Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin
Elmi Şurasının iclasının
PROTOKOLU
№04/2017

Şamaxı şəhəri

13 oktyabr 2017-ci il.

İştirak etdilər:
Elmi Şuranını 6 üzvü:
1. Həsənov Əli – Tədris Mərkəzinin rəisi, Elmi Şuranın sədri;
2. Mehdiyev Ceyhun – Tədris Mərkəzinin rəisinin birinci müavini;
3. Kazımov Mirəli – Tədris Mərkəzinin elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini;
4. Əkbərov Malik – Tədris Mərkəzinin Vergi metodologiyası kafedrasının müdiri;
5.Hüseynov Elbəyi – Tədris Mərkəzinin Vergi qanunvericiliyi və təsərrüfat hüququ
kafedrasının müdiri;
6. Qarayev İmran – Tədris Mərkəzinin İqtisadiyyat və menecment kafedrasının müdiri,
Elmi Şuranın katibi.
Gündəlikdəki məsələlər:
1. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin 9 ay ərzində tədris sahəsində yerinə
yetirilmiş işlər barədə;
2. “Vergi inzibatçılığı” dərsliyinin çapa hazırlanması ilə əlaqədar görülən işlər barədə;
3. Tədris-mövzu planları və Təlim qrafikləri barədə;
4. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin yaradılmasının 15 illiyi ilə əlaqədar Tədbirlər
Planının icra vəziyyəti barədə.
Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin rəisi, Elmi Şuranın sədri Əli Həsənov iclası açıq
elan edərək, Elmi Şuranın 6 üzvünün iclasda iştirak etdiyini bildirdi. O, gündəliyə əlavə və
dəyişikliklərə dair təkliflərin verilməsi ilə bağlı Elmi Şura üzvlərinə müraciət etdi. İclasın
gündəliyinə dair əlavə təkliflər olmadı və gündəlik yekdilliklə qəbul olundu.
Elmi Şuranın sədri Ə.Həsənov 2017-ci ilin 9 ayı ərzində görülmüş işlər barədə çıxış
edərək, qarşıda duran vəzifələr haqqında məlumat verdi. O, qeyd etdi ki, Tədris Mərkəzinin
əməkdaşlarının “Azərbaycanın Vergi Jurnalı”nda məqalələrinin çap edilməsi vacib
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məsələlərdən biridir. Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarının elmi məqalələri həmişə bu jurnalda
çap edilmişdir, lakin son zamanlar bu sahədə bəzi problemlər mövcuddur. Buna
baxmayaraq, Mərkəzin kafedralarının və Elmi-tədqiqat bölməsinin əməkdaşlarının bu
sahədəki fəaliyyəti intensivləşməlidir.
Ə.Həsənov məlumat verdi ki, Mərkəz tərəfindən görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər,
seminarlar, dəyirmi masalar haqqında məlumatlar daimi olaraq Tədris Mərkəzinin internet
saytında yerləşdirilir. İstər vergi orqanları, istərsə də digər təşkilatlar Tədris Mərkəzi
haqqında məlumatı sayt vasitəsi ilə alırlar. Ona görə saytın necə fəaliyyət göstərməsi
bilavasitə olaraq Tədris Mərkəzi tərəfindən görülən işlər haqqında məlumatlara təsir göstərir.
Tədris Mərkəzinin saytında məlumatlar operativ şəkildə yenilənməli və bu sahəyə xüsusi
diqqət yetirilməlidir.
Ə.Həsənov qeyd etdi ki, 2017-ci il oktyabr ayının 24-də Tədris Mərkəzində “Vergi
Dostları” Forumu keçiriləcəkdir. Bu Foruma çoxlu sayda nümayəndələrin və qonaqların
gəlişi gözlənilir. O, Forumun müvəffəqiyyətlə keçirilməsi ilə əlaqədar öz göstərişlərini verdi.
Ə.Həsənov Elmi Şura üzvlərinə müraciət edərək qeyd etdi ki, “2017-2019-cu illərdə
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Strategiyası” ilə bağlı Tədbirlər Planı qəbul edilmişdir. Bu Tədbirlər Planında Tədris
Mərkəzinin üzərinə düşən vəzifələr kafedralar və Elmi-tədqiqat bölməsi üzrə paylanmışdır.
Tədbirlər Planının nəzərdə tutulmuş icraçı strukturları bu sahədəki fəaliyyətlərini
gücləndirməli və verilmiş tapşırıqlar vaxtında icra olunmalıdır.
1-ci məsələ ilə bağlı Tədris Mərkəzinin rəisinin birinci müavini Ceyhun Mehdiyev çıxış
edərək, 2017-ci ilin 9 ayı ərzində görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat verdi. O, öz çıxışında
qeyd etdi ki, “Vergi qanunvericiliyi” təlim bloku üzrə onlayn təlim sistemi tətbiq edilməklə 17,
