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2016‐cı İld ə Vergi Sahə
əsində Aparılacaq İslahattlar
Azərrbaycan Resp
publikası Pre
ezidentinin 2 016‐cı il 4 avvqust tarixli 2257
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nömrəlli Sərəncamı ilə “2016‐cı ildə
verggi sahəsində aparılacaq isslahatların is tiqamətləri” müəyyənləşşdirilmişdir.
İstiq
qamətlərə gö
örə, bu ilin iyul ayında təssdiq edilmiş “tax free” sissteminin havva limanların
ndan əlavə diigər
sərh
həd buraxılış məntəqələrində də tətbbiqi planlaşdırılır.
Verggi ödəyiciləri ilə vergi orq
qanları arasınnda əməkdaşşlıq münasibətlərini dahaa təkmil müsstəviyə gətirm
mək,
verggi öhdəliklərini daha dəqiiq müəyyən etmək və proqnozlaşdırm
maq üçün veergi öhdəliklə
ərinin əvvəlcəədən
müəəyyənləşdirilməsi (advance tax rulingg) qaydasının
n tətbiqi nəzə
ərdə tutulur..
Sərəəncamda kam
meral vergi yoxlamaları
y
illə bağlı da də
əyişiklik nəzə
ərdə tutulub . Qanunda kameral
k
verggi
yoxlamalarının həyata
h
keçirilməsi müddəəti bir ay nəzzərdə tutulsa
a da bəzi halllarda yoxlam
manın uzanması
gi orqanı tərəəfindən verggi bəyannaməələri
hallaarı baş verir. Nəzərdə tutulan yeni dəəyişikliyə görə, əgər verg
təqd
dim edildikdəən sonra növvbəti 30 gün müddətində
ə kameral vergi yoxlamassı həyata keççirilməyibsə, həmin
bəyaannamələr üzrə
ü kameral vergi yoxlam
maları həyataa keçirilə bilm
məz.
Daha bir dəyişiklik isə “whisttleblow” (“veergidən yayın
nma hallarının qarşısını aalmaq məqsə
ədilə ictimai
ma”) mexanizzminin tətbiqqi ilə bağlıdırr. Adıçəkilən mexanizmddə vergidən yayınan
y
ödəyyicilər
məlu
umatlandırm
barəədə vergi orq
qanına məlum
mat verən şəəxslərin mükkafatlandırılm
ması nəzərdəə tutulur.
Verggidən yayınm
ma hallarının qarşısını alm
maq və vergi ödəyicilərinin vergi riskləərini minimu
uma endirməək
məq
qsədilə nəzərrdə tutulan daha
d
bir yeniilik isə beynə
əlxalq təcrüb
bədə də genişş istifadə olu
unan “könüllü vergi
açıqlaması” (volu
untary tax diisclosure) sissteminin tətb
biqi ilə bağlıd
dır. “Könüllüü vergi açıqlaması” sistem
mində
önüllü məlum
mat verdikdə
ə ona qarşı əlavə
verggi ödəyicisi veergidən yayınma halları bbarədə vergii orqanına kö
tədb
birlər, faiz vəə maliyyə san
nksiyası, tətbbiq olunmur.
Məlum olduğu kimi,
k
kənd təsərrüfatı məəhsullarının istehsalı ilə məşğul
m
olan şşəxslərə verggi güzəştləri tətbiq
t
olun
nur. 2016‐cı ildə vergi sahəsində apa rılacaq islahatların istiqamətlərində bbiri də kənd təsərrüfatı
məh
hsullarının isttehsalı və em
malı üzrə sərhhədlərin müəyyən edilməsidir.
Yuxaarıda qeyd edilən dəyişikkliklərlə yanaaşı, ikiqat verrgitutmanın aradan
a
qaldı rılmasına da
air beynəlxalq
q
sazişşlərin inzibattçılığı qaydalarının sadələəşdirilməsi, rəqəmsal
r
iqtisadiyyatın vvergiyə cəlb edilməsi,
e
eleektron
qaim
mə‐faktura siisteminin təttbiqi, maliyyəə məlumatlaarının avtoma
atik mübadilləsi məqsədilə hökumətləərarası
müq
qavilələrin baağlanması, beynəlxalq təəcrübədə tətbiq olunan “vahid hesabaat standartı”” (common reeporting
stan
ndard) sistem
minin tətbiqi ilə bağlı yen iliklər də nəzzərdə tutulur.
Tranzit YYüklərin Aşırılmasına da
air Azadolmaa
Azərrbaycan Resp
publikasının 318‐VQD sayylı, 30 sentyaabr 2016‐cı il tarixli Qanuunu (habelə Prezidentin 21
oktyyabr 2016‐cı il tarixli Sərə
əncamı) ilə, A
Azərbaycan Respublikasın
R
nın Vergi Məəcəlləsinə tra
anzit yük daşşınması
ilə b
bilavasitə bağğlı yük aşırılm
ma xidmətini əlavə dəyərr vergisindən (ƏDV) azad etmək üçün
n dəyişiklik ed
dilib.
Azad
dolma əvəzləəşdirmə, yən
ni sıfır dərəcəə ƏDV, vasitə
əsilə tətbiq edilir.
e

