2019
VERGİ QANUNVERİCİLİYİ

Tədris Mərkəzinin dinləyiciləri
üçün təlim materialı – Mövzu 2.
M.Əkbərov. R.Əhmədov, A.Mustafayev,
T.Abbasov

Vergilər Nazirliyi Tədris
Mərkəzi

2

Mövzu II. Vergi ödəyicisi və vergi agenti. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər və
daimi nümayəndəlik. Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri.
Kommersiya və (və ya) vergi sirri.
Mündəricat:
VERGİ ÖDƏYİCİSİ. VERGİ AGENTİ.
1. Vergi ödəyicisinin hüquqları......................................................................................... 4
2. Vergi ödəyicisinin vəzifələri.......................................................................................... 5
3. Vergi agenti.................................................................................................................. 8
4. Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər.............................................................................. 9
5. Daimi nümayəndəlik.................................................................................................... 10
6. Nəzarət sualları........................................................................................................... 12
7. Müstəqil öyrənmə üçün tapşırıqlar.............................................................................. 13
8. Ədəbiyyat.................................................................................................................... 14
DÖVLƏT VERGİ ORQANLARI.
1. Dövlət vergi orqanları və onların təyinatı. Vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi
əsasları. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi.................................................... 15
2. Vergi orqanlarının hüquqları və vəzifələri.................................................................... 17
3. Dövlət gömrük orqanlarının vergitutma sahəsində hüquq və vəzifələri. Vergi
orqanlarının digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı münasibətləri. Vergi
orqanlarının vəzifəli şəxsləri, onların xüsusi rütbələri və vəzifələri.............................. 21
4. Mənafelərin toqquşması. Kommersiya (vergi) sirri...................................................... 23
5. Nəzarət sualları........................................................................................................... 27
6. Müstəqil öyrənmə üçün tapşırıqlar.............................................................................. 28
7. Ədəbiyyat siyahısı....................................................................................................... 29

3

VERGİ ÖDƏYİCİSİ. VERGİ AGENTİ.
Vergi ödəyicisinin hüquqları
Vergi ödəyicisinin aşağıdakı hüquqları vardır:
• vergi orqanlarından qeydiyyat (uçot) yeri üzrə qüvvədə olan vergilər və onların
ödənilməsi qaydasını və şərtlərini tənzimləyən normativ-hüquqi aktlar, vergi
ödəyicilərinin hüquq və vəzifələri, vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin
səlahiyyətləri haqqında əvəzsiz olaraq yazılı məlumat almaq;
• vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məsələlərinə dair yazılı
izahatlar almaq;
• vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi
məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmək;
• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi güzəştlərindən
istifadə etmək;
• artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya
əvəzləşdirilməsini tələb etmək;
• vergi münasibətlərində bilavasitə və ya öz nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak etmək;
• vergi yoxlaması ilə bağlı tərtib edilən aktların (protokolların) və vergi orqanlarının
qərarlarının surətini almaq;
• vergi orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən vergi ödəyicisinə münasibətdə
vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını tələb etmək;
• vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin Vergi Məcəlləsinə və digər vergi
normativ-hüquqi aktlarına uyğun olmayan aktlarını (qərarlarını) və tələblərini yerinə
yetirməmək;
• müəyyən edilmiş qaydada vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin
hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) məhkəməyə şikayət etmək;
• qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya və (və ya) vergi sirrinin
qorunmasını tələb etmək;
• vergi orqanlarının və ya onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktları (qərarları) və
hərəkətləri (hərəkətsizliyi) nəticəsində dəymiş zərərin tam ödənilməsini
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tələb etmək;
• vergi yoxlamalarının aktları və digər materialları ilə tanış olmaq, vergi orqanlarına
və onların vəzifəli şəxslərinə vergilərin hesablanması və ödənilməsi, habelə
keçirilən vergi yoxlamalarının aktları üzrə öz rəyini bildirmək;
• xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra Vergi Məcəlləsinin
50-1.2-ci maddəsində göstərilən müddətlərə riayət olunmaqla istehsal həcminin və
ya satış dövriyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar xronometraj metodu ilə yeni
müşahidənin aparılmasını vergi orqanlarından tələb etmək.
• vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün
nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş vermək.
• NKA tətbiq edilməsi nəzərdə tutulmayan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan vergi
ödəyiciləri tərəfindən nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə
həyata keçirmək.
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• Vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə "Vergi partnyorluğu sazişi"
bağlamaq üçün Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi formada ərizə ilə vergi
orqanlarına müraciət etmək;
• ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satışı həyata keçirmək üçün Vergilər Nazirliyinin
müəyyən etdiyi formada ərizə ilə vergi orqanlarına müraciət etmək;
• Vergi Məcəlləsi və qanunlarla müəyyən edilmiş digər hüquqlardan istifadə etmək.
Vergi ödəyicisinin hüquqları və qanuni maraqları qanunvericilik normaları ilə təmin edilir.
Vergi ödəyicisinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi qaydası Vergi
Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilir.
Vergi ödəyicisinin hüquqları və qanuni maraqları vergi orqanlarının və onların vəzifəli
şəxslərinin səlahiyyətləri ilə təmin edilir.
Vergi ödəyicisinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının təmin olunmaması və ya
lazımınca təmin olunmaması qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə səbəb olur.
Vergi ödəyicisi vergi münasibətlərində bilavasitə və Vergi Məcəlləsində başqa hallar
nəzərdə tutulmamışdırsa, öz qanuni və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak edə
bilər.

