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I. Ümumi müddəalar
“Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk qruplarının müəyyən edilməsi və borcların,
faizlərin və maliyyə sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması sahəsində vergi
ödəyicilərinin maarifləndirilməsi Qaydaları” (bundan sonra - Qaydalar) “2016-cı ildə
vergi sahəsində aparılacaq islahatların istiqamətləri”nin təsdiqi və vergi inzibatçılığının
təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 avqust 2016-cı il
tarixli 2257 nömrəli Sərəncamının 2.9-cu bəndinin icrası məqsədi ilə hazırlanmışdır.
Bu Qaydalar borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk qruplarının növlərini və borclu vergi
ödəyicilərinin maarifləndirilməsinin xüsusiyyətlərini müəyyən edir.

II. Risk qruplarının müəyyən edilməsi
Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sistemi
(bundan sonra - AVİS) vasitəsilə borclu vergi
ödəyicilərinin vahid məlumat bazası formalaşdırılır.
Həmin məlumat bazasında mövcud olan
məlumatlar aşağıdakı növlərə ayrılır:
- risklər barədə məlumatlar;
- köməkçi məlumatlar.
Risklər barədə məlumatlar - borcun
yönəldilməsi üçün mövcud olan real mənbələr
barədə, yaxud vergi ödəyicisinin iqtisadi fəaliyyətini
əks etdirən göstəricilərə əsasən vergi borcunu
ödəmə potensialının olması barədə məlumatlardır.
Köməkçi məlumatlar - risklər barədə
məlumatlara aid olmayan, vergi ödəyicisi və onun fəaliyyəti barədə təsəvvürün
formalaşmasında faydalı olan məlumatlardır.
Risklər barədə məlumatlar əhəmiyyət dərəcəsindən asılı olaraq aşağıdakı risk
qruplarını formalaşdırır və borclu vergi ödəyiciləri həmin risk qrupları üzrə təsnifləşdirilir:
- yuxarı risk qrupu;
- orta risk qrupu;
- aşağı risk qrupu.

