САХИБ АЛЕКПЕРОВ: «ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МИНИСТЕРСТВОМ НАЛОГОВ
ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОСТИЛИ РАБОТУ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
Интервью газеты «Бакинский рабочий» с заместителем министра налогов,
государственным советником налоговой службы III ранга Сахибом Алекперовым.
— Азербайджан отмечает двадцатилетие восстановления своей независимости.
Хотелось бы узнать, каковы итоги проводимых за этот период налоговых реформ в
нашей стране?
— Налоговые реформы в Азербайджане начались в 1991 году, с момента создания у
нас самостоятельной Главной налоговой инспекции. Однако проводимые в первые годы
независимости налоговые реформы не дали, да и не могли дать, ожидаемых результатов,
поскольку ввиду отсутствия необходимых знаний и опыта они проводились бессистемно,
нецеленаправленно, без соответствующего глубокого анализа положения дел в экономике.
Только после возвращения к власти общенационального лидера нашего народа Гейдара
Алиева к работе налоговых органов стали относиться как должно. На одном из
совещаний, посвященных экономическим вопросам, в 1994 году Гейдар Алиев сказал:
«Если мы независимое государство, хотим самостоятельно развиваться, мы должны
регулировать рыночную экономику путем налогов. Поэтому мы должны больше внимания
уделять работе налоговых органов». С этого момента под руководством и при
непосредственном участии самого Гейдара Алиева началось создание необходимой
законодательной базы, действенных структур налоговых органов. В 2000 году впервые в
Азербайджане был принят Налоговый кодекс, который вступил в силу с 1 января 2001
года, а 11 февраля 2001 года было создано Министерство налогов. В дальнейшем эта
работа успешно продолжилась под руководством Президента Азербайджанской
Республики господина Ильхама Алиева. Именно благодаря его заботе и всесторонней
поддержке стали возможными коренные структурные реформы в налоговой системе
страны, укреплялась материально-техническая база, в работу налоговых органов стали
внедряться самые передовые технологии, в том числе Автоматизированная налоговая
информационная система (AVIS), регистрация налогоплательщиков по принципу «одного
окна» и др. Благодаря четко выверенной и целенаправленной экономической политике, а
также совершенствованию налогового администрирования налоговые поступления в
бюджет страны за 2000—2010 годы выросли в 8,4 раза. В ненефтяном секторе рост
составил 7,9 раза. По предварительным данным за девять месяцев текущего года
Министерством налогов обеспечено перечисление в государственный бюджет 4
миллиардов 65,6 миллиона манатов, что на 30 процентов больше показателя за
аналогичный период прошлого года. 2 миллиарда 881,8 миллиона манатов, или 70,9
процента, налоговых перечислений приходится на долю частного сектора. При этом
уровень налоговых сборов в частном секторе повысился по сравнению с прошлым годом
на 40,5 процента. Повышается доля налоговых поступлений в бюджет от ненефтяного
сектора. По этому сектору в госбюджет перечислено 2 миллиарда 156,9 миллиона
манатов, что больше аналогичного показателя за прошлый год на 22,2 процента. В наше
время меняется сам характер работы налоговых органов. Если раньше сотрудники
налоговых органов больше были заняты непосредственно самим процессом сбора
налогов, то сегодня на первый план выходит обеспечение добровольной уплаты налогов

налогоплательщиками, и наши сотрудники больше занимаются аналитической работой,
созданием условий для повышения уровня добровольной уплаты налогов и оказанием
необходимых услуг и помощи налогоплательщикам. Все это и формирует новые
требования к кадрам, работающим в налоговой сфере. На сегодня почти каждый третий
сотрудник налоговых органов принят на работу после сдачи тестовых экзаменов,
проведенных Государственной комиссией по приему студентов, и прохождения
соответствующего собеседования в министерстве. Возраст сотрудников налоговых
органов характеризуется следующими цифрами:
количество сотрудников в возрасте до 30 лет — 29,1 процента, в возрасте 30—35 лет —
12,38 процента, 36—40 лет — 9,1 процента, 41—45 лет — 11,86 процента, 46—50 лет —
11,63 процента, более 50 лет — 22,87 процента.