Vergi ödəyicisinin vəzifələri

Vergi ödəyicisinin aşağıdakı vəzifələri vardır:
a) qanunla müəyyən edilmiş vergiləri, habelə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
qaydada hesablanmış faizləri, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarını və digər məcburi
ödənişləri ödəmək ;
b) vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq;
c) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin), o cümlədən
vergidən azad edilən gəlirlərinin (xərclərinin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq;
ç) "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
mühasibat uçotunu məcburi qaydada elektron formada aparmalı şəxslər tərəfindən siyahısı
və forması müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən
müəyyən edilən məlumatların müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana
(quruma) təqdim edilməsini təmin etmək;
d) vergi orqanlarına bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada, auditor
tərəfindən yoxlanılması nəzərdə tutulduğu hallarda isə auditor rəyi əlavə edilməklə, vergi
hesabatını, habelə bu Məcəllənin 14-1.2-ci maddəsində göstərilən hər bir şəxs üzrə transfer
qiymətləri əsas götürülməklə ümumi dəyəri 500.000 manatdan artıq olan əməliyyatlara dair
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi
formada mənfəət (gəlir) vergisi bəyannaməsi üçün nəzərdə tutulan müddətlərdə arayışı
təqdim etmək;
e) Vergi Məcəllənin 14-1.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan şəxslərə (Azərbaycan
Respublikasının rezidenti ilə onunla qarşılıqlı surətdə asılı olan qeyri-rezident şəxslər, qeyrirezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi ilə həmin qeyri-rezidentin
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özü və ya onun başqa dövlətlərdə yerləşən hər hansı nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi
və Azərbaycan Respublikasının rezidenti və (və ya) qeyri-rezidentin Azərbaycan
Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi ilə güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş
(qeydiyyatdan keçmiş) subyektlər) dair məlumatları (o cümlədən onların reyestr
məlumatlarını) vergi orqanının tələbi ilə təqdim etmək;
f) vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyinin aşkar edilmiş pozuntularının aradan
qaldırılması haqqında qanuni tələblərini icra etmək, habelə vergi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin qanuni fəaliyyətinin icra edilməsinə maneçilik törətməmək;
g) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və
onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri, habelə mühasibat uçotu
elektron formatda aparıldığı halda, özünün və filiallarının elektron daşıyıcılarında olan
məlumatlara birbaşa və ya məsafədən çıxış imkanı yaratmaqla, həmin məlumatları vergi
orqanının tələbi ilə təqdim etmək;
h) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə mühasibat sənədlərinin və vergilərin
hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər sənədlərin, habelə alınan gəliri (hüquqi
şəxslər üçün çəkilən xərcləri də) və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən sənədlərin
saxlanılmasını təmin etmək;
i) Vergi Məcəlləsinin 220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulan fəaliyyət növlərini
“Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” almaqla həyata
keçirmək;
g) aşağıdakı fəaliyyət növləri istisna olmaqla, pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə
fəaliyyəti üzrə nağd pul hesablaşmalarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilən meyarlara cavab verən və müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) elektron informasiya sisteminə
real vaxt rejimində qoşulmuş nəzarət-kassa aparatı vasitəsi ilə həyata keçirmək:
 qəzet və jurnalların satışı (belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50
faizdən çox olduqda);
 kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada
satışı;
 səyyar, bazarlarda və digər kütləvi ticarət yerlərində piştaxtadan, avtomobildən
və qoşqu vasitələrindən pərakəndə satış fəaliyyəti;
 qiymətli kağızların və lotereya biletlərinin satışı;
 elektrik enerjisi, qaz, su, isti su təchizatı və mərkəzi qızdırma sistemi
obyektlərinin fəaliyyəti.
k) nağd pul hesablaşmaları aparılan zaman alıcıya çek, qəbz, bank çıxarışları və digər
ciddi hesabat blanklarını təqdim etmək və həmin çek, bank çıxarışları və ya ciddi hesabat
blanklarında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məlumatların əks etdirilməsini təmin etmək;
l) istismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombu pozulduda və ya başqa
nasazlıqlar yarandıqda vergi orqanlarına dərhal məlumat vernəklə, nəzarət-kassa
aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaq və həmin müddətdə nağd pul
hesablaşmalarının qeydiyyatının Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada
aparılmasını təmin etmək;
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m) sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər
qeyri-rezident kredit təşkilatlarında hesabların açılması üçün vergi orqanlarından alınmış
şəhadətnamə-dublikatların bildiriş hissəsində müvafiq qeydlər etməklə bu hesablar üzrə
əməliyyatlar aparıldığı tarixədək vergi orqanına təqdim etmək;
n) nağdsız ödənişlərin aparılması üçün “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq POS-terminalların
quraşdırılmasını və (və ya) “Elektron ticarət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 5.1-ci maddəsinə uyğun olaraq satıcı kimi fəaliyyət göstərdikdə, həmin Qanuna əsasən
istehlakçıların elektron ödəniş etmək imkanını təmin etmək;
o) vergi orqanı tərəfindən kameral və səyyar vergi yoxlamaları zamanı hesablanmış
və ya yenidən hesablanmış vergilər, faizlər, habelə tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarından
verilmiş şikayətə məhkəmədə baxıldığı dövrdə və həmin şikayət üzrə məhkəmənin çıxardığı
qərar qanuni qüvvəyə minənədək (vergi ödəyicisinin həmin vəsaitləri öz razılığı ilə ödədiyi
hallar istisna olmaqla) əlavə hesablanmış məbləğin 105 faizi həcmində pul vəsaitinin milli və
ya xarici valyutada cari və digər hesablarında məxaric əməliyyatları üzrə dondurulmasını
təmin etmək;
p) vergi orqanının tələbinə əsasən maliyyə institutlarında vergi monitorinqinin aparılması ilə bağlı vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən həyata keçirilən maliyyə
əməliyyatları barədə sənədləri və məlumatları elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda vergi
orqanlarına və onların vəzifəli şəxs-lərinə təqdim etmək;
q) maliyyə institutları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə hesab açıldıqda və ya
maliyyə xidmətləri göstərildikdə, Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının,
habelə vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin tələblərinə əməl edilməsini və maliyyə
institutları tərəfindən təqdim edilməsi nəzərdə tutulan məlumatların əks olunduğu forması
Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən elektron hesabatların təqdim edilməsini təmin
etmək;
r) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinə əmlakın siyahıya alınmasına, həmin əmlakın məsul saxlamaya qoyulması üçün
götürülməsinə zəruri şərait yaratmaq, habelə onların bu sahədə qanuni fəaliyyətlərinə
maneçilik törətməmək;
s) aşağıdakı şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətini
həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsi ilə
bağlı bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qaimə-faktura vermək:
16.1.11-6.1. bank əməliyyatlarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən müştərilərin
hesabları üzrə xidmətlərin göstərilməsi;
16.1.11-6.2. dövlət hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanları və büdcə təşkilatları
tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsi;
16.1.11-6.3. notariuslar tərəfindən (notariat hərəkətlərinin aparılmasına və notariat
hərəkətləri ilə əlaqədar) xidmətlərin göstərilməsi;
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t) pərakəndə ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti zamanı malların (işlərin, xidmətlərin) alıcılarına onların tələbinə əsasən nəzarət-kassa aparatının çeki ilə yanaşı elektron
qaimə-faktura və ya elektron vergi hesab-faktura təqdim etmək;
u) qanunla nağd qaydada həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılan əməliyyatların yalnız
nağdsız qaydada həyata keçirilməsini təmin etmək;
ü) məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malları məcburi nişanlama ilə
nişanlanmaqla almaq, idxal etmək, satış məqsədi ilə saxlamaq və ya satmaq, habelə həmin
malların dövriyyəsi ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş qaydaya riayət etmək;
v) Vergi Məcəlləsi və qanunlarla müəyyən edilmiş digər vəzifələr.
Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan
əməliyyatı olmadığı halda vergi orqanına vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim
edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq arayış təqdim edilir.
Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan
əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, həmin fəaliyyətin və ya əməliyyatların
dayandırılması günündən gec olmayaraq vergi orqanına Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi
formada arayış təqdim edilməlidir. Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi tutulan
əməliyyatların dayandırılmasının müddəti göstərilməlidir. Vergi ödəyicisinin sahibkarlıq
fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdığı dövrdə faktiki
olaraq fəaliyyət göstərməsi müəyyən edildikdə vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilməklə
sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdığı
dövrlər üzrə vergi orqanına hesabatlar təqdim etməsi tələb olunur.
Yuxarıda qeyd edilən arayışları təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və (və ya)
torpağı olduqda əmlak və (və ya) torpaq vergisinin hesabatları Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən
olunmuş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir.
Arayışlar vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandığı gündən qüvvəsini itirir.
Sığortaçılar və təkrarsığortaçılar tərəfindən hüquqi şəxslərə, onların filial və
nümayəndəliklərinə məxsus sığortalanmış (təkrarsığortalanmış) əsas vəsaitlər barədə
məlumat rüb bitdikdən sonra növbəti ayın 20-dək müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş formada müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim edilir.
Kart təşkilatları tərəfindən bu Məcəllənin 165.5-ci maddəsinə uyğun olaraq nağdsız
qaydada aparılmış ödənişlər barədə məlumat ay bitdikdən sonra növbəti ayın 20-dək
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən
edilmiş formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma) təqdim
edilir.
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Vergi agenti

