ixtisası üzrə təhsil alan 30-dan çox tələbəsi
iştirak etmişdir. Seminarda “Vergi hesabatlarının praktiki məlumatlar əsasında onlayn rejimdə
tətbiqi və göndərilməsi” və “Elektron uçotla bağlı inzibati reqlamentlər” mövzusunda mühazirələr
dinlənilmişdir.
26. 28.11.2018-ci il tarixdə Azərbaycan Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin
maliyyə, mühasibat uçotu və audit ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələri üçün “Mühasibat uçotu
haqqında qanunda dəyişikliklər və bu dəyişikliklərin vergi məqsədləri üçün tətbiqi”, “İş bölgüsü
prosesində vaxtın idarə edilməsi” təlimi keçirilmişdir.
26. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05-23-1130\10 nömrəli, 14.11.2018-ci il
tarixli məktubuna əsasən Tədris və metodika şöbəsinin mütəxəssisi Kəmalə Xəlilova
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2010-cu il tarixli, 167 nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Təhsil müəssisələrinin akkreditasiyası Qaydaları”na və Təhsil Nazirliyinin
18.01.20.18-ci il tarixli, F-60 nömrəli əmri ilə təsdiq etdiyi “2018-2019-cu tədris ilində təhsil
müəssisələrinin akkreditasiyasının keçirilməsi qrafiki”nə uyğun olaraq ali təhsil müəssisələrinin
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akkreditasiyasının keçirilməsi üçün yaradılan akkreditasiya komissiyasınnın tərkibinə

təhsil

eksperti kimi əlavə edilmişdir.
Bununla əlaqədar olaraq, Kəmalə Xəlilova 26.11.2018-30.11.2018-ci il tarixlərində
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyasının akkreditasiyası
prosesində olmuş və Akademiyanın qiymətləndirilməsində yaxından iştirak etmişdir.

Qısamüddətli təlimlər və seminarlar
1. 27.01.2018-ci il tarixdən başlayaraq Azəri Türk Bankın maliyyə, vergi və mühasibləri
üçün 8 günlük sifarişli təlim keçirilmiş və təlimdə 20 nəfər iştirak etmişdir.
2. 14.04.2018-ci il tarixdən başlayaraq Avrasiya Universitetinin təşkilatçılığı ilə peşəkar
mühasiblər üçün 8 günlük sifarişli təlim keçirilmiş və təlimdə 14 nəfər iştirak etmişdir.
3. 27.04.2018-ci il tarixdə kənardan cəlb edilmiş mütəxəssislər tərəfindən “Maliyyə
bazarlarının təhlili və proqnoz yönətmələri” mövzusunda təlim keçirilmiş və təlimdə 28 nəfər
iştirak etmişdir.
4. 30.04.2018-ci il tarixdə kənardan cəlb edilmiş mütəxəssislər tərəfindən “Terrorizmin
maliyyələşdirilməsi məqsədilə alınan pulların yuyulması ilə əlaqədar iqtisadi sahədə hüquq
pozuntusunun təhqiqatı” mövzusunda təlim keçirilmiş və təlimdə 72 nəfər iştirak etmişdir.
5. 22-24.06.18-ci il tarixlərində NRYTN-nin mühasiblər qrupunun təlim tələbatlarının
qarşılanması məqsədilə 3 günlük sifarişli təlim keçirilmiş və təlimdə 15 nəfər iştirak etmişdir.
6. 06-27.10.2018-ci il tarixlərdə “Mühasibat və vergi uçotu üzrə praktikum” mövzusunda
kənar təşkilatlardan cəlb edilmiş mütəxəssislər üçün seminarlar keçirilmişdir.
7. 17.10.2018-ci il tarixdə Xəzər Gənclər Evində gənclər üçün Vergilər Nazirliyinin Tədris
Mərkəzinin fəaliyyəti haqqında məlumat və "Öz Pulunu Özun Qazan" mövzusunda seminar
keçirilmişdir.
8. 23-26 oktyabr 2018-ci il tarixlərdə Bakı Biznes və Kooperasiya və Azərbaycan
Maliyyə-İqtisad Kolleclərində gənclərin peşə hazırlığının artırılması, onların vergi sahəsində
maarifləndiriliməsi məqsədilə "Mühasibat və vergi uçotu" ilə bağlı praktiki seminarlar keçirmişdir.
9. 25-26.10.2018-ci tarixlərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində
Azərbaycan Maliyyə-İqtisad Kollecində gənclərin peşə hazırlığının artırılması məqsədilə
"Mühasibat" və "Vergi uçotu" mövzusularında praktiki seminar keçirilmişdir.
10. 12.11.2018-ci il tarixdə Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqında Biznesə başlamaq istəyən
gənclər üçün “Öz pulunu özün qazan” adlı seminar keçirilmişdir.
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11. 14.11.2018-ci il tarixlərdə Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecində gənclərin
peşə hazırlığının artırılması məqsədilə "Mühasibat uçotu" mövzusunda praktiki seminar
keçirilmişdir.
12. 17.11.2018-08.12.2018-ci il tarixlərdə “Mühasibat və vergi uçotu üzrə praktikum”
mövzusunda kənar təşkilatlardan cəlb edilmiş mütəxəssislər üçün seminarlar keçirilmişdir.
13. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi 20.11.2018 - 23.11.2018-ci il tarixlərdə Gəncə
Dövlət