“Vergi inzibatçılığı” təlim bloku üzrə isə ənənəvi təlim sistemi tətbiq edilməklə 22
Sertifikatlaşdırma təlimi keçirilmişdir. Hesabat dövrü ərzində 24 nəfər ərizə ilə müraciət
edərək könüllü setrtifikatlaşdırma imtahanlarında iştirak etmiş və müvəffəqiyyət qazanmışlar.
Vergi qanunvericiliyinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər, əməkdaşların bilik və bacarıqlarının
sertifikatlaşdırılması nəzərdə tutulan müvafiq fəaliyyət sahələrinin müəyyən edilməsi ilə
əlaqədar Tədris Mərkəzində mövcud olan test bazası Vergilər Nazirliyinin aidiyyəti
strukturlarının mütəxəssisləri tərəfindən yeniləşdirilərək təkmilləşdirilmiş və sonradan
ekspertizası keçirilmişdir. Yeni test bazası “Vergi qanunvericiliyi”, “Vergi inzibatıçlığı” təlim
blokları, mühasibat uçotu və ümumi mövzular üzrə tərtib edilmişdir. “Vergi qanunvericiliyi”
təlim bloku üzrə (ümumi hissə, xüsusi hissə və praktiki məsələlər) 1749 test, “Vergi
inzibatıçlığı” təlim bloku üzrə (sertifikatlaşdırılması nəzərdə tutulan 10 fəaliyyət sahəsi üzrə)
3108 test, mühasibat uçotu və ümumi mövzular üzrə 390 test hazırlanmışdır. Ümumilikdə,
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5247 test tərtib edilmiş və həmin testlər Mərkəzin əməkdaşları tərəfindən fəaliyyət
sahələrinə uyğun qruplaşdırılmış, imtahanın mürəkkəblik dərəcəsinə görə (asan, orta, çətin)
tərkibinin növlərə bölünmüşdür.
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sertifikatlaşdırma təlimlərinə toxunaraq onlara cəlb edilən vergi orqanı əməkdaşlarının sayı
və müvəffəqiyyət faizləri barədə təhlili məlumatlarla çıxış etdi. Hesabat dövrü ərzində
əməkdaşlar aşağıdakı sahələr üzrə “Vergi inzibatçılığı” modulu üzrə sertifikatlaşdırma
təlimlərinə cəlb edilmişlər:
- Vergi qanunvericilinin icrasına nəzarət sahəsi üzrə - 68 nəfər;
- Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət sahəsi üzrə - 91 nəfər;
- Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu - 7 nəfər;
- Bəyannamələrin, daxilolmaların və risk.təhlili sahəsi üzrə - 68 nəfər;
- Hüquqi təminat işlərinin təşkili sahəsi üzrə - 12 nəfər;
- Vergilər Nazirliyi yanında Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Departamenti
üzrə - 9 nəfər;
- Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu sahəsi üzrə - 82 nəfər.
Aşağıdakı sahələr üzrə 68 nəfər əməkdaş “Vergi inzibatçılığı” modulu üzrə
imtahandan qiymət ala bilməmişlər:
- Vergi qanunvericilinin icrasına nəzarət sahəsi üzrə - 5 nəfər;
- Vergi öhdəliklərinin icrasına nəzarət sahəsi üzrə - 24 nəfər;
- Vergi ödəyicilərinin qeydiyyatı və uçotu - 1 nəfər;
- Bəyannamələrin, daxilolmaların və risk.təhlili sahəsi üzrə - 10 nəfər;
- Vergi ödəyicilərinə xidmət və şəffaf vergi partnyorluğu sahəsi üzrə - 28 nəfər
Sertifikatlaşdırma təlimləri barədə çıxış edərkən, C.Mehdiyev bir çox dinləyicilərin
təlimlərdən yayınması məsələsinə də toxundu. Bununla bağlı konkret işlərin həyata
keçirildiyi barədə məlumat verdi.
Daha sonra, C.Mehdiyev qeyd etdi ki, çox vacib məqamlardan biri də təlim
proseslərinə təcrübəli təlimçilərin cəlb edilməsindən ibarətdir. Xüsusilə, vergi cinayətlərinin
ibtidai araşdırılması sahəsində təlimçilərin cəlb edilməsi hazırda vacib məqamlardan biridir.
Bu sahədə təlimçilərin cəlb edilməsi üçün müvafiq işlər aparılır.
Daha sonra, Tədris Mərkəzinin elmi-tədqiqat işləri üzrə rəis müavini Mirəli Kazımov
Tədris Mərkəzində həyata keçirilən elmi işlər barədə məlumat verdi. Keçən müddət ərzində
Tədris Mərkəzində keçirilən dəyirmi masalar, konfranslar barədə Elmi Şura üzvlərinə
məlumat verdi.
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2-cü məsələ ilə əlaqədar Vergi qanunvericiliyi və təsərrüfat hüququ