Vergi agenti Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergini hesablamağa, onu vergi
ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə borclu olan şəxsdir.
Vergi agentinin, Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi
ödəyicisi ilə eyni hüquqları vardır.
Vergi agenti:
- müvafiq vergiləri düzgün və vaxtında hesablamağa, onları vergi ödəyicisindən
tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə;
- vergi ödəyicilərinə ödənilən gəlirlərin, onlardan tutulan və təyinatı üzrə köçürülən
vergilərin, o cümlədən hər vergi ödəyicisi üzrə ayrıca uçotunu aparmağa;
- vergilərin hesablanmasının, tutulmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünə nəzarət
etmək üçün zəruri sənədləri dövlət vergi orqanlarına verməyə;
- vergi ödəyicisindən verginin tutulmasının mümkün olmadığı hallarda, bu barədə və
vergi ödəyicisinin vergi borcunun məbləği barədə vergi orqanlarına 30 gün müddətində öz
qeydiyyat (uçot) yeri üzrə yazılı məlumat verməyə;
- Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirməyə borcludur.
Vergi agenti qanunla ona həvalə edilmiş vəzifələri yerinə yetirməməyə və ya lazımınca
yerinə yetirməməyə görə Vergi Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada
məsuliyyət daşıyır.
Vergi agenti birbaşa və ya dolayı yolla tabe olduğu şəxsin təqsiri üzündən ona həvalə
olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə yetirilməməsinə görə
vergi agentinin bilavasitə və ya dolayısı ilə tabe olduğu şəxs Vergi Məcəlləsi və digər
qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyır.
Vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən ödəmə
yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentin təyin etdiyi vergi agenti təyin olunduqdan sonra 30
gün ərzində vergi orqanlarına Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi formada arayış təqdim
edir.

Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər

Vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər - aralarındakı münasibətlər
fəaliyyətlərinin iqtisadi nəticələrinə və ya onların təmsil etdiyi şəxslərin fəaliyyətinə bilavasitə
təsir göstərə bilən fiziki şəxslər və (və ya) hüquqi şəxslərdir.
Vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər aşağıdakılar sayılır:

bir şəxs digər şəxsin əmlakında (nizamnamə kapitalında) bilavasitə və
ya dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 20
faizdirsə
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bir şəxs özünün xidməti vəziyyətinə görə digər şəxsə tabedir və ya bir
şəxs digər şəxsin bilavasitə və ya dolayısı ilə nəzarətindədir
şəxslər üçüncü şəxsin birbaşa və ya dolayısı ilə nəzarətindədirlər

şəxslər üçüncü şəxsə birbaşa və ya dolayısı ilə birgə nəzarət edirlər

Vergi Məcəlləsində göstərilən ailə üzvləri

Yuxarıda qeyd edilən məqsədlər üçün bir şəxs digər şəxsə o halda nəzarət etmiş
hesab olunur ki, həmin şəxs digər şəxsin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və ya istiqamətləndirmək imkanına malikdir.

Daimi nümayəndəlik

Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki
şəxsin daimi nümayəndəliyi həmin şəxslərin istənilən 12 ay ərzində Azərbaycan
Respublikasında üst-üstə 90 gündən az olmayaraq bilavasitə və ya müvəkkil edilmiş şəxs
vasitəsilə tam və ya qismən sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirdiyi yerdir.
Daimi nümayəndəlik,
məhdudlaşdırılmır:

