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Mövzu № 17.  Vergi sahəsində dövlət idarəetməsi 
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Giriş 
 

Dövlətin yarandığı gündən vergilər iqtisadi münasibətlərin mühüm həlqəsini təşkil 

etmişdir. Müasir sivilizasiyalı cəmiyyətlərdə vergilər dövlətin gəlirlərinin əsas hissəsini 

təşkil edir. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının idarəetmə strukturunu təkmilləşdirmək, 

dövlət maliyyə intizamını gücləndirmək, dövlət büdcəsinə daxilolmaların yığılmasının 

səmərəliliyini artırılması sahəsində vergi orqanlarının fəaliyyətinin əhəmiyyəti böyükdür.  

Müasir dövrdə Azərbaycanda bazar münasibətlərinin inkişafı vergi nəzarəti məsələ-

lərinə diqqətin yüksəldilməsini zəruri edir. Məlum olduğu kimi, bazar münasibətlərinin 

hazırkı mərhələsində korporativ maraqların yaxınlaşması, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyət 

nəticələri ilə vergilərin ödənilməsi formasında ümumdövlət vəzifələrinin uzlaşdırılması 

prosesləri baş verir. Bununla yanaşı, müasir vergi sisteminin, vergi bazasının müəyyən 

edilməsi mexanizminin mürəkkəb olması, həmçinin, onların həddən artıq dinamikliyi vergi 

nəzarəti məsələlərinə yüksək diqqətin yetirilməsini zəruri edir. 

Vergi nəzarətinin məzmununa yalnız vergi qanunvericiliyinin gözlənilməsinə nəzarəti 

deyil, həm də özünün fəaliyyəti barədə məlumatları saxtalaşdıran subyektlərin aşkar 

edilməsi, bu məlumatların səhihlik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi, vergi öhdəliklərinin 

müəyyən edilməsinin dolayı (hesablama-analitik) metodları əsasında doğru informasiyanın 

əldə olunması aid edilir. 
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Sual 1. Vergi  sahəsində dövlət idarəetməsinin anlayışı və təşkilati-hüquqi formaları 
 

Müasir dövrdə Azərbaycanda bazar münasibətlərinin inkişafı vergi nəzarəti məsələ-

lərinə diqqətin yüksəldilməsini zəruri edir. Məlum olduğu kimi, bazar münasibətlərinin 

hazırkı mərhələsində korporativ maraqların yaxınlaşması, təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyət 

nəticələri ilə vergilərin ödənilməsi formasında ümumdövlət vəzifələrinin uzlaşdırılması 

prosesləri baş verir. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı inkişafı 

dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm tərkib hissələrindən birini təşkil edir. Bu istiqamətdə 

dövlət tərəfindən ardıcıl olaraq dövlət-sahibkar münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, qanun-

vericiliyin və inzibati prosedurların təkmilləşdirilməsi, qanunsuz müdaxilələrin və süni 

maneələrin aradan qaldırılması, sahibkarlığa dövlət dəstəyi mexanizmlərinin formalaşdırıl-

ması, maarifləndirmə və müxtəlif növ xidmətlərin göstərilməsi sahələrini əhatə edən kom-

pleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. Həmin tədbirlər sırasında “Azərbaycan Respublikasında 

sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-

tinin 30 aprel 2007-ci il tarixli 567 №-li Fərmanını və sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin 

fəaliyyətinin “bir pəncərə” prinsipi üzrə təşkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 oktyabr 2007-ci il tarixli 2458 №-li Sərəncamları 

ilə formalaşmış iqtisadi-hüquqi mexanizmlər mühüm yer tutur.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin formalaşmasında vergilər mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Bir sıra sosial tədbirlərin həyata keçirilməsi vergilərin hesabına əldə 

olunmuş gəlirlərin köməyi ilə mümkün olur. Göstərilənlər müstəqillik əldə edən Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasının 73-cü maddəsində öz əksini tapmışdır. Konstitusiyanın bu 

maddəsinə əsasən, qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam 

həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur. Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar 

olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişləri ödəməyə 

məcbur edilə bilməz. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının bu müddəası dövlət büdcəsinin 

formalaşması üçün vergilərin və başqa dövlət ödənişlərinin qanunla müəyyən edilməsi 

prinsipinin zəruriliyini bildirir.Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 4-cü 

maddəsinə əsasən, respublikamızda aşağıdakı vergilər müəyyən edilir və ödənilir: 

- dövlət vergiləri; 

- muxtar respublika vergiləri; 

- yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri). 

Dövlət vergiləri dedikdə, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respub-

likasının bütün ərazisində ödənilməli olan vergilər başa düşülür. 

Dövlət vergiləri aşağıdakılardır: (VM m.6.) 

- fiziki şəxslərin gəlir vergisi; 

-hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi (bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və 

təşkilatlardan başqa); 

- əlavə dəyər vergisi; 
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- aksizlər; 

- hüquqi şəxslərin əmlak vergisi; 

- hüquqi şəxslərin torpaq vergisi; 

- tranzit yol vergisi; 

- mədən vergisi; 

- sadələşdirilmiş sistem üzrə vergi. 