Dövlət Mülkiyyətində Olan və ya Paylarının (Səhmlərinin) Nəzarət Zərfi Dövlətə Məxsus Hüquqi Şəxslərdə
Vətəndaşların Müraciətləri ilə Bağlı Kargüzarlığın Aparılması
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016‐cı il 23 iyun tarixli Fərmanı ilə “Dövlət və bələdiyyə orqanlarında,
dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan və ya paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə və ya
bələdiyyəyə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı
kargüzarlığın aparılması qaydası” təsdiq edilmişdir. Qaydaya əsasən, dövlət mülkiyyətində olan və ya
paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə kargüzarlıq qaydaları dövlət
orqanları və büdcə təşkilatlarının kargüzarlıq qaydaları ilə eynidir.
Vətəndaşların Müraciətlərinin Qəbulu və Qeydiyyata Alınması
Vətəndaşların müraciətləri təşkilata daxil olduğu gün qeydiyyat‐nəzarət vərəqəsində qeydiyyata alınmalıdır.
Əgər müraciətlərin qeydiyyatı zamanı əlavə olunan sənədlərin tam olmadığı və yaxud korlandığı aşkar
edilərsə, kargüzarlıq xidməti bu cür müraciətləri akt tərtib etməklə qeydə alır və müraciət edən şəxs bu
barədə üç iş günü müddətində məlumatlandırılır. Vətəndaşların elektron müraciətləri də kargüzarlıq
xidmətində çap edilərək (kargüzarlığın elektron qaydada aparıldığı təşkilatlar istisna olmaqla) qeydiyyata
alınır.
Vətəndaşın yazılı müraciətində aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
–

müraciətə baxan subyektin adı və ya onun vəzifəli şəxsinin adı, soyadı, vəzifəsi (vəzifəli şəxsin
elektron ünvanına göndərilən müraciətlər istisna olmaqla); və

–

müraciət edənin adı, atasının adı, soyadı və ünvanı (yaxud işlədiyi yer). Eyni zamanda, Qaydanın
istinad etdiyi “Vətəndaşların müraciətləri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu hüquqi
şəxsin müraciətlərinə dair də şəxsin adı və hüquqi ünvanı (müraciət nümayəndə vasitəsilə təqdim
edildikdə, nümayəndənin adı, soyadı, atasının adı və ünvanı) tələblərini qoyur.