Учитывая вышеуказанные факторы, особое внимание уделяется повышению уровня
квалификации работников, в том числе в Учебном центре министерства.
Как известно, 13 сентября в Шамахинском районе состоялась церемония открытия
нового, отвечающего самым современным требованиям Учебного центра Министерства
налогов, в которой принял участие Президент страны господин Ильхам Алиев.
— В последние годы мы довольно часто слышим об успехах Министерства
налогов по применению современных информационных технологий…
— Действительно, Министерство налогов старается соответствовать уровню
требований главы государства по внедрению передовых информационнокоммуникационных технологий и достигло определенных успехов в этом направлении.
Самым серьезным шагом в этом направлении можно считать внедрение в 2006 году
Автоматизированной налоговой информационной системы. AVIS стимулировала
многократное увеличение скорости документооборота и обработки данных, помогла
формированию гибкого налогового контроля, создала благоприятную почву для
применения электронных услуг — для подачи электронных деклараций, применения
электронных налоговых счетов-фактур, создания электронного делопроизводства и т.д.
Главным результатом подобных нововведений является то, что предоставляемые
Министерством налогов электронные услуги значительно упростили работу
налогоплательщиков. Подача налоговых деклараций в электронном виде предоставила
возможность налогоплательщикам контролировать правильность их составления,
сохранять декларации в электронном формате, просматривать личные листы в режиме
реального времени. Чтобы подать декларацию больше не нужно посещать налоговые
органы, налогоплательщики могут сделать это в удобное для них время, находясь в любом
месте.
С помощью системы «он-лайн делопроизводство», внедренной 1 марта 2010 года,
министерство предоставило налогоплательщикам возможность ведения переписки с
налоговыми органами посредством Интернета. Для этого по интернет-адресу www.etaxes.gov.az для каждого пользователя создан личный электронный ящик, с помощью
которого налогоплательщики в кратчайшие сроки могут получить любой относящийся к
налоговой системе документ информационного характера. Данное нововведение,
несомненно, увеличивает прозрачность в отношениях и позитивно влияет на диалог

между налоговыми органами и населением. Свой вклад в обеспечение прозрачности
вносит и применение электронных налоговых счетов-фактур, что в конечном итоге
позволило побороть такое позорное явление, как фальсификация счетов-фактур. 23 мая
этого года Президент Азербайджана подписал Указ «О некоторых мерах в области
организации электронных услуг в государственных органах». В связи с этим на заседании
коллегии Министерства налогов был утвержден соответствующий план мероприятий,
который призван ускорить процесс внедрения электронного правительства. С первого
июля начался процесс регистрации физических лиц в электронной форме через Интернет.
На сегодняшний день данной услугой воспользовались уже около четырех с половиной
тысяч человек. Завершается работа по электронной регистрации юридических лиц, а
также по созданию налогоплательщикам условий для оплаты налогов, пошлин и других
платежей в электронной форме в режиме реального времени. Буквально на днях
министерство предоставило новую услугу —возможность видео-он-лайн приема
налогоплательщиков в заранее отведенное время руководящими работниками
министерства посредством соединения через Интернет. Сам процесс общения
автоматически записывается и архивируется.
— А как обстоят дела с рассмотрением обращений граждан в Министерство
налогов?
— В марте текущего года этому вопросу было посвящено специальное расширенное
заседание коллегии министерства, на котором министр заявил, что рассмотрение
обращений граждан для всех налоговых органов имеет такое же значение, как
обеспечение налоговых поступлений в бюджет страны. Думаю, что этим сказано все. За
девять месяцев текущего года в налоговые органы страны поступило 38.743 обращения
граждан. Из них 97,37 процента — заявления, 2,56 процента — жалобы, 0,07 процента —
предложения, направленные на совершенствование работы налоговых органов, 43,56
процента заявлений связаны с получением той или иной справочной информации.