III. Borclu vergi ödəyicilərinin
maarifləndirilməsinin xüsusiyyətləri
Vergi borcunun ödənilməsi məqsədilə vergi
orqanları tərəfindən borclu vergi ödəyiciləri ilə müvafiq
maarifləndirmə və məlumatlandırma işləri həyata
keçirilir. Maarifləndirmə və məlumatlandırma işləri həm
avtomatlaşdırılmış qaydada, həm də bilavasitə vergi
orqanlarının əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilir.
Avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilən
maarifləndirmə
və
məlumatlandırma
işləri
aşağıdakılardır:
Vergi orqanı tərəfindən keçirilmiş vergi nəzarəti
tədbirləri (səyyar və kameral vergi yoxlamaları, operativ vergi nəzarəti) nəticəsində
dövlət büdcəsinə yaranmış vergi borcları barədə Azərbaycan Respublikasının Vergi
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Məcəlləsinin 65.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş bildirişlə yanaşı, bildirişin
göndərildiyi tarixdə borclu vergi ödəyicilərinin mobil telefonuna avtomatik olaraq qısa
SMS-lər göndərilir (Əlavə 1);
Ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması barədə məhkəmənin
qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi AVİS-ə işlənildiyi zaman, bu barədə ölkədən getmək
hüququ müvəqqəti məhdudlaşdırılmış borclu vergi ödəyicilərinin mobil telefonuna
avtomatik olaraq qısa SMS-lər və İnternet Vergi İdarəsində yaradılmış elektron
qutusuna (e-qutusuna) məktublar göndərilir (Əlavə 2);
Hesabat dövrü bitdikdən sonra 10 gün müddətində yaranmış vergi borcları barədə
borclu vergi ödəyicilərinin mobil telefonuna avtomatik olaraq qısa SMS-lər göndərilir
(Əlavə 3);
Borclu vergi ödəyicisi İnternet Vergi İdarəsi vasitəsilə “Onlayn kargüzarlıq və
E-VHF” və ya “E-Bəyannamə, ƏDV-DH və ŞHV” bölmələrinə daxil olduğu zaman,
ekranda avtomatik olaraq yaranmış vergi borcları, habelə vergi borcunun
ödənilməyəcəyi təqdirdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlər və məhdudiyyətlər
barədə mesaj çıxır (Əlavə 4).
Bilavasitə vergi orqanlarının əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən
maarifləndirmə və məlumatlandırma işləri aşağıdakılardır:
- Borclu vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi orqanlarına yazılı müraciətlər edilən
zaman, onlara kağız və ya elektron daşıyıcılarla göndərilən cavab məktubuna yaranmış
vergi borcları, habelə vergi borcunun ödənilməyəcəyi təqdirdə qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş tədbirlər və məhdudiyyətlər barədə yazılı arayış əlavə edilir (Əlavə 5);
- Borclu vergi ödəyiciləri tərəfindən hər hansı bir xidmətdən istifadə etmək məqsədi
ilə vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinə müraciətlər edilən zaman, onlara yaranmış
vergi borcları, habelə vergi borcunun ödənilməyəcəyi təqdirdə qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş tədbirlər və məhdudiyyətlər barədə şifahi məlumat verilir;
- Borclu vergi ödəyiciləri tərəfindən Vergilər Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə zənglər
edilən zaman, onlara yaranmış vergi borcları, habelə vergi borcunun ödənilməyəcəyi
təqdirdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlər və məhdudiyyətlər barədə şifahi
məlumat verilir;
- Maarifləndirmə və məlumatlandırma işlərinin aparılması məqsədilə vergi
ödəyiciləri ilə fərdi və ya ümumi şəkildə görüşlər keçirilən zaman, yaxud səyyar
xidmətlər göstərilən zaman vergi ödəyicilərinə vergi öhdəliyinin vaxtında və tam həcmdə
yerinə yetirilməsinin vacibliyi, habelə vergi borcunun ödənilməyəcəyi təqdirdə
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirlər və məhdudiyyətlər barədə şifahi məlumat
verilir;
- Hər bir risk qrupunu formalaşdıran riskli məlumatların dairəsi, borclu vergi
ödəyicilərinin risk qrupları üzrə təsnifləşdirilmiş siyahısı, istintaqının aparılması Vergilər
Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş cinayətlər üzrə Azərbaycan Respublikasının
Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə barələrində cinayət işi başlanmış və ya
istintaqı yekunlaşdırılaraq məhkəməyə göndərilmiş vergi ödəyicilərinin siyahısı, habelə
məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi ilə ölkədən getmək hüququ müvəqqəti
məhdudlaşdırılmış fiziki şəxslərin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərlərinin
siyahısı hər ayın 10-dək Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet
səhifəsinin müvafiq bölməsində və sosial şəbəkələrdəki səhifələrində yerləşdirilir;
- Vergi orqanı tərəfindən vergi nəzarəti tədbirləri (səyyar vergi yoxlaması və
operativ vergi nəzarəti) keçirilən zaman vergi ödəyicilərinə yaranmış vergi borcları,
habelə vergi borcunun ödənilməyəcəyi təqdirdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
tədbirlər və məhdudiyyətlər barədə yazılı arayış təqdim edilir (Əlavə 6).
Qaydaların 3.2-ci və 3.3-cü bəndlərinin məqsədləri üçün Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyinin icraçı strukturları aşağıdakılardır:
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- Qaydaların 3.2.1-ci, 3.2.2-ci və 3.2.3-cü yarımbəndlərinə münasibətdə vergi
ödəyicilərinə xidmət strukturu və informasiya texnologiyalarına məsul struktur;
- Qaydaların 3.2.4-cü yarımbəndinə münasibətdə informasiya texnologiyalarına
məsul struktur;
- Qaydaların 3.3.1-ci yarımbəndinə münasibətdə müraciəti cavablandıran struktur
və informasiya texnologiyalarına məsul struktur;
- Qaydaların 3.3.2-ci, 3.3.3-cü və 3.3.4-cü yarımbəndlərinə münasibətdə vergi
ödəyicilərinə xidmət strukturu;
- bu Qaydaların 3.3.5-ci yarımbəndinə münasibətdə vergi borclarının alınması
strukturu və vergi ödəyicilərinə xidmət strukturu;
- Qaydaların 3.3.6-ci yarımbəndinə münasibətdə vergi nəzarəti tədbirini həyata
keçirən struktur.