kafedrasının

müdiri Elbəyi Hüseynov çıxış etdi. O, Elmi Şuranın üzvlərinə müraciət edərək qeyd etdi ki,
“Vergi inzibatçılığı” dərsliyində bütün işlər başa çatdırıldıqdan sonra, qrif almaq məqsədilə
Təhsil Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Elbəyi Hüseynov bildirdi ki, artıq Təhsil Nazirliyi
tərəfindən müvafiq qrif verilmişdir. Elmi Şuranın sədri Əli Həsənov qeyd etdi ki, “Vergi
inzibatçılığı” dərsliyinin hazırlanması çöx vacib məsələdir. O, bu dərsliyin müəlliflərinin
mükafatlandırlması təklifini verdi. Həmin təklif Elmi Şuranın üzvləri tərəfindən də
dəstəkləndi.
Dərsliyin çapı ilə bağlı Maliyyə-təsərrüfat şöbəsinin müdiri Cavid Quliyev çıxış etdi. O,
qeyd etdi ki, hal-hazırda kitabın çapı ilə bağlı müvafiq işlər həyata keçirilir.
Tədris Mərkəzinin rəisi Əli Həsənov vergi inzibatçılığı üzrə hazırlanmış dərslik
barəsində çıxış edərək qeyd etdi ki, ilk dəfədir ki, vergi inzibatçılığı sahəsində belə bir vəsait
hazırlanmışdır. Bu dərslik həm praktiki, həm də nəzəri baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Vergi
inzibatçılığı bir tərəfdən vergi orqanlarının fəaliyyətinin səmərəliliyini artırır, digər tərəfdən isə
onun Tədris Mərkəzində hazırlanması çox vacib bir məsələdir.
Əli Həsənov “Vergi inzibatçılığı” dərsliyinin qısa bir müdddətdə çap edilməsi ilə bağlı
zəruri olan bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar öz göstərişlərini verdi.
3-cü məsələ ilə əlaqədar Mərkəzin kafedra müdirləri çıxış etdilər. Malik Əkbərov öz
çıxışında qeyd etdi ki, Tədris prosesi zamanı vergi qanunvericiliyində baş verən
dəyişikliklərin praktiki aspektləri xüsusilə vacibdir. Vergi Məcəlləsində baş verən hər hansı
bir dəyişiklik birbaşa olaraq Tədris Proqramlarında da öz əksini tapmalıdır.
Bu məsələ ilə əlaqədar kafedra müdiri İmran Qarayev də çıxış etdi. O, öz çıxışında
Peşə hazırlığının əsasları üzrə tədris materiallarından bəhs etdi və qeyd olundu ki, son
zamanlar tədris materiallarına yeni mövzular əlavə edilmişdir. Qeyd olundu ki, vergi siyasəti
iqtisadiyyatın inkişaf tendensiyaları ilə bağlıdır. Ona görə də iqtisadiyyatda baş verən
proseslər və onların mahiyyəti dinləyicilərə çatdırılmalıdır.
4-cü məsələ ilə əlaqədar kafedra müdirləri çıxış etdilər. Onlar qeyd etdilər ki,
Tədbirlər Planında nəzərdə tutulmuş işlər kafedralar arasında bölünmüşdür. Bu sahədə işlər
həyata keçirilir və vaxtında yerinə yetiriləcəkdir. Elmi Şuranın sədri Əli Həsənov Appelyasiya
Şurasının qərarları ilə bağlı müvafiq təhlillərin aparılmasını və müvafiq təlimin keçirilməsinin
vacib olduğunu qeyd etdi.
İclasın sonunda Mərkəzin rəisi, Elmi Şuranın sədri Əli Həsənov digər məsələlərə
toxunaraq qeyd etdi ki, keçən dövr ərzində görülmüş işlərin nəticələri qənaətbəxş olmuşdur.
Sonda Elmi Şuranın sədri Əli Həsənov Şura üzvlərinə iştiraklarına görə təşəkkürünü
bildirərək iclasın bitdiyini elan etdi.
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Qərara alındı:
1. Vergilər Nazirliyinin Tədris Mərkəzinin 9 ay ərzində tədris sahəsində yerinə
yetirilmiş işləri qənaətbəxş hesab edilsin;
2. “Azərbaycanın Vergi Jurnalı”nın keyfiyyətinin yüksəldilməsi və materialların çapa
hazırlanması ilə əlaqədar müvafiq işlər yerinə yetirilsin;
3. Vergilər Nazirliyinin Vergi Apellyasiya Şurasının qərarlarının təhlili ilə baglı təlim
keçirilsin;
4. “Vergi qanunvericiliyi” fənni üzrə dərsliyin çapı üçün bütün zəruri işlər görülsün;
5. “Vergi inzibatçılığı” dərsliyinin müəllifləri mükafatlandırılsın;
6. “2017-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanlarında insan
resurslarının inkişaf Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planının
icrası ilə əlaqədar görülən işlər gücləndirilsin.

Sədr

Əli Həsənov

Elmi Şuranın katibi

İmran Qarayev
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