Muxtar Respublika vergiləri dedikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Vergi 

Məcəlləsinə müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən 

və Naxçıvan Muxtar Respublikasında ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. 

Muxtar respublika vergilərinə Naxçıvan MR-da tutulan Vergilər Məcəlləsinin 6.1-ci 

maddəsində sadalanan dövlət vergiləri aiddir (VM m.7). 

  Yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri) dedikdə, Vergi Məcəlləsi və müvafiq qanunlarla 

müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərin-

də ödənilən vergilər nəzərdə tutulur. 

Yerli vergilərə isə aşağıdakı vergilər aiddir: (m.8 VM). 

- fiziki şəxslərin torpaq vergisi; 

- fiziki şəxslərin əmlak vergisi; 

- yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi; 

- bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi. 

Vergi - dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi 

ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət 

büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. 

Vergi sahəsində dövlət idarəetməsi dedikdə, vahid maliyyə və büdcə siyasəti çərçi-

vəsində dövlət vergi siyasətinin həyata keçirilməsi, dövlət büdcəsinə vergilərin və digər da-

xilolmaların vaxtında və tam yığılmasını təmin edən və bu sahədə dövlət nəzarətinin həyata 

keçirilməsi yönümündə səlahiyyətli dövlət orqanlarının icraedici-sərəncamverici fəaliyyət 

başa düşülür.  

Vergi sahəsində dövlət idarəetməsinin aşağıdakı təşkilati-hüquqi formaları fərqlən-

dirilir: 

 vergi ödəyicilərinin uçota alınması sahəsi üzrə fəaliyyət; 

 vergitutma obyektlərinin uçota alınması sahəsi üzrə fəaliyyət; 

 vergi ödəyicilərinin dövriyyəsinə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş nəzarətin 

həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət (kameral və səyyar yoxlamalar); 

 vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində qanunsuzluqların aşkar edilməsi üzrə fəaliyyət 

(bəyannamələrin təqdim olunması); 

  inzibati fəaliyyət; 

 əməliyyat-axtarış fəaliyyəti; 

 ibtidai istintaq və təhqiqat (ibtidai araşdırma).   

Vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənən münasibətlərin iştirakçıları aşağıdakılardır: 
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- vergi ödəyicisi hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər; 

- vergi agenti (vergini hesablamağa, onu vergi ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə 

köçürməyə borclu olan şəxs) hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər; 

- dövlət vergi orqanları; 

- gömrük orqanları; 

- Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan məsələlərin həlli ilə bağlı maliyyə orqanları; 

- vergi ödəyicilərindən vergilərin ödənilməsi üçün vəsaitlərin alınmasını və onların 

büdcəyə köçürülməsini, vergi və gömrük orqanlarından başqa, müəyyən edilmiş qaydada 

həyata keçirilən dövlət hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, digər 

səlahiyyətli orqanlar və vəzifəli şəxslər. 

Vergi orqanları vergilərin tam və vaxtında yığılmasını təmin etmək məqsədi ilə vergi 

nəzarətini həyata keçirirlər. Vergi nəzarəti vergi ödəyicilərinin və vergitutma obyektlərinin 

uçotuna, habelə vergi qanunvericiliyinə riayət olunmasına vahid nəzarət sistemidir. 

Vergi nəzarətini Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində və Gömrük Məcəl-

ləsində nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 

Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi həyata keçirir. 

Vergi nəzarəti vergi orqanlarının və gömrük orqanlarının, onların vəzifəli şəxslərinin 

səlahiyyətləri hədlərində Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə, Gömrük Məcəllə-

sinə və digər qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq həyata keçirilir. 

Vergi orqanları vergi nəzarətini vergi ödəyicilərinin və vergitutma obyektlərinin uço-

tunu aparmaqla, uçot və hesabat məlumatlarını yoxlamaqla, vergi ödəyiciləri və digər şəxslər 

arasında sorğu aparmaqla, gəlir əldə etmək üçün istifadə olunan binaları müayinə etməklə və 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş digər formalarda həyata 

keçirirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - respublikada vergi sistemini, vergitut-

manın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, 

vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin digər iştirak-

çılarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələrini, vergi nəzarətinin forma və 

metodlarını, vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti, dövlət vergi orqanla-

rının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi 

qaydalarını müəyyən edir.  

Aşağıdakı məlumatlar istisna olmaqla, vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri 

tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən istənilən məlumat kommersiya (vergi) sirri 

hesab edilir: 

1. vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən; 

2. vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi haqqında; 

3. müəssisənin nizamnamə fondu (nizamnamə kapitalı) haqqında; 

4. vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu hüquqpozmalara görə məsuliyyət 

tədbirləri haqqında. 
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Kommersiya sirri vergi orqanları, onların vəzifəli şəxsləri tərəfindən qanunla nəzərdə 

tutulmuş hallar istisna olmaqla açılmamalıdır. 

Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında vergitutma 

və vergi nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq 

edilir. Vergilər haqqında qanunvericilik vergitutmanın ümumi, bərabər və ədalətli olmasına 

əsaslanmalıdır. Vergilər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır. Hər kəsin konstitusiya hüquq-

larının və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə maneçilik törədən vergilərin müəyyən edil-

məsinə yol verilmir. Azərbaycan Respublikasının vahid iqtisadi məkanını pozan (xüsusilə, 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların (işlərin, xidmətlərin) və pul vəsaitlərinin 

azad yerdəyişməsini bilavasitə və ya dolayısı ilə məhdudlaşdıran və ya digər yolla vergi 

ödəyicilərinin qanuni fəaliyyətini məhdudlaşdıran, yaxud maneçilik törədən) vergilərin 

müəyyən edilməsinə yol verilmir. 

Heç bir şəxs əldə etdiyi mənfəətdən (gəlirdən) eyni növ vergini bir dəfədən artıq et-

məyə və ödəməyə məcbur edilə bilməz. Vergilər siyasi, ideoloji, etnik, konfessional və vergi 

ödəyiciləri arasında mövcud olan digər xüsusiyyətlər əsas götürülməklə müəyyən edilə bil-

məz və diskriminasiya xarakteri daşıya bilməz. Mülkiyyət formasından və ya fiziki şəxslərin 

vətəndaşlığından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif dərəcələrinin 

müəyyən edilməsi qadağandır. 

Azərbaycan Respublikasına gətirilən mallar üçün həmin malların hansı ölkədən 

gətirilməsindən asılı olaraq, Vergi Məcəlləsinə və gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

müxtəlif gömrük rüsumu dərəcələrinin müəyyən edilməsi mümkündür. 

Azərbaycan Respublikasının vergiləri yalnız Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilir, 

onların dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi həmin Məcəlləyə dəyişiklik edilməsi ilə həyata 

keçirilir. Heç bir şəxsin üzərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergilərin xüsusiyyət-

lərinə malik olan və onunla müəyyən edilməyən, yaxud onunla müəyyən edilən qaydalardan 

fərqli olaraq müəyyən edilən vergilər ödəmək vəzifəsi qoyula bilməz. 

Vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidir. Vergilər haqqın-

da qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları, şübhələri vergi 

ödəyicisinin xeyrinə şərh edilməlidir. Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ-

hüquqi aktlara azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidir.Tərkibində Azərbaycan Respubli-

kasında yerləşən filial və (və ya) nümayəndəlikləri olan hüquqi şəxslər vergi ödəyicisi kimi 

həm özünün olduğu yer üzrə, həm də özünün hər filial və (və ya) nümayəndəliyinin olduğu 

yer uçota alınır. Dövlət qeydiyyatını həyata keçirən Dövlət Vergi Xidməti uçot üçün 

müraciət etmiş şəxslərin dövlət qeydiyyatına alınması barəsində onlara qeydiyyat sənədləri 

ilə birlikdə həmin sənədlərin verilməsi tarixini əks etdirən arayış verməlidir. 

Daimi nümayəndəliyin vergi orqanlarında uçota alınması Azərbaycan Respublika-

sının hüquqi şəxsləri üçün müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir. Olduğu yer üzrə vergi 

tutulmalı olan daşınmaz əmlakın və ya nəqliyyat vasitəsinin vergi orqanlarında uçota alın-

ması üçün ərizə həmin əmlakın qeydə alındığı gündən 30 gün müddətində verilməlidir. 
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Vergi orqanı 5 gün müddətində fərdi sahibkara onun vergi uçotuna alınması barədə məlumat 

verir. Vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınması yerinin müəyyən edilməsi ilə bağlı çətinlik-

lər ortaya çıxdıqda, təqdim olunmuş məlumatlar əsasında yuxarı vergi orqanı tərəfindən 

qəbul edilir. Dövlət vergi orqanları Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın idarəetmə 

strukturunu təkmilləşdirmək, dövlət maliyyə intizamını gücləndirmək, dövlət büdcəsinə 

daxilolmaların yığılmasını həyata keçirir. 

Birici suala yekun vuraraq qeyd etməliyik ki, vergi - dövlətin və bələdiyyələrin 

fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul 

vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən 

məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. Vergi sahəsində dövlət idarəetməsi - ölkədə aparılan vahid 

maliyyə və büdcə siyasəti çərçivəsində dövlət vergi siyasətinin həyata keçirilməsi, dövlət 

büdcəsinə vergilərin və digər daxilolmaların vaxtında və tam yığılmasını təmin edən və bu 

sahədə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi yönümündə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

(orqanlarının) fəaliyyətidir. Vergi sahəsində dövlət təşkilati-hüquqi formaların aid edilir: 

 vergi ödəyicilərinin uçota alınması sahəsi üzrə fəaliyyət; 

 vergitutma obyektlərinin uçota alınması sahəsi üzrə fəaliyyət; 

 vergi ödəyicilərinin dövriyyəsinə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş nəzarətin həyata 

keçirilməsi üzrə fəaliyyət (kameral və səyyar yoxlamalar); 

 vergi ödəyicilərinin fəaliyyətində qanunsuzluqların aşkar edilməsi üzrə fəaliyyət 

(bəyannamələrin təqdim olunması); 

 inzