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2021-Cİ İL ƏRZİNDƏ
TƏDRİS MƏRKƏZİNDƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR
BARƏDƏ
1. Dövlət vergi orqanlarında əməkdaşların özünü öyrətmə sistemi vasitəsilə
tədrisini təşkil etmək, bu istiqamətdə fərdi tədris proqramlarının hazırlanması
prosedurlarını müəyyən etmək və bu sistemi tətbiq etməklə özünüqiymətləndirməni
həyata keçirmək məqsədilə Tədris Mərkəzi tərəfindən “Dövlət vergi orqanlarında özünü
öyrətmə sisteminin tətbiqi Qaydaları”nın layihəsi hazırlanmış və Dövlət Vergi Xidmətinin
10.06.2021-ci il tarixli 2117040100530300 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.
2. Fəaliyyətlərin iş axış diaqramlarının çəkilməsi və vəzifə təlimatlarının
hazırlanması layihəsi

çərçivəsində Tədris Mərkəzinin hər bir strukturu üzrə vəzifə

təlimatlarının layihələri hazırlanmış və İnsan resursları baş idarəsinə təqdim edilmişdir.
3. Pandemiya şəraitində həm dövlət vergi orqanı əməkdaşlarına, həm də və vergi
ödəyicilərinə fasiləsiz təlimlərin təqdim olunması üçün qısa müddət ərzində təlimlərin
onlayn platforma keçirilməsi üçün tədris proqramlarına yenidən baxılmış və mövcud
şəraitə uyğunlaşdırılmışdır.
4. Dövlət vergi orqanlarının əməkdaşlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin həyata
keçirilməsi məqsədilə “Səyyar vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi”, “Bəyannamələrin,
hesabatların və arayışların kameral yoxlanılması” və “Vergi öhdəliklərinin icrasına
nəzarət” funksional istiqamətlər üzrə tədris-mövzu planları Dövlət Vergi Xidmətinin 4
dekabr 2020-ci il tarixli 2017040101114600 nömrəli əmr ilə təsdiqlənmiş “Dövlət vergi
orqanlarında əməkdaşların peşə hazırlığının təşkili Qaydaları”na uyğun hazırlanmışdır.
5. COVİD-19 xəstəliyinə qarşı mübarizə tədbirləri və ümumiyyətlə, dövlət vergi
orqanlarında E-tədris modelinin təqtbiqi ilə əlaqədar olaraq təlimlərin videoçəkilişlərinin
aparılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Belə ki, "Peşə fəaliyyətinin ümumi
əsasları”

təlim

bloku,

“Səyyar

vergi

yoxlamasının

həyata

keçirilməsi”,

“Vergi

öhdəliklərinin icrasına nəzarət” və “Bəyannamələrin, hesabatların və arayışların kameral
yoxlanılması” istiqamətləri üzrə mövzuların videoçəkilişləri aparılmış və təlim zamanı
istifadəsi üçün montaj edilmişdir.
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6. Dövlət vergi orqanları əməkdaşları tərəfindən gündəlik professional
fəaliyyətlərində müxtəlif əməliyyatların aparılmasında Offise paketinə daxil olan
proqramlardan, o cümlədən Microsoft Excel proqramından geniş istifadə edildiyi
nəzərə alınaraq, Tədris Mərkəzi tərəfindən Microsoft Excel proqramının geniş
versiyalı 52 dərslik videomaterialı toplanmış, test bazası formalaşdırılmış, təlim
proqramı hazırlanmış və istifadə edilməsi üçün Dövlət Vergi Xidmətinin “Ekitabxana” platformasının “E-tədris” alt sisteminə yerləşdirimişdir. Proqramla
maraqlanan əməkdaşlar qeyd olunan təlim materialları vasitəsilə özünü öyrətmə
sistemi tətbiq edərək bu sahadə potensialını artıra bilərlər. Vebinar təlimlərdə
iştirak məhdudiyyəti yoxdur.
7. "Vergi Məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı" adlı tədris-metodiki vəsaitin
hazırlanması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Xüsusi hissənin hər bir maddəsinə
praktiki misallarla izahat verilmiş və bu mərhələ tamamlanmışdır. Hal-hazırda vəsaitin
müəlliflər tərəfindən nəzərdə keçirilib rəylərin alınması həyata keçirilir.
8. Bəyannamələr və kameral vergi yoxlamalarına nəzarət baş idarəsinin
əməkdaşlarının təlimçi qismində cəlb edilməklə ildə iki dəfə (hər 6 aydan bir) vergi
orqanları tərəfindən həyata keçirilən kameral vergi yoxlamaları ilə bağlı vergi
ödəyicilərinə xidmət strukturlarının əməkdaşlarına təlimlərin keçirilməsi barədə müvafiq
tədbirlərin görülməsi üçün Mərkəzinə müraciət əsasında (Vergi ödəyicilərinə xidmət baş
idarəsinin xidməti məktubu, AVİS qeydiyyat nömrəsi: 2117030042405500) ixtisasartırma
kursunun keçirilməsi üçün TMP-nın layihəsi hazırlanmışdır.
9. Vergilər nazirinin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə
təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”nın
2.9-cu və 4.1.1-ci bəndlərinə əsasən 2021-ci ilin sonunda vergi ödəyicilərinə xidmət
strukturlarının əməkdaşlarının illik bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə Vergi ödəyicilərinə xidmət baş idarəsi tərəfindən təqdim edilmiş tədris
proqramı əsasında Tədris Mərkəzi tərəfindən test bazası formalaşdırılmışdır.
10. Azərbaycan Respublikası 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

əsasən

2021-ci

ilin

sonunda

Çağrı

Mərkəzinin

təmsilçilərinin illik bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi məqsədilə Çağrı
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Mərkəzi tərəfindən təqdim edilmiş tədris proqramı əsasında Tədris Mərkəzi tərəfindən
test bazası formalaşdırılmışdır.
11. DVX-nin Təlim planlarının layihələri üzrə müvafiq tədbirlərin görülməsi barədə
29.11.2021-ci il tarixli 2117030042198800 nömrəli əmrinin icrası məqsədilə 2022-ci il
üçün təlim qrafikinin layihəsi və təkliflər hazırlanaraq Tədris Mərkəzinin 27.12.2021-ci il
tarixli 2195030000601900 nömrəli xidməti məktubu ilə İnsan resursları baş idarəsinə
təqdim edilmişdir.
İxtisasartırma təlimləri üzrə:
1. Dövlət Vergi Xidmətində vergi auditi sahəsindən kənar vəzifələrdə çalışan
əməkdaşların mövcud potensiallarına uyğun olaraq vergi auditi sahəsi üzrə fəaliyyət
göstərməsinə şərait yaratmaq, o cümlədən işin səmərəliliyinin artırılması məqsədilə
Dövlət Vergi Xidmətinin 12.04.2021-ci il tarixli 2117040100305300 nömrəli əmri ilə audit
sahəsi üzrə vakant vəzifələrin tutulması ilə bağlı 17.04.2021-ci il tarixdə daxili
müsabiqənin test imtahanı keçirilmişdir. İmtahan Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi
tərəfindən hazırlanmış “İmtahanlar zamanı koronavirus infeksiyasının (COVID-19)
profilaktikasına dair metodiki göstərişlər”ə riayət olunmaqla keçirilmişdir. İmtahanlarda
224 nəfər iştirak etmişdir.
2. Sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması
və ödənilməsi sahəsində yığım funksiyasının və nəzarətin dövlət vergi orqanlarının
funksiyalarına aid edildiyini və bu istiqamətdə əməkdaşların peşə fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsinə və yeni reallığa adaptasiya olunmasına ehtiyac yarandığını nəzərə
alınaraq Tədris Mərkəzi tərəfindən “Sosial sığorta öhdəliklərinin icrasına nəzarət”
funksional istiqaməti üzrə ixtisasartırma təliminin tədris-mövzu planının layihəsi
hazırlanmış və münasibət bildirilməsi üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir. Tədrismövzu planı əsasında DVX-nin 29.09.2021-ci il tarixli 2117041701010000 nömrəli,
29.10.2021-ci

il

tarixli

2117041701150500

nömrəli

və

10.11.2021-ci

il

tarixli

2117041701191000 nömrəli əmrləri ilə 3 onlayn ixtisasartırma təlimi keçirilmiş və bu
təlimlərdə 120 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
3. Vergilər Nazirliyinin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə
təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”nın
2.9-cu və “Vergi orqanlarında xidmət kanallarından istifadə Qaydaları”nın 1.1-ci
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bəndlərinə əsasən Dövlət Vergi Xidmətinin 16.02.2021-ci il tarixli 2117040100101100
nömrəli əmri ilə 12.12.2020-ci il və 19.12.2020-ci il tarixlərdə imtahanlarda iştirak
etməyən xidmət strukturlarının əməkdaşlarının illik bilik və peşə hazırlığı səviyyəsi
30.01.2021-ci il və 06.02.2021-ci il tarixlərdə yenidən qiymətləndirilmişdir.
Qiymətləndirmə əməkdaşların xidmət yerlərində “Open book” üsulu ilə həyata
keçirilmişdir. Prosesin davamı olaraq Dövlət Vergi Xidmətinin

20.04.2021-ci il tarixli

2117040100333000 nömrəli əmri ilə vergi ödəyicilərinə xidmət strukturlarının təmsilçiləri
üçün tədris qrafikinə uyğun olaraq 21 aprel 2021-ci il tarixdən 8 iyun 2021-ci il tarixədək
distant (məsafədən) təhsilalma forması tətbiq edilməklə ("Zoom" proqram təminatı
vasitəsilə) ixtisasartırma təlimləri keçirilmişdir. Təlimlərdə 151 əməkdaş iştirak etmişdir.
Təlimin sonunda, Dövlət Vergi Xidmətinin 22.06.2021-ci il tarixli 2117040100537200
nömrəli əmri ilə 138 nəfər əməkdaşın illik bilik və peşə hazırlığı səviyyəsi onlayn
qaydada (open book) təkrar yoxlanılmışdır.
Təkrar qiymətləndirmə zamanı əməkdaşların 55 nəfərinin bilik və peşə hazırlığı
səviyyəsi “qənaətbəxş”, 60 nəfərin “qeyri-qənaətbəxş” qiymətləndirilmiş, 10 nəfər iştirak
etməmiş və 13 nəfərin yenidən imtahan verməsi məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir.
Təlimdə bütün modullar üzrə slaydlar, praktiki məsələ və tapşırıqlar, suallar,
keyslər və s. hazırlanmış və təlim prosesində istifadə edilmişdir.
4. Vergilər Nazirliyinin 11.10.2018-ci il tarixli 1817040100875700 nömrəli əmri ilə
təsdiq edilmiş “Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”nın
2.9-cu bəndinə və “Vergi orqanlarında xidmət kanallarından istifadə Qaydaları”nın 1.1-ci
bəndinə əsasən Dövlət Vergi Xidmətinin 19.11.2021-ci il tarixli 2117040101228800
nömrəli əmri ilə bu məqsədlə 20.11.2021-ci il və 27.11.2021-ci il tarixlərdə vergi
ödəyicilərinə xidmət strukturlarının əməkdaşları üçün “Openbook” metodu ilə Tədris
Mərkəzinin Bakı və Şamaxıda yerləşən imtahan otaqlarında və Xidmət mərkəzlərində
imtahanlar təşkil edilmişdir.
Dövlət Vergi Xidmətinin 19.11.2021-ci il tarixli 2117040101228800 nömrəli əmri ilə
keçirilmiş illik bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi nəticəsində 232 nəfər
əməkdaşdan 74 nəfərin bilik və peşə hazırlığı səviyyəsi 75 baldan yuxarı, 121 nəfərin 75
baldan aşağı olması müəyyən edilmiş, 37 nəfər isə qiymətləndirmədə iştirak etməmişdir.
Üzürlü səbəbdən imtahanda iştirak etməyən əməkdaşların təkrar qiymətləndirilməsi
təşkil ediləcək.
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Qiymətləndirmənin nəticələri
16%
32%
qənaətbəxş
qeyri-qənaətbəxş

