İran Milli Vergi Administrasiyasının rəhbəri: Azərbaycanın vergi sahəsindəki
təcrübəsindən yararlanmaq istəyirik
Bakı, 16 may (AzərTAc). Dost və qardaş ölkə olan Azərbaycanın iqtisadi inkişafı
İran üçün həmişə maraqlı olmuşdur və ölkənizin uğurlarını diqqətlə izləyirik. Bu
sözləri Azərbaycanda səfərdə olan İran İslam Respublikasının Milli Vergi
Administrasiyasının rəhbəri Əli Əskəri AzərTAc-a müsahibəsində demişdir.
İlk dəfədir Azərbaycana səfər etdiyini deyən Əli Əskəri bildirmişdir ki, məqsəd
Azərbaycanın milli vergi sistemi ilə yaxından tanış olmaq, qarşılıqlı maraq
doğuran sahələrdə təcrübə mübadiləsi aparmaqdır. Ona görə də bu səfər
əhəmiyyətlidir deyən İran Milli Vergi Administrasiyasının rəhbəri iki ölkə arasında
dostluq münasibətlərinin, möhkəm əməkdaşlıq əlaqələrinin olduğunu
vurğulamışdır.
Ə.Əskəri demişdir: “Sevindirici haldır ki, Azərbaycan ilə İran arasında vergi
sahəsində əməkdaşlıq əlaqələri uğurla inkişaf edir. Bu da iki ölkə arasında
münasibətlərin genişləndirilməsinə töhfəsini verir. Vergi sahəsində əlaqələrin
gücləndirilməsində, qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin aparılmasında maraqlıyıq”.
Ə.Əskəri Azərbaycanın vergi sistemində son 10 ildə aparılmış islahatların
nəticələrinin onlar üçün çox maraqlı olduğunu diqqətə çatdırmışdır.
Vergi ödəyicilərinə xidmət sahəsində Azərbaycan çox böyük inkişafa nail
olmuşdur deyən İran Milli Vergi Administrasiyasının rəhbəri bu sahədə
Azərbaycan təcrübəsindən yararlanmaq istədiklərini söyləmişdir. İran rəsmisi cari
ilin yanvarında Tehranda EKO üzvü olan ölkələrin vergi administrasiyaları
rəhbərlərinin iclasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin təqdimatlarının böyük
maraq doğurduğunu söyləmişdir. Ə.Əskərinin fikrincə, iki ölkə arasında mövcud
əlaqələr imkan yaradacaqdır ki, bu münasibətlər daha da inkişaf etsin. “Hər iki
ölkənin iş adamlarının, investorlarının qarşılıqlı investisiya yatırması vacibdir.

Çalışırıq ki, iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində əməkdaşlığımız genişlənsin” - deyə
o vurğulamışdır.
Vergilər naziri Fazil Məmmədov ilə görüşünü şərh edən Ə.Əskəri diqqətə
çatdırmışdır ki, söhbət zamanı iqtisadi sahədə əlaqələrin genişlənməsi, vergi
sistemi sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması və qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Ə.Əskəri qeyd etmişdir ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin “ASAN xidmət” Mərkəzinin, Vergilər Nazirliyinin “bir pəncərə”
sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı sistemi və Xüsusi Rejimli Vergi Xidməti
Departamentinin fəaliyyəti, Vergilər Nazirliyinin “195” telefon məlumat xidməti
ilə tanış olmuşdur. Həmçinin, qonaq son illər vergi qanunvericiliyinin və
inzibatçılığının təkmilləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycanda həyata keçirilən
islahatlar, yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqinə dair təqdimatları
dinləmişdir.
Ə.Əskəri hesab edir ki, bu kimi səfərlərin təşkili Azərbaycan ilə İran arasında vergi
sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına töhfəsini verəcəkdir.
AzərTAc informasiya agentliyi