Характерно, что 78,85 процента обращений удовлетворены полностью или частично и
только 5,99 процента признаны необоснованными. Сокращается количество поступающих
жалоб. За истекший период текущего года в телефонную справочную службу «195»
министерства, куда можно бесплатно позвонить из любой точки страны, и с любого, в том
числе мобильного, телефона, поступило 189.058 обращений. Количество посещений
официального сайта министерства www.taxes.gov.az составило 2.131.524. Если учесть, что
на сегодня в стране зарегистрированы 387 тысяч налогоплательщиков, можно с
уверенностью сказать, что обратная связь с налогоплательщиками налажена.
— Хотелось бы также коснуться вопросов международного сотрудничества. Как
вы охарактеризуете отношения министерства с международными налоговыми
организациями и налоговыми администрациями других стран?
— Одним из приоритетов нашей работы является интеграция налоговой
администрации Азербайджана в мировую налоговую систему. Мы стремимся к
взаимовыгодному равноправному сотрудничеству с другими странами в области
совершенствования налогового законодательства, обмену информацией и взаимопомощи
в процессе сбора налоговых задолженностей, применению новейших информационнокоммуникационных технологий. За последние годы министерство существенно

расширило сеть двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения. На
сегодня подобные соглашения подписаны с 41 страной, еще с 17 государствами
документы находятся в процессе ратификации или подготовки к подписанию.
Азербайджан является активным членом Внутриевропейской организации налоговых
администраций (IOTA), Координационного совета глав налоговых служб СНГ,
Координационного совета органов налоговых расследований. В Баку неоднократно
проводились международные семинары, конференции и другие мероприятия под эгидой
этих организаций. В июне текущего года в Баку прошел ежегодный Евразийский семинар
Международного налогового и инвестиционного центра (ITIC). В ходе работы семинара
были обсуждены аспекты налоговой политики и налогового аудита, инвестиционной
политики, вопросы создания эффективных и прозрачных условий для развития бизнеса и
многие другие. Участники семинара высоко оценили проведенные в нашей стране
реформы в налоговой сфере. Наши сотрудники также принимают активное участие в
аналогичных мероприятиях, проводимых за рубежом. Недавно делегация Министерства
налогов Азербайджана приняла участие в работе 15-й генеральной ассамблеи IOTA,
членом которой мы являемся с 2002 года, а также 18-го заседания Координационного
совета руководителей налоговых служб стран СНГ. Отмечу, что следующее заседание
Координационного совета руководителей налоговых служб стран СНГ пройдет в середине
будущего года в столице Азербайджана. Проведение подобных мероприятий
положительно влияет и на всестороннее развитие нашей налоговой службы, и на
распространение опыта Азербайджана во всем мире. Хочу особо отметить наше
сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и
Евросоюзом. Не так давно мы провели в Баку презентацию совместного с Евросоюзом
проекта «Оказание технической помощи Министерству налогов в области системы аудита
на компьютерной основе». Проект рассчитан на два года и подразумевает переход аудита
средних и крупных предприятий на электронную основу. Министерство налогов
Азербайджана вот уже несколько лет успешно реализует План действий, принятый в
рамках Политики добрососедства в Европе. Мы постоянно совершенствуем налоговое
законодательство нашей страны с целью его согласования с европейскими стандартами.
А.Я.
«Бакинский рабочий», 07.10.2011

«Vergilər Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən elektron xidmətlər vergi ödəyicilərinin
işini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırıb»
«Bakinskiy raboçiy» qəzetinin vergilər nazirinin müavini, 3-cü dərəcəli dövlət vergi
xidməti müşaviri Sahib Ələkbərovla müsahibəsi:

- Azərbaycan müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20 illiyini qeyd edir. Bu dövr ərzində
ölkəmizdə aparılan vergi islahatlarının nəticələri barədə nə deyə bilərsiniz?
