Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq
Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın icrası ilə bağlı
Vergilər Nazirliyi tərəfindən 2012-ci ildə görülmüş işlər üzrə
MƏLUMAT
Tədbirin
Görüləcək işlər və gözləniləcək
nəticələr

adı

Həyata keçirilmiş tədbirlər

İcra
müddəti

1. İnformasiya əldə edilməsinin asanlaşdırılması
1.1
(1.1)*
Vergilər
Vergilər Nazirliyində müvafiq əmrlə informasiya azadlığı üzrə məsul şəxs 2012-2014
Nazirliyində informasiya azadlığı müəyyən edilmişdir.
üzrə məsul şəxslərin müəyyən
“Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində informasiya azadlığı ilə bağlı
edilməsi, informasiya azadlığı ilə daxili icraat Qaydaları” hazırlanır.
bağlı daxili icraat qaydalarının
qəbul edilməsi və bu barədə
ictimaiyyətin məlumatlandırılması

İcra vəziyyəti
Davam edir

1.2 (1.2) İnformasiya azadlığının
İnformasiya azadlığının təmin edilməsi məqsədi ilə məsul vergi xidməti 2012-2014
təmin edilməsi məqsədi ilə məsul əməkdaşları üçün treninqlərin keçirilməsi 2013-cü ildə nəzərdə tutulmuşdur.
vergi xidməti əməkdaşları üçün
treninqlərin keçirilməsi
2. Dövlət orqanlarının öz fəaliyyəti barədə ictimaiyyətə müntəzəm məlumat verməsi

Davam edir

2.1 (2.1) Vergi orqanlarının
Vergi orqanlarının fəaliyyəti barədə KIV-ə 11 press-reliz və vəzifəli şəxslərin
fəaliyyəti barədə məlumatların müsahibəsi mətbuatda işıqlandırılmaqla internet portallarda yerləşdirilmişdir.
mütəmadi, yenilənmiş əsaslarla
Eyni zamanda vergilərin elektron ödənişi, pos-terminallardan istifadə təlimatı,
internet
səhifələrində vergi bəyannamələrinin doldurulması barədə video təlimatlar hazırlanaraq Vergilər
yerləşdirilməsi
Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində, Facebook, Youtube, video.az saytlarında
yerləşdirilmişdir.
2.2 (2.2) Vergi orqanlarının
Vergilər Nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzələrin mütəmadi olaraq
fəaliyyəti barədə illik məruzələrin Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində (www.taxes.gov.az) açıqlanması təmin edilir.
tərtib
edilməsi
və
internet

2012-2015

Davam edir

2012-2015
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səhifələrində açıqlanması
2.3 (2.3) Vergilər Nazirliyinin
fəaliyyəti
barədə
mətbuat
konfranslarının və ictimaiyyətlə
birbaşa
ünsiyyət
formasında
tədbirlərin keçirilməsi
2.4 (2.4) Vergilər Nazirliyinin
fəaliyyətini
tənzimləyən
qanunvericilik aktlarının anlaşılan
sadə dildə yazılmış versiyasının,
bələdçi qaydaların tərtib edilməsi
və bu məlumatların vətəndaşlar
arasında təşviq edilməsi
2.5 (2.5) Vergilər Nazirliyinin
rəsmi internet saytında dövlət
proqramlarının
icrası
barədə
məlumatların yerləşdirilməsi üçün
ayrıca bölmənin yaradılması