52%

İştirak etmədi

“Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətinin təşkili Qaydaları”nın 4.1.6-cı
bəndinə əsasən bilik və peşə hazırlığı səviyyəsi 75 faizədək olan təmsilçilər üçün
məsafədən təlim kurslarının təşkili nəzərdə tutulur.
5. Azərbaycan Respublikası 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 əsasən Çağrı Mərkəzinin təmsilçilərinin illik bilik və peşə
hazırlığı Çağrı Mərkəzinin təmsil etdiyi dövlət orqanı (orqanın təlim-tədris funksiyasını
həyata keçirən strukturu) tərəfindən ilkin yoxlanılır və nəticələrinə uyğun olaraq təlimlər
təşkil edilir.
Qaydaların 7.2-ci bəndinə əsasən Çağrı Mərkəzinin 17.11.2021-ci il tarixli
2140030000751100 nömrəli xidməti məktubuna əsasən DVX-nin illik bilik və peşə
hazırlığının yoxlanılması təmsilçinin iş prosesində istifadə etmək üçün zəruri səviyyədə
bilməli olduğu mövzular üzrə 18.12.2021-ci il tarixdə qiymətləndirmə keçirilmişdir.
Qiymətləndirmədə 43 nəfər əməkdaş iştirak etmiş və hamı müvəffəqiyyət qazanmışdır.
6. Dövlət vergi orqanları tərəfindən hesablanmış vergilər, faizlər və tətbiq edilmiş
maliyyə sanksiyaları üzrə dövlət büdcəsinə yaranmış borcların (həmçinin sosial sığorta
haqları, faizlər, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları), vergi orqanları tərəfindən tətbiq
edilmiş inzibati cərimələrin, vaxtında təqdim edilməmiş bəyannamələrin və hesabatların
alınması sahəsində görülən işlərin səmərəliyinin artırılması məqsədilə DVX-nin
30.11.2021-ci il tarixli 2117041701288900 nömrəli əmri ilə Tədris Mərkəzi tərəfindən
təqdim edilmiş tədris-mövzu planı əsasında 03.12.2021-ci il tarixdən 07.01.2022-ci il
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tarixədək olan dövr ərzində onlayn formatda ixtisasartırma kursu keçirilir. İxtisasartırma
kursu 182 saat təşkil etmişdir.
İxtisasartırma kursları üzrə dərs yükünün ümumi həcmi 353 saat təşkil etmişdir

“Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” ilkin hazırlıq kursları üzrə:
Hesabat dövründə stajçı kimi dövlət orqanlarına işə qəbul edilən əməkdaşlar
üçün Tədris Mərkəzində “Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” mövzusu üzrə 11 ənənəvi
üsulla, 1 onlayn rejimdə ilkin hazırlıq təlimi və 1 məsləhət xarakterli qısamüddətli təlim
keçirilmişdir. Təlimlərə 204 nəfər əməkdaş cəlb edilmişdir.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Peşə hazırlığının ümumi
əsasları
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları
Təxirə salınmış
(məsləhət saatı)
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları (təkrar, onlayn)
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları (təkrar)
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları
Peşə hazırlığının ümumi
əsasları

Cəmi:

05.07.21-19.08.21

15

7

52,5

66,2

13,7

22

05.07.21-19.08.21

22

22

67,4

84,4

17,0

6

11

5

20

05.07.21-19.08.21

20

20

67,0

83,5

16,5

6

12

2

69

19.08.21-27.08.21

8

09.09.21-16.10.21

8

1

57,9

68.0

10,1

7

-

1

-

9

13.09.21-26.10.21

9

5

66,7

83,7

17,0

4

3

2

-

10

13.09.21-26.10.21

10

10

64,5

83,8

19,3

1

8

1

11

11.10.21-25.11.21

10

10

64.1

84,7

20,6

1

9

-

10

15.11.21-26.11.21
(24.12.2021)

9

3

51,8

61,1

9,3

6

3

-

9

15.11.21-10.01.22

12

15.11.21-28.12.21

2

5

4

9

15.11.21-10.01.22

8

29

50

204

Müvəffəq qiymət almışlar

15

Təlimin
keçirilmə
tarixi

İmtahanda iştirak etmişlər

Fərq (+, -)

2

Peşə hazırlığının ümumi
əsasları

Qrup üzrə yekun qiymətləndirmənin
nəticəsi

1

Qruplar

Təlimlərə cəlb edilmiş dinləyicilərin
sayı

s/s

Qrup üzrə sınaq qiymətləndirmənin
nəticəsi

Stajçı əməkdaşlar üçün “Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları” mövzusu üzrə təlimlər barədə məlumat
Qiymət, faizlə

0-70

71-80

81-90

91-100

8

4

3

-

Pandemiya ilə əlaqədar imtahan təxirə salınmışdır

46,8
11

9

67,9

77,5

59,4
114

87

60,9

78,1

17,2

8

6

Cədvəldən göründüyü kimi, peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları təlimlərində
dinləyicilərin

biliklərinin

ilkin

qiymətləndirilməsinin

nəticəsi

60,9%,

yekun

qiymətləndirmənin nəticəsi isə 78,1% olmuşdur. İlkin və yekun qiymətləndirmə
arasındakı fərq +17,2 bənd təşkil etmişdir (pandemiya ilə əlaqədar təxirə salınmış
imtahanın nəticəsi istisna olmaqla).
Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları kurslarında ilkin və yekun qiymətləndirmənin
nəticələri (2013-2021-ci illərlə müqayisəli)
Основной

İlkin

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной

Основной

Основной
Основной

Yekun

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2020-ci və 2021-ci illər ərzində Peşə fəaliyyətinin ümumi əsasları kurslarının
müvəffəqiyyəti
4.6

2020

2021
19,0

13,8
29,2

23,0
49,0

52,4

Основной

9,0

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

İlkin nəticələrə görə 2021-ci ildə keçirilən imtahanlardan “qeyri-kafi” qiymət
alanların, o cümlədən təkrar imtahandan “qeyri-kafi” qiymət alanların say nisbətində
2020-ci ilə nisbətən artım müşahidə edilmişdir.
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Vergi inzibatçılığının bütün sahələri üzrə təqdimatlar, praktiki məsələ və tapşırıqlar,
suallar, keyslər və s. hazırlanmış və tədris prosesində istifadə edilmişdir.
Bundan başqa, təlim materialları mütəmadi olaraq Tədris Mərkəzinin elektron
resurslarında yenilənir və yerləşdirilir. Onlayn rejimdə təşkil edilən ixtisasartırma
kurslarının təlim materialları təlimçilər və ya Tədris-metodika şöbəsinin əməkdaşları
tərəfindən dinləyicilərə təqdim edilir.
Peşə hazırlığı təlimləri üzrə dərs yükünün ümumi həcmi 1983 akademik saat təşkil
etmişdir
Qısamüddətli təlimlər üzrə:
1. Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarının və Mərkəzin müvafiq
tədris şöbələrinə təhkim olunmuş daxili təlimçilərin vergilər və vergitutma sahəsində
biliklərinin təkmilləşdirilməsi, vergi qanunvericiliyinə zəruri dəyişikliklərə dair təkliflərin
hazırlanması məqsədilə Mərkəzin 18.01.2021-ci il tarixli 2195040100004500 nömrəli
əmri ilə 19.01.2021-29.04.2021ci il tarixlərdə ardıcıl olaraq 14 təlim keçirilmişdir. Təlimdə
22 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
2. Dövlət Vergi Xidmətinin 12.02.2021-ci il tarixli 2117041700124500 nömrəli əmri
ilə 15 fevral 2021-ci il tarixdən 18 fevral 2021-ci il tarixədək “Müvəqqəti saxlanma yeri
şöbəsində xidmətin təşkili” mövzusunda distant (məsafədən) təhsilalma forması tətbiq
edilməklə (“Zoom” proqramı vasitəsi ilə) təlim təşkil edilmişdir. Təlimə Dövlət Vergi
Xidmətinin 12 nəfər əməkdaşı dinləyici qismində cəlb edilmişdir Təlimin sonunda
keçirilmiş qiymətləndirmənin nəticələri məqbul olmuşdur.
3. Dövlət Vergi Xidmətinin 16.02.2021-ci il tarixli 2117041700127600 nömrəli əmri
əsasında vergi orqanları əməkdaşlarının beynəlxalq maliyyə və mühasibat uçotu
sahəsində bilik və peşə hazırlığının artırılması məqsədilə “Maliyyə uçotu” mövzusunda
distant (məsafədən) təhsilalma forması tətbiq edilməklə ("Zoom" proqram təminatı
vasitəsi ilə) 17 fevral 2021-ci il tarixdən 5 may 2021-ci il tarixədək olan dövrdə ardıcıl
olaraq 21 təlim keçirilmişdir. Təlimçi qismində Gənc Mühasiblər İctimai Birliyinin eksperti,
ACCA və mühasibat uçotu üzrə mütəxəssis Simnar Paşazadə iştirak etmişdir. Təlimdə
210 nəfər əməkdaş onlayn rejimdə iştirak etmişdir.
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4. “Kəndlərdə sahibkarlığın və özünüməşğulluğun inkişafı” layihəsi çərçivəsində 14
mart 2021-ci il tarixdə “Dövlət tərəfindən sahibkarlığın təşviqi siyasəti, sahibkarlığa
başlamanın hüquqi prosedurları və vergi uçotu” mövzusunda təlim keçirilmişdir.
Təlimdə iştirakçılar sahibkarlığa başlamağın yolları, hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı prosedurları, vergi ödəyicilərinin uçotu, təsərrüfat subyektlərinin vergi uçotu
və icarə müqavilələrinə olan tələblər, banklarda sahibkarlıq məqsədi ilə hesabların
açılması qaydaları, sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması, ləğvi və bərpası qaydaları
barədə məlumatlar almışlar.
5. Dövlət Vergi Xidmətinin 15.03.2021-ci il tarixli 2117041700224200 nömrəli
əmrinə əsasən 16 mart 2021-ci il tarixdə Dövlət Vergi Xidmətinin rəhbər vəzifəli
şəxslərinin iştirakı ilə videoformat şəklində “Azərbaycanda antikorrupsiya strategiyası və
gələcəyə baxış” mövzusunda təlim keçirilmişdir.
Tədbirdə əsas məruzəçi qismində Açıq hökumətin təşviqinə dair Hökumət –
Vətəndaş Cəmiyyəti – Dialoq Platformasının, Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHTlərin Məlumat və Əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru, “Konstitusiya Araşdırmaları
Fondu”nun Prezidenti Əliməmməd Nuriyev, Dövlət Vergi Xidmətinin İnsan resursları baş
idarəsinin rəis müavini Toğrul Əhmədov “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Milli Strategiya və ondan irəli gələn Fəaliyyət Planı” mövzusu üzrə və
Daxili təhlükəsizlik baş idarəsinin rəis müavini Şahin Səfərov dövlət vergi orqanlarında
korrupsiyaya qarşı mübarizə tədbirləri barədə çıxış etmişdir.
Təlimrdə Dövlət Vergi Xidmətinin 53 nəfər əməkdaşı dinləyici qismində və
İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən digər dövlət xidmətlərinin vəzifəli
şəxsləri də iştirak etmişdir.
6. Dövlət Vergi Xidmətinin 15.03.2021-ci il tarixli 2117040100227400 nomrəli əmri
ilə 17.03.2021-ci il tarixdə dövlət vergi orqanlarının əməkdaşları üçün “Vergi auditi
sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən yoxlayıcı əməkdaşların əsas fəaliyyət göstəricilərinin
izahı” mövzusunda onlayn rejimdə təlim keçirilmişdir. Təlimdə 197 nəfər əməkdaş iştirak
etmişdir.
7. Dövlət Vergi Xidmətinin Dövlət qeydiyyatı baş idarəsinin 10.03.2021-ci il tarixli
2117030007027200 nömrəli və 21.06.2021-ci il tarixli 2117041700562700 nömrəli
xidməti məktubları əsasında 30.03.2021-ci il və 24.06.2021-ci il tarixdə “Kommersiya
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hüquqi şəxslərin elektron dövlət qeydiyyatı sahəsində aparılmış islahatlar” mövzusunda
onlayn rejimdə təlimlər keçirilmişdir.
8. Dövlət Vergi Xidmətinin 30.03.2021-ci il tarixli 2117040100266500 nömrəli əmri
ilə 02-04, 09-11.04.2021-ci il tarixlərdə Tədris Mərkəzinin Şamaxıda yerləşən inzibati
binasında, 17, 24.04.2021-ci il tarixlərdə Bakı şəhərində yerləşən binasında “Təlimçilərin
təlimi”

mövzusunda

təlim

leçirilmişdir.