IV. Yekun müddəalar
Qaydaların məqsədləri üçün borclu vergi ödəyicilərinin vahid məlumat bazasının
formalaşdırılması və onların risk qrupları üzrə təsnifləşdirilməsi AVİS vasitəsilə
avtomatik olaraq həyata keçirilir.
Qaydalara uyğun aparılmış məlumatlandırma tədbirləri barədə AVİS-in “Hesabat &
Axtarış” İnformasiya Sistemindən məlumatlar əldə edilir.
Qaydaların tələblərinə əsasən kağız daşıyıcılarında təqdim olunan arayışlar
müvafiq vergi orqanının möhürü ilə təsdiq olunur.
İcraçı strukturların əməkdaşları bu Qaydalarla müəyyən edilmiş xidməti vəzifələrini
yerinə yetirərkən qanunvericiliyə uyğun olaraq kommersiya (vergi) sirrinin və xidməti
Dövlət vergi orqanlarının əməkdaşları bu Qaydaların tələblərinin yerinə
yetirilməməsinə görə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada intizam məsuliyyət
daşıyırlar.

V.Əlavələr:

“Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk
qruplarının müəyyən edilməsi və
borcların, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə
alınması sahəsində vergi
ödəyicilərinin maarifləndirilməsi
Qaydaları”na
1nömrəli əlavə
Hörmətli vergi ödəyicisi (VÖEN 0000000000)! 01.09.2016-cı il tarixə dövlət
büdcəsinə 00000 manat vergi borcunuz vardır. Borcunuzun ödənilməsi tələb olunur!
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“Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk
qruplarının müəyyən edilməsi və
borcların, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə
alınması sahəsində vergi
ödəyicilərinin maarifləndirilməsi
Qaydaları”na
2 nömrəli əlavə
- mobil telefona göndərilən SMS üzrə:
Hörmətli vergi ödəyicisi (VÖEN 0000000000)! Dövlət büdcəsinə vergi borcunuz
olduğu

üçün

məhkəmə

qərarına

əsasən

ölkədən

getmək

hüququnuz

məhdudlaşdırılmışdır.
- elektron qutuya göndərilən məktub üzrə:
Hörmətli vergi ödəyicisi (VÖEN 0000000000)! Dövlət büdcəsinə vergi borcunuz
olduğu

üçün

məhkəmə

qərarına

əsasən

ölkədən

getmək

hüququnuz

məhdudlaşdırılmışdır.
01.09.2016-cı il tarixə dövlət büdcəsinə 00000 manat vergi borcunuz vardır.
Borcunuzun ödənilməsi Sizdən tələb olunur!
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi

“Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk
qruplarının müəyyən edilməsi və
borcların, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə
alınması sahəsində vergi
ödəyicilərinin maarifləndirilməsi
Qaydaları”na

3 nömrəli əlavə
Hörmətli vergi ödəyicisi (VÖEN 0000000000)! 01.09.2016-cı il tarixə dövlət
büdcəsinə 00000 manat vergi borcunuz vardır. Borcunuzun ödənilməsi tələb olunur!
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“Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk
qruplarının müəyyən edilməsi və
borcların, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə
alınması sahəsində vergi
ödəyicilərinin maarifləndirilməsi
Qaydaları”na
4 nömrəli əlavə