Universiteti,

Azərbaycan

Dövlət

Aqrar

Universiteti,

Azərbaycan

Texnologiya

Universitetinin bir qrup tələbəsi və Gəncə Gənclər evinin fəal üzvləri üçün seminarlar təşkil
etmişdir. Seminarlarda 300-dən artıq gənc iştirak etmişdir.
14. 28.11.2018-ci il tarixdə Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecində gənclərin peşə
hazırlığının artırılması məqsədilə "Mühasibat uçotu" mövzusunda praktiki seminar keçirilmişdir.
15. 03.12.2018-07.12.2018-ci il tarixlərdə Masallı rayonu Asan Xidmət Mərkəzində,
Lənkəran Dövlət Universitetində, Lənkəran Gənclər və İdman İdarəsində gənclərin vergi
savadlılığının artırılması məqsədi ilə seminarlar keçirilmişdir.

Tədris Mərkəzinin nailiyyətləri
1. Azərbaycan Dövlət İdarələri və İctimai Xidmət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı (DİİXİHİ)
Respublika Komitəsi rəyasət heyətinin 29 dekabr 2009-cu il tarixli 18 nömrəli protokolu ilə təsdiq
edilmiş “Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi” devizi
ilə DİİXİHİ Respublika Komitəsinin qərarına əsasən müəssisə və təşkilatlarda sağlam və
təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi devizi ilə illik müsabiqə
keçirilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq, Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzində Vergilər
Nazirliyinin Birləşmiş Həmkarlar ittifaqı Komitəsinin sədri Fariz Osmanov çıxış edərək müsabiqə
barədə məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, müsabiqənin əsas məqsədi Həmkarlar İttifaqı
nəzarətin səmərəliliyinin yüksəlməsindən, işəgötürənlər tərəfindən işçilərin qanuni hüquq və
mənafelərinin qorunmasından, iş yerlərində ictimai nəzarətin rolunun təkmilləşdirilməsindən və
ictimai səlahiyyətli nümayəndələrə səmərəli rəhbərlik edən həmkarlar ittifaqı təşkilatlarına
köməklik göstərməkdən ibarət olmuşdur. Tədris Mərkəzinə “Sağlam və təhlükəsiz əmək
şəraitinin yaradılması üzrə ilin ən yaxşı müəssisəsi” adlı müsabiqənin qalibi diplomu təqdim
edilmişdir.
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2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
(BMT) Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “2030-cu ilədək Dayanıqlı İnkişaf
üzrə Gündəliyi”nin məqsədlərini təşviq etmək, innovasiyaları həvəsləndirmək, eyni zamanda
"Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış" İnkişaf Konsepsiyasının və “Milli iqtisadiyyat və
iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritələri”nin icrasına dəstək məqsədilə keçirilən
