Azəәrbaycan Respublikası vergiləәr nazirinin
12 avqust 2014-cü il tarixli
1417040101114600 nömrəәli əәmri iləә təәsdiq
edilmişdir.

Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin Xüsusi işləәr üzrəә bölməәsinin
ƏӘSASNAMƏӘSİ
I. Ümumi müddəәalar
1. Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin (bundan sonra – Vergiləәr
Nazirliyi) Xüsusi işləәr üzrəә bölməәsi (bundan sonra – bölməә) xüsusi işləәr (məәxfi
səәnəәdləәrin dövriyyəәsi) sahəәsindəә (bundan sonra - müvafiq sahəәdəә) təәşkilati vəә nəәzarəәt
təәdbirləәrini həәyata keçirir.
2. Bölməә öz fəәaliyyəәtindəә Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasını,
Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsini, “Dövləәt sirri haqqında” Azəәrbaycan
Respublikasının 7 sentyabr 2004-cü il tarixli 733-IIQ nömrəәli Qanununu, Azəәrbaycan
Respublikasının 12 iyun 2001-ci il tarixli 141-IIQ saylı Qanunu iləә təәsdiq edilmiş
“Dövləәt vergi orqanlarında xidməәt haqqında ƏӘsasnaməә”ni, Azəәrbaycan Respublikasının
digəәr qanunlarını, Azəәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 29 mart tarixli 454
nömrəәli Fəәrmanı iləә təәsdiq edilmiş “Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyi
haqqında ƏӘsasnaməә”ni, vergiləәr nazirinin 10 aprel 2006-cı il 01m nömrəәli əәmri iləә
təәsdiq edilmiş “Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyindəә məәxfi kargüzarlıq
işləәrinin aparılması qaydaları haqqında Təәlimatı”, Azəәrbaycan Respublikası
Prezidentinin digəәr fəәrman vəә səәrəәncamlarını, Azəәrbaycan Respublikası Nazirləәr
Kabinetinin qəәrar vəә səәrəәncamlarını, Azəәrbaycan Respublikasının təәrəәfdar çıxdığı
beynəәlxalq müqaviləәləәri, Azəәrbaycan Respublikasının Vergiləәr Nazirliyinin qəәrarlarını,
əәmrləәrini, səәrəәncamlarını vəә bu ƏӘsasnaməәni rəәhbəәr tutur.
3. Bölməә öz vəәzifəәləәrini yerinəә yetirəәrkəәn vəә hüquqlarını həәyata keçirəәrkəәn
Vergiləәr Nazirliyinin digəәr struktur vahidi vəә bölməәləәri iləә qarşılıqlı əәlaqəәdəә fəәaliyyəәt
göstəәrir.
II. Bölməәnin fəәaliyyəәt istiqaməәtləәri
4. Bölməәnin fəәaliyyəәt istiqaməәtləәri aşağıdakılardır:
4.1. Müvafiq sahəәdəә vergi siyasəәtinin formalaşmasında iştirak edir, bununla bağlı
Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәrliyinəә təәklifləәr verir vəә bu siyasəәtin həәyata keçirilməәsini
təәmin edir;
4.2. Müvafiq sahəәnin inkişafını təәmin edir;
4.3. Müvafiq sahəәdəә normayaratma fəәaliyyəәtini həәyata keçirir;

4.4. Qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş digəәr istiqaməәtləәrdəә fəәaliyyəәt göstəәrir.
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III. Bölməәnin vəәzifəәləәri
5. Bölməә, bu ƏӘsasnaməә iləә müəәyyəәn edilmiş fəәaliyyəәt istiqaməәtləәrinəә uyğun olaraq
aşağıdakı vəәzifəәləәri yerinəә yetirir:
5.1. Vergiləәr Nazirliyinin inkişaf konsepsiyasının həәyata keçirilməәsini öz
səәlahiyyəәtləәri daxilindəә təәmin etməәk;
5.2. Vergiləәr Nazirliyinin məәxfi kargüzarlıq işləәrini təәşkil etməәk vəә aparmaq, məәxfi
səәnəәdləәrləә işləәyəәrkəәn müəәyyəәn olunmuş qaydaların təәmin olunması vəә səәnəәdləәrin
mühafizəәsi üzrəә təәdbirləәrin işləәnib hazırlanmasını həәyata keçirməәk;
5.3. Təәcrübi əәhəәmiyyəәtini itirmiş məәxfi səәnəәdləәri vəә məәlumat məәhv edilməәk üçün
seçməәk vəә məәhv etməәk, həәmçinin məәxfi səәnəәdləәrin nazirlikdəә saxlama müddəәti
bitdikdəәn sonra məәxfi səәnəәdləәrin saxlanıldığı arxivəә verilməәsi işləәrini təәşkil etməәk vəә