Vergi borcu barədə
ARAYIŞ
Hörmətli vergi ödəyicisi (VÖEN 0000000000)! 01.09.2016-cı il tarixə dövlət büdcəsinə
00000 manat vergi borcunuz vardır. Vergi borcunuzu dövlət büdcəsinə ödəməyiniz Sizdən
tələb olunur!
Vergi borclarının dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilməməsinə görə qanunvericilikdə
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:
- Vergi Məcəlləsinin 59.1-ci maddəsinə əsasən ödəmə müddətindən sonrakı hər bir
ötmüş gün üçün ödənilməyən vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində
faiz hesablanır.
- Vergi Məcəlləsinin 65.2-ci maddəsinə əsasən milli və ya xarici valyutada cari və ya
digər hesablardan vergi borclarının alınması üçün banklara və ya digər kredit təşkilatlarına icra
(ödəniş) sənədi olan sərəncam verilir.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.15-3-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və
ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti
məhdudlaşdırılması üçün məhkəməyə müraciət edilə bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.1-ci və 50-ci maddələrinə əsasən gəlir götürmək üçün istifadə
edilən, yaxud vergi tutulan obyektlərin və ya əmtəə-material ehtiyatlarının saxlanılması ilə bağlı
olan anbar, ticarət və bu qəbildən olan digər binalarda (ərazilərdə) (yaşayış binaları (sahələri)
istisna olmaqla), nəqliyyat vasitələrində (sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə edilməyən şəxsi
nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) operativ vergi nəzarəti həyata keçirilə bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən borclu vergi ödəyicisinə məxsus əmlaklar
(daşınar və ya daşınmaz əmlaklar) siyahıya alına bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.15-1-ci və 23.1.16-cı maddələrinə əsasən borc məbləğlərinin
avtonəqliyyat vasitələrinə və ya əmək haqqına yönəldilməsi məqsədi ilə məhkəmə orqanlarına
müraciət edilə bilər.
- Vergi borcunun məcburi qaydada alınması məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş qaydada məhkəmə orqanlarına və ya icra qurumlarına müraciət edilə bilər.
Məlumat üçün bildiririk ki, Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsinə əsasən xeyli və ya
külli miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma cinayət əməli hesab olunur.