Hesabat dövründə vergi orqanlarının fəaliyyəti ilə bağlı KİV üçün bir sıra
tədbirlər həyata keçirilmişdir. Belə ki, “Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə
Argentina Respublikası hökuməti arasında vergi məlumatlarının mübadiləsi
haqqında” sazişin imzalanması mərasimində KİV-in iştirakı təmin edilmiş, vergi
orqanlarında açıq hökumətin təşviq olunması sahəsində görülən işlərlə bağlı
Vergilər Nazirliyinin vəzifəli şəxslərinin brifinqləri təşkil edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının 21 dekabr 2012-ci il tarixli 509-IVQD nömrəli Qanunu
ilə Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərdən sonra Vergilər Nazirliyinin
fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktlarının anlaşılan sadə dildə yazılmış
versiyasının, bələdçi qaydaların tərtib edilməsi və bu məlumatların vətəndaşlar
arasında təşviq edilməsi işləri 2013-cü ildə davam etdiriləcəkdir.
Vergi Məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərlə əlaqədar vergi qanunvericiliyi
və vergi inzibatçılığı sahəsində vergi ödəyiciləri üçün zəruri informasiyanı əks
etdirən yeni bukletlərin hazırlanması və nəşri nəzərdə tutulmuşdur.
Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet saytında dövlət proqramlarının icrası
barədə məlumatların yerləşdirilməsi üçün ayrıca bölmənin yaradılması üzrə işlərə
başlanılmışdır.

2012-2015

Davam edir

2012-2015

Davam edir

2012-2014

Davam edir

2012-2015

Davam edir

3. Dövlət orqanlarının fəaliyyətində ictimaiyyətin iştirakının genişləndirilməsi
3.1 (4.1) Vergilər Nazirliyi
tərəfindən vergi qanunvericiliyi ilə
bağlı
qanun
layihələrinin
hazırlanması prosesinə vətəndaş
cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb
edilməsi, ictimai dinləmələrin
keçirilməsi

Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergi qanunvericiliyi ilə bağlı qanun layihələrinin
hazırlanması prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin cəlb edilməsi ilə bağlı
2012-ci il ərzində Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərin edilməsi vergi dərəcələrinin
optimallaşdırılmasını, məcəllənin tətbiqinin sadələşdirilməsini, vergi ödəyicilərinə
göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsini, vergi nəzarətinin
gücləndirilməsini və məcəllənin tətbiqi zamanı qarşıya çıxan problemlərin aradan
qaldırılması üçün Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulan dəyişikliklərin, vergi
nəzarətini həyata keçirən dövlət orqanları ilə yanaşı, digər maliyyə təşkilatlarının,
auditor fəaliyyəti ilə məşğul olan qurumların, o cümlədən bir sıra vergi
ödəyicilərinin nümayəndələrinin iştirakı təmin edilmişdir.