İkinci Respublika İnnovasiya Müsabiqəsi keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının
Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının, İqtisadiyyat Nazirliyinin və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının ölkə üzrə nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Avropa
və MDB ölkələrinin yüksək vəzifəli nümayəndələri, ombudsmanlar, BMT-nin, beynəlxalq maliyyə
institutlarının, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektorun nümayəndələri iştirak etmişlər.
Dekabrın 10-da Bakı Biznes Mərkəzində müsabiqə qaliblərinə mükafatlar təqdim
edilmişdir. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin əməkdaşı Əliyev Aqşin Vüqar oğlu tərəfindən
hazırlanmış “Sahibkarlar üçün ticarət əməliyyatlarının elektron məlumat portalı” ideyası
Müsabiqə üzrə “Ernst and Young” beynəlxalq audit şirkətinin xüsusi təltifinə layiq görülmüşdür.
3. 5-7 dekabr 2018-ci il tarixlərdə ADA Universitetində - Educational Management adlı
təlim keçirilmişdir.Təlimdə təhsilin idarə olunmasının əsasları mövzusunda açıq müzakirələr
aparılmış və ekspertlərin mühazirələri dinlənilmişdir. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin
əməkdaşı Əliyev Aqşin xüsusi sertifikat almışdır.
Təlimlərin qiymətləndirilməsi
Vergilər Nazirliyində keçirilən təlimlərin qiymətləndirilməsi vergilər nazirinin 19 sentyabr
2014-cü il tarixli 1417040101282800 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyində keçirilən təlimlərin qiymətləndirilməsinə dair Metodiki Tövsiyələr”i əsasında
müəyyən edilir.
Tövsiyələr Vergilər Nazirliyində həyata keçirilən təlimlərin (ilkin hazırlıq və ixtisasartırma
kursları, o cümlədən qısamüddətli təlimlər) vergi orqanlarının tələbatlarına uyğunluğunu,
keyfiyyətinin və nəticəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri arasında
sorğuların aparılmasını, əldə edilən nəticələrin ümumiləşdirilməsini və istifadə edilməsi üsullarını
müəyyən ediir.
Təlimlərin qiymətləndirilməsi iki mərhələdə aparılır. Birinci mərhələ, kursun bitməsindən
sonrakı

həftə

ərzində,

iş

yerində

dinləyicilərin

təlimdən

məmnunluq

səviyyəsinin

qiymətləndirilməsi üçün sorğunun aparılmasını nəzərdə tutur. İkinci mərhələ isə, təlimdən 6 ay
sonra aparılır.
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Kurs tarixi: 01.01.2018 - 31.12.2018
Təlimin təşkilinin qiymətləndirilməsi üzrə Anket
Göstəricilər