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
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“Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk
qruplarının müəyyən edilməsi və
borcların, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə
alınması sahəsində vergi
ödəyicilərinin maarifləndirilməsi
Qaydaları”na
5 nömrəli əlavə
Vergi borcu barədə
ARAYIŞ
Hörmətli vergi ödəyicisi (VÖEN 0000000000)! 01.09.2016-cı il tarixə dövlət büdcəsinə 00000 manat
vergi borcunuz vardır. Vergi borcunuzu dövlət büdcəsinə ödəməyiniz Sizdən tələb olunur!
Vergi borclarının dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilməməsinə görə qanunvericilikdə
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:
- Vergi Məcəlləsinin 59.1-ci maddəsinə əsasən ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş gün
üçün ödənilməyən vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz hesablanır.
- Vergi Məcəlləsinin 65.2-ci maddəsinə əsasən milli və ya xarici valyutada cari və ya digər
hesablardan vergi borclarının alınması üçün banklara və ya digər kredit təşkilatlarına icra (ödəniş) sənədi
olan sərəncam verilir.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.15-3-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi
şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılması üçün
məhkəməyə müraciət edilə bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.1-ci və 50-ci maddələrinə əsasən gəlir götürmək üçün istifadə edilən,
yaxud vergi tutulan obyektlərin və ya əmtəə-material ehtiyatlarının saxlanılması ilə bağlı olan anbar,
ticarət və bu qəbildən olan digər binalarda (ərazilərdə) (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla),
nəqliyyat vasitələrində (sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə edilməyən şəxsi nəqliyyat vasitələri istisna
olmaqla) operativ vergi nəzarəti həyata keçirilə bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən borclu vergi ödəyicisinə məxsus əmlaklar (daşınar və
ya daşınmaz əmlaklar) siyahıya alına bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.15-1-ci və 23.1.16-cı maddələrinə əsasən borc məbləğlərinin
avtonəqliyyat vasitələrinə və ya əmək haqqına yönəldilməsi məqsədi ilə məhkəmə orqanlarına müraciət
edilə bilər.
- Vergi borcunun məcburi qaydada alınması məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada
məhkəmə orqanlarına və ya icra qurumlarına müraciət edilə bilər.
Məlumat üçün bildiririk ki, Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsinə əsasən xeyli və ya külli
miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma cinayət əməli hesab olunur.
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
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“Borclu vergi ödəyiciləri üzrə risk
qruplarının müəyyən edilməsi və
borcların, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə
alınması sahəsində vergi
ödəyicilərinin maarifləndirilməsi
Qaydaları”na
6 nömrəli əlavə
Vergi borcu barədə
ARAYIŞ
Hörmətli vergi ödəyicisi (VÖEN 0000000000)! 01.09.2016-cı il tarixə dövlət büdcəsinə
00000 manat vergi borcunuz vardır. Vergi borcunuzu dövlət büdcəsinə ödəməyiniz Sizdən tələb
olunur!
Vergi borclarının dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilməməsinə görə qanunvericilikdə
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur:
- Vergi Məcəlləsinin 59.1-ci maddəsinə əsasən ödəmə müddətindən sonrakı hər bir ötmüş
gün üçün ödənilməyən vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1 faizi məbləğində faiz
hesablanır.
- Vergi Məcəlləsinin 65.2-ci maddəsinə əsasən milli və ya xarici valyutada cari və ya digər
hesablardan vergi borclarının alınması üçün banklara və ya digər kredit təşkilatlarına icra
(ödəniş) sənədi olan sərəncam verilir.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.15-3-cü maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və
ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti
məhdudlaşdırılması üçün məhkəməyə müraciət edilə bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.1-ci və 50-ci maddələrinə əsasən gəlir götürmək üçün istifadə
edilən, yaxud vergi tutulan obyektlərin və ya əmtəə-material ehtiyatlarının saxlanılması ilə bağlı
olan anbar, ticarət və bu qəbildən olan digər binalarda (ərazilərdə) (yaşayış binaları (sahələri)
istisna olmaqla), nəqliyyat vasitələrində (sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə edilməyən şəxsi
nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) operativ vergi nəzarəti həyata keçirilə bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 89-cu maddəsinə əsasən borclu vergi ödəyicisinə məxsus əmlaklar
(daşınar və ya daşınmaz əmlaklar) siyahıya alına bilər.
- Vergi Məcəlləsinin 23.1.15-1-ci və 23.1.16-cı maddələrinə əsasən borc məbləğlərinin
avtonəqliyyat vasitələrinə və ya əmək haqqına yönəldilməsi məqsədi ilə məhkəmə orqanlarına
müraciət edilə bilər.
- Vergi borcunun məcburi qaydada alınması məqsədilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
qaydada məhkəmə orqanlarına və ya icra qurumlarına müraciət edilə bilər.
Məlumat üçün bildiririk ki, Cinayət Məcəlləsinin 213-cü maddəsinə əsasən xeyli və ya külli
miqdarda vergiləri ödəməkdən yayınma cinayət əməli hesab olunur.
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Nəzarət sualları:
1. Risk qruplarının müəyyən edilməsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?
2. Risk qrupları hansı meyyarlar üzrə müəyyənləşdirilir?
3. Borclu vergi ödəyicilərinin maarifləndirilməsinin hansı
istiqamətləri var?
4. Bilavasitə vergi orqanlarının əməkdaşları tərəfindən həyata
keçirilən maarifləndirmə və məlumatlandırma işləri hansılardır?
5. Avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilən maarifləndirmə və
məlumatlandırma işləri hansılardır?

Müstəqil öyrənmə üçün tapşırıqlar:
1. Azərbaycan Respublikasının vergilər nazirinin 15 fevral
2016-cı il tarixli 1617040100184800 nömrəli Əmri ilə təsdiq
edilmiş Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Vergi
borclarının alınması və ərazi vergi orqanları ilə iş üzrə baş
idarəsinin ƏSASNAMƏSİ.
2. Azərbaycan
Respublikası
Vergilər Nazirliyinin 12.02.2016-cı il
tarixli
«1617040100164400» №-li əmri ilə təsdiq edilmiş Vergilər, faizlər və maliyyə
sanksiyaları dövlət büdcəsinə vaxtında ödənilmədikdə onların alınmasına dair Qaydalar.

Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, 2017.
2. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 07.09.2016-cı il
tarixli1617050000011400 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Borclu vergi ödəyiciləri üzrə
risk qruplarının müəyyən edilməsi və borcların, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının
dövlət büdcəsinə alınması sahəsində vergi ödəyicilərinin maarifləndirilməsi” qaydaları.
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