əsasən

aşağıdakıları

əhatə

edir,

amma

bunlarla

• idarəetmə yerini;
• bölməni;
• kontoru;
• filialı və agentliyi;
• tikinti və təmir meydançaları, quraşdırma və ya yığma obyektləri, həmçinin bu cür
obyektlərlə bağlı nəzarət fəaliyyəti göstərilməsini;
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• təbii ehtiyatların kəşfiyyatı, işlənməsi və çıxarılması üzrə yerlər, istifadə olunan
qurğular və ya meydançalar, qazma avadanlığı və ya gəmilər, həmçinin bu cür obyektlərlə
bağlı nəzarət fəaliyyəti göstərilməsini;
• qeyri-rezident fiziki şəxsin sahibkarlıq fəaliyyəti üçün istifadə etdiyi bazanı (yeri);
• müxtəlif məsləhət xidməti üzrə yerlərini;
• Azərbaycan Respublikası ərazisində digər sahibkarlıq növlərinin həyata keçirildiyi
istənilən hər hansı iş yerlərini;
• qeyri-rezident müəssisələrin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin Azərbaycan
Respublikasındakı daimi nümayəndəliyi funksiyalarını həyata keçirən, onların adından
fəaliyyət göstərən, onların adından müqavilələri hazırlamaq və ya bağlamaq
səlahiyyətlərinə malik olan və adətən belə səlahiyyətləri həyata keçirən şəxsləri;
• malların istehsal və ya təqdim edildiyi, işlərin görüldüyü və ya xidmətlərin göstərildiyi
yeri.
Aşağıda göstərilən fəaliyyət növləri daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən
fəaliyyət sayılmır:
• qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus malların və məmulatların müstəsna
olaraq saxlanması və ya nümayiş etdirilməsi;
• qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus olan malların və məmulatların
ehtiyatlarının digər şəxs tərəfindən emal və sonradan Azərbaycan Respublikasından ixrac
edilməsi məqsədi ilə saxlanması;
• qeyri-rezident müəssisəsinin yalnız özü üçün malların alınması və ya məlumatların
toplanması;
• qeyri-rezident müəssisəsinin özü üçün hər hansı digər hazırlıq və ya yardımçı
xarakterli fəaliyyət göstərməsi;
• Yuxarıda göstərilmiş hər hansı fəaliyyət növlərinin bir yerdə həyata keçirilməsi.
Bu maddənin məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisənin və ya qeyri-rezident fiziki
şəxsin istənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az müddətdə Azərbaycan
Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmır, bu halda
Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan gəlir ödəniş mənbəyində vergiyə cəlb edilir.
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Nəzarət sualları:
1. Vergi ödəyicisinin hansı hüquqları vardır?
2. Vergi ödəyicisinin hansı vəzifələri vardır?
3. Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi
tutulan əməliyyatı olmadığı halda vergi orqanına nə təqdim edilir?
4. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan
əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda vergi orqanına nə təqdim etməlidir?
5. Vergi agenti kimdir?
6. Vergi agentinin hansı hüquqları vardır?
7. Vergi agentinin hansı vəzifələri vardır?
8. Vergi agentinin birbaşa və ya dolayı yolla tabe olduğu şəxsin təqsiri üzündən ona
həvalə olmuş vəzifələrin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımınca yerinə
yetirilməməsinə görə kim məsuliyyət daşıyır?
9. Vergi məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər kimlərdir?
10. Daimi nümayəndəlik nədir?
11. Daimi nümayəndəlik, əsasən hansı yerləri əhatə edir?
12. Hansı fəaliyyət növləri daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət
sayılmır?
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Müstəqil öyrənmə üçün tapşırıqlar:
1. Vergi ödəyicisinin hüquqlarına daha nələri əlavə etmək istərdiniz?
2. Vergi ödəyicilərinin vəzifələri onların vergi öhdəliklərinə əməl etmələrinin təmin
edilməsi üçün qənaətbəxşdirmi?
3. Vergi ödəyicisinin vəzifələrindən biri vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin
eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaqdır. Bu bütün vergi ödəyicilərinə aiddirmi?
4. İşçilərin sayı iki nəfərdən çox olmayaraq həyata keçirilən bəzi fəaliyyət növləri ilə
məşğul olan şəxslər nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə
həyata keçirməmək hüququna malikdirlər. Burada fərdi sahibkarın özü işçilərin sayına
daxil edilirmi?
5. Mühasib vergi agenti hesab edilə bilərmi?
6. Xarici ölkənin qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi AR-da təqvim ili içərisində üstüstə 90 gündən artıq fəaliyyət göstərərsə o daimi nümayən-dəlik hesab edilə bilərmi?
7. Vergi ödəyicisinin vəzifələrindən bəhs edən 16.1.7-ci maddədə deyilir:
“qanunvericiliklə müəyyən edilmiş müddətdə mühasibat sənədlərinin və vergilərin
hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan digər sənədlərin, habelə alınan gəliri
(hüquqi şəxslər üçün çəkilən xərcləri də) və ödənilən (tutulan) vergiləri təsdiq edən
sənədlərin saxlanılmasını təmin etmək”. Nə üçün burada fiziki şəxslər üçün yox, yalnız
hüquqi şəxslər üçün çəkilən xərcləri təsdiq edən sənədlərin saxlanılmasını təmin
etmək vergi ödəyicisi-nin vəzifəsi kimi göstərilmişdir?
8. Hüquqi şəxslərin vergi münasibətlərində bilavasitə və ya nümayəndəsi vasitəsilə
iştirak etməsini necə izah edərdiniz?
9. Vergi ödəyicisinin hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi qaydası Vergi
Məcəlləsindən başqa daha hansı qanunlarla müəyyən edilir?
10. “A” şəxsin “B” şəxsin əmlakında payı 25%, “B” şəxsin isə “C” şəxsin əmlakında payı
40%-dir. Bu zaman “A” və “C” şəxsləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər hesab
olunurlarmı?
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Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.
2. “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və
bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin
tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30.08.2000-ci il tarixli,
393 nömrəli fərmanı.
3. AR Konstitusiyası - maddə 68.
4. AR Mülki Prosessual Məcəlləsi (tələbin irəli sürülməsi qaydaları).
5. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəzarət-kassa aparatlarının tətbiq olunması
haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin 28 dekabr 1995-ci il tarixli 266 nömrəli qərarı.
6. "Məcburi auditin obyekti olan təsərrüfat subyektləri üzrə "Daxili audit haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun mərhələlərlə tətbiqi müddətləri"nin təsdiq
edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin 05 oktyabr 2007-ci il tarixli 155 nömrəli qərarı.
7. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” AR Qanunu - maddə 17.
8. “Azərbaycan Respublikasının ərazisində POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi
və tətbiqi Qaydaları”nın və “POS-terminallar quraşdırılacaq obyektlərin müəyyənləşdirilməsi meyarları”nın təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin 04 oktyabr 2012ci il tarixli 219 nömrəli qərarı.
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DÖVLƏT VERGİ ORQANLARI.
Dövlət vergi orqanları və onların təyinatı. Vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi
əsasları. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi.
Dövlət vergi orqanları və onların təyinatı.
Azərbaycan Respublikasında dövlət vergi orqanlarını Vergilər Nazirliyi və bilavasitə
ona tabe olan ərazi vergi orqanları təşkil edir. Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində
hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətlərini həyata keçirirlər.
Vergi orqanları öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarından asılı olmayaraq
müstəqil həyata keçirirlər. Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul
edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir.
Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumunu
ödəməkdən azaddırlar.
Vergi orqanları yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri), habelə tutulması dövlət gömrük
orqanlarının səlahiyyətlərinə aid edilmiş yol vergisi, ƏDV və aksiz istisna olmaqla, vergilərin
tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər.
Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan hallarda vergi orqanlarının səlahiyyətlərini qanunla
müəyyən edilmiş hallarda və qaydada yol vergisi və idxal-ixrac əməliyyatları sahəsində
gömrük orqanları həyata keçirir.
Gömrük orqanları öz səlahiyyətləri daxilində Vergi Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə, digər qanunlara və onlara uyğun qəbul edilmiş qanunvericilik
aktlarına əsasən fəaliyyət göstərirlər.
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Vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsasları

Vergi orqanlarının fəaliyyətinin
hüquqi əsasları

Konstitusiya və
Vergi
Məcəlləsinə
uyğun olaraq
qəbul edilmiş
qanunvericilik
aktları

Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi
Vergi orqanlarının işçilərinin sosial müdafiəsinə dövlət təminat verir və onlar dövlət
büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari qaydada sığorta olunurlar. İcbari sığortanın qaydası və
şərtləri qanunla müəyyən edilir.
Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə
məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin
vəsaiti hesabına vəzifə maaşı ilə pensiyası arasındakı fərq ödənilir.
Xidməti fəaliyyətlə əlaqədar vergi orqanının işçisinin
və ya onun ailə üzvlərinin əmlakına dəymiş zərər,
sonradan təqsirkar şəxsdən tutulmaqla, tam həcmdə
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir.
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Vergi orqanları tərəfindən tətbiq olunan maliyyə sanksiyalarından və digər vəsaitlərdən
ayırmalar
AR Prezidentinin Administrasiyasının, AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin, AR Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətinin və vergi orqanlarının işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həmçinin vergi orqanlarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, vergi sahəsində elmi-texniki potensialın artırılması məqsədi ilə vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən
və dövlət büdcəsinə daxil olan maliyyə sanksiyaları məbləğinin və məhkəmənin qərarı ilə
müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış
malların satışından əldə edilən vəsaitin 50 faizi AR Prezidentinin Administrasiyası və AR
Vergilər Nazirliyinin hesablarına köçürülür. Bu vəsaitlərin bölgüsü AR-nın Prezidenti,
onlardan istifadə qaydası isə AR-nın Prezidenti (AR Prezidentinin Admi-nistrasiyasında,
AR Prezidentinin İşlər İdarəsinin, AR Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən dövlət
qulluqçularına münasibətdə) və Nazirlər Kabineti (vergi orqanları işçilərinə münasibətdə)
tərəfindən müəyyən olunur.
“Sosial sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin
pozulmasına görə vergi orqanları tərəfindən tətbiq edilən və həmin Qanunun 19-cu
maddəsində nəzərdə tutulan fonda daxil olan maliyyə sanksiyası məbləğinin 50 faizi
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanların (qurumların) maddi-texniki
bazasını və işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqanların (qurumların) hesablarına köçürülür. Bu vəsaitlərin
bölgüsü və onlardan istifadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
orqan (qurum) tərəfindən müəyyən olunur.
AR Prezidentinin 1 may 2017-ci il tarixli, 1358 nömrəli fərmanına əsasən yuxarıda
göstərilən vəsaitlərin bölgüsü aşağıdakı qaydada aparılır:
5 faiz AR Prezidentinin Administrasiyasında, AR Prezidentinin İşlər İdarəsində və AR
Prezidentinin Xüsusi Tibb Xidmətində işləyən dövlət qulluqçularının sosial müdafiəsini
gücləndirmək məqsədi ilə AR Prezidentinin Administrasiyasının hesabına köçürülür;
45 faiz vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək, vergi orqanlarının
maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək, vergi sahəsində elmi-texniki potensialı artırmaq
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin hesabına köçürülür.

Vergi orqanlarının hüquqları və vəzifələri.
Vergi orqanlarının hüquqları
Vergi orqanlarının hüquqları aşağıdakılardır:
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada kameral və səyyar vergi
yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək;
Vergi ödəyicilərində bütün maliyyə sənədlərini, mühasibat kitablarını, hesabatları,
smetaları, nağd vəsaitləri, qiymətli kağızları və başqa qiymətliləri, bəyannamələri və
vergilərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı olan digər sənədləri qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada yoxlamaq, yoxlamaların keçirilməsi zamanı yoxlamaya aid olan
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məsələlərlə bağlı vergi ödəyicilərindən və ya onun vəzifəli şəxslərindən lazımi izahatlar,
arayışlar və məlumat almaq, habelə mühasibat uçotu elektron formatda aparıldığı halda
elektron auditin məqsədləri üçün vergi ödəyicisinin və onun filiallarının elektron
daşıyıcılarındakı məlumatlarının verilməsini, həmin məlumatlara birbaşa və ya məsafədən
çıxış imkanının yaradılmasını tələb etmək;
Vergi ödəyicilərinin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri, yaxud vergi tutulan
obyektlərin saxlanılması ilə bağlı olan istehsal, anbar, ticarət və digər binalarında
(ərazilərində) istehsal həcminin və ya satış dövriyyəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə
xronometraj metodu ilə müşahidə aparmaq və baxış keçirmək, Məcəllə ilə müəyyən edilmiş
qaydada sənədləri və əşyaları götürmək, mülkiyyətində və ya istifadəsində olan əmlakın
(yaşayış sahələri istisna olmaqla) Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş hallarda Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş qaydada elektron və (və ya) kağız formatda aparılan
inventarizasiyasını aparmaq;
vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə əsasən şəxslərdən həmin müqavilənin
tələblərindən irəli gələn sənədləri və məlumatları elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda
tələb etmək;
Vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılmasını, habelə vergi ödəyicisi auditor tərəfindən yoxlanılmalı olduğu halda auditor rəyini
tələb etmək;
Qanunla müəyyən edilmiş qaydada vergi qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı işlərə
baxmaq, hüquqi və fiziki şəxslərin vergi borclarına faizlər hesablamaq, bu şəxslərə maliyyə
sanksiyaları və inzibati cərimələr tətbiq etmək;
Müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək;
Səyyar vergi yoxlamaları zamanı əsas məqsədi vergi üstünlüyü əldə etmək olan
vergidən yayınma sxemi aşkar etdikdə faktiki iqtisadi göstərici əsas götürülməklə vergilərin,
faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin hesablanmasını təmin etmək;
Vergi ödəyicilərinin hesablaşma, valyuta və ya digər hesablarından qanunvericiliyə
müvafiq olaraq hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının dövlət büdcəsinə alınması üçün banklara və ya digər kredit təşkilatlarına
icra (ödəniş) sənədi olan sərəncam vermək, inzibati cərimələrin alınmasını təşkil etmək;
Qanunla müəyyən edilmiş hallarda vergi ödəyicisinin hesablaşma, valyuta və digər
hesablarına həbs qoyulması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq, Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş qaydada vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması üçün tədbirlər
görmək;
«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən olunmuş hallarda və qaydada vətəndaşların vergi məsələləri ilə bağlı sorğusunu
həyata keçirtmək;
«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən olunmuş hallarda və qaydada binalara (yaşayış sahələri istisna olmaqla),
qurğulara və torpaq sahələrinə daxil olmaq və baxış keçirtmək;
«Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən olunmuş hallarda və qaydada nəzarət qaydasında mal alqısını həyata keçirtmək;
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"Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti" haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
M a d d ə 1 0 . Əməliyyat-axtarış tədbirləri
I. Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada
aşağıdakı əməliyyat-axtarış tədbirləri tətbiq edə bilərlər:
1) vətəndaşların sorğusu;
8) binalara, o cümlədən yaşayış binalarına, habelə digər qapalı tikililərə, qurğulara
və torpaq sahələrinə daxil olma və baxış keçirmə;
12) nəzarət qaydasında mal alınması;