Qiymətləndirmə

1. Təlim prosesi

4.7

1.1. Təlim başlamazdan əvvəl təlimin məqsədləri barədə məlumatlılıq
səviyyəsi

4.7

1.2. Təlim prosesində mövzuların əhatə olunma səviyyəsi

4.6

1.4. Sizin əvvəlki biliyinizin təlim proqramının mənimsənilməsi üçün
kifayətliliyi

4.7

1.5. Təlim zamanı dinləyicilərin fəal iştirakının təmin olunma səviyyəsi

4.8

1.6. İstifadə olunan təlim metodlarının öyrənmə üçün faydalılığı

4.7

2. Təlimin nəticələri

4.7

2.1. Təlimin məqsədlərinə nail olunma səviyyəsi

4.7

2.2. Ayrı-ayrı mövzuların tədrisində məqsədin və müzakirə olunan
sualların peşə fəaliyyətinizlə əlaqəsi

4.8

2.3.Təlim zamanı verilən biliklərin yeniliyi

4.6

2.4.Təlimin əvvəlki biliklərinizin genişləndirilməsinə təsiri

4.6

2.5.Verilən biliklərin əhatəliliyi

4.7

3. Təlim materialları

4.7

3.1. Anlaşılanlıq səviyyəsi

4.7

3.2. Öyrənmə üçün uyğunluğu

4.7

3.3. Təyinatına uyğunluğu

4.8

3.4. Təlim prosesində müzakirə edilən məsələlərlə uyğunluğu

4.7

4. Təşkilati məsələlər

4.8

4.1.Təhsilalma formasının qənaətbəxşliyi

4.7

4.2. Gündəlik təlim rejiminin qənaətbəxşliyi (dərs cədvəlinin tərtibi,
saatlarının miqdarı və s.)

4.7

4.3. Təlim yerinin təlimə uyğunluğu

4.8

4.4.Təlimlə bağlı digər təşkilati işlərin qənaətbəxşliyi (təlim
materiallarından, elektron resurslardan, kitabxanadan, təlimçilərin
məsləhətlərindən istifadə imkanları)

4.8
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5. Biliklərin qiymətləndirilməsi

4.6

5.1.Testlərin təlimdə verilən biliklərə uyğunluğu

4.5

5.2. Verilən biliklərin testlərlə əhatə olunması

4.7

5.3. Testlərin keyfiyyəti

4.6

Yekun qiymət

4.7

Təlimin nəticələrinin praktiki fəaliyyətə təsirinin qiymətləndirilməsi anketləri
Təlim kursundan 6 ay sonra dinləyicilər arasında aparılan sorğu anketi
Göstəricilər

Qiymətləndirmə

1. Peşə fəaliyyəti ilə təlim arasında əlaqə
1. 1.Təlimdə əldə edilən biliklərin sizin peşəkarlıq səviyyənizə təsiri

4.8

1. 2.Təlimin sizin gündəlik işlərinizin nəticələrinə təsiri

4.8

1. 3.Təlimdə əldə edilmiş biliklərin iş proseslərində tətbiqi imkanlarının
mövcudluğu

4.8

1. 4.Təlimdə əldə edilmiş biliklərin iş proseslərində tətbiqi səviyyəsi

4.8

Təlimdən 6 ay sonra dinləyicilərin birbaşa rəisləri (şöbə və ya bölmə rəisləri)
arasında aparılan sorğu anketi
Göstəricilər

Qiymətləndirmə

1. Peşə fəaliyyəti ilə təlim arasında əlaqə

4.9

1. 1.Təlimdən sonra mütəxəssisin fəaliyyət nəticələrində yaxşılaşma

5.0

1. 2.Təlimin əməkdaşın peşəkarlıq qabiliyyətlərinə təsiri

4.9

a) fəaliyyət sahəsi üzrə nəzəri biliklər

5.0

b) fəaliyyət sahəsi üzrə praktiki biliklər

5.0

c) icra keyfiyyəti

4.7

d) icra intizamı

5.0

c) ünsiyyət qurma qabiliyyəti

5.0

d) komanda ilə işləmə qabiliyyəti

5.0

e) müstəqil öyrənmə qabiliyyəti

4.7

1.3.Təlim kursunda verilən biliklərin struktur vahidinin tələbatına

5.0
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uyğunluğu
1.4.Kurs üçün dinləyicilərin seçilməsi üsulu sizi qane edirmi?

5.0

1.5.Əməkdaşın kursun yekununda keçirilən imtahanda (monitorinqdə)
göstərdiyi nəticə ilə praktiki fəaliyyət nəticələri arasında uyğunluğu

4.7

1.6.Kursun əməkdaşın vəzifə təlimatları ilə müəyyən edilən tələblərə
uyğunlaşmaları üçün faydalılığı

4.7

2. Təlimin struktur vahidinin fəaliyyət nəticələrinə təsiri

4.9

2.1.Təlimin rəhbərlik etdiyiniz struktur vahidinin işinə təsiri

4.7

2.2.Dinləyicinin vergi ödəyiciləri və həmkarları ilə qarşılıqlı
münasibətlərinə təlimin təsiri