Yuxarıda qeyd edilən məlumatlar daxil edilmədikdə müraciət anonim hesab edilir. “Vətəndaşların
müraciətləri haqqında” Qanunun 6.4‐cü bəndinə əsasən, anonim müraciətlər müraciətə baxan subyektlər və
onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən qəbul edilmir və onlara baxılmır.
Müraciətlərə Baxılması və Onların Cavablandırılması Müddətləri
Müraciətlərə cavab məktubu təşkilatlar tərəfindən dövlət dilində, yazılı (o cümlədən elektron formada) və ya
şifahi formada cavablandırılır. Yazılı müraciətə cavab məktubu təşkilatın blankında, rəhbər və ya vəzifəli şəxs
tərəfindən imzalanmış formada vətəndaşa göndərilir.
Vətəndaş şifahi müraciət etdikdə, onun razılığı ilə müraciət şifahi qaydada cavablandırıla bilər. Şifahi
qaydada cavablandırmaq mümkün olmadıqda və ya əlavə araşdırma tələb edildikdə müraciət qəbul edilir.
Müraciət elektron qaydada göndərildikdə cavab elektron qaydada və ya yazılı (poçt ünvanı vasitəsilə
müraciət edənin xahişi ilə) verilə bilər. Elektron sənəd formasında göndərildikdə elektron imza ilə təsdiq
edilir.
Müraciətə baxılma müddətinin axımı müraciətin kargüzarlıq xidmətində qeydə alındığı gündən hesablanır və
ən geci 15 iş günü, əlavə öyrənilmə və yoxlanılma tələb edən müraciətlərə isə (və bəzi istisna hallar
çıxmaqla), ən geci 30 iş günü müddətində baxılır. Müraciət o halda baxılmamış saxlanılır ki, müraciət edən
şəxsə bir il ərzində üç dəfə mahiyyəti üzrə əsaslandırılmış cavab verilir və ya müraciət anonim hesab edilir.
Müraciət edən şəxs müraciətin baxılmamış saxlanılması barədə beş iş günündən gec olmayaraq
məlumatlandırılır.
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Vətəəndaşların Qəbulu
Vətəəndaşlar ayd
da bir dəfədə
ən az olmaya raq təşkilatın
n rəhbəri və ya vəzifəli şəəxsi tərəfindən qəbul ediilirlər.
Vətəəndaşlar qəb
bul otağına müraciət
m
etm
məklə və ya rə
əsmi internet saytında qeeydiyyatdan keçmək yolu
u ilə
qəbul yazıla bilərlər. Vətənd
daşlar şəxsiyyyətini təsdiq edən sənəd və ya şəxsiyyyətini müəyyən edən rekkvizitlər
və yya elektron im
mza olduqda elektron xiddmətlər vasittəsilə qəbula
a yazılır.
Qəb
bul zamanı təəqdim edilən yazılı müracciətlər, yuxarrıda qeyd edilən qayda il ə qeydiyyata
a alınır və
cavaablandırılır. Şifahi
Ş
müracciətlər isə əlaavə araşdırma tələb etmirsə, şifahi haalda cavablan
ndırılır.
Vətəəndaşların müraciətlərin
m
ə dair sənəd lərin saxlanılma müddətləri “Milli arxxiv fondu haqqında” Azəərbaycan
Resp
publikası Qan
nununun tələbləri nəzərəə alınmaqla hər bir təşkillat tərəfindəən ən azı beş il olmaqla müəyyən
m
ediliir.
Telefon Müraciət Xidm
məti
Azərrbaycan Resp
publikası Nazzirlər Kabineetinin 2016‐ccı il 1 sentyab
br tarixli 339 nömrəli qərrarı ilə “Teleffon
mürraciət xidmətti vasitəsilə şifahi
ş
müraci ətlərin edilm
məsi, qəbulu, qeydiyyatı vvə cavabland
dırılması” Qaaydaları
təsd
diq edilmişdirr.
Büdcə və bir sıraa digər təşkilatlarla bərabbər, qəbul ed
dilən Qaydala
ar dövlət müülkiyyətində olan və ya paaylarının
(səh
hmlərinin) nəəzarət zərfi dövlətə
d
məxssus olan hüquqi şəxslərə və fərdi sahiibkarlara şam
mil edilir.
Teleefon vasitəsilə müraciətlə
ər iş günlərinndə və iş vaxttlarında edilm
məlidir. Mürraciət edən şəxs
ş
soyadı, adı,
atassının adı, ünvvanı, əlaqə nö
ömrəsi barəddə məlumatları təqdim etməlidir.
e
Əggər müraciəttə birbaşa caavab
verm
mək mümkün
n olmadıqda əlavə araşd ırma aparılırr, vətəndaşların müraciəttlərinə ən ge
eci 15 iş günü
ü, əlavə
öyrəənilmə və yoxlanılma tələ
əb edən mürraciətlərə isə
ə ən geci 30 iş günü müdddətində baxılır.
“Dövvlət sirri haq
qqında” Azərbaycan Resppublikasının Qanununa
Q
uyyğun olaraq dövlət sirri təşkil
t
edən
məlu
umatlara və ya qanunla qorunan
q
digəər məlumatlara aid müra
aciətlər cava blandırılmır. Telefon müraciət
xidm
məti vasitəsilə edilən mürraciətlərin qeeydiyyatına dair
d elektron
n daşıyıcılar ssubyektlərin kargüzarlıq
xidm
mətində iki il müddətinə saxlanılır.
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