- Azərbaycanda vergi islahatlarına 1991-ci ildən, ölkədə müstəqil Baş Vergi Müfəttişliyi
yaradıldığı vaxtdan başlanıb. Lakin müstəqilliyin ilk illərində aparılan vergi islahatları gözlənilən
nəticəni verməmişdi və təbii ki, verə də bilməzdi. Çünki bu islahatları aparanlar lazımi bilik və
təcrübəyə malik olmadıqlarından onları sistemsiz şəkildə, iqtisadiyyatdakı vəziyyəti dərindən
təhlil etmədən aparmağa cəhd göstərirdilər. Yalnız xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışından sonra, vergi orqanlarının işinə də lazımi diqqət yetirilməyə başlandı.
1994-cü ildə iqtisadi məsələlərə həsr olunmuş müşavirələrin birində Heydər Əliyev demişdi:
«Əgər biz müstəqil dövlətiksə, müstəqil şəkildə inkişaf etmək istəyiriksə, bazar iqtisadiyyatını
vergi yolu ilə tənzimləməliyik. Buna görə də vergi orqanlarının işinə daha çox diqqət
yetirməliyik». Həmin vaxtdan etibarən Heydər Əliyevin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə vergi
orqanlarının lazımi qanunvericilik bazasının və real təsirə malik strukturlarının yaradılmasına
başlandı.
2000-ci ilin fevral ayının 11-də Vergilər Nazirliyi yaradıldı. Həmin il Azərbaycanda ilk
dəfə Vergi Məcəlləsi qəbul edildi və 2001-ci ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə mindi.
Bu işlər sonralar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında uğurla davam etdirildi. Məhz onun qayğısı və hərtərəfli dəstəyi nəticəsində ölkənin vergi
sistemində köklü struktur islahatlarının aparılması mümkün oldu. Vergi orqanlarının madditexniki bazası möhkəmləndirildi, onların işində ən qabaqcıl texnologiyalar tətbiq olunmağa
başladı. Avtomatlaşdırılmış vergi informasiya sistemi (AVİS) yaradıldı, vergi ödəyicilərinin “bir
pəncərə” prinsipi əsasında qeydiyyata alınması və s. təmin edildi.
Dəqiq ölçülüb-biçilmiş, məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən iqtisadi siyasət, eləcə də
vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi nəticəsində ölkə büdcəsinə vergi daxilolmaları 20002010-cu illərdə 8,4 dəfə artdı. Qeyri-neft sektorunda bu artım 7,9 dəfə təşkil etdi.
İlkin məlumatlara əsasən, cari ilin doqquz ayı ərzində Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət
büdcəsinə 4 mlrd. 65,6 mln. manat vəsait daxil olub ki, bu da ötən ilin analoji dövrü ilə
müqaisədə 30 % çoxdur. Vergi daxilolmalarının 2 mlrd. 881,8 milyon manatı və ya 70,9 %-i
özəl sektorun payına düşür. Özəl sektorda vergi yığımlarının miqdarı ötən illə müqayisədə 40,5
% artıb.
Neft sektorundan da büdcəyə daxilolmaların payı artmaqdadır. Bu sektordan dövlət
büdcəsinə daxilolmaların məbləği 2 mlrd. 156,9 mln. manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin analoji
göstəricisi ilə müqayisədə 22,2 % çoxdur.