Belə ki, 2012-ci ilin yanvar ayının 30-dan fevral ayının 3-dək Vergilər
Nazirliyində Vergi Məcəlləsinin maddələr üzrə müzakirəsində aidiyyəti dövlət
orqanları ilə yanaşı Qadın Sahibkarlar Assosiasiyası “Əsma M” MMC-nin,
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının, Azərbaycan
Respublikası Vəkillər Kollegiyasının, Deloitte & Touche LLC-nin, Pricewaterhause
Coopers, Azərbaycan Türkiyə İş Adamları Birliyi, Azərbaycan Amerika Ticarət
Palatasının, Azad İstehlakçılar Birliyi, Ernst&Young Holdings və Beynəlxalq
Maliyyə Korporasiyasının nümayəndələrinin iştirakı təmin edilmişdir.
3.2 (4.2)
Vergilər Nazirliyi
Vergilər Nazirliyi tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlığın 2012-2013
tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti təkmilləşdirilməsi üçün Vergilər Nazirliyi yanında İctimai Şuranın yaradılması
institutları
ilə
əməkdaşlığın barədə müvafiq sənədlərin hazırlanması işlərinə başlanmışdır.
təkmilləşdirilməsi üçün müvafiq
şuraların və ya əməkdaşlıq
şəbəkələrinin yaradılması
3.2.1 (4.2) Vergi ödəyicilərinə
Vergi ödəyicilərinə göstərilən xidmətlər – məlumatlandırma, maarifləndirmə 2012-2013
göstərilən xidmətlər – məlumat- və təbliğat işində sahibkarların ictimai təşkilatlarının rolunun artırılması layihəsinin
landırma,
maarifləndirmə
və tətbiqi ilə əlaqədar 2012-ci ildə Vergilər Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxləri Gəncə,
təbliğat
işində
sahibkarların Quba, Tərtər, Zaqatala, Lənkəran şəhərlərində sahibkarların ictimai təşkilatlarının
ictimai təşkilatlarının rolunun nümayəndələri, özəl vergi məsləhətçiləri ilə görüşlər keçirmişlər.
artırılması istiqamətində əməkSahibkarların hüquqlarının müdafiəsi, fəaliyyətləri zamanı yaranan
daşlıq şəbəkəsinin yaradılması
problemlərin öyrənilməsi məqsədilə 2012-ci il ərzində vergi orqanları tərəfindən
799 görüş keçirilmiş, 11572 vergi ödəyicisinə səyyar məlumatlandırma xidməti
göstərilmişdir.
3.2.2 (4.2) “Vergi Dostları”
Vergi sahəsində məlumatlandırma, maarifləndirmə və təbliğat işinin 2012-2013
şəbəkəsinin
genişləndirilməsi genişləndirilməsi, “vergi” məfhumunun ölkəmizin bütün ərazisinə, xüsusilə kənd və
sahəsində
aidiyyəti
işlərin qəsəbələrə, hər bir ailəyə çatdırılması, o cümlədən bu sahəyə ictimaiyyətin geniş
görülməsi
təbəqələrinin cəlb edilməsi məqsədilə “Vergi Dostları” layihəsi hazırlanmış və
Vergilər Nazirliyinin 24.01.2012-ci il tarixli müvafiq əmri ilə “Vergi Dostları”
şəbəkəsinin fəaliyyət Qaydaları” təsdiq edilmişdir. Əmrin icrası ilə əlaqədar
indiyədək respublikanın Xaçmaz, Zaqatala, Balakən və Qax inzibati ərazi
vahidlərində ümumtəhsil məktəblərindən ümumilikdə 137 müəllim seçilərək onlara
treninqlər keçirilmiş, “Vergi dostu” olması barədə sertifikat və kompüterlər təqdim
olunmuşdur.
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3.3 (4.3) İctimai maraq kəsb edən
qərarların
qəbul
edilməsi
prosesində ictimaiyyətin iştirakını
genişləndirmək
vasitəsi
kimi
internet portallarından istifadə
edilməsi (vətəndaşların təklif və
rəylərinin qəbul edilməsi, ictimai
müzakirələrin təşkil edilməsi)
3.3.1 (4.3) İctimai maraq kəsb edən
qərarların
qəbul
edilməsi
prosesində ictimaiyyətin iştirakını
genişləndirmək
vasitəsi
kimi
Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet
səhifəsindən, eləcə də nazirliyin
facebook
və
digər
sosial
şəbəkələrdəki
səhifələrindən
istifadə edilməsi (tanınmış ictimai
xadimlərdən
müsahibələrin
götürülməsi, ictimai müzakirələrin
təşkil edilməsi, vətəndaşların təklif
və rəylərinin qəbul edilməsi,
interaktiv sual-cavab bölmələrinin
yaradılması və s.)