Əsas

məqsəd

daxili

təlimçi

heyətinin

formalaşdırılmasından ibarət olmuşdur. Təlimdə 18 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
9. Dövlət Vergi Xidmətinin 16.06.2021-ci il tarixli 2117041700546100 nömrəli əmri
ilə 21-25.06.2021-ci il tarixlərdə Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun vəzifəli
şəxslərinin iştirakı ilə “Vergi hüquqpozmaları üzrə məhkəməyədək icraat zamanı
sübutların əldə olunmasının, yoxlanılmasının və rəsmiləşdirilməsinin aktual problemləri”
mövzusunda onlayn reyimdə təlim keçirilmişdir. Təlimdə 14 nəfər əməkdaş iştirak
etmişdir.
10. 16-17 iyun 2021-ci il tarixlərdə Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin
əməkdaşları Ülkər Kazımovanın, Rəşad Əhmədovun və Dövlət Vergi Xidmətinin İdxalİxrac Əməliyyatları üzrə Nəzarət Baş İdarəsinin əməkdaşı Adil Vahidovun təqdimatında
“Vergi və gömrük qanunvericiliyi” mövzusunda təlim keçirilmişdir
Təlimdə iştirakçı qismində “Bank Respublika” ASC-nin Kiçik və orta sahibkarlıq
kreditləri departamentinin, Korporativ kreditlər departamentinin və bankın digər
strukturlarının əməkdaşları iştirak etmişdir.
11. Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri, Azərbaycan
Respublikası Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov tərəfindən 11 yanvar 2021-ci
il tarixdə təsdiq edilmiş “Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın
Biznesə başlama, vergi və hesabatlılıq işçi qrupunun 2021-ci il üzrə Fəaliyyət Planı”nın
“Biznesə başlama” hissəsinin 7-ci bəndində kommersiya hüquqi şəxslərin elektron dövlət
qeydiyyatı ilə bağlı Dövlət Vergi Xidməti və yerli vergi orqanlarının qeydiyyat, uçot və
xidmət, o cümlədən Çağrı Mərkəzinin əməkdaşları üçün Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə onlayn rejimdə Dövlət qeydiyyatı baş idarəsi tərəfindən 24 iyun 2021-ci il tarixdə təlim
keçirilmişdir.

Təlimdə

43

nəfər

iştirak

etmişdir

(AVİS

qeydiyyat

nömrəsi:

2117030017917500).
12. Dövlət vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin artırılması, göstərilən xidmətlərdən ödəyicilərin məmnunluq səviyyəsinin
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artırılması, vergi orqanlarının nüfuzunun daha da yüksəldilməsi və vergi ödəyicilərinə
xidmətlərin göstərilməsi zamanı əməkdaşların bu sahədə bacarıqlarının artırılması üçün
vergi ödəyicilərinə xidmət strukturlarının əməkdaşlarına spesifik təlimlərin keçirilməsi
məqsədilə “FireWorks HRM” şirkəti tərəfindən təklif olunan 6 sessiyadan ibarət
“Problemli müştərilərlə işləmə texnikaları və stresin idarə olunması” mövzusunda vergi
ödəyicilərinə xidmət strukturlarının əməkdaşları üçün DVX-nin 25.06.2021-ci il tarixli
2117040100588400 nömrəli əmri ilə 03, 10, 17.07.2021-ci il tarixlərdə təlimlər
keçirilmişdir. Təlimdə 254 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
13. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 noyabr 2020-ci il tarixli 448
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların ixrac qeydi ilə satışı Qaydası”nın aktual
əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası İqtisadi İslahatların
Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin, Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi siyasəti baş
idarəsinin, İnsan resursları baş idarəsinin və Tədris Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı,
Kapital Bank “ASC”-nin dəstəyi ilə Mərkəzi Şamaxı rayonu Nağaraxana kəndində
yerləşən kompleksində DVX-nin 29.06.2021-ci il tarixli 2117040100592900 nömrəli əmri
ilə 30.07.2021-ci il tarixdə “Malların ixrac qeydi ilə satışı qaydaları və vergitutma
məsələləri” mövzusunda məlumatlandırıcı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə 47 nəfər
əməkdaş iştirak etmişdir.
14. Dövlət vergi orqanlar əməkdaşlarının korrupsiya ilə mübarizə sahəsində
maarifləndirilməsi məqsədilə DVX-nin 27.07.2021-ci il və 03.08.2021-ci il tarixli
2117041700731300 və 2117041700766900 nömrəli əmrləri ilə 30.07.2021-ci il və
06.08.2021-ci il tarixlərdə 3 saylı ƏVİ-də və 12 saylı ƏVBİ-də “Korrupsiyaya qarşı
mübarizə, maraqlar toqquşması və məlumat təhlükəsizliyi” mövzusunda Tədris
Mərkəzinin və EKVİTA MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə
60 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
15. DVX-nin 02.08.2021-ci il tarixli 2117041700758600 nömrəli əmri ilə “Cinayət
tərkibi yaradan borc materiallarının hazırlanması və aidiyyəti üzrə göndərilməsi”
mövzusunda 05.08.2021-ci il tarixdə Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırılması Baş
İdarəsinini əməkdaşları üçün təlim keçirilmişdir. Təlimdə 8 nəfər əməkdaş iştirak
etmişdir.
16. Tədris Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun birgə
təşkilatçılığı ilə 12.10.2021-21.10.2021-ci il tarrixlərdə DVX-nun 06.10.2021-ci il tarixli
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2117040101046400

nömrəli

əmri

“Aktivlərin

ilə

qiymətləndirilməsi

və

onun

xüsusiyyətləri” mövzusunda silsilə təlimlər təşkil edilmişdir. Təlimçi qismində Baş
Prokurorluğun peşəkar əməkdaşları iştirak etmişlər. Təlimdə 82 nəfər əməkdaş iştirak
etmişdir.
17. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 3.4-cü
maddəsinə əsasən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi
şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna
olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri, orta sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə
təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri peşəkar
mühasiblərdən ibarət olduğu nəzərə alınaraq DVX-nin 28.10.2021-ci il tarixli
2117041701145300 nömrəli əmri ilə 19.10.2021-ci il tarixdən 13.01.2022-ci ilədək olan
dövrdə

“İctimai

sektor

üçün

peşəkar

mühasib

sertifikatı

imtahanına

hazırlıq”

mövzusunda kənar təlimçinin iştirakı ilə silsilə təlimlər keçirilir. Təlimlərdə 34 nəfər
əməkdaş iştirak edir.
18. Dövlət Vergi Xidmətinin müvafiq strukturlarının əməkdaşlarının transfer
qiymətlərinin müəyyən edilməsi və tətbiqi qaydalarına dair bilik və bacarıqlarının inkişaf
etdirilməsi zərurətini nəzərə alaraq DVX-nin 05.10.2021-ci il tarixli 2117041701028300
nömrəli əmri ilə 06.10.2021-22.10.2021-ci il tarixlərdə “Transfer qiymətləri” mövzusunda
silsilə təlimlər təşkil edilmişdir. Təlimlərdə 18 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
19. Əməkdaşların peşə hazırlığının artırılması və bu sahədə mövcud olmuş
pozuntuların

qarşısının

alınması

məqsədilə

DVX-nin

12.11.2021-ci

il

tarixli

2117041701205200 nömrəli əmri ilə “Vergi hüquqpozmaları üzrə məhkəməyədək icraat
zamanı sübutların əldə olunmasının, yoxlanılmasının və rəsmiləşdirilməsinin aktual
problemləri” mövzusunda 15.11.2021-19.11.2021-ci il tarixlərdə Vergi Cinayətlərinin
İbtidai Araşdırılması Baş İdarəsinini əməkdaşları üçün təlimlər təşkil edilmişdir.
Təlimlərdə 21 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
20. Yoxlama və cinayət xarakterli materialların ekspertizası zamanı aşkar edilən
nöqsanların müzakirəsi və aradan qaldırılması məqsədilə DVX-nin 17.11.2021-ci il tarixli
2117041701226300 nömrəli əmri ilə, Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Məhkəmə
işlərində uduzma hallarını doğuran səbəblər və digər çətinliklərin müzakirəsi”
mövzusunda hüquq sahəsində fəaliyyət göstərən əməkdaşlar üçün qısamüddətli təlim
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keçirilmişdir. 27 nəfər əməkdaş əyani formada, 176 nəfər əməkdaş isə “Zoom” proqramı
vasitəsilə təlimdə onlayn iştirak etmişdir.
21. Dövlət Vergi Xidmətinin İnsan Resursları Baş İdarəsi və Tədris Mərkəzinin
əməkdaşları üçün icbari tibbi sığorta sahəsində məlumatlandırma məqsədilə 15 dekabr
2021-ci il tarixində distant (məsafədən) formada “İcbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfi”
mövzusunda təlim təşkil olunmuşdur. Təlimi İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin
Tibbi İddialar departamentinin Tibbi ekspertizanın texniki qaydaları şöbəsinin müdiri
Səbinə Quliyeva aparmışdır. Təlimin əsas məqsədi vergi orqanları əməkdaşlarının icbari
tibbi sığorta sisteminin məqsədi və əhəmiyyəti, xidmətlər zərfi, əhaliyə verəcəyi faydalar
və istifadə qaydaları haqqında məlumatlılıq səviyyəsinin artırılmasından ibarət olmuşdur.
22. Dövlət Vergi Xidmətinin 06.12.2021-ci il tarixli 2117040101322300 nömrəli əmri
ilə “Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı ictimaiyyətin və vergi orqanı
əməkdaşlarının maarifləndirilməsi və maarifləndirilməsi üzrə qrfafik”ə uyğun olaraq 15,
16, 17. 18, 20, 21, 23 və 24.12.2021-ci il tarixlərdə DVX-nin tabeliyində olan struktur
bölmələrində onlayn maarifləndirmə işləri ilə bağlı təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə 3081
nəfər vergi orqanı əməkdaşı iştirak etmişdir.
Qısamüddətli təlimlər üzrə dərs yükünün ümumi həcmi 298 akademik saat təşkil
etmişdir
Statistika
2021-ci il üzrə dinləyicilər və təlim saatları barədə məlumat

Təlim növləri
1
2
3

Peşə faəliyyətinin ümumi
əsasları təlimləri
İxtisasartırma təlimləri
Qısamüddətli təlimlər və
seminarlar
Cəmi:

Dinləyicilərin
sayı

Təlim saatları
Cəmi
(saat)

Tədris
Mərkəzi

DVX

Kənardan
cəlb edilmiş

204

1983

893

1050

40

501

353

216

137

-

4246

298

65

46

187

4951

2610

1174

1233

227

Dərs saatlarının bölgüsü
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Təlimçilər üzrə dərs saatlarının
bölgüsü

Təlimlər üzrə dərs saatlarının bölgüsü
14%

9%

11%

44%
47%
75%
İxtisasartırma təlimləri

Tədris Mərkəzi

Dövlət Vergi Xidməti

Kənardan cəlb edilmiş

Peşə hazırlığı təlimləri

Hesabat dövründə təlimlərdə 1880 nəfər dövlət vergi orqanı əməkdaşı iştirak etmiş,
dərs yükünün ümumi həcmi 2610 saat olmuşdur.
İxtisasartırma təlimləri üzrə dərs
yükünün bölgüsü

Peşə hazırlığı təlimləri üzrə dərs
yükünün bölgüsü

2%

39%
61%

DVX-nin Tədris Mərkəzi

Dövlət Vergi Xidməti

Xidmət Mərkəzlərinin təmsilçilərinin
təlimi üzrə dərs yükünün bölgüsü

53%

DVX-nin Tədris Mərkəzi
Kənar təlimçilər

Dövlət Vergi Xidməti

Qısamüddətli təlimlər üzrə dərs
yükünün bölgüsü

22%

22%
63%
78%

DVX-nin Tədris Mərkəzi

45%

Dövlət Vergi Xidməti

DVX-nin Tədris Mərkəzi
Kənar təlimçilər

15%

Dövlət Vergi Xidməti
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Seminarların və digər tədbirlərin təşkili və keçirilməsi üzrə:
1. 9 fevral 2021-ci il tarixdə Tədris Mərkəzi tərəfində onlayn rejimdə Vergi
Məcəlləsinin 32-35-ci maddələrinin müzakirəsi ilə bağlı seminar təşkil edilmişdir.
2. Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı Dövlət Vergi Xidmətinə ünvanlanmış
suallarlın cavblandırılmasına yönəldilmiş izahat məktublarının müzakirəsi ilə bağlı
08.02.2021-28.06.2021-ci il tarixlərdə Tədris Mərkəzində 18 seminar keçirilmişdir.
3. 18 və 23 fevral 2021-ci il tarixlərdə “Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə
məsuliyyət” mövzusunda onlayın formatda elmi seminar keçirilmişdir.
4. 4 mart 2021 ci il tarixdə Vergi Məcəlləsinin 79-81 və 145-148-ci maddələrinin
müzakirəsi ilə bağlı seminar keçirilmişdir.
5. 14.03.2021-ci il tarixdə KOBİA, DMA və Odlar Yurdu İB-nin təşkilatlçılığı ilə
"Dövlətin sahibkarlığı təşviqi siyasəti və sahibkarlığa başlamanın hüquqi prosedurları
mövzusunda seminar keçirilmişdir.
6. Tədris Mərkəzinin "Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsi"in bilavasitə iştirakı ilə
28.01.21-ci il tarixdə Xəlil Əfəndiyev “Bazar və transfer qiyməti”, 04.02.2021-ci il tarixdə
Nazim Əliyev “Dövlət vergi orqanları, onların hüquq və vəzifələri. Kommersiya (vergi)
sirri”, 20.04.2021-ci il tarixdə Şahzadə Mədətova “Əmlak vergisi” mövzularında
seminarlar keçirmişlər.
7. Tədris Mərkəzinin 19.03.2021-ci il tarixli 2195030000121800 nömrəli əmri ilə
31.03.2021-ci il tarixdə “Əmək münasibətlərinin qeyri-rəsmi məğulluğun aradan
qaldırılmasına təsiri” mövzusunda onlayn rejimdə seminar keçirilmişdir.
Seminarda bu istiqamətdə mövcud olan normativ-hüquqi bazadan və Dövlət Vergi
Xidməti tərəfindən qeyri-rəsmi məşğulluğun aradan qaldırılması istiqamətində görülən
işlər, “Əmək müqaviləsi və mülki xarakterli müqavilələr arasında mövcud olan oxşarlıq
və fərqliliklərin hüquqi aspektdən təhlili” və “Qeyri-leqal məşğulluğun leqallaşdırılması
istiqamətində vergi nəzarət tədbirləri” mövzusunda müzakirələr aparılmışdır. Seminarda
58 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
8. Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin əməkdaşlarının iştirakı ilə onlayn
rejimdə 03.06.2021-ci il tarixdə “Əmək münasibətlərinin nizamlanması və vergitutma
məsələləri” mövzusunda seminar keçirilmişdir. Seminarda əmək münasibətlərinin
xarakteri, əmək münasibətləri ilə mülki hüquqi münasibətlər arasındakı fərq, əmək
münasibətlərinin rəsmiləşməsində istinad olunan qanunvericilik bazası, əmək normaları,
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əməyin ödənilməsi normaları, qaydaları və təminatları və əmək münasibətlərində
vergitutma məsələləri geniş müzakirə edilmişdir. Seminarda 18 nəfər əməkdaş iştirak
etmişdir.
9. Tədris Mərkəzinin 9 dekabr 2021-ci il tarixli 2195030000557900 nömrəli xidməti