Müasir dövrdə vergi orqanlarının işinin xarakteri də dəyişməkdədir. Əgər əvvəllər vergi
orqanlarının əməkdaşları daha çox bilavasitə vergilərin toplanması ilə məşğul idilərsə, indi daha
çox ön plana vergilərin könüllü olaraq ödənilməsinin təmin olunması çıxır və indi
əməkdaşlarımız daha çox analitik işlə, vergilərin könüllü qaydada ödənilməsinin səviyyəsinin
yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradılması və vergi ödəyicilərinə lazımi xidmətlərin və köməkliyin
göstərilməsi ilə məşğuldurlar. Bütün bunlar isə vergi sahəsində işləyən kadrlar qarşısında yeni
tələblər qoyur. Hazırda vergi orqanlarının hər üç əməkdaşından biri işə Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komissiyası (TQDK) tərəfindən keçirilən test imtahanını verdikdən və nazirlikdə
müsabiqədən keçdikdən sonra qəbul olunanlardan ibarətdir. Vergi orqanları əməkdaşlarının yaşı
isə aşağıdakı kimidir: 30 yaşına qədər olan əməkdaşların sayı- 29,1%, 30-35 yaş arasında olan
əməkdaşlar- 12,38%, 36-40 yaş arası 9,1%, 41-45 yaş arası- 11,86%, 46-50 yaş arası -11,63%,
50 yaşdan yuxarı - 22,87%.
Yuxarıda sadalanan amilləri nəzərə alaraq nazirliyin Tədris mərkəzində əməkdaşların
peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Yeri gəlmişkən, sentyabrın 13-də
Şamaxı rayonunda Vergilər Nazirliyinin yeni, müasir tələblərə cavab verən Tədris Mərkəzinin
açılışı olmuş və ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev də bu tədbirdə iştirak etmişdir.

- Son vaxtlar tez-tez Vergilər Nazirliyinin müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi
ilə əlaqədar uğurları barədə eşidirik...
- Həqiqətən də, Vergilər Nazirliyi qabaqcıl informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının
tətbiqi ilə bağlı dövlət başçısının tələblərinə uyğun tədbirlər görməyə çalışır və bu istiqamətdə
müəyyən uğurlara da nail olub. Atılan ən ciddi addımlardan biri kimi, 2006-cı ildə Avtomatlaşdırılmış Vergi İnformasiya Sisteminin tətbiq edilməsini göstərmək olar. AVİS sənədlərin
dövriyyəsinin və məlumatların işlənməsinin sürətini dəfələrlə artırmaqla yanaşı, daha çevik vergi
nəzarəti formalaşdırmağa imkan verdi, elektron xidmətlərin tətbiqi, bəyannamələrin elektron
qaydada təqdim edilməsi, elektron vergi hesab-fakturaların qəbulu, elektron sənəd dövriyyəsinin
təşkili və s. üçün əlverişli zəmin yaratdı.
Bu son yeniliklərin ən əsas nəticəsi isə ondan ibarətdir ki, Vergilər Nazirliyi tərəfindən
göstərilən elektron xidmətlər vergi ödəyicilərinin işini əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırmışdır.
Vergi bəyannamələrinin elektron şəkildə təqdim edilməsi vergi ödəyicilərinə onların düzgün
tərtib olunmasına nəzarət etmək, bəyannamələri elektron formatda saxlamaq, real vaxt rejimində
fərdi vərəqələri nəzərdən keçirmək imkanı yaratmışdır. Artıq bəyannamə təqdim etmək üçün
vergi orqanlarına getməyə ehtiyac yoxdur. Vergi ödəyiciləri bunu özləri üçün rahat olan
istədikləri vaxtda, istənilən yerdə elektron üsülla çox asan bir tərzdə həyata keçirə bilərlər.
Nazirlik 2010-cu ilin mart ayının 1-dən tətbiq edilən «Onlayn kargüzarlıq» sistemi əsasında
vergi ödəyicilərinə vergi orqanları ilə yazışmaları İnternet vasitəsilə həyata keçirmək imkanı da
yaratmışdır. Bunun üçün www.e-taxes.gov.az internet ünvanı vasitəsilə hər bir istifadəçinin
şəxsi elektron qutusu yaradılmışdır ki, bu qutunun köməyilə vergi ödəyiciləri qısa vaxt ərzində
vergi sisteminə aid olan informasiya xarakterli istənilən sənədi əldə edə bilərlər. Bu yeniliyin
tətbiq edilməsi, şübhəsiz ki, münasibətlərdəki şəffaflığı artırır və vergi orqanları ilə əhali
arasındakı dialoqa müsbət təsir göstərir. Şəffafllığın təmin olunmasında elektron hesab-

fakturaların tətbiq edilməsinin də mühim əhəmiyyəti vardır. Bu da nəticədə hesab-fakturaların
saxtalaşdırılması kimi xoşagəlməz halların aradan qaldırılmasına imkan yaratmışdır.