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
qaydada təhqiqat aparmaq;
aksiz markası ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların,
habelə dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və video
materialların, mal və məmulatların və dini məzmunlu başqa məlumat, materialların markalanmadan satışının həyata keçirilməsi aşkar edildikdə, həmin malları siyahıya
almaq və vergi ödəyicisində və ya onun razılığı ilə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri
tərəfindən müəyyən edilən yerlərdə məsul saxlamaya qoymaq;
Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada mütəxəssisləri, ekspertləri, tərcüməçiləri,
müşahidəçiləri cəlb etmək;
məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz
markaları ilə markalanmış habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmayan və ya saxta
məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil
etmək;
hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının
dövlət büdcəsinə alınması, yaxud hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq
edilmiş maliyyə sanksiyalarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədi ilə vergi ödəyicisinin
siyahıya alınmış əmlakının ixtisaslaşdırılmış açıq hərraclarda satılması barədə məhkəmədə
iddia qaldırmaq;
vergi risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə
vergi ödəyiciləri ilə Nazirlər Kabinetinin müəyyən
etdiyi qaydada və formada "Vergi partnyorluğu sazişi" bağlamaq;
vergi ödəyicisi vergi öhdəliyini Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müddətdə yerinə
yetirmədikdə, hesablanmış vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə
sanksiyalarının ödənilməsini təmin etmək üsulu kimi vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya
hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti
məhdudlaşdırılması üçün məhkəməyə müraciət etmək;
aksiz markaları ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan malların
Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş qaydaların
tələblərinə əməl edilməsinə nəzarət etmək;
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maliyyə institutlarında vergi monitorinqini aparmaq və bununla bağlı maliyyə
institutlarından vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq həyata keçirilən
maliyyə əməliyyatları barədə sənədləri və məlumatları elektron və (və ya) kağız daşıyıcılarda almaq;
Vergi Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə vergi
orqanlarının təyinatına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş başqa hüquqları həyata keçirmək.
Yuxarı vergi orqanları tabeliyində olan vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin
qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv edə bilərlər.
Vergi orqanlarının vəzifələri
Vergi orqanları:
1. vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etməyə;
vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etməyə;
2. vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi
məqsədilə vergi orqanlarına ərizə ilə müraciət etmiş vergi ödəyicilərinin həmin ərizədə
göstərilən əməliyyatı ilə bağlı vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə
qərar qəbul etməyə;
3. vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini gözləməyə və müdafiə
etməyə;
4. vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin icra orqanının rəhbərinin
ölkədən getmək hüququnun müvəqqəti məhdudlaşdırılmasına səbəb olmuş əsaslar aradan
qalxdıqdan sonra dərhal həmin məhdudlaşdırmanın götürülməsi barədə qərar qəbul etmək;
5. vergi orqanı tərəfindən siyahıya alınmış aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz
markaları ilə markalanmış, habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan lakin
nişanlanmamış və ya saxta məcburi nişanlama ilə nişanlanmış malların müsadirə edilməsi
ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırmaq;
6. vergi qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində
edilən dəyişikliklər barədə vergi ödəyicilərinə kütləvi
informasiya vasitələri ilə və ya fərdi qaydada əvəzsiz
olaraq məlumat verməyə, müəyyən edilmiş hesabat
formalarının doldurulması qaydalarını izah etməyə,
vergilərin hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar
verməyə, vergi ödəyicilərinə onların hüquq və vəzifələrini izah etməyə;
7. hesablanmış və təyinatı üzrə daxil olmuş vergilərin uçotunu aparmağa və bu barədə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına məlumat verməyə;
Hesablanmış və daxil olmuş vergilər barədə Vergilər Nazirliyi AR-nın Prezidentinə,
Nazirlər Kabinetinə və Maliyyə Nazirliyinə məlumat verməlidir.
8. vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarına dair məlumatları toplamağa, təhlil
etməyə və qiymətləndirməyə, belə halların baş verməsinə gətirib çıxaran səbəblərin və
şəraitin aradan qaldırılması üçün müvafiq dövlət orqanlarına təkliflər verməyə;
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9. vergi ödəyicilərinin vergidən yayınması və vergi qanunvericiliyinin pozulması faktları
barədə şəxslərdən müraciət daxil olduqda, müraciətdə qeyd edilən faktları həmin vergi
ödəyicilərində keçiriləcək növbəti operativ vergi nəzarəti tədbiri və ya növbəti səyyar vergi
yoxlaması zamanı araşdırmağa və vergi nəzarəti başa çatdıqdan sonra nəticələri barədə
müraciət edən şəxslərə məlumat verməyə;
10. vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər
bölmələrinin (obyektlərinin), habelə nəzarət-kassa aparatlarının uçotunu aparmağa
(Nəzarət-kassa aparatlarının elektron uçotunun aparılması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilir;);
11. fəaliyyəti zamanı işçi cəlb edən fiziki şəxslər istisna olmaqla, Vergi Məcəlləsinin
220.10-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada məşğul olmaq
üçün “Sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit məbləğin ödənilməsi haqqında qəbz” verməyə;
12. kommersiya və publik hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatını və dövlət reyestrini
aparmağa və bununla bağlı məlumatları (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri
(iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna
olmaqla) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada və müddətlərdə Dövlət Gömrük
Komitəsi, Dövlət Statistika Komitəsi və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə
göndərməyə;
13. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən AR-nın ərazisində alınmış,
istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş
ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satışı həyata keçirmək üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin müəyyən etdiyi qaydada vergi ödəyicilərinin qeydiyyatını aparmağa, satıcı
kimi qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin müraciəti əsasında onları müvafiq proqram
təminatı ilə təchiz etməyə, ƏDV-nin qaytarılması sisteminin təşkili ilə bağlı müəyyən edilmiş
gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində zəruri infrastrukturun yaradılmasını təmin etməyə;
14. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizim Nazirliyi tərəfindən təşkil
olunan ticarət festivalları dövründə ƏDV-nin qaytarılması şərti ilə satış üçün Vergilər
Nazirliyinin müəyyən etdiyi qaydada vergi ödəyicilərinin qeydiyyatını aparmağa, satıcı kimi
qeydiyyata alınmış vergi ödəyicilərinin müraciəti əsasında onları müvafiq proqram təminatı
ilə təchiz etməyə;
15. Vergi Məcəlləsində və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada vergi ödəyiciləri
haqqında məlumatın, o cümlədən vergi, kommersiya və bank sirrinin qorunması qaydalarına riayət etməyə və onu təmin etməyə;;
16. vergi ödəyicilərinə vergi yoxlamalarının nəticələri haqqında aktın, habelə
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda vergi orqanının qərarının surətini verməyə;
17. vergi ödəyiciləri tərəfindən artıq ödənilmiş vergi məbləğlərinin əvəzləşdirilməsi və
ya geri qaytarılması, habelə vergi ödəyicilərindən düzgün tutulmayan vergi məbləğlərinin,
maliyyə sanksiyalarının, faizlərin və inzibati cərimələrin geri qaytarılması üçün
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tədbirləri görməyə;
18. tabeliyində olan vergi orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirməyə;
19. Vergi Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə
vergi orqanlarının təyinatına uyğun olaraq müəyyən edilmiş digər vəzifələri həyata
keçirməyə borcludur.
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Dövlət gömrük orqanlarının vergitutma sahəsində hüquq və vəzifələri. Vergi
orqanlarının digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı münasibətləri. Vergi
orqanlarının vəzifəli şəxsləri, onların xüsusi rütbələri və vəzifələri.
Dövlət gömrük orqanlarının vergitutma sahəsində hüquq və vəzifələri
Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən
keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində Vergi Məcəlləsi, Azərbaycan Respublikasının
Gömrük Məcəlləsi və digər qanunları ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri həyata
keçirirlər.
Vergi orqanlarının digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı münasibətləri
Vergi orqanları öz vəzifələrini mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, hüquqmühafizə, maliyyə və digər dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata
keçirirlər.
Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar digər dövlət hakimiyyəti
orqanları vergi orqanlarına kömək etməyə və zəruri hallarda müəyyən edilmiş qaydada
onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlar.
Vergi orqanlarının vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar müvafiq icra hakimiyyəti
orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) onun informasiya resurslarında olan məlumatları
rüb bitdikdən sonra növbəti rübün birinci ayının sonunadək qanunla və müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən müəyyən edilmiş hədlərdə
elektron formada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqana (quruma)
təqdim edir.
Gömrük orqanları vergitutma ilə əlaqədar onlarda olan məlumatı Vergilər Nazirliyinə
verməlidir.