5.0

Yekun qiymət

4.9
2018-ci il ərzində elmi-tədqiqat sahəsi üzrə görülmüş işlər

1. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin Elmi Şurasının 15 may 2017-ci il tarixli iclasında
Vergi Məcəlləsində edilmiş fundomental dəyişikliklərə uyğun olaraq Vergi Məcəlləsində transfer
qiymətləndirmə ilə bağlı yeni 14-1 maddəsinin əlavə edilməsi, Vergi məqsədləri üçün “Elektron
ticarət haqqında” qanunda edilmiş dəyişikliklər və elektron ticarətin dövriyyəsinin nəzərə
çarpacaq dərəcədə artması, son zamanlar dünya iqtisadiyyatının qloballaşması nəticəsində
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən multi-milli şirkətlərin sayının xeyli artması qeyd edilmişdir. Eyni
zamanda çox vacib məqamlardan biri rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafının yüksək olması və bu
sahədə elektron kommersiya əməliyyatlarının genişlənməsindən ibarətdir. Bununla əlaqədar
olaraq,

Azərbaycan

Respublikası

vergilər

nazirinin

11

dekabr

2015-ci

il

tarixli

1517040101919700 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyində vergi sahəsində elmi-tədqiqat mövzularının və layihələrinin seçilməsi barədə,
tədqiqatların təşkili və nəticələrinin tətbiqinə dair Qaydalar”ına uyğun olaraq sadalanan faktlar
əsasında “Transfer qiymətləndirmə prosesində səmərəliliyin gücləndirilməsi” və “Elektron
ticarətin vergiyə cəlb olunması” mövzuları aktual mövzular kimi qəbul edilmişdir.
“Elektron

ticarətin

vergiyə

cəlb

olunması”

mövzusu

üzrə

elmi-tədqiqat

işi

yekunlaşdırılmışdır. “Transfer qiymətləndirmə prosesində səmərəliliyin gücləndirilməsi” mövzusu
üzrə elmi-tədqiqat işinin yazılması istiqamətində işlərə başlanılmış və davam etdirilir.
2. 28 aprel 2018-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi
ilə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası arasında əməkdaşlığa dair Müqavilə imzalanıb.
27

Müqaviləni Tədris Mərkəzi adından Mərkəzin rəisi Fərhad Əmirbəyov,

Auditorlar Palatası

adından Palatanın sədri Vahid Novruzov imzalamışdır.
Bu müqavilə Tərəflər arasında birgə təlim, seminar və digər tədbirlərin keçirilməsi,
mütəxəssislərin mübadiləsi, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, metodiki dəstək və digər sahələr
üzrə qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin yaradılması və inkişafı məqsədi ilə imzalanmışdır.
3. Əməkdaşlıq cərcivəsində Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzi

və İqtisadiyyat

Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutunun nümayəndələri arasında görüş
keçirilmiş, prioritet istiqamətlər müəyyən olunmuş, müvafiq təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə
təqdim edilmişdir.
4. Tədris Mərkəzinin Elmi Şurasının 09 oktyabr 2018-ci il tarixdə keçirilmiş iclasında qəbul
edilmiş qərara əsasən Mərkəzin əməkdaşları tərəfindən yerinə yetirilən elmi işlər, araşdırmalar
və təhlillər barədə qısa məlumatların digər əməkdaşlarla paylaşılması məqsədilə Mərkəzin rəsmi
internet səhifəsində “İntellektual bank” adı altında bölmə əlavə edilmişdir. “İntellektual bank”
bölməsinin fəaliyyətinə nəzarət Mərkəzin Elmi-tədqiqat bölməsinə tapşırılmışdır.
Bununla əlaqədar olaraq, Elmi-tədqiqat bölməsi tərəfindən yerinə yetirilən elmi işlər,
araşdırmalar və təhlillər barədə qısa məlumatların standartları müəyyən olunmuş və nümünə
formaları hazırlanmışdır və mütəmadi olaraq məlumatlar saytda yerləşdirilir.
5. Hesabat dövründə Mərkəzin Elmi-tədqiqat bölməsi tərəfindən xarici ölkələrdə iqtisadi,
xüsusən vergi sahəsində baş verən yeniliklər izlənilmiş, xüsusi maraq kəsb edən məlumatlar
tərcümə edilərək e-kitabxanada yerləşdirilmişdir. 2018-ci il ərzində yerləşdirilmiş xəbərlərin sayı
293 olmuşdur.
Bununla yanaşı, valyuta məzənnələri və neftin qiyməti bölmələri gündəlik olaraq
yenilənmişdir. E-kitabxananın “Qanunvericilik” və “Xarici təcrübə” bölməsinə 65 yeni sənəd əlavə
edilmişdir.
6. Tədris Mərkəzinin Elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini Kazımov Mirəli Sahib oğlu
“Современные проблемы борьбы с преступлениями в финансово-кредитной сфере”
mövzusunda hüquq elmləri üzrə doktorluq dissertasiyasını uğurla müdafiə etmişdir.
7. Hesabat dövründə Mərkəzin Vergi qanunvericiliyi və təsərrüfat hüququ kafedrasının
müəllimi Balayev Orxan Arif oğlu