məktubuna uyğun olaraq 15 dekabr 2021-ci il tarixdə “İcbari tibbi sığortanın Xidmətlər
Zərfi” mövzununda görüş keçirilmişdir. Təlimçi qismində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyinin Tibbi İddialar Departamentinin Tibbi ekspertizanın texniki qaydaları
şöbəsinin müdiri Səbinə Quliyeva çıxış etmişdir. Tədbirdə dövlət vergi orqanlarının
əməkdaşları iştirak etmişdir.

Elmi tədqiqat işi;
1. Tədris Mərkəzinin Elmi Şurasının 8 may 2021-ci il tarixli iclasında qəbul olunmuş
qərara əsasən, 2021-ci il üzrə elmi-tədqiqat mövzusu “Vergidən yayınma əməllərinə
görə cinayət məsuliyyəti (beynəlxalq təcrübənin müqayisəli təhlili əsasında)” adında
təsdiq olunmuşdur. Tədqiqat işi müəyyən olunmuş plan üzrə başa çatdırılmış, hazırda
üzərində son tamamlanma və elmi redaktə işləri aparılır. Tədqiqat işində mövzunun
aktuallığı əsaslandırılmış, müəyyən elmi yeniliklər əldə olunmuşdur. İşdə vergilərin
tarixən siyasi-hüquqi sistemin, o cümlədən dövlətlərin maliyyə ehtiyatlarının əsas
mənbəyi olduğu, sivil cəmiyyətlərdə vergi sisteminin, ilk növbədə, iqtisadi və sosial
siyasətin məqsədləri üçün istifadə edildiyi, bu baxımdan vergi və vergitutmanın həmçinin
iqtisadi-sosial mədəniyyətin mühüm tərkib elementləri kimi çıxış etdiyi qeyd olunmuş,
müasir dövrdə vergi orqanı və vergi ödəyicisi arasında qarşılıqlı inam atmosferinin
yaradılmasının, vergi öhdəliklərinin könüllü icrasının, vergi hüquq pozuntusu hallarına
görə məsuliyyətin həllində diferensial yanaşmanın tətbiqinin, vergini ödəməkdən
yayınma halları ilə mübarizədə səmərəliliyə nail olunmasının və s. bu kimi məsələlərin
əhəmiyyətliliyi vurğulanmışdır.
Tədqiqat

işində,

eyni

zamanda,

son

illərdə

ölkəmizdə

cəza

siyasətinin

humanistləşdirilməsi, cəmiyyətdən təcridetmə ilə əlaqədar olmayan alternativ cəza
tədbirlərinin tətbiqi, cinayətlərin dekriminallaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən
islahatlar çərçivəsində qanunvericilikdə, xüsusən, iqtisadi fəaliyyət sferasında törədilən
ictimai təhlükəli əməllərə görə məsuliyyət nəzərdə tutan cinayət-hüquqi normalarda
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sanksiyaların yumşaldılması və s. üzrə mühüm dəyişikliklərin baş verdiyi qeyd edilmişdir.
Bu dəyişikliklərin ümumən ölkəmizin iqtisadi siyasətinin məzmununa uyğun olduğu
göstərilmişdir. Bununla belə, diqqətə çatdırılmışdır ki, vergidən yayınma əməlləri
nəticəsində dövlətlər nəhəng məbləğdə zərərə məruz qalır ki, bu da həmin növ əməllər
ilə

mübarizənin

öyrənilməsini

gücləndirilməsini,

zəruri

edir.

bu

Vergiləri

sahədə

qabaqcıl

ödəməkdən

beynəlxalq

yayınma

təcrübənin

cinayətləri

predikat

cinayətkarlığın təzahürü olduğundan, əsasən, digər növ iqtisadi cinayətlər ilə birlikdə
törədilir. Maliyyə xarakterli cinayətlərdə, bir qayda olaraq, iştirakçılar arasında əlbirliyin
olması bu əməllərin ifşasına çətinliklər yaradır. Müasir elmi-texnki və rəqəmsallaşma
şəraitində bu növ əməllər ilə səmərəli mübarizənin aparılmasından ötrü ayrı-ayrı
ölkələrin hüquq mühafizə orqanları arasında sərbəst informasiya mübadiləsinin mövcud
olması zəruri şərtlərdən biri sayılır. Vergilərin ödənilməməsi əməllərinə görə məsuliyyətin
həllində tamamilə yeni bir yanaşmanın sərgilənməsinə ehtiyacın olduğu qeyd olunur.
Vergilərin qəsdən ödənilməməsi və ya qəsdən ödənilməməsinin sübuta yetirilməsi
hallarına vergi qanunvericiliyinin tələblərinin formal pozuntusu kimi baxılması və bu növ
işlərin inzibati məsuliyyət qaydasında həll edilməsi təklif olunur. İşdə beynəlxalq
təcrübənin öyrənilməsi əsasında vergiləri ödəməkdən yayınma əməlləri ilə cinayəthüquqi mübarizənin optimallaşdırılmasına xidmət edən digər təkliflər irəli sürülür.
Tədqiqat işinin tam yekunlaşdıqdan sonra DVX-nə təqdim olunması nəzərdə tutulur.
2. Tədris və metodika şöbəsinin rəisi Ramiz Məhərrəmov iddiaçı Arzu Xasay qızı
Abdullayevanın 5301.01 “Daxili siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə “Problemli
kreditlər portfelinin səmərəli istifadə edilməsinin bankın dayanaqlığına təsirinin
qiymətləndirilməsi” movzusunda iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün
təqdim etdiyi dissertasiya işində rəsmi opponent kimi çıxış etmişdir.
3.

Tədris

və

metodika

şöbəsinin

rəisi

Ramiz

Məhərrəmov

Əbdülrəhim

Əbdülrəhman oğlu Dadaşovun 5301.01 “Daxili siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə
“İxracatçı fermer təsərrüfatlarının maliyyələşdirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”
movzusunda iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi
dissertasiya işinə rəy vermişdir.
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Elmi məqalələr və nəşriyyat işi:
1. Zabaykal Dövlət Universitetinin nəşriyyatında Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsini
icra edən Mirəli Kazımovun və Mərkəzin Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi
Nazim Əliyevin, Vitaliy Burov və digər xarici ölkə alimlərin həmmüəllifliyi ilə hazırlanmış
“Противодействие

теневой

экономике

и

определение

ее

масштабов:

отечественный и зарубежный опыт (теория и практика) (Countering the Shadow
Economy and Detemining its Scale: National and Foreign Experience (the Theory and
Practice)” adlı monoqrafiya 2021-ci ilin əvvəlində işıq üzü görmüşdür. Birgə layihənin
məhsulu olan əsərdə gizli iqtisadiyyatın tədqiqinin nəzəri və metodoloji məsələləri
işıqlandırılmış, gizli iqtisadiyyatın miqyasının müəyyən edilməsinin metodları nəzərdən
keçirilmiş, bu neqativ hadisə ilə mübarizəyə dair elmi yanaşmalar təhlil edilmiş, praktiki
nümunə kimi bəzi ölkələrdə gizli iqtisadiyyatın miqyas göstəriciləri öz əksini tapmışdır.
İngilis dilində xülasələri olan monoqrafiya Zabaykal Dövlət Universiteti tərəfindən istifadə
üçün Rusiya Federasiyası ilə yanaşı, MDB-nin bir sıra dövlətlərinə, o cümlədən Çin Xalq
Respublikasının və Sinqapurun təhsil müəssisələrinə göndərilmişdir;
2. Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsini icra edən Mirəli Kazımov, Mərkəzin Elm,
innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi Nazim Əliyev və həmin şöbənin əməkdaşı
Şahzadə Mədətovanın Springer beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sisteminə
daxil olan nəşrdə (Springer International Publishing) aşağıdakı məqaləsi çap
olunmuşdur:
“Fuzzy Regulation Model of the Interaction Between the State and Economic
Subject Within the Shadow Economy and Tax Field”. 14th International Conference on
Theory and Application of Fuzzy Systems and Soft Computing - ICAFS-2020. ICAFS
2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, AISC 1306, pp. 223-229,
Springer,

Cham.

2021

(Mirəli

Kazımov,

Nazim

Əliyev,

Şahzadə

Mədətova)

https://doi.org/10.1007/978-3-030-64058-3_27;
3. “Analysıs of tax revenues on the sectors of economy” (İqtisadiyyatın sahələri
üzrə vergi daxilolmalarının təhlili), Azərbaycanın vergi jurnalı, 2020, № 1 (140), s. 81-90
(Mirəli

Kazımov,

Şahzadə

Mədətova)

(2021-ci

ildə

çap

olunmuşdur)

https://disk.yandex.ru/i/5hBDb8AFAld2sA;
4. Azərbaycanda vergi potensialı və həyata keçirilən vergi islahatları // AMEA-nın
Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, 2020 (iyul-avqust), s. 109-115 (Nazim Əliyev, Şahzadə
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Mədətova,

Xəlil

Əfəndiyev),

(2021-ci

ildə

çap

olunmuşdur)

http://economics.com.az/.../2020_4/14.Shahzade_yeni.pdf;
5. Некоторые особенности дифференциации уголовной ответственности по
законодательству Азербайджанской Республики / Пути развития правовой науки в
современных условиях: Материалы ХІ Международной научной конференции. К.:
ДУИТ, 22-23 апреля 2021 г. С. 135-140.
6. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi Əsərlər” adlı jurnalında “Vergi siyasətinin
iqtisadi inkişafa təsirinin xüsusiyyətləri” adlı məqalə çap edilmişdir.
7. Tədris və metodika şöbəsinin rəisi Ramiz Məhərrəmov tərəfindən "Vergi
öhdəliklərinin icrasının nəzəri və praktiki aspektləri" mövzusunda "Vergi xəbərləri"
jurnalına çapa məqalə təqdim edilmişdir.
8. Vergi inzibatçılığının tədrisi şöbəsinin əməkdaşının "Müasir marketinq
metodlarinin rəqəmsallaşan milli iqtisadiyyata tətbiqi məsələləri" mövzusunda məqaləsi
Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin Elmi-jurnalında çap olunmuşdur (“Kənd Təsərrüfatının
İqtisadiyyatı” elmi-praktik jurnalının 2021, № 2 (36).
9. Vergidən yayınma cinayətlərinə görə məsuliyyətin səciyyəvi xüsusiyyətləri/
Юридические науки и образования (Juridical sciences and education) jurnalı
tərəfindən çap üçün qəbul olunmuşdur (Nazim Əliyev, Xəlil Əfəndiyev, Nərmin Rəhimli).
10. Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsini icra edən Mirəli Kazımov və Mərkəzin Elm,
innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi Nazim Əliyev Rusiya, Qazaxıstan və Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə üzv olan digər ölkələrin alimlərindən ibarət beynəlxalq müəlliflər
kollektivinin

“Müasir

pandemiya

reallığının

çoxcəhətliliyi”

(Многогранность

современной пандемической реальности) adlı multidissiplinar monoqrafiyası SanktPeterburq