Mərkəzi
icra hak.
orqanları

Digər
dövlət
hakimiyyəti
orqanları

Hüquqmühafizə
orqanları

Yerli icra
hak.
orqanları
Vergi
orqanları

Maliyyə
orqanları
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Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri
Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri dövlət qulluğundadırlar.
Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin olunur
və vəzifədən azad olunur.
Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri elmi,
pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna
olmaqla, heç bir sahibkarlıq və digər ödənişli
fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilməzlər.

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi rütbələri
Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə tutduğu vəzifəsinə, ixtisasına və iş stajına görə
xüsusi rütbələr verilir.

Vəzifəsinə
görə

Xüsusi
rütbələrin
verilməsi
İş stajına
görə

İxtisasına
görə

Xüsusi rütbələrin verilməsi, həmin rütbələrdən məhrum edilməsi qaydası və xüsusi
rütbələrlə bağlı digər məsələlər qanunvericiliklə müəyyən edilir.
Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin xüsusi rütbələrinə uyğun olaraq xüsusi geyim
forması və fərqlənmə nişanları vardır. Həmin geyim formasının və fərqlənmə nişanlarının
nümunəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir.
Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin vəzifələri
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Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin aşağıda göstərilən vəzifələri vardır:

❖
Vergi Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının digər qanunlarına ciddi
riayət etmək;
❖
yetirmək;

vergi orqanlarının hüquq və vəzifələrini öz səlahiyyətləri daxilində yerinə

❖
vergi ödəyicilərinə, onların nümayəndələrinə və vergi münasibətlərinin digər
iştirakçılarına diqqət və nəzakətlə yanaşmaq.

Mənafelərin toqquşması. Kommersiya və (və ya) vergi sirri.
Mənafelərin toqquşması
Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən aşağıdakı hallarda öz xidməti vəzifələrini
vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirmək yolverilməzdir:
 vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri ilə vergi ödəyiciləri arasındakı münasibətlər ailə
üzvlərinin münasibətləri olduqda;
 vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və ya onların ailə üzvlərinin bilavasitə və ya
dolayısı ilə vergi ödəyicisində (onun fəaliyyətində) maliyyə marağı olduqda.
Kommersiya və (və ya) vergi sirri
Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri (vergi orqanlarında işlədikləri dövrdə və ya
işdən çıxarıldıqdan sonra) xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi ödəyiciləri haqqında
əldə etdikləri və ya onlara etibar edilən hər hansı məlumatın məxfiliyini qorumağa
borcludurlar.
Aşağıdakı məlumatlar istisna olmaqla vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən
vergi ödəyicisi barədə əldə edilən istənilən məlumat vergi sirri və şəxsi həyata dair məlumat
hesab olunur:

vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən
vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında
müəssisənin nizamnamə fondu (nizamnamə kapitalı) haqqında
vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət
tədbirləri haqqında
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vergi ödənişləri üzrə borclar
hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindəki məlumatlar (kommersiya hüquqi
şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə kapitalındakı
payları barədə məlumatlar istisna olmaqla)
Kommersiya sirri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən vergi ödəyicisinin kommersiya sirrini təşkil edən məlumatlar və ya vergi sirri vergi orqanları, onların
vəzifəli şəxsləri tərəfindən qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, açılmamalıdır.
Kommersiya və (və ya) vergi sirrinin açılmasına əsas etibarilə, ancaq bununla məhdudlaşmayan, vergi yoxlaması zamanı vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi orqanının vəzifəli
şəxsinə, cəlb edilmiş mütəxəssisə və ya ekspertə bəlli olmuş vergi ödəyicisinin kommersiya
və (və ya) vergi sirrinin istifadə edilməsi və ya başqa şəxsə verilməsi aiddir.
Vergi orqanına daxil olmuş və kommersiya və (və ya) vergi sirrini təşkil edən məlumatların qorunmasının və əldə edilməsinin xüsusi rejimi vardır. Kommersiya və (və ya) sirrini
təşkil edən məlumatları Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən müəyyən edilən
siyahı üzrə vəzifəli şəxslər əldə edə bilər.
Kommersiya (vergi) sirri hesab olunan məlumatları əldə edə bilən vəzifəli
şəxslərin siyahısının təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 4 oktyabr 2016-cı il
№ 1052

Kommersiya və (və ya) vergi sirrini təşkil edən məlumatların itirilməsi və yaxud belə
məlumatların açılması qanunla nəzərdə tutulmuş məsuliyyətə səbəb olur.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATİ XƏTALAR MƏCƏLLƏSİ
M a d d ə 4 3 1 . Kommersiya və ya bank sirri təşkil edən məlumatların qanunsuz
yolla əldə edilməsi və ya yayılması.
Sahibkarın razılığı olmadan kommersiya və ya bank sirri təşkil edən məlumatların tamah və
ya başqa şəxsi niyyətlə qanunsuz yolla istifadə edilməsinə və ya yayılmasına görə, bu, az
miqdarda (yüz min manatdan yuxarı olmayan məbləğdə) ziyan vurduqda inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək
miqdarda cərimə edilir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ
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M a d d ə 2 0 2 . Kommersiya və ya bank sirri olan məlumatları qanunsuz yolla
əldə etmə və ya yayma
202.2. Sahibkarın razılığı olmadan kommersiya və ya bank sirri olan məlumatların tamah və
ya başqa şəxsi niyyətlə qanunsuz yolla istifadə edilməsi və ya yayılması külli miqdarda (yüz
min manatdan artıq olan məbləğdə) ziyan vurmaqla törədildikdə —
cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanın üç mislindən beş mislinədək miqdarda cərimə və
ya iki ilədək müddətə islah işləri altı ayadək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə
cəzalandırılır

Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyiciləri haqqında məlumatı ancaq
aşağıdakı hallarda digər orqanlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verə bilərlər:

a) vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə vergi orqanlarının vəzifələrinin
həyata keçirilməsi məqsədi ilə;
b) vergi qanunvericiliyinin cinayət tərkibli pozuntuları ilə əlaqədar onların qarşısının
alınması və istintaq aparılması üçün Cinayət-Prosessual Məcəlləsində müəyyən edilmiş
müvafiq dövlət orqanlarına;
c) ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə müvafiq məhkəmələrə;
d) Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq
digər dövlətlərin müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanlarına;
e) sosial müdafiə haqqında qanunların yerinə yetirilməsi üçün zəruri olan hədlərdə
dövlət sosial müdafiə və tibbi sığorta fondlarına;
f) gömrük qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məqsədləri üçün gömrük orqanlarına.
g) cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və
terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə maliyyə monitorinqi
orqanına.
h) büdcə sistemi haqqında qanunvericiliyin tətbiq edilməsi məqsədləri üçün AR
Maliyyə Nazirliyinə;
i) AR İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun sorğusu əsasında ipoteka kreditləşməsi və
sahibkarların aldıqları kreditlərə təminat verilməsi üçün zəruri olan hədlərdə AR İpoteka və
Kredit Zəmanət Fonduna;
j) “Kredit büroları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.1-ci və 6.2-ci
maddələrində nəzərdə tutulmuş fəaliyyətin həyata keçirilməsi üçün kredit bürolarına.
Dövlət hakimiyyəti orqanları və onların vəzifəli şəxsləri kommersiya (vergi) sirrini təşkil
edən məlumatları əks etdirən sənədləri həmin sənədləri onlara təqdim etmiş vergi
orqanlarına qaytarmalıdırlar.
Vergi ödəyicisinə aid məlumat vergi ödəyicisinin yazılı icazəsi ilə digər şəxsə verilə
bilər.
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Nəzarət sualları:
1. Azərbaycan Respublikasında dövlət vergi orqanlarını hansı orqanlar təşkil edir?
2. Vergi orqanları hansı vergilər istisna olmaqla, vergilərin tam və vaxtında
ödənilməsinə nəzarəti həyata keçirirlər?
3. Vergi orqanlarının fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını hansı qanunvericilik aktları təşkil
edir?
4. Vergi orqanları işçilərinin sosial müdafiəsi necə həyata keçirilir?
5. Vergi orqanlarının hüquqları hansılardır?
6. Vergi orqanlarının vəzifələri hansılardır?
7. Dövlət gömrük orqanları mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən
keçirildikdə, vergilərin tutulması sahəsində hansı qanunlarla müəyyən edilmiş hüquqları və
vəzifələri həyata keçirirlər?
8. Vergi orqanları öz vəzifələrini hansı dövlət hakimiyyəti orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə
həyata keçirirlər?
9. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri kim tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə
təyin olunur və vəzifədən azad olunur?
10. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri hansı fəaliyyət növləri ilə məşğul ola bilərlər?
11. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə hansı meyarlara görə xüsusi rütbələr verilir?
12. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən hansı hallarda öz xidməti vəzifələrini
vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirmək yol verilməzdir?
13. Hansı məlumatlar istisna olmaqla, vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən
vergi ödəyicisi barədə əldə edilən istənilən məlumat kommersiya (vergi) sirri və şəxsi
həyata dair məlumat hesab olunur?
14. Kommersiya (vergi) sirrinin açılması nə deməkdir?
15. Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyiciləri haqqında məlumatı hansı
hallarda digər orqanlara qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada verə bilərlər?
16. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hansı vəzifələri vardır?
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Müstəqil öyrənmə üçün tapşırıqlar:
11.
Vergi orqanının vəzifəli şəxsi əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir əldə edə
bilərmi?
12.
Vergi Məcəlləsinin 29-cu maddəsinə əsasən vergi orqanlarının vəzifəli
şəxslərinin və ya onların ailə üzvlərinin bilavasitə və ya dolayısı ilə vergi ödəyicisində (onun
fəaliyətində) maliyyə marağı olduqda vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz xidməti
vəzifələrini vergi ödəyicilərinə münasibətdə həyata keçirmək yol verilməzdir. Vergi
orqanlarının vəzifəli şəxslərinin və ya onların ailə üzvlərinin dolayısı ilə vergi ödəyicisində
(onun fəaliyətində) maliyyə marağının olması necə sübuta yetirilə bilər?
13.
Vergi ödəyicisinin işçilərinin sayı kommersiya sirri hesab edilirmi?
14.
Vergi Məcəlləsinin 30.3-cü maddəsinə əsasən kommersiya (vergi) sirrinin
açılmasına əsas etibarilə, ancaq bununla məhdudlaşmayan, vergi yoxlaması zamanı
vəzifələrini yerinə yetirərkən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə, cəlb edilmiş mütəxəssisə və ya
ekspertə bəlli olmuş vergi ödəyicisinin kommersiya (vergi) sirrinin istifadə edilməsi və ya
başqa şəxsə verilməsi aiddir. Fikrinizcə daha hansı hallar kommersiya (vergi) sirrinin
açılmasına aid edilə bilər?
15.
VM-nin 20.1-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasında dövlət vergi
orqanlarını Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi və bilavasitə ona tabe olan vergi
orqanları təşkil edir. Naxçıvan MR-nın Vergilər Nazirliyi bura daxildirmi?
16.
Vergi orqanlarına hüquq mühafizə orqanlarının hansı səlahiyyətləri verilmişdir?
17.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq
qəbul edilmiş qanunvericilik aktlarına hansı aktlar aiddir?
18.
Vergi orqanlarının işçilərinin dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına icbari qaydada
sığorta olunmasının qaydası və şərtləri hansı qanunla müəyyən edilir?
19.
Müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə
sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə
ödənilməsini təmin etməyə vergi orqanlarının hüququ və ya vəzifəsi kimi baxmaq lazımdır?
20. Kommersiya (vergi) sirrini təşkil edən məlumatların itirilməsi və yaxud belə
məlumatların açılması hansı məsuliyyətə səbəb olur?
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Ədəbiyyat:
1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.
2. “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və
bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 30.08.2000-ci il tarixli, 393 nömrəli
fərmanı.
3. “Dövlət qulluqçularının icbari sığortası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
4. “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu - maddə
10.1
5. “Vergi partnyorluğu Sazişinin forması”nın və “Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanması
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin 19 iyul 2013-cü il tarixli 190
nömrəli qərarı.
6. "Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında" Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 19 iyul 2001-ci il tarixli, 539 nömrəli fərmanı.
7. “Kommersiya (vergi) sirri hesab olunan məlumatları əldə edə bilən vəzifəli şəxslərin
siyahısının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23oktyabr 2003cü il tarixli, 954 nömrəli fərmanı.
8. AR İnzibati Xətalar Məcəlləsi – maddə 431.
9. AR Cinayət Məcəlləsi – maddə 202.
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