2012-ci ilin dekabr ayında Bakı şəhəri, Binəqədi rayonunda yerləşən 18 saylı və
Xətai rayonunda yerləşən 4 saylı Peşə liseylərində “Vergi tədris otaqları” istifadəyə
verilmişdir. Ümumilikdə 860 nəfər şagirdin təhsil aldığı bu peşə liseylərində
vergilər haqqında biliklərin gənc nəslə əyani şəkildə çatdırılması məqsədilə
yaradılmış “vergi tədris otaqları” müasir avadanlıqlar, kompüter dəstləri, vergilərə
aid kitablar, dərs vəsaitləri, bukletlər, lövhələr və s. ilə təchiz olunmuşdur.
"Vergilər" qəzetinin redaksiyasında «Azərbaycanda nağdsız ödəniş sisteminin 2012-2015
inkişaf perspektivləri» mövzusunda «dəyirmi masa» keçirilmişdir.
Tədbirdə Vergilər Nazirliyinin bir sıra strukturlarının rəhbərləri və vəzifəli
şəxsləri, Mərkəzi Bankın, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və
İstehlakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidmətinin, Azad İstehlakçılar
Birliyinin , Azərbaycan İnternet Forumunun, Azərbaycan-Amerika Ticarət
Palatasının (AMCHAM), «MilliKart» MMC-nin, «Golden Pay» şirkətinin,
«Atabank» ASC-nin, Azərbaycan Sənaye Bankının nümayəndələri iştirak etmişlər.
Tədbir "Vergilər" qəzeitinin internet portalında geniş işıqlandırılmışdır.
Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi 2012-ci ildə də təkmilləşdirilməklə 2012-2015
qanunvericilik və elektron xidmətlər bölməsi yenilənmiş, forma və dizaynı
dəyişdirilmiş, vergi ödəyicilərinə Onlayn kargüzarlıq vasitəsilə göstərilən bütün
xidmətlər və onlara keçid ayrı-ayrılıqda, eləcə də onlayn müraciətlər
yerləşdirilmişdir
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən internet səhifələrinin “Multimedia”
İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilən
monitorinqinin nəticələrinə görə Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi 5-ci
dəfə I yerə layiq görülmüşdür.
Eyni zamanda nazirliyin Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yeni
"FACE-Vizit" layihəsinə start verilmişdir. Cəmiyyətin tanınmış simaları
(siyasətçilər, idmançılar, yazıçılar, incəsənət xadimləri və s.) ilə video-müsahibələr
hazırlanaraq onların nazirliyin Facebook sosial şəbəkəsindəki səhifəsində
yerləşdirilməsi davam etdirilir.
Vergi ödəyicilərinə xidmət strukturları tərəfindən göstərilən xidmətlərin
keyfiyyətinin müəyyən edilməsi məqsədilə İnternet Vergi İdarəsində (www.etaxes.gov.az) hər rüb vergi ödəyiciləri arasında sorğu keçirilir.
Bununla yanaşı əhaliyə elektron xidmətlərin göstərilməsi məqsədi ilə elektron
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qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydalarının layihəsi
hazırlanmış, nazirliyin rəsmi internet səhifəsində və Facebook sosial şəbəkədəki
səhifəsində “Elektron qaimə-fakturanın tətbiqinə başlanmasına razısınızmı?” adlı
müvafiq sorğu yerləşdirilmiş və sorğuda iştirak barədə vergi ödəyicilərinin elektron
qutularına məktublar göndərilmişdir.
3.4 (4.4) Vergilər Nazirliyi
Vergi hüquqpozmaları ilə mübarizə sahəsində aparılan işlərlə KİV 2012-2015
tərəfindən “Açıq qapı” vətəndaş nümayəndələrini tanış etmək məqsədilə Vergilər Nazirliyində “Açıq qapı” günü
forumlarının keçirilməsi
keçirilmişdir.
4. Elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi
4.1 (5.2) Vergilər Nazirliyinin
səlahiyyətlərinə uyğun olaraq
həyata keçirilən elektron xidmətlər
barədə ildə bir dəfədən az
olmayaraq ictimai təqdimat-ların
keçirilməsi
4.2 (5.4) Rüsumların, vergilərin,
inzibati cərimələrin və digər
ödənişlərin
elektron
qaydada
ödənilməsinin təkmilləşdirilməsi
4.3 (5.5) Regionlarda əhalinin
elektron xidmətlərdən istifadə
imkanlarının
artırılması
üzrə
tədbirlərin həyata keçirilməsi
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5. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların fəaliyyətində şəffaflığın artırılması
5.1 (6.1) Dövlət maliyyə nəzarətini
həyata
keçirən
orqanların
səlahiyyətlərinin dəqiqləşdirilməsi
və maliyyə nəzarəti üzrə daha
təkmil hüquqi baza təmin etmək
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üçün maliyyə nəzarəti haqqında
qanun layihəsinin hazırlanmasında
iştirak edilməsi, aidiyyəti mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarından
daxil olan qanun layihələrinə
baxılması və müvafiq rəyin
verilməsi
5.2 (6.2) Vergi nəzarəti tədbirləri
barədə təhlillərin və statistik
məlumatların mütəmadi olaraq
KİV-də dərcinin təmin olunması
5.3 (6.3) Maliyyə nəzarətində
informasiya
texnologiyalarının
tətbiqi və elektron nəzarət (“enəzarət”)
sisteminin
yaradılmasında iştirak edilməsi və
bununla bağlı daxil olan sənədlərə
(təkliflərə) münasibət bildirilməsi
5.4
(6.4)
Maliyyə
nəzarəti
orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinin təmin edilməsi, onlar
arasında
vahid
elektron
informasiya bazasının yaradılması, informasiya mübadiləsinin
təşkili işlərində müvafiq orqanlar
tərəfindən təklif daxil olduqda
Vergilər Nazirliyinin mütəxəssislərinin iştirakının təmin edilməsi

