ĠSTEHSAL FƏALIYYƏTI ILƏ MƏġĞUL OLAN VERGI ÖDƏYICILƏRI
BARƏDƏ MƏLUMAT BAZASINDA
AXTARIġ SĠSTEMĠ
ĠSTĠFADƏÇĠ TƏLĠMATI

1. MƏLUMAT BAZASININ AXTARIġ SĠSTEMĠNĠN MENYULARI
“İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə Məlumat Bazası” vergi
orqanlarının nəzarət əhatəsinə daxil olan ərazilərdə faktiki istehsal fəaliyyəti ilə məşğul
olan vergi ödəyiciləri, onların istehsal etdiyi məhsulların növü və ticari adı, istehsal
sahəsinin faktiki fəaliyyət göstərdiyi ünvan barədə geniş və operativ məlumat əldə
etməyə imkan verir.
“İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə Məlumat Bazası”nın
Axtarış Sistemi 7 menyudan ibarətdir ki, həmin menyuların adları aşağıdakıları ifadə
edir:
- Vergi ödəyicisinin adı – vergi ödəyicisi fiziki şəxs olduqda onun adı, atasının adı
və soyadını, hüquqi şəxs olduqda isə dövlət qeydiyyatından keçirilmiş hüquqi adı
göstərir;
- VÖEN-i – müvafiq vergi orqanında verilmiş Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə
Nömrəsidir;
- Ġstehsal etdiyi məhsulların növü – vergi ödəyicisi tərəfindən faktiki istehsal
olunan məhsulların növləridir;
- Məhsulun ticari adı – vergi ödəyicisi tərəfindən istehsal olunaraq bazara
çıxarılan məhsulların ticarət markasıdır;
- Aid olduğu vergi orqanı – vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğu vergi
orqanıdır;
- ġəhər / Rayon - vergi ödəyicisinin istehsal sahəsinin yerləşdiyi şəhər və rayonu
göstərir;
- Ġstehsal sahəsinin faktiki fəaliyyət göstərdiyi ünvan - vergi ödəyicisinin
istehsal sahəsinin faktiki yerləşdiyi ünvandır.
2. MƏLUMAT BAZASININ AXTARIġ SĠSTEMĠNĠN MENYULARINDAN
ĠSTĠFADƏ QAYDALARI
2.1. İstifadəçi Məlumat Bazasından tapmaq istədiyi vergi ödəyicisinin adı və ya
VÖEN-ini bildikdə müvafiq olaraq Axtarış Sisteminin 1-ci və ya 2-ci menyularına
həmin məlumatları daxil edir və “Axtar” düyməsini sıxır. Əks halda həmin
menyuları boş saxlamaqla digər menyulardan istifadə edir.

ġəkil 1. Məlumat bazasının axtarıĢ ekranı
2.2. İstifadəçi Məlumat Bazasından “İstehsal etdiyi məhsulun növü” üzrə
ümumilikdə məlumatı axtarmaq istədikdə eyni adlı menyunu sıxmaqla müvafiq
siyahıdan istədiyi məhsul növünü seçir və sonra “Axtar” düyməsini sıxır. Bu zaman
axtarışın nəticəsi kimi vergi orqanlarının əhatə etdiyi ərazilərdə həmin məhsul
növünün istehsalı ilə məşğul olan bütün ödəyicilərin siyahısı çıxır.

ġəkil 2. “Ġstehsal etdiyi məhsulun növü” üzrə məlumat axtarıĢı ekranı
2.3. İstifadəçi Məlumat Bazasında müvafiq məhsulun ticari adı (ticarət markası)
üzrə axtarış aparmaq istədikdə “Məhsulun ticari adı” menyusuna müvafiq məhsulun
ticari adını daxil edir və sonra “Axtar” düyməsini sıxır.

ġəkil 3. “Məhsulun ticari adı” üzrə məlumat axtarıĢı ekranı
2.4. İstifadəçi Məlumat Bazasından konkret vergi orqanı üzrə məlumat
axtarmaq istədikdə “Aid olduğu vergi orqanı” menyusunu sıxmaqla siyahıdan
müvafiq vergi orqanını seçir və sonra “Axtar” düyməsini sıxır. Bu zaman axtarışın
nəticəsi kimi həmin vergi orqanının əhatə etdiyi ərazidə istehsalla məşğul olan bütün
ödəyicilərin siyahısı çıxır.

ġəkil 4. “Aid olduğu vergi orqanı” üzrə məlumat axtarıĢı ekranı
2.5. İstifadəçi Məlumat Bazasından respublikanın hər hansı şəhəri və rayonu
üzrə vergi ödəyiciləri barədə məlumat axtarmaq istədikdə “Şəhər / Rayon”
menyusunu sıxmaqla müvafiq siyahıdan istədiyi şəhəri və ya rayonu seçir və sonra

“Axtar” düyməsini sıxır. Bu zaman axtarışın nəticəsi kimi seçilən şəhər və ya
rayonun ərazisində istehsalla məşğul olan bütün ödəyicilərin siyahısı çıxır.

ġəkil 5. “ġəhər / Rayon” üzrə məlumat axtarıĢı ekranı
2.6. İstifadəçi hər hansı vergi ödəyicisinin istehsal sahəsinin faktiki fəaliyyət
göstərdiyi ünvanı dəqiq bilirsə, bu halda, o, bu məlumatı “istehsal sahəsinin faktiki
fəaliyyət göstərdiyi ünvanı” menyusuna daxil edir və sonra “Axtar” düyməsini sıxır.

ġəkil 6. “Ġstehsal sahəsinin faktiki fəaliyyət göstərdiyi ünvan” üzrə məlumat
axtarıĢı ekranı

2.7. İstifadəçi yuxarıda göstərilən menyular üzrə ayrı-ayrılıqda geniş və ya
Axtarışı konkretləşdirməklə (2 və daha çox menyunu seçməklə) məhdud sayda
axtarış apara bilər.
3. Uyğunsuzluq və ya yeni istehsal fəaliyyəti barədə məlumatın verilməsi
qaydası
“İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri barədə Məlumat
Bazası”nda hər hansı bir uyğunsuzluq və ya məlumatın yoxluğu aşkar olunduqda
“Hər hansısa bir uyğunsuzluq və ya məlumatın yoxluğu barədə bizə məlumat verin”
menyusundan istifadə etməklə müvafiq məlumatları təqdim edə bilərsiniz.

ġəkil 7. “Hər hansısa bir uyğunsuzluq və ya məlumatın yoxluğu barədə bizə
məlumat verin” ekranı