həәyata keçirməәk;
5.4. Məәxfi səәnəәdləәrin çoxaldılmasının, onların qeydiyyatının, saxlanılmasının vəә
onlardan istifadəә olunmasının müəәyyəәn olunmuş qaydada təәmin olunmasına nəәzarəәt
etməәk;
5.5. Vergiləәr Nazirliyindəә həәrbi mükəәlləәfiyyəәtliləәrin vəә çağırışçıların qeydiyyatının
aparılmasını təәmin etməәk;
5.6.Vergiləәr Nazirliyinin struktur vahidləәrindəә vəә bölməәləәrindəә məәxfilik rejiminin
təәşkilinəә vəә vəәziyyəәtinəә nəәzarəәt etməәk;
5.7. Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi iləә müəәyyəәnləәşdirilmiş qaydada
Vergiləәr Nazirliyinin əәməәkdaşlarının məәxfi vəә dövləәt sirri təәşkil edəәn məәlumatlarla
işləәməәyəә buraxılmasının rəәsmiləәşdirilməәsini təәmin etməәk;
5.8. Vergiləәr Nazirliyindəә müvafiq sahəәdəә görülmüş işləәrin nəәticəәləәri barəәdəә
müəәyyəәn olunmuş forma üzrəә illik hesabatlar hazırlamaq vəә vaxtında aidiyyəәti üzrəә
göndəәrilməәsi üçün Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәrliyinəә təәqdim etməәk;
5.9. Bölməәnin səәlahiyyəәtinəә aid edilmiş məәsəәləәləәr üzrəә müvafiq icra hakimiyyəәti
orqanlarından daxil olmuş məәktublara qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş müddəәtdəә vəә
qaydada baxılmasını, araşdırılmasını, cavablandırılmasını vəә hazırlanmış səәnəәdin
göndəәrilməәsini (təәqdim edilməәsini) təәmin etməәk;
5.10. Bölməәnin iş planlarının təәrtib edilməәsinəә vəә icrasına nəәzarəәt etməәk;
5.11. Bölməәdəә öz səәlahiyyəәtləәri daxilindəә daxili nəәzarəәti təәşkil etməәk;
5.12. Vergiləәr Nazirliyinin struktur vahidi vəә bölməәləәrinin müvafiq sahəә iləә bağlı
fəәaliyyəәtini əәlaqəәləәndirməәk;
5.13. Bölməәnin strukturunun vəә fəәaliyyəәtinin təәkmilləәşdirilməәsi istiqaməәtindəә öz
səәlahiyyəәtləәri daxilindəә təәklifləәr verməәk;
5.14. Müvafiq sahəәdəә normayaratma fəәaliyyəәtindəәn irəәli gəәləәn vəәzifəәləәri həәyata
keçirməәk;
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5.15. Qanunvericiliyəә uyğun olaraq kommersiya (vergi) sirrinin vəә xidməәti
məәlumatların qorunmasını təәmin etməәk;
5.16. Fəәaliyyəәt istiqaməәtləәrinəә uyğun olaraq qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş
digəәr vəәzifəәləәri həәyata keçirməәk.
IV. Bölməәnin hüquqları
6. Bölməә, öz vəәzifəәləәrini yerinəә yetirməәk üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:
6.1. Vergiləәr Nazirliyinin işçiləәrindəәn vəә nazirliyəә ezam olunmuş şəәxsləәrdəәn dövləәt
sirri haqqında Azəәrbaycan Respublikasının qanunverciliyinəә vəә müvafiq hüquqi aktlara
riayəәt edilməәsini təәləәb etməәk;
6.2. Vergiləәr Nazirliyinin struktur vahidləәri vəә bölməәləәrindəә məәxfilik rejiminin
vəәziyyəәti vəә təәşkili işləәri üzrəә yoxlamalar keçirməәk;
6.3. Dövləәt sirri təәşkil edəәn məәlumatların yayılması, beləә məәlumat daşıyıcılarının
itirilməәsi faktları üzrəә təәhqiqatda iştirak etməәk vəә məәxfilik rejiminin pozulmasının digəәr
faktları üzrəә Vergiləәr Nazirliyinin işçiləәrindəәn yazılı izahatlar təәləәb etməәk;
6.4. Vergiləәr Nazirliyinin struktur vahidləәrinin vəә bölməәləәrinin rəәhbəәrləәrinəә
məәxfilik rejiminin təәmin olunması məәsəәləәləәri üzrəә tövsiyəәləәr verməәk;
6.5. Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәrliyinəә məәxfilik rejiminin kobud pozulması halları
müəәyyəәn edildikdəә, dövləәt sirri təәşkil edəәn məәlumatlardan istifadəә etməәkləә yerinəә
yetiriləәn işləәrin dayandırılması haqqında təәqdimat verməәk, həәmçinin məәxfilik rejimini