şəhərində

işıq

üzü

görmüşdür

(Многогранность

современной

пандемической реальности: Коллективная монография / под редакцией проф.
Е.С.Вылковой. СПб.: Издательско-полиграфическая ассоциация высших учебных
заведений, 2021. 300 с.
Keyfiyyət təminatı məsələləri üzrə:
Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Markəzi tərəfindən 2021-ci il ərzində təşkil olunan
təlimlər zamanı ümumilikdə 223 təlim sessiyası və 1 tədbir üzrə məmnunluq sorğusu
keçirmişdir. Təlimlərin sonunda iştirakçılar arasında Anonim Online Sorğu Anketi
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paylanaraq 1538 nəticə əldə olunmuşdur. Anketlər təhlil olunduqdan sonra onlara dair
təkliflər müvafiq qaydada Mərkəzin rəhbərliyinə təqdim edilmişdir. Habelə, Tədris
Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan bütün təlim və seminarlarda müşahidəçi qismində iştirak
edilmişdir.
Keyfiyyət

təminatı

bölməsi

tərəfindən

2021-ci

il

ərzində

aşağıdakı

işlər

görülmüşdür:
▪ “Təlimçilər üçün təlim” və “Çətin müştərilərlə iş və stressin İdarə olunması”
mövzularına dair təlim təklifləri əldə edilərək rəhbərliyə təqdim edilmişdir;
▪ Layihələrin idarə olunması bölməsinə dinləyicilərin təlim ehtiyaclarının müəyyən
olunması üzrə sorğu anketinin tərtib edilməsində dəstək olunmuşdur;
▪ Azərbaycan Beynəlxalq Bankı tərəfindən dərc edilmiş "Dövlət Maliyyəsi və Dövlət
Siyasəti" adlı kitabının Tədris Mərkəzinin kitabxanasına təqdim olunması təşkil
edilmişdir;
▪ Tədris Mərkəzində ABŞ-ın ölkəmizdəki səfirliyinin nümayəndələri ilə görüşünün
baş tutması üçün təşəbbüs göstərilmişdir;
▪ Əmlak qiymətləndiriciləri üçün bilik və peşəkarlıqlarının artırılması məqsədi ilə
kənar təlim mərkəzləri ilə görüşlər keçirilmişdir. Əldə olunan təlim təklifləri rəhbərliyə
təqdim olunmuşdur;
▪ Kiçik Sahibkarlıqla

İş

üzrə Baş

İdarəsində

Keyfiyyətə

Təminat

İdarəsinin

yaradılması ilə əlaqədar həmin qurumun əməkdaşları üçün İSO 9001:2015 “Keyfiyyəti
idarəetmə sistemi” standartı üzrə bilik və bacarıqların inkişafına xidmət edən təlimin
təşkil olunması təklif olunmuşdur.
Tədris Mərkəzinddə keçiriləcək ilkin hazırlıq və ixtisasartırma kurslarına hazırlıq
məqsədilə dinləyicilərə təqdim ediləcək təlim materialları bütün tədris şöbələrindən əldə
olunaraq yoxlanılmış, irad və təkliflər təlimçilərə bildirilmişdir.
Mərkəzdə keçirilən ilkin hazırlıq və ixtisasartırma kurslarına hazırlıq məqsədilə
dinləyicilərə təqdim ediləcək təlim materialları bütün tədris şöbələrindən əldə olunaraq
yoxlanılıb, təklif və nöqsanların aradan qaldırılması üçün aidiyyəti üzrə şöbələrə
məlumatlar verilmişdir.
Mərkəz tərəfindən təşkil olunan imtahanlarda, habelə cari ilin fevral ayında
Xidmət mərkəzlərinin təmsilçilərinin bilik və peşə hazırlığı səviyyəsinin qiymətləndirilməsi
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ilə bağlı keçirilən imtahan üzrə monitorinq aparılarkən heç bir nöqsan aşkar
olunmamışdır.
Gələcəkdə DVX-nin Tədris Mərkəzi tərəfindən keçirilən seminar və təlimlərdə
nümayiş olunan təqdimatların müasir dövrə daha da uyğun və dinamik olmasına, habelə
təlim prosesində yaranan çatışmazlıqlara dair təlimçilərə tövsiyələr verilmişdir.
Layihələrlə iş və inkişaf istiqaməti üzrə:
Hesabat dörü ərzində tələbələrin vergi sahəsində maarifləndirilməsi, iqtisadi
savadının artırılmsı, vergi ödəyicilərinin vergi qanunvericiliyinin tətbiqi sahəsində
biliklərinin artırılması istiqamətində aşağıdakı təlimlər keçirilmişdir:
№

Təlimin adı

1

Vergitutmanın əsasları

2

“Sahibkarlığın təşviqində vergi
siyasətinin rolu” mövzusunda
onlayn seminar

3

4

5

“Hüquqi şəxslərin mənfəət
vergisi” mövzusunda seminar
“Kassa, bank və ƏDV subuçot hesabı üzrə əməliyyatlar
və onların uçotu” mövzusunda
seminar
Vergi qanunvericiliyi və
Gömrük qanunvericiliyi

6

"Fiziki şəxslərin gəlirlərinin
vergiyə cəlb olunması"
mövzüsunda seminar

7

“Əsas vəsaitlərin və qeyrimaddi aktivlərin mühasibat və
vergi uçotu” mövzusunda
seminar

8

“Azərbaycan Respublikasının
Vergi qanunvericiliyi və Vergi
Sistemi” mövzusunda seminar
CƏMİ

Keçirildiyi yer

Tarix

Təlim
saatı

İştirakçı
sayı

Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
Mərkəzi (Bakı)

13.02.21-22.04.21
27.02.21-29.05.21
24.07.21-18.09.21
01.05.21-10.07.21
11.09.21-30.10.21
16.10.21-04.12.21

192

56

17.03.2021

2

100

16.04.2021

2

4

Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
Mərkəzi (Bakı)

17.04.2021

2

3

“Bank Respublika” ASC

16.06.21-17.06.21

8

12

24.11.2021

1

40

25.11.2021

1

30

26.11.2021

1

25

10.12.2021

1

50

210

320

Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
Mərkəzi, UNEC, Odlar Yurdu
Universiteti, Sumqayıt Dövlət
Universiteti,Prezident yanında
idarəçilik Akademiyası
Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
Mərkəzi (Bakı)

Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
Mərkəzi və UNEC Tədqiqat
Mərkəzlərinin İşinin
Əlaqələndirilməsi və Təşkili
şöbəsi və UNEC Analitikİnformasiya Resursları Mərkəzi
(onlayn)
Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
Mərkəzi və Odlar Yurdu
Universiteti (onlayn)
Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
Mərkəzi və UNEC Karyera
Mərkəzi (onlayn)
Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
Mərkəzi və Sumqayıt Dövlət
Universiteti (onlayn)
Tədbirlər

№

Tədbirin adı

Keçirildiyi yer

Tarix

Tədbir
günü

İştirakçı sayı,
nəfər
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Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)
Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)
Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

1

“Beynəlxalq Bank” ASC

2

“Kapital Bank” ASC

3

Təhsil Nazirliyi

4

“Böyük Qayıdış” Gənclər
Təşkilatı tərəfindən “Birlik”
Qarabağ gənclərinin həmrəylik
düşərgəsi

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

5

Dövlət Vergi Xidmətinin
əməkdaşları üçün
həvəsləndirmə tədbiri

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)
Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Azərbaycan Könüllü
Təşkilatları İttifaqının II
Hesabat-Seçki Konfransı
“Böyük Qayıdış” Gənclər
Təşkilatı və “Zəfər” Şəhid
Ailələrinə Dəstək İB-nin birgə
təşkilatçılığı ilə “Xarıbülbül”
Şəhid və Qazi övladlarının yay
düşərgəsi tədbiri
Azərbaycanlı Tələbələr və
Məzunlar Platformasının
(ASAP) təşkilatçılığı ilə xaricdə
yaşayan və məzun olan
azərbaycanlı gənclərin
Şəbəkələşmə Forumu
“Gənclər təşkilatlarının
beynəlxalq inteqrasiyası və
təmsilçilik imkanlıarı”
Nayora
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin “Mentorluğun 48
saatı” adlı proqram tədbiri
ARTİ-nin Test ekspertləri ilə
2021-ci il müəllimlərinin işə
qəbulu imtahanları
nəticələrinin təhlilinə həsr
olunmuş tədbir
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin “DIGITAL IDEA
BOOTCAMP” adlı tədbiri
“İşğaldan azad olunmuş
ərazilərin innovativ iqtisadi
inkişaf imkanları” mövzusunda
elmi-praktiki konfrans
“ABB Bank”, “İN DVX”
”DGK”və “Turan Özbahceci”
ilə birgə sahibkarlarla silsilə
tədbir
CƏMİ

29.06.21-30.06.21

2 gün

50

03.07.2021

1 gün

83

03.07.21-04.07.21

2 gün

50

7 gün

80

01.05.21-02.05.21

2 gün

37

10.07.21-11.07.21

2 gün

30

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

16.08.21-17.08.21

2 gün

74

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

20.08.21-24.08.21

5 gün

75

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

28.08.21-01.09.21

5 gün

100

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

03.09.21-06.09.21

4 gün

70

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

07.09.21-08.09.21

2 gün

41

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

11.09.21-12.09.21

2 gün

40

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

18.09.2021

1 gün

180

Dövlət Vergi Xidmətinin
Tədris Mərkəzi (Şamaxı)

06.12.2021

1 gün

80

ABB Bank

08.12.2021

1 gün

35

41

1025

30.07.21-05.08.21
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Əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən tədbirlər üzrə:
1. 12 fevral 2021-ci il tarixdə Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin rəisinin
birinci müavini Ceyhun Mehdiyev tərəfindən “SABAH V” Karyera Qış Məktəbi
çərçivəsində “SABAH” qruplarının 4-cü kurs tələbələrinə “Əmək qanunvericiliyi”
mövzusuda təlim keçirilmişdir.
Təlimin keçirilməsində əsas məqsəd tələbələrin iş həyatına hazırlanması, onların
əmək sahəsində qarşıya çıxa biləcək problemlərə daha peşəkar yanaşmasının təmin
olunması olmuşdur. Təlimdə əmək hüququnun tarixi, Azərbaycan Respublikasının əmək
qanunvericiliyi, əmək müqaviləsi, sınaq müddəti, İşçinin və işəgötürənin əsas hüquq və
vəzifələri, İxtisarlar və s. mövzularda iştirakçılara məlumatlar verilmişdir.
2. 17 fevral 2021-ci il tarixdə Tədris Mərkəzi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Nazirliyinin akkreditasiyasına əsasən peşəkar mühasib təşkilatları kimi fəaliyyət göstərən
Azərbaycan Professional Maliyyə Menecerləri Assosiasiyası (APFM), Azərbaycan
Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyası (ARPA) və Azərbaycan Gənc Mühasiblər
İctimai Birliyi (GMİB) arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır.
Memorandumun bağlanmasında məqsəd iqtisadiyyat, hüquq, maliyyə, mühasibat
uçotu və vergi qanunvericiliyi üzrə ixtisas biliklərinin yüksəldilməsi, müxtəlif aktual
mövzular üzrə elmi tədqiqatların aparılması, birgə tədbirlərin, məsləhətləşmə və
ekspertizaların keçirilməsi, məlumat mübadiləsi, regional və beynəlxalq əlaqələrin
qurulmasına

nail

genişləndirmələri,

olmaqdan

ötrü

tərəflərin

qarşılıqlı

faydalı

hər

əməkdaşlığın

birinin

peşəkar

inkişaf

imkanlarını

etdirilməsi

və

möhkəmləndirilməsi istiqamətində öz səylərini birləşdirməkdən ibarət olmuşdur.
3. 17 fevral 2021-ci il tarixdə Tədris Mərkəzi tərəfindən Azərbaycan İqtisadçılar
İttifaqı və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası ilə birlikdə “İqtisadiyyatın
diversifikasiyasında vergi siyasətinin rolu” mövzusunda elmi seminar keçirilmişdir.
Tədbirdən sonra Mərkəzin rəisi səlahiyyətlərini icra edən Mirəli Kazımov ilə
İqtisadçılar İttifaqının sədri, AMEA-nın akademiki Ziyad Səmədzadə və Auditorlar
Palatasının sədri, professor Vahid Novruzov arasında işçi qaydada görüş keçirilmişdir.
Görüşdə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində tərəflərin peşəkar imkanlarının artırılmasına
xidmət edən, o cümlədən birgə təşkilatçılıq ilə respublika və beynəlxalq səviyyəli
konfrans və elmi tədbirlərin keçirilməsi məsələləri müzakirə olunmuş və qarşılıqlı
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi qərara alınmışdır.
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4. 23 fevral 2021-ci il tarixdə Tədris Mərkəzi ilə Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun

Elm-Tədris

Mərkəzi

arasında

əməkdaşlıq

memorandumu

imzalanmışdır.
Tərəflər tədris, elmi-tədqiqat fəaliyyəti və digər müvafiq sahələrdə qanunvericiliyin
inkişaf etdirilməsi, kadrların ixtisas və peşə hazırlığı səviyyələrinin yüksəldilməsi,
müxtəlif aktual mövzular üzrə birgə elmi-tədqiqatların aparılması, innovativ layihələrin
işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi, fəaliyyət sahələrinə uyğun ayrı-ayrı məsələlər
üzrə

elmi-metodiki

köməkliklərin

göstərilməsi,

normativ

sənədlərin

və

onların

layihələrinin ekspertizasının keçirilməsi, səlahiyyətləri çərçivəsində peşəkar imkanların
daha da genişləndirilməsinə xidmət edən ekspertiza fəaliyyəti, rəqəmsal texnologiyaların
tətbiqi və digər məsələlər üzrə əməkdaşlıq etmələrinə dair razılığa gəlmişlər.
5. 3 mart 2021- ci il tarixdə Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi ilə Bakı Dövlət
Universitetinin rəhbərliyi arasında görüş keçirilmişdir. Görüşdə məqsəd iki qurum
arasında əlaqələrin gücləndirilməsi və vergi hüququ üzrə mütəxəssislərin hazırlanması
sahəsində birgə əməkdaşlıq imkanları, gələcəkdə dövlət vergi orqanlarında və əmək
münasibətləri bazarında vergi sahəsi üzrə ixtisaslı kadrlara olan ehtiyacların təmin
edilməsi məqsədilə birgə əməkdaşlıq müzakirə olunmuşdur.
6. 1 aprel 2021- ci il tarixdə Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi və Azərbaycan
Beynəlxalq Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə Mərkəz rəhbərliyi
və

Bankın

bir sıra departament rəhbərləri və

Beynəlxalq Bankın Marketinq

Departamentinin Korporativ Kommunikasiyalar şöbəsinin baş mütəxəssisi Könül Hilal
arasında görüş keçirilmişdir.
Mərkəzin rəhbərliyi ilə Bankın nümayəndələri arasında Azərbaycan Beynəlxalq
Bankı tərəfindən yaradılan “Sahibkarlar klubu”na üzv olan kiçik və orta sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarlara və hüquqi şəxslərə vergi və mühasibatlıq
sahəsi üzrə bilik və bacarıqlarının formalaşdırılması, vergi savadlığının inkişaf etdirilməsi
məqsədi ilə Tədris Mərkəzi tərəfindən maarifləndirici dəstəyin göstərilməsi məsələsi
müzakirə edilmişdir.
7. 2 aprel 2021-ci ildə Maliyyə Nazirliyinin akkreditasiyasına əsasən Peşəkar
mühasib

təşkilatları

kimi

fəaliyyət

göstərən

Azərbaycan

Professional

Maliyyə

Menecerləri Assosiasiyası (APFM), Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları
Assosiasiyası (ARPA), Azərbaycan Gənc Mühasiblər İctimai Birliyi (GMİB), Dövlət Vergi
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Xidmətinin Tədris Mərkəzi və Dövlət İmtahan Mərkəzinin əməkdaşları arasında görüş
keçirilmişdir.
Görüşdə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2018-ci il 4 may tarixli 1140VQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi və bu qanunun tələblərindən irəli gələrək,
mühasiblərin peşəkar mühasib sertifikatının əldə etməsinin və peşəkar təşkilata üzv
olmasının zəruriliyi, peşəkar mühasib təşkilatlarının apardığı maarifləndirici tədbirlərin
əhəmiyyətini daha da ön plana çəkilməsi və fəaliyyətin bu istiqamətdə genişləndirilməsi
məsələləri müzakirə olunmuşdur.
8.16 aprel 2021-ci il tarixində Ukrayna Dövlət Fiskal Xidmət Universiteti tərəfindən
“Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi və hüquq mühafizə fəaliyyəti üzrə effektiv mütəxəssis
hazırlığı sisteminin qurulması” mövzusunda onlayn formatda beynəlxalq elmi-praktiki
dəyirmi masa təşkil olunmuşdur.
Dəyirmi masada Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” proqramı ölkələrinin, eləcə
də Azərbaycanın dövlət fiskal siyasətini həyata keçirən İqtisadiyyat Nazirliyi yanında
Dövlət Vergi Xidməti və Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Tədbir dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi və hüquq mühafizə fəaliyyəti üzrə yüksək
ixtisaslı kadr hazırlığı mövzusunda aktual məsələlərin müzakirə olunması və bu sahədə
beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədi daşımışdır.
9. Dövlət Vergi Xidmətinin 29.04.2021-ci il tarixli 2117040100387300 nömrəli
əmrinə əsasən 1-2 may 2021-ci il tarixlərdə Birləşmiş Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin
dəstəyi və Tədris Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Xidmətin ayrı-ayrı strukturları üzrə
fərqlənmiş 37 əməkdaşı üçün Mərkəzin Şamaxı rayonunda yerləşən inzibati binasında
motivasiya tədbirlərini özündə ehtiva edən mədəni istirahət proqramı təşkil olunmuşdur.
Tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin “Əmək və ekologiya hüququ” kafedrasının
müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Alış Qasımov “Azərbaycan Respublikasının
əmək qanunvericiliyinin müasir vəziyyəti”, tanınmış təlimçi və biznes konsultant Fəxri
Ağayev isə “Stresin idarə olunması” mövzularında çıxışlar etmişlər.
10. 21 may 2021-ci il tarixində Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi, peşəkar
mühasib

təşkilatları

kimi

fəaliyyət

göstərən

Azərbaycan

Professional

Maliyyə

Menecerləri Assosiasiyası (APFM), Azərbaycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları
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Assosiasiyası (ARPA) və Gənc Mühasiblər İctimai Birliyi (GMİB) arasında birgə görüş
keçirilmişdir.
Görüşdə “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər edilməsi barədə Qanunun qüvvəyə minməsindən irəli gələn vəzifələr,
mühasiblərin peşə fəaliyyətinin inkişafı, peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsi və
bu təşkilata üzv olmanın zəruriliyi, peşəkar mühasib təşkilatları tərəfindən aparılan
maarifləndirici tədbirlərin əhəmiyyəti və bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
11. Dövlət Vergi Xidmətinin 29.04.2021-ci il tarixli 2117040100387300 nömrəli əmri
ilə 2021-ci ilin I rübü ərzində xidmətdə fərqlənən dövlət vergi orqanları əməkdaşlarının
mükafatlandırılması və onların asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi məqsədilə 0102.05.2021-ci il tarixdə Tədris Mərkəzinin Şamaxıda yerləşən inzibati binasında tədbir
keçirilmişdir. Tədbirdə 37 nəfər əməkdaş iştirak etmişdir.
12. Vergi qanunvericiliyinin tətbiqi ilə əlaqədar yaranan problemlər, onların həlli və
sahənin inkişafı üçün müxtəlif sahibkarlar assosasiyaları tərəfindən verilən təkliflərinin
dinlənilməsi və müzakirəsi məqsədilə Vergi siyasəti baş idarəsinin təşkilatçılığı ilə silsilə
görüşlər

keçirilir.

Aprel-iyun

ayları

ərzində

"Azərbaycan

Mebel

İstehsalçıları

Assosiasiyası" İB, "Azərbaycan Qida Sənayesi Assosiasiyası" İB və “Azərbaycan Baklar
Assosiasiyası" İB ilə görüşlər keçirilmiş və Tədris Mərkəzinin əməkdaşları görüşlərdə
iştirak etmişlər.
13. Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi və “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı”
ASC-nin birgə təşkilatçılığı ilə Beynəşxalq Bankın yaradıcısı olduğu “Sahibkarlar
Klubu”na üzv vergi ödəyicilərində vergi mədəniyyətinin artırılması və sahibkarların vergi
savadlılığının

artırılması

istiqamətində

Vergi

qanunvericiliyinin

tədrisı

şöbəsinin

əməkdaşı Rəşad Əhmədovun 04.05.2021-ci il tarixdə “ASAN RADİO”da çıxışı olmuşdur.
14. 25.05.2021-ci il tarixdə Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzində ABŞ-ın
ölkəmizdəki səfirliyinin nümayəndələri ilə görüş keçirilmiş və görüşdə Tədris Mərkəzi ilə
səfirlik arasında müvafiq fəaliyyət üzrə əməkdaşlığın perspektiv istiqamətləri, müxtəlif
aktual mövzular üzrə birgə tədbirlərin, layihələrin həyata keçirilməsi, elmi tədqiqatların
aparılması, mütəxəssis hazırlığı, məlumat mübadiləsi və digər sahələr üzrə müzakirələr
aparılmışdır.
15. 08.06.2021-ci il tarixdə Tədris Mərkəzində Dövlət Vergi Xidmətinin Mərkəzi
Aparatının əməkdaşlarının iştirakı ilə ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) Özəl
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Sektorun İnkişafı layihəsinin biznes mühitinin inkişafı üzrə meneceri Elsəvər Quliyevlə
görüş keçirilmişdir.
16. Tədris Mərkəzinin Vergi qanunvericiliyinin tədrisi şöbəsinin əməkdaşları KOICA
Azərbaycan Nümayəndəliyinin “CIAT Paylaşımdır” Proqramına“Sahibkar Qadınların
Vergi Biliklərinin Artırılması” mövzusunda Layihə ilə müraciət etmiş və qalib olmuşlar.
17. "Azərbaycan Mebel İstehsalçıları Assosiasiyası" İctimai Birliyi, “Turizmin
İnkişafına Dəstək” İctimai Birliyi tərəfindən verilmiş təkliflər barədə iqtisadi baxımdan
təhlil aparılmış və müvafiq təkliflər verilmişdir.
18. 29-30 iyun 2021-ci il tarixlərdə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının Korporativ
Sosial Məsuliyyət

layihəsi çərçivəsində “Sahibkarlar Klubu” üzvləri olan iş adamları

üçün 2 günlük tədbir keçirilmişdir.
Tədbirin tərəfdaşları qismində Dövlət Vergi xidmətinin Tədris Mərkəzi, AMEA-nın
İqtisadiyyat İnstitutu və KOBİA çıxış etmişdir. Tədbirdə Sahibkarlığin inkişafına dəstək
məqsədilə mühasibatlıq, biznesin təkmilləşdirilməsi, Bankın KOS məhsulları ilə yanaşı,
həmçinin azad olunmuş torpaqlarda sahibkarlığın inkişafı və yeni biznes imkanları ilə
bağlı mövzular təqdim olunmuşdur.
19. 28 oktyabr 2021-ci il tarixdə Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi ilə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Bakı Ali Neft Məktəbi arasında
əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır. Əsas məqsəd hər iki qurum arasında tədris,
təlim və elmi-tədqiqat sahəsində əlaqələr yaratmaqdan və inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
Konfranslarda, seminarlarda və digər elmi tədbirlərdə iştirak:
1. 16 mart 2021-ci il tarixdə Tədris Mərkəzində DVX-nin rəhbər vəzifəli şəxslərinin
iştirakı ilə videoformat şəklində “Azərbaycanda antikorrupsiya strategiyası və gələcəyə
baxış” mövzusunda tədbir təşkil olunmuşdur. Tədbirdə əsas məruzəçi qismində Açıq
hökumətin

təşviqinə

dair

Hökumət-Vətəndaş

Cəmiyyəti-Dialoq

Platformasının,

Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin Məlumat və Əməkdaşlıq şəbəkəsinin
koordinatoru, “Konstitusiya Araşdırmaları Fondu”nun Prezidenti Əliməmməd Nuriyev
çıxış etmişdir. DVX-nin İnsan resursları baş idarəsinin rəis müavini Toğrul Əhmədov
“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Milli Strategiya və ondan irəli
gələn Fəaliyyət Planı” mövzusu üzrə təqdimat etmişdir. DVX-nin Daxili təhlükəsizlik baş
idarəsinin rəis müavini Şahin Səfərov Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru
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yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi ilə birlikdə həyata keçirilən fəaliyyət və
s. barədə məlumat vermişdir. Tədbirdə İqtisadiyyat Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət
göstərən digər dövlət xidmətlərinin vəzifəli şəxsləri də iştirak etmişdir. Tədbir Tədris
Mərkəzinin “Elm, innovasiya və əməkdaşlıq” şöbəsinin iştirakı ilə keçirilmişdir.
2. MDB vergi xidmətləri rəhbərlərinin Koordinasiya Şurasının XXVII iclasının
protokolunun icrası məqsədilə Rusiya Federal Vergi Xidməti tərəfindən “Avrasiya vergi
həftəsi” beynəlxalq elmi-praktik konfransı çərçivəsində MDB dövlətlərinin vergi
xidmətləri, MDB İcraiyyə Komitəsi və Rusiya Federasiyası hökuməti yanında Maliyyə
Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 2021-ci ilin mart ayının 23-də “MDB-yə üzv
dövlətlərdə rəqəmsal aktivlərin vergitutmasının aktual problemləri” mövzusunda
videokonfrans

formatında

seminar-praktikum

keçirilmişdir.