Cari ilin may ayının 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti «Dövlət orqanlarında
elektron xidmətlər göstərilməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında» fərman
imzalamışdır. Bununla əlaqədar Vergilər Nazirliyinin kollegiya iclasında elektron hökumətin
tədbiqinin sürətləndirilməsi ilə bağlı müvafiq tədbirlər planı təsdiqlənmişdir. İyul ayının 1-dən
etibarən fiziki şəxslərin İnternet vasitəsilə elektron formada qeydiyyatdan keçirilməsi prosesinə
başlanmışdır. Ötən 3 ay ərzində bu xidmətdən təxminən 4500 nəfər faydalanmışdır. Hüquqi
şəxslərin elektron qeydiyyatı ilə bağlı işlər tamamlanmaq üzrədir, eləcə də real vaxt rejimində
vergi ödəyicilərinin vergiləri, rüsumları və digər ödənişləri elektron formada ödəyə bilməsi üçün
şərait yaradılması prosesi yekunlaşmaqdadır. Bu günlərdə nazirlik yeni xidmət növü- İnternet
vasitəsilə, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş vaxtda nazirliyin rəhbər işçiləri tərəfindən vergi
ödəyicilərinin onlayn şəkildə video qəbulu layihəsini başa çatdırmışdır. Qəbul prosesi avtomatik
şəkildə yazılaraq, arxivləşdirilir.

- Yeri gəlmişkən, vətəndaşların Vergilər Nazirliyinə müraciətlərinə baxılması ilə bağlı
işlər nə yerdədir?
- Bu ilin mart ayında nazirliyin bu məsələyə həsr olunmuş geniş kollegiya iclası
keçirilmişdir. Həmin iclasda nazir bəyan etmişdir ki, vətəndaşların müraciətlərinə baxılması
vergi orqanları üçün ölkənin büdcəsinə vergi daxilolmalarının təmin edilməsi qədər əhəmiyyətli
bir məsələdir. Düşünürəm ki, bu yanaşma bütün suallara aydınlıq gətirir.
Cari ilin doqquz ayı ərzində ölkənin vergi orqanlarına vətəndaşlardan 38.743 müraciət
daxil olub. Onların 97,37%-ni ərizələr, 2,56%-ni şikayətlər, 0,07 %-ni vergi orqanlarının işinin
təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş təkliflər təşkil edir. Ərizələrin 43,56%-i bu və ya digər arayışların
əldə edilməsi ilə əlaqədardır. Xarakterik haldır ki, müraciətlərin 78,85%-i tam və ya qismən
təmin edilib, yalnız 5,99%-i əsassız hesab olunub. Daxil olan şikayətlərin sayı azalmaqdadır.
Bu ilin ötən ayları ərzində ölkənin istənilən yerindən, o cümlədən mobil telefonlardan
pulsuz zəng etmək imkanı verən «195» telefon məlumat xidmətinə 189.058 müraciət daxil
olmuşdur. Nazirliyin www.taxes.gov.az saytına daxil olmaların sayı 2.131.524 təşkil etmişdir.
Hal-hazırda ölkədə 387 min vergi ödəyicisinin qeydiyyatda olduğunu nəzərə alsaq, əminliklə
demək olar ki, nazirlikdə vergi ödəyiciləri ilə kifayət qədər geniş qarşılıqlı əlaqə mövcuddur.

- Beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunmaq yerinə düşərdi. Nazirliyin digər
dövlətlərin vergi qurumları ilə münasibətlərini necə xarakterizə edə bilərsiniz?
- İşimizin əsas prioritetlərindən biri Azərbaycanın vergi sisteminin dünya vergi sisteminə
inteqrasiyası məsələsidir. Biz vergi qanunvericiliyimizin təkmilləşdirilməsi, informasiya
mübadiləsi, vergi borclarının yığılması prosesində qarşılıqlı yardım göstərilməsi, yeni
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiq olunması məqsədilə digər ölkələrlə
bərabərhüquqlu və qarşılıqlı fayda verə biləcək əməkdaşlıq yaratmağa çalışırıq.

Son illər ikiqat vergitutmanın qarşısının alınması üçün müvafiq ikitərəfli müqavilələrin sayı
əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Hal-hazırda 41 ölkə ilə saziş və müqavilələr imzalanmışdır,
daha 17 ölkə ilə imzalanacaq sənədlər üzərində işlər davam etdirilir. Azərbaycan Avropadaxili
Vergi Administrasiyaları Təşkilatının (İOTA), MDB ölkələrinin vergi xidməti rəhbərlərinin
Koordinasiya şurasının, vergi tədqiqatları orqanlarının Koordinasiya şurasının fəal üzvüdür.
Bakıda dəfələrlə bu təşkilatların xətti ilə beynəlxalq seminarlar, konfranslar və digər tədbirlər
keçirilmişdir. Bu ilin iyun ayında Bakıda Beynəlxalq Vergi və İnvestisiya Mərkəzinin (İTİC)
illik Avrasiya seminarı təşkil olunmuşdur. Seminarda vergi siyasəti və vergi auditinin,
investisiya siyasətinin müxtəlif aspektləri, səmərəli və şəffaf biznes şəraitinin yaradılması
məsələləri və s. müzakirə olunmuşdur. Seminar iştirakçıları ölkəmizdə vergi sahəsində aparılan
islahatları yüksək qiymətləndirmişlər.
Əməkdaşlarımız, həmçinin, xaricdə keçirilən analoji tədbirlərdə də fəal iştirak edirlər. Bu
yaxınlarda Azərbaycan Vergilər Nazirliyinin nümayəndə heyəti 2002-ci ildən bəri üzvü
olduğumuz İOTA təşkilatının 15-ci Baş Assambleyasının iclasında, eləcə də MDB ölkələrinin
vergi xidməti rəhbərlərinin Koordinasiya şurasının 18-ci iclasında iştirak etmişdir. Qeyd edim ki,
MDB ölkələrinin vergi xidməti rəhbərlərinin Koordinasiya şurasının növbəti iclası gələn ilin
ortalarında Azərbaycan paytaxtında keçiriləcəkdir.
Belə tədbirlərin keçirilməsi vergi xidmətinin hərtərəfli inkişafına və Azərbaycanın
təcrübəsinin bütün dünyaya təqdim olunmasına da müsbət təsir göstərir. İqtisadi Əməkdaşlıq və
İnkişaf Təşkilatı və Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızı xüsusilə vurğulamaq istərdim. Bu
yaxında biz Bakıda Avropa İttifaqı ilə birlikdə «Kompüter əsaslı audit sistemi sahəsində Vergilər
Nazirliyinə dəstəyin göstərilməsi» layihəsinin təqdimatını keçirdik. Layihə üzərində işlər iki il
ərzində davam edəcək, nəticədə iri və orta müəssisələrin tədricən elektron əsaslı auditə
keçirilməsi təmin olunacaq.
Azərbaycanın Vergilər Nazirliyi artıq bir neçə ildir ki, Avropa qonşuluq siyasəti
çərçivəsində qəbul edilmiş fəaliyyət planını uğurla həyata keçirməkdədir. Ölkəmizin vergi
qanunvericiliyinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması üçün işlər davam etdirilir.