pozan şəәxsləәrin dövləәt sirri təәşkil edəәn məәlumatlarla bağlı işləәrin icrasından
kəәnarlaşdırılması vəә ya məәsuliyyəәtəә cəәlb edilməәsi barəәdəә müvafiq struktur bölməәləәri iləә
birlikdəә hazırlanmış təәklifləәr verməәk;
6.6. Məәxfilik rejiminin təәmin olunması məәsəәləәləәri iləә bağlı Vergiləәr Nazirliyinin
struktur vahidləәrinin dövləәt sirrinin mühafizəәsi üzrəә struktur bölməәləәrləә müvafiq
qaydada poçt-teleqraf yazışmalarının həәyata keçirilməәsindəә iştirak etməәk;
6.7. Vergi qanunvericiliyi vəә vergi inzibatçılığının təәkmilləәşdirilməәsi sahəәsindəә
təәklifləәr verməәk;
6.8. Fəәaliyyəәt istiqaməәtləәrinəә uyğun rəәy verməәk, təәhlilləәr vəә ümumiləәşdirməәləәr
aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq, müvafiq sahəә üzrəә təәdqiqatlar aparmaq vəә
təәklifləәr verməәk;
6.9. Müvafiq sahəәdəә mütəәxəәssisləәrin hazırlanması vəә ixtisasının artırılması üçün
təәklifləәr verməәk;
6.10. Müvafiq sahəәdəә normayaratma fəәaliyyəәtindəәn irəәli gəәləәn hüquqları həәyata
keçirməәk;
6.11. Fəәaliyyəәt istiqaməәtləәrinəә uyğun olaraq qanunvericilikləә nəәzəәrdəә tutulmuş
digəәr hüquqları həәyata keçirməәk.
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V. Bölməәnin fəәaliyyəәtinin təәşkili
7. Bölməәnin strukturunu vəә işçiləәrin sayını Azəәrbaycan Respublikasının vergiləәr
naziri müəәyyəәn edir vəә təәsdiq edir.
8. Bölməәnin fəәaliyyəәtinəә Azəәrbaycan Respublikasının vergiləәr naziri təәrəәfindəәn
vəәzifəәyəә təәyin vəә vəәzifəәdəәn azad ediləәn şəәxs (bölməә rəәisi) rəәhbəәrlik edir. Bölməә rəәisi
bölməәyəә həәvaləә olunmuş vəәzifəәləәrin yerinəә yetirilməәsi vəә hüquqların həәyata keçirilməәsi
üçün şəәxsəәn məәsuliyyəәt daşıyır.
9. Bölməәnin vəәzifəәli şəәxsi Azəәrbaycan Respublikasının vergiləәr naziri təәrəәfindəәn
vəәzifəәyəә təәyin vəә vəәzifəәdəәn azad edilir.
Bölməә rəәisi olmadıqda onun səәlahiyyəәtləәrini bölməәnin digəәr vəәzifəәli şəәxsi həәyata
keçirir vəә bunun üçün şəәxsəәn məәsuliyyəәt daşıyır.
10. Bölməә rəәisi:
10.1. Bölməәnin fəәaliyyəәtini təәşkil edir vəә ona rəәhbəәrlik edir;
10.2. Bölməәnin iş bölgüsünü aparır, fəәaliyyəәtini əәlaqəәləәndirir, əәməәk, icra vəә xidməәt
intizamına riayəәt edilməәsinəә nəәzarəәt edir;
10.3. Bölməәyəә həәvaləә edilmiş vəәzifəәləәrin icrasını təәmin etməәk məәqsəәdiləә təәrtib
edilmiş iş planlarını vəә digəәr bu kimi səәnəәdləәri təәsdiq edir, habeləә iş planında nəәzəәrdəә
tutulmuş təәdbirləәrin icra edilməәsinəә nəәzarəәt edir;
10.4. Bölməә üzrəә Vergiləәr Nazirliyinin Kollegiyasında müzakirəә edilməәli
məәsəәləәləәri müəәyyəәn edir vəә bu barəәdəә təәklifləәrini Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәrliyinəә
təәqdim edir, bu ƏӘsasnaməәnin 2-ci bəәndindəә göstəәriləәn normativ hüquqi aktların
vaxtında vəә lazımi səәviyyəәdəә icrasını təәmin edir;
10.5. Bölməәnin vəәzifəәli şəәxsi barəәsindəә həәvəәsləәndirməә vəә intizam təәnbehi təәdbirləәri
görülməәsi üçün Vergiləәr Nazirliyinin rəәhbəәrliyinəә təәqdimatlar verir;
10.6. Bölməәnin vəәzifəәləәrini yerinəә yetirməәk üçün digəәr struktur vahidləәri vəә ya
bölməәləәrindəәn zəәruri məәlumat vəә səәnəәdləәri alır;
10.7. Bölməәni təәmsil edir.
11. Bölməәnin işçisi bu ƏӘsasnaməәnin təәləәbləәrinin pozulmasına görəә Azəәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinəә müvafiq olaraq məәsuliyyəәt daşıyır.
***
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