2013-2015

2013-2014

2013-2014

6. Vergi nəzarəti və yoxlamaları prosesində şəffaflığın artırılması

6.1 (7.1) Vergi ödəyicilərinin vergi
qanunvericiliyi
ilə
bağlı
informasiya təminatının yaxşılaşdırılması
məqsədilə
Vergilər
Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi,
vergi
ödəyicilərinə
xidmət
strukturları, vergi ödəyicilərinə
xidmət mərkəzləri vasitəsilə onlara
zəruri məlumatların çatdırılması,
hüquq və vəzifələrinin izah
edilməsi, buklet və kitabçaların
paylanması və vergi ödəyiciləri
arasında
təbliğat
işinin
təkmilləşdirilməsi

2012-ci ildə Vergilər Nazirliyinin internet səhifəsinə daxil olan şəxlərin sayı 2012-2014
3038779 olmuşdur. Hesabat dövründə vergi ödəyicilərinə xidmət strukturlarında
113774, vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində isə 102666 vergi ödəyicisi qəbul
edilmiş və onlara müvafiq olaraq 245415 və 240534 sayda müxtəlif növ vergi
xidmətləri göstərilmiş və internet səhifəsinin “Sual-cavab” bölməsinə daxil olmuş
2298 müraciətin cavablandırılması təmin edilmişdir.
Hesabat ilində 195 Telefon Məlumat Xidməti tərəfindən vergi ödəyiciləri və
vətəndaşların 273131 müraciəti, o cümlədən avtomatik rejimdə 134221 müraciət,
birbaşa əlaqə zamanı isə müfəttiş-operatorlar tərəfindən 138910 müraciət
cavablandırılmış və 594990 vergi ödəyicisi mesaj xidməti vasitəsilə
məlumatlandırılmışdır.
Vergi öhdəliklərinə könüllü əməl edilməsi səviyyəsini yüksəltmək və vergi
ödəyicilərinin vaxtına qənaət etmək məqsədilə Vergilər Nazirliyinin Telefon
Məlumat Xidməti tərəfindən Azercell abonentlərinin istifadə edə biləcəyi “İkitərəfli
SMS xidməti” yaradılmışdır. Yeni xidmət vergi ödəyicilərindən daxil olmuş standart
SMS-lərin avtomatik olaraq SMS vasitəsilə cavablandırılmasını nəzərdə tutur. Belə
ki, vergi ödəyiciləri Vergilər Nazirliyinin müəyyən etdiyi xüsusi nömrəyə - 8195-ə
SMS göndərməklə vergi borcu, təqdim edilməli bəyannamələr və hesablanmış
vergilər barədə daha bir informasiya mənbəyi əldə edərək vergi öhdəliklərini
vaxtında yerinə yetirmək imkanı əldə etmişlər. Artıq 201 vergi ödəyicisi xidmətdən
yararlanmaq üçün qeydiyyatdan keçmiş, 129 vergi ödəyicisi isə xidmətlərə abunə
olmuşdur.
Vergi qanunvericiliyi və vergi inzibatçılığı sahəsində vergi ödəyiciləri üçün zəruri
informasiyanı əks etdirən 15 adda kiçik həcmli bukletlər, o cümlədən nağdsız
ödənişlərin üstünlüklərini, ödəniş kartları və POS-terminallardan istifadə qaydalarını
özündə əks etdirən buklet hazırlanmış və 111500 sayda (101600 Azərbaycan, 9900
İngilis dilində) nəşr etdirilərək vergi ödəyicilərinə çatdırılması üçün müvafiq
tədbirlər görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 4 oktyabr 219 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası ərazisində POS-terminalların
quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları”na uyğun yeni kitabça və “Nəzarətkassa aparatı və ciddi hesabat blanklarının tətbiqi xüsusiyyətləri” adlı yeni buklet
çapa hazırlanmışdır.
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6.2 (7.2) Vergi orqanlarının
fəaliyyətinin Beynəlxalq Valyuta
Fondunun Vergi şəffaflığı üzrə
yaxşı praktika haqqında kodeksinə
uyğunlaşdırılması
sahəsində
tədbirlər görülməsi