tərəfindən “Kənd Təsərrüfatında marketinq sisteminin

təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzuznda dissertasiya işi

yazılmış və Ali Attestasiya

Komissiyasının müdafiə şurasında müdafiəsi həyata keçirilmişdir.
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8. Mərkəzin Vergi metodologiyası kafedrasının dosenti Əhmədov Rəşad Kazım oğlu
“Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” adlı dissertasiya işini 16
mart 2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar ElmiTədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən FD.02.052 Müdafiə Şurasında müdafiə etmişdir.
Elmi araşdırmalar
Əmirbəyov Fərhad – “Где взять деньги для инвестиции в экономический рост (на
примере

экономики

Азербайджана)”.

Российская

Академия

Наук.

Отделение

общественных наук. Экономическая наука современной России, №3 (82), 2018
Məhərrəmov Ramiz – “Biznes – vergi orqanları partnyorluğu: beynəlxalq təcrübə”. “UNEC
Ekspert” jurnalı, 5, 2018.
Məhərrəmov

Ramiz

–

“Ələt

azad

iqtisadi

zonasında

vergitutma

məsələlərinin

tənzimlənməsi”. “Azərbaycanın vergi jurnalı”na təqdim edilmişdir.
Məhərrəmov Ramiz – “Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vergi
tənzimlənməsinin rolu”. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş “Müstəqil
Azərbaycan