Seminarda

“Dünyada

rəqəmsal vergitutma”, “Kriptoaktivlər sferasında qanunvericiliyin inkişaf meylləri”, “Fiziki
şəxslərin rəqəmsal işarələr (tokenlər) ilə əməliyyatları zamanı gəlirlərinin vergitutması”
və s. aktual mövzularda məruzələr dinlənilmişdir. Azərbaycandan seminarda DVX-nin
Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsini icra edən Mirəli Kazımov, Mərkəzin Elm, innovasiya və
əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi Nazim Əliyev, DVX-nin Rəqəmsal vergi inzibatçılığı baş
idarəsinin Onlayn kassa aparatlarının monitorinqi şöbəsinin rəisi Zaman Məmmədov,
Vergi siyasəti baş idarəsi Xarici ölkələrin vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığının
öyrənilməsi və fiziki şəxslərlə iş şöbəsinin əməkdaşı Aqşin Sadıqov və Beynəlxalq
əlaqələr baş idarəsinin əməkdaşı Esmira Məmmədova iştirak etmişlər.
3. 24 mart 2021-ci il tarixdə DVX-nin Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsini icra edən
Mirəli Kazımov və Mərkəzin şöbə rəisi Nazim Əliyev Rusiya Federasiyası hökuməti
yanında Maliyyə Universitetinin “Korrupsiyaya qarşı səmərəli mübarizə iqtisadi
fəaliyyətdə şəffaflığın təmin edilməsinin həlledici amili kimi” mövzusu üzrə videokonfrans
formatında təşkil etdiyi beynəlxalq dəyirmi masada iştirak etmişlər. Tədbirdə MDB ilə
yanaşı, Avropa İttifaqının və digər xarici dövlətlərin korrupsiya cinayətlərinə qarşı
mübarizə üzrə mütəxəssislərinin, elm-təhsil müəssisələrinin ekspertlərinin məruzələri
dinlənilib, müzakirələr aparılmışdır.
4. 16 aprel 2021-ci il tarixdə Ukrayna Dövlət Fiskal Xidmət Universiteti tərəfindən
“Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyi və hüquq mühafizə fəaliyyəti üzrə effektiv mütəxəssis
hazırlığı sisteminin qurulması” mövzusunda onlayn formatda beynəlxalq elmi-praktiki
dəyirmi masa təşkil olunmuşdur. Dəyirmi masada Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris
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Mərkəzinin rəisi vəzifəsini icra edən Mirəli Kazımov və Mərkəzin əməkdaşları İmran
Qarayev, Nazim Əliyev iştirak etmişlər.
5. 22 aprel 2021-ci il tarixdə şöbə rəisi Nazim Əliyev Kiyev İnfrastruktur və
Texnologiya Dövlət universitetinin hüquq fakültəsinin “Müasir şəraitdə hüquq elminin
inkişafı yolları” mövzusunda onlayn şəkildə keçirilmiş XI beynəlxalq elmi-praktik
konfransında “Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi üzrə cinayət məsuliyyətinin
diferensiasiyasının bəzi xüsusiyyətləri” adlı məruzə ilə çıxış etmişdir.
6. Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
ilə birgə “İqtisadiyyatın diversifikasiyasında vergi siyasətinin rolu” mövzusunda elmi
seminar təşkil olunmuşdur. Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin əməkdaşı
Şahzadə Mədətova seminarda “Elm və qadın” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir.
7. Qeyri-səlis məntiqin qurucusu, professor Lütfi Zadənin 100 illiyinə həsr olunmuş
“Yumşaq Hesablama, Sözlərlə Hesablama, Qavrama və Süni İntellekt nəzəriyyəsi və
tətbiqi” üzrə 11-ci Beynəlxalq Konfransın Təşkilat Komitəsinin Azərbaycan Respublikası
İqtisadiyyat Nazirliyinə ünvanladığı rəsmi dəvət məktubu əsasında Tədris Mərkəzinin
Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsinin rəisi Nazim Əliyev və həmin şöbənin elmi işçisi
Şahzadə Mədətova 23-24 avqust 2021-ci il tarixdə Türkiyənin Antalya şəhərində
keçirilmiş tədbirdə “İqtisadi cinayətkarlığın təzahürü olan kölgə iqtisadiyyatının xüsusi
çəkisinin faydalılıq funksiyası əsasında qiymətləndirilməsinin fazi modeli” mövzusunda
hazırladıqları tədqiqat işi ilə iştirak etmişlər.
8. Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsini icra edən M.Kazımov və Elm, innovasiya və
əməkdaşlıq şöbəsinin elmi işçisi Şahzadə Mədətova 2021-ci ilin sentyabrın 16-da
Auditorlar Palatasının 25 illik yubileyi münasibətilə “Şəffaflıq və audit: yeni dövrün
çağırışları,

problemlər,

vəzifələr”

mövzusunda

keçirilən

beynəlxalq

elmi-praktik

konfransda iştirak etmişlər.
9. Vergi inzibatçılığının tədris şöbəsinin əməkdaşı Zahir Babayevin “Post-konflikt
ərazilərdə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin beynəlxalq-hüqui aspektləri” adlı elmi
məqaləsi Bakı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi “XXI əsr-yeni çağırışlar və hüququn
müasir inkişaf problemləri” adlı Beynəlxalq Konfransın materiallarında çap olunmaq üçün
təqdim edilmişdir.
10. Rusiya Federasiyası hökuməti yanında Maliyyə Universitetindən «Управление
рисками

–

противодействие

глобальным

угрозам

в

современном

мире»
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mövzusunda 9 dekabr 2021-ci il tarixdə onlayn keçirilmiş beynəlxalq elmi-praktiki
konfransda Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Mirəli Kazımov, şöbə
rəisləri Nazim Əliyev, Ramiz Məhərrəmov və İmran Qarayev iştirak etmişlər. M.Kazımov
«Управление рисками при налогообложении» adlı məruzə ilə çıxış etmişdir.
11. İqtisadiyyat və idarəetmənin tədrisi şöbəsi tərəfindən "Əhalinin məşğulluğu və
gəlir vergisi", "Sosial kapital və korporativ sosial məsuliyyət (KSM)", “Vergi inzibatçılığı
üzrə innovasiya tədbirləri”, "Azərbaycanda inzibati icraat", “Vergi inzibatçılığı üzrə riskli
vergi ödəyiciləri barədə” mövzusunda analitik təhlil arayışları hazırlanmış və Tədris
Mərkəzinin saytının "İntellektual bank" bölməsində yerləşdirilmişdir.
12. 6 dekabr 2021-ci il tarixdə AMEA İqtisadiyyat İnstitutu və ADA universiteti ilə
birlikdə Tədris Mərkəzinin Şamaxı rayonunda yerləşən kompleksində «İşğaldan azad
olunmuş ərazilərin innovativ iqtisadi inkişaf imkanları» mövzusunda elmi-praktiki
konfrans keçirilmişdir. Konfransda iştirak həm canlı, həm də internet üzərindən distant
şəkildə - Zoom proqramı vasitəsilə təmin olunmuşdur. Tədbirdə ölkənin aparıcı elmtəhsil və peşəkar fəaliyyət qurumlarının, habelə icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbər
vəzifəli şəxsləri iştirak etmiş və məruzələr ilə çıxış etmişlər.
Məruzə və çıxışlar Azərbaycanda innovativ iqtisadiyyat quruculuğu sahəsində
görülən işlər və yaxın gələcək üçün perspektivlər, innovativ insan və innovativ
iqtisadiyyat arasında əlaqə, post-konflikt dövrdə innovativ texnologiyaların yenidənqurma
və inkişafda rolu, iqtisadiyyatın innovativlik səviyyəsinin ölçülməsi sahəsi üzrə mövcud
olan problemlər və onların həlli yolları, innovativ məhsul və xidmətlərin istehsalının
təşviqi mexanizmləri, innovativ iqtisadiyyat və elmin təşkili sistemində islahatlar,
Azərbaycanın iqtisadi rayonlarının inkişafının klaster yanaşması əsasında hazırlanması
təcrübəsi, Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında rəqabətə davamlı sənaye
potensialının yaradılması, Qarabağın kənd təsərrüfatında innovativ texnologiyalardan
istifadə perspektivləri, potensial repatriantların “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd”, “ağıllı
iqtisadiyyat” mühitində yaşayışa hazırlanması, işğaldan azad edilmiş regionların
bərpasının maliyyələşdirmə mexanizmi, Qarabağda sosial biznes modellərinin tətbiqi
imkanları, Qarabağın bölgəsəl planlamasında Quadruple Helix Modelin uyğulanması
stratejiləri, innovativ iqtisadi inkişafın “mühit çərçivəsi” və digər bu kimi aktual mövzuları
əhatə etmişdir. Məruzələr ətrafında geniş müzakirələr aparılmışdır.
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13. Tədris Mərkəzinin rəisi vəzifəsini müvəqqəti icra edən Mirəli Kazımov 21
dekabr 2021-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində “XXI əsr - keçirilmiş yeni çağırışlar və
hüququn müasir inkişaf tendensiyaları” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransda
iştirak etmişdir.
14. 22 dekabr 2021-ci il tarixdə İqtisadiyyat və idarəetmənin tədrisi şöbəsinin
“Azərbaycanda

mühasibat

uçotunun

beynəlxalq

standartlara

uyğunlaşdırılması

xüsusiyyətləri” mövzusunda seminarı keçirilmişdir. Seminarda şöbənin əməkdaşı Qalib
Tanrıverdiyevin təqdimat materialı ilə məruzəsi dinlənilmiş və digər əməkdaşlarla birlikdə
mövzu ətrafında maraqlı müzakirələr aparılmışdır. Seminar zamanı Azərbaycanda
mövcud olan uçot sisteminin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması zamanı qarşıya
çıxan problemlər və bu problemlərin aradan qaldırılması yolları müzakirə edilmişdir.
15. Tədris Mərkəzinin Vergi inzibatçılığının tədrisi şöbəsinin rəisi Ülkər xanım
Kazımova tərəfindən “Rəqəmsal ticarətin vergiyə cəlb edilməsi: beynəlxalq yanaşma”
mövzusunda seminar keçirilmişdir.
Seminarda rəqəmsal iqtisadiyyatın anlayışı, rəqəmsal ticarətin vergiyə cəlb edilməsi üçün
zəruri olan yeni yanaşma, beynəlxalq sahədə təklif edilən yanaşmalar, rəqəmsal xidmətlərin
vergiyə cəlb olunduğu ölkələrin təcrübəsi və Azərbaycan Respublikasında bu sahədə mövcud
vəziyyətlə bağlı istiqamətlər geniş şəkildə müzakirə edilmişdir. Seminarda İƏİT-nin rəqəmsal
iqtisadiyyatın vergiləndirilməsi sahəsində 21 dekbar 2021-ci il tarixində ictimai müzakirəyə
təqdim etdiyi iki mərhələləri həll sənədin önəmli hissələri təqdim edilmiş və əməkdaşlarla birgə
fikir mübadiləsi edilmişdir.