6.3 (7.3) Vergilərin və digər icbari
ödənişlərin
elektron
qaydada
ödənilməsinin
təkmilləşdirilməsi
üçün müvafiq tədbirlər görülməsi

Vergi və rüsumların internet vasitəsilə ödənilməsi istiqamətində vergi
ödəyicilərinin məlumatlandırılması məqsədilə elektron ödəniş sistemini şərtləndirən
amillər, onun tətbiqi və nəticələri, hansı qaydada aparılması, təhlükəsizliyi,
üstünlükləri, formaları və stimullaşdırmasını əhatə edən “Onlayn ödəmə Video
təlimatı” və POS-terminaldan istifadə olunması prosesini özündə əks etdirən
videotəlimat hazırlanaraq Vergilər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində və
Youtube video hostinq serverində yerləşdirilmişdir.
Respublika ərazisində nağdsız ödənişlərin üstünlüklərini təbliğ edən 54 reklam
şiti quraşdırılmışdır. Eyni zamanda iş yerlərinin rəsmiləşdirilməsində və əmək
haqlarının hesablanmasına dair geniş məlumatlandırma və təbliğat işləri aparılmış,
respublika ərazisindəki reklam şitlərində, ictimai nəqliyyat vasitələrinin üzərində,
əhalinin daha çox istifadə etdiyi Bakı metropoliteninin vestibüllərində, vaqonlarında
əmək müqavilələrinin bağlanmasının zəruriliyi barədə reklamlar yerləşdirilməsi
təmin edilmişdir.
2012-ci ildə Biləsuvar, Saatlı, Qax, Bərdə, Tərtər, Astara, Yardımlı, Lerik,
Qusar və Neftçala rayonlarında inşa edilmiş Xidmət Mərkəzləri istifadəyə
verilmişdir.
Vergilər Nazirliyinin Beynəlxalq Valyuta Fondu (İMF) ilə əməkdaşlığının 2012-2013
perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müzakirəsi məqsədilə 2012-ci ilin dekabr ayında
İMF-in Azərbaycan Nümayəndəliyi ilə İMF-in Vergi şəffaflığı üzrə yaxşı praktika
haqqında kodeksinin cari statusu məsələsinə dair müzakirələr aparılmışdır.
Müzakirələr zamanı İMF tərəfindən sözügedən kodeksin təkmilləşdirilməsi üzərində
iş aparıldığı müəyyən edilmişdir. Hazırda Vergilər Nazirliyinin müvafiq
strukturunda İMF-in Maliyyə Şəffaflığı, Hesabatlılıq və Risk adlı sənədinə baxılır
və zəruri hesab edildiyi təqdirdə aidiyyəti struktur bölmələrlə məsləhətləşmələrin
aparılması üçün müvafiq tədbirlər görüləcəkdir.
Vergi və rüsumların internet vasitəsilə ödənilməsi üçün elektron ödəniş sistemi 2012-2013
yaradılaraq 2012-ci ilin aprel ayında istifadəyə verilmiş və 85,6 milyon manatdan
artıq vəsait dövlət büdcəsinə elektron qaydada ödənilmişdir.

Qeyd: (1.1)* - mötərizədə göstərilmiş bəndlər Milli Fəaliyyət Planındakı bəndlərin nömrələrini göstərir
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