dövlətinin

ərzaq

təhlükəsizliyinin

təmin

edilməsi

və

aqrar

sahənin

rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans,
Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, 1-2 iyun 2018-ci il
Məhərrəmov Ramiz və b. – “İqtisadi artım və inkişaf nəzəriyyələrində vergilərin tətqiqinə
yanaşmalar”. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun 60 illik yubiletinə həsr edilmiş “İqtisadi artım və
ictimai rifah” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki Konfrans
Məhərrəmov Ramiz, Əliyev Aqşin və b. – “Comparative study of gas market in
Kazakhstan and Turkmenistan – existing and potential routes”. Web of science təqdim
olunmuşdur.
Qarayev İmran – “Globalization and Tax Policy”. International Conference on Economic
Modeling (ECOMOD 2017). Sloveniya Lyubliana. 2017, 5-7 June.
Qarayev İmran – “Beynəlxalq təcrübədə vergi xərcləri və vergi güzəştləri”. Vergi jurnalı
№3, 2017
Qarayev İmran – “Kiçik sahibkarlıığın inkişafının müasir problemləri”. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin ərzaq təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi və aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsi problemləri” mövzusunda
Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, 1-2 iyun 2018-ci il
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Əliyev Aqşin – “Is it possible the EU’s shifting priorities from Russian to Turkish
dependence for gas supply?” – web of science təqdim olunmuşdur.
Əliyev Aqşin – “2018-ci il dövlət büdcəsi gəlirlərinin əsas xüsusiyyətləri”. “Müasir dövrdə
Heydər Əliyev dövlətçilik modeli: reallıqlar və faktlar” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki
konfransın materialları
Əliyev Aqşin – “Dövlət və icmal layihələr üzrə vergilərin dövlət büdcəsində rolunun
qiymətləndirilməsi”, “AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalı, 4, 2018.
Əliyev Aqşin – “Aİ prioritetlərinin Avropa qaz bazarındakı Rusiya asılılığından Türkiyə
asılılığına dəyişməsi nə dərəcədə mümkündür?”. UNEC Tətqiqat Fondu, iyun, 2018
Əliyev Aqşin – “Sanksiyalardan sonra İranın enerji bazarında iştirakı”. Odlar Yurdu
Universiteti, İyul, 2018.
Rəşad Əhmədov – “Aqrar sahədə kooperasiya əlaqələrinin formalaşmasında vergi
siyasətinin rolu”. “Azərbaycanın vergi jurnalı”, 3, 2018.
Balayev Orxan – “Klasterial inkişaf şəraitində kənd təsərrüfatı marketinqinin prioritetləri”.
Kənd təsərrüfatının İqtisadiyyatı Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərləri
Balayev Orxan – “Kənd təsərrüfatı məhsulları bazarının təşkilinin metodiki məsələləri”.
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərləri
Maliyyə-təsərrüfat sahəsində görülmüş işlər barədə
Tədris Mərkəzinin 2018-ci il dövlət büdcəsində saxlanılması xərcləri smetasının layihəsi
tərtib edilmiş və həmin layihənin Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinə göndərilməsi üçün
Vergilər Nazirliyinə təqdim edilməsi və müdafiəsi təmin edilmişdir.
Mərkəzin

ştat

cədvəllərinin

tərtib

olunmasına

dair

təkliflərin

hazırlanması

və

saxlanılmasına dair xərc smetasının ştat cədvəlinə müvafiq təsdiq olunması təmin edilmiş, aylıq
əmək haqqı ştat cədvəlinə, əlavə ödənişlərin isə xərc smetasına uyğun olaraq istifadə edilməsi
işləri təşkil olunmuşdur. Mərkəzin saxlanmasının smeta xərclərinin icrasına və büdcədənkənar
fondun vəsaitlərindən istifadə edilməsinə dair hesabatların, habelə statistik hesabatların tərtib
edilməsi, Vergilər Nazirliyinə və aidiyyatı üzrə digər orqanlara təqdim olunması işləri vaxtlıvaxtında icra olunmuşdur.
Təsərrüfat və təchizat işlərinin təmin edilməsi üçün müvafiq idarə, müəssisə və
təşkilatlarla müqavilələrin bağlanması təşkil edilmiş, həmçinin bu müqavilələr üzrə şərtlərin,
öhdəliklərin icraçı təşkilatlar tərəfindən müqavilə şərtlərinə uyğun yerinə yetirilməsi təmin olunur.
30

2014-cü ilin arxiv sənədlərinin nomenklatura uyğun formalaşdırılaraq cild şəklində tərtib
edilməsi tam başa çatdırılmışdır.
Tədris Mərkəzinin fasiləsiz fəaliyyəti üçün ayrılmış Vergilər Nazirliyi yanında KSİD-nin
Ağa Nemətulla küçəsi - 44 ünvanında yerləşən inzibati binasının 2-ci mərtəbəsində təmir və
təchizat işləri görülmüş, Mərkəzin əməkdaşlarının fəaliyyəti və tədris prosesi üçün tələb olunan
şərait yaradılmışdır.
Mərkəzin inzibati binasının və digər tikililərin mühafizəsinə və təmirinə, yanğın
təhlükəsizliyi texnikasının tələblərinə uyğun olaraq müvafiq qaydalara, inzibati binanın və digər
tikililərin təmizliyinə, elektrik enerjisindən, içməli sudan qənaət rejimində istifadə olunmasına
nəzarət və əməl edilmişdir.
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