Maliyyə-təsərrüfat sahəsi üzrə:
1. Mərkəzin 2022-ci il və sonraki üç il üçün büdcə və büdcədənkənar vəsaitləri
barədə layihələr tərtib edilərək təsdiq üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.
2. Mərkəzin cari il üçün ştat cədvəllərinin tərtib olunması və xərclər smetasının ştat
cədvəllərinə müvafiq təsdiq olunması təmin edilmiş, aylıq əmək haqqının ştat cədvəlinə,
əlavə ödənişlərin isə xərc smetasına uyğun hesablanaraq ödənilməsi işləri təşkil
olunmuşdur.
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3. Tədris Mərkəzi kompleksində infrastrukturun fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək
məqsədilə həmin sahələr üzrə servis xidməti göstərilməsi üçün kotirovka prosedurları
keçirilmiş və aidiyyati şirkətlərlə xidmət müqavilələri bağlanmışdır.
4. Mərkəzdə istifadə edilən qurğu və avadanlıqlarda yaranan nasazlıqların peşəkar
mütəxəssislər cəlb edilməklə operativ surətdə aradan qaldırılması təmin edilmiş,
havalandırma və elektrik təminatı ilə əlaqədar təmir işləri tamamlanmışdır.
5. COVİD 19 pandemiyası ilə əlaqədar Mərkəz əməkdaşlarının həftəlik işə
davamiyyət qrafikləri, vaksinasiyadan keçmələri və yoluxma halları barədə məlumatlar
mütəmadi olaraq DVX-də yaradılmış Operativ Qərərgaha təqdim edilir.
6. Mərkəzinin dövlət büdcəsində saxlanılma xərcləri və büdcədənkənar xərcləri
barədə aylıq və rüblük hesabatların, o cümlədən statistik hesabatların aidiyyəti üzrə
təqdim olunması təmin edilmişdir.
7. 2016-cı və 2017-ci illərə aid sənədlərin Mərkəzin arxivinə təhvil verilməsi və
cildlənərək yerləşdirilməsi, həmçinin saxlanma vaxtı sona çatmış sənədlərin ləğvi ilə
əlaqədar işlər yerinə yetirilmişdir.
8. Tədris Mərkəzi kompleksindəki binaların cari təmiri ilə əlaqədar tərtib edilmiş
qüsur aktı əsasında lazımi sənədləşmə işləri və kotirovka prosesi tamamlanmış,
bağlanmış müqavilə üzrə təmir işləri aparılmış və başa çatdırılmışdır.
9. Mərkəzdə təşkil edilən çoxsaylı tədbirlərin və ilkin hazırlıq kurslarının təşkili üçün
tələbata uyğun təminat və təchizat işləri yerinə yetirilmişdir.
10. Mərkəzin şöbə və bölmələrinin fəaliyyəti, tədris prosesinin təşkili və təsərrüfat
işləri üçün zəruri olan vasitələrin, həmçinin təlim xidmətlərinin alınması məqsədilə 27
kotirovka keçirilmış, 36 müəssisə ilə müqavilə bağlanmışdır. Bağlanmış müqavilələr üzrə
şərtlərin, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi təmin edilir.
Təşəbbüslər və təkliflər:
1. Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzi və HL Group MMC arasında birgə
fəaliyyət nəticəsində mikrosahibkarlıq subyektləri üçün vergi hesabatlarını hazırlamağa,
zəruri vergi ödənişlərini həyata keçirməyə imkan verən MyTax.az layihəsi işlənib
hazırlanmış və DVX-nə təqdim olunmuşdur (2195030000031800, 05.02.2021);
2. Tədris Mərkəzinin fəaliyyətin əsas istiqamətlərini, iqtisadiyyat, mühasibat uçotu,
vergi qanunvericiliyi, vergi inzibatçılığı, hüquq elminin ayrı-ayrı sahələri və digər
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ixtisaslar üzrə aparılan təlim-tədris proseslərini, bu sahədə iştirak edən mütəxəssislərin
hazırlıq səviyyəsini, əməkdaşlıq əlaqələrini və digər imkanlarını özündə əks etdirən
“İnkişaf üzrə strateji baxış” adlı təqdimat işlənib hazırlanmışdır;
3. Müvafiq statistik məlumatların təhlil olunması əsasında VCİABİ, SVY, KVY və
digər istiqamətlər üzrə fəaliyyətin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasına dəstək
göstərilməsi, yol verilən nöqsanlara qiymət verilməsi, ehtiyaclara uyğun zəruri təlim
tələbatlarının müəyyən edilməsi, təlim tələbatları (konkret istiqamət və mövzular) üzrə
müvafiq proqramların və digər tədris materiallarının hazırlanmasının zəruriliyi barədə
arayış hazırlanaraq DVX-nin rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur (2195030000166100
03.05.2021);
4. Dövlət vergi orqanlarının ixtisaslı kadrlara olan tələbatının yüksək səviyyədə
ödənilməsi məqsədi ilə BDU-da vergi hüququ üzrə magistraturanın yaradılmasına dair
layihə işlənib hazırlamışdır. Təşəbbüs DVX-nin və BDU-nun rəhbərlikləri tərəfindən
dəstəklənmişdir. Cari ilin mart ayının 3-də Tədris Mərkəzi ilə BDU rəhbərliyi arasında iki
qurumun əlaqələrin gücləndirilməsi və vergi hüququ üzrə mütəxəssislərin hazırlanması
sahəsində birgə əməkdaşlıq imkanlarına dair görüş keçirilmişdir. Qarşılıqlı əməkdaşlıq
və resursların birləşdirilməsi sayəsində birgə görülməsi mümkün olan işlər üzrə Tədbirlər
Planının ilkin layihəsi və onun müvafiq əsaslandırılması hazırlanmış və bu çərçivədə
Bakı Dövlət Universiteti Təhsil Nazirliyinə vergi hüququ üzrə magistraturanın
yaradılmasına dair rəsmi məktubla müraciət etmişdir;
5. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu tərəfindən Dövlət Vergi Xidmətinin
VCİABİ-də 2020-ci il ərzində həyata keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri zamanı
qanunların icrası vəziyyətinin ümumiləşdirilməsinin nəticəsinə dair yazılmış 08.04.2021ci il tarixli 06/10-468 saylı məktubda əksini tapan nöqsan və pozuntuların aradan
qaldırılması, əməliyyat-axtarış tədbirlərinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həyata
keçirilməsi, aidiyyəti fəaliyyət sahəsi üzrə xidmət göstərən əməkdaşların nəzəri və
təcrübi peşə hazırlığı səviyyələrinin yüksəldilməsi istiqamətində görülməsi zəruri olan
bəzi tədbirlər barədə “Elm, innovasiya və əməkdaşlıq şöbəsi”nin hazırladığı məktub
26.04.2021 tarixdə (AVİS nömrə: 2195030000164700) DVX-nə göndərilmişdir. Dövlət
Vergi Xidmətinin müvafiq əmri ilə həmin şəxslər üçün cari ilin 21-25 iyun tarixlərində
“Vergi hüquqpozmaları üzrə məhkəməyədək icraat zamanı sübutların əldə olunmasının,
yoxlanılmasının

və

rəsmiləşdirilməsinin

aktual

problemləri”

mövzusunda

Baş
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Prokurorluğun Elm-Tədris Mərkəzi ilə birgə təşkilatçılıq ilə distant formada və canlı vaxt
rejimində müvafiq sahələr üzrə ixtisaslı mütəxəssislərin iştirakı ilə təlim keçirilmişdir
(AVİS nömrə: 2117041700546100);
6. Vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması məsələləri üzrə müşavir xidməti
tərəfindən “TALİSMAN H.Q.C”, “LAVİN GROUP” məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər və
fiziki şəxs İxtiyarov İntiqam Murad oğluna dair yoxlama materialları haqqında
hazırlanmış xidməti məruzədə VCİABİ-nin fəaliyyətində obyektiv amillər üzündən bəzi
çətinliklərin mövcud olduğu, bir sıra halların VCİABİ-nin iş yükünün artmasına və əlavə
əmək qüvvəsinin sərf olunmasına gətirib çıxardığı, bu kimi halların araşdırılması və
gələcəkdə təkrarlanmaması üçün müvafiq qurumlar ilə müzakirələrin aparılması ilə bağlı
rəsmi məktub əsasında təhlil aparılmış və müvafiq sahə üzrə hüquq normalarının
tətbiqinə dair bilik və şərhləri əhatə edən “Eyni bir əmələ görə təkrar məhkumetmənin
yolverilməzliyi prinsipinin tətbiqinin aktual məsələləri” mövzusunda təlimin təşkil
olunmasının məqsədəmüvafiqliyinə dair təşəbbüs ilə çıxış etmişdir (AVİS nömrə:
2195030000268200, 23.06.2021);
7. Aparılmış təhlil nəticəsində DVX-nin müvafiq strukturunda cinayət tərkibi
yaradan borc materiallarının hazırlanıb aidiyyəti üzrə göndərilməsi və cinayət
məsuliyyətinə cəlb etmə müddəti mövzuları üzrə təlimin təşkil olunmasına ehtiyacın
olduğu müəyyən edilmiş və bu təşəbbüs ilə çıxış edilmişdir

(2195030000298300,

05.07.2021). DVX-nın müvafiq əmri ilə “Cinayət tərkibi yaradan borc materiallarının
hazırlanması və aidiyyəti üzrə göndərilməsi” mövzusunda ZOOM proqramı vasitəsi ilə
qısa müddətli təlim təşkil edilmişdir (2117041700758600, 04.08.2021);
8. Tərtər Rayon İcra Hakimiyyətinin 2 iyun 2021-ci il tarixli 1433 nömrəli məktubu
ilə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət edilərək, rayon ərazisində
fəaliyyət göstərən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri ilə iqtisadi və hüquqi biliklər
sahəsində maarifləndirmə işlərinin aparılmasına, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
dövlətin vergi siyasətinin xüsusiyyətləri, vergi güzəştləri və imtiyazları, vəzifəli şəxslər və
sahibkarlıq subyektləri arasında münasibətlərin, habelə qeyri-qanuni tələb və xahişlərin
məzmunu və digər aktual mövzular üzrə təbliğat xarakterli tədbirlərin həyata
keçirilməsinə

ehtiyacın

olduğu

göstərilmişdir.

DVX-nin

06.07.2021-ci

il

tarixli

2195020000092700 nömrəli məktubu ilə Tərtər Rayonu İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsünə
müsbət yanaşılmış, imkan və səlahiyyətlər çərçivəsində müvafiq proseslərə dəstək
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göstərilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. DVX-nin Tədris Mərkəzi həmin sənədin
icrası məqsədi ilə işçi qaydada Tərtər Rayon İcra Hakimiyyəti və digər strukturlar ilə
müzakirələr aparmış və “Qarabağ sahibkarlarına maarifçilik dəstəyi: Tərtərlə başlanan
yol” layihəsini hazırlamışdır (08.07.2021; 2195030000313900). Bu prosesə, eyni
zamanda, AMEA İqtisadiyyat institutunun və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
qoşulması təmin edilmişdir. Layihə çərçivəsində ilk tədbir 18-19 oktyabr 2021-ci il
tarixlərində Tərtər şəhərində rayonun icra hakimiyyəti, DVX-nin müvafiq stuktur
qurumları, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və AMEA İqtisadiyyat institutu ilə
birlikdə təşkil olunmuşdur. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Post-konflikt Ərazilərin
Bərpası Elmi Mərkəzinin rəhbəri A.Musayev “Post-konflikt ərazilərdə sahibkarlıq
imkanları”, Dövlət Vergi Xidmətinin Tədris Mərkəzinin Elm, innovasiya və əməkdaşlıq
şöbəsinin rəisi N.Əliyev “Silahlı münaqişələr zamanı dinc mülki əhaliyə vurulmuş zərərin
ödənilməsinin hüquqi əsasları”, Tədris Mərkəzinin əməkdaşı Ş.Mədətova “Post-konflikt
ərazilərdə qadın sahibkarlığının inkişafında effektiv dövlət-özəl əməkdaşlığı” mövzuları
üzrə məruzə etmişlər. Dəyirmi masa yerli sahibkarların çıxışları ilə davam etdirilmişdir.
Yerli biznes subyektlərinin dövlət vergi orqanlarının funksiyalarına aid olan sualları
yerində cavablandırılmışdır.
9. Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpası,
infrastrukturun yenidən qurulması və sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi üzrə 5 illik
tədbirlər planının və 2021-ci il üçün fəaliyyət planının layihələrinə dair təkliflərin təqdim
edilməsi barədə İqtisadiyyat Nazirliyindən Dövlət Vergi Xidmətinə ünvanlanmış
25.12.2020-ci il tarixli İN-D/Y-31568/2020 nömrəli xidməti məruzə üzrə müvafiq təkliflər
işlənib hazırlanmış və DVX-nə təqdim olunmuşdur (2195030000002400, 06.01.2021);
10. 2020-ci ildə DVX tərəfindən vergi orqanlarında vətəndaş müraciətlərinə
baxılması haqqında hazırlanmış xidməti məruzə öyrənilərək təhlil olunmuş və bunun
əsasında təlim ehtiyacları müəyyən edilərək müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün DVX-nin
rəhbərliyinə müraciət olunmuşdur (2195030000038700, 08.02.2021);
11. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 2 fevral tarixli 2469№-li
Sərəncamı ilə “Azərbaycan 2030: sosial iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” təsdiq
edilmişdir. Sərəncamla yeni strateji dövrdə ölkə qarşısında duran hədəflərə nail olmaq,
bunun üçün uyğun siyasət və islahatlar çərçivəsini formalaşdırmaq məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə “2021 - 2025-ci illərdə sosial-iqtisadi
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inkişaf Strategiyası”nın layihəsinin hazırlanması tapşırılmışdır. Qeyd edilən tapşırığın
icrasından irəli gələrək, DVX-nin Vergi Siyasəti Baş İdarəsi tərəfindən fəaliyyətin həyata
keçirilməsi zamanı müəyyən edilmiş hallar nəzərə alınmaqla, “Vergi siyasətinin inkişaf
konsepsiyası”nın

layihəsi

hazırlanmışdır.

Həmin

layihə

öyrənilmiş

və

onun

zənginləşdirilməsi üçün faydalı ola bilən bir sıra təkliflər işlənib hazırlanaraq, DVX-nin
rəhbərliyinə təqdim olunmuşdur (2195030000177500, 29. 04.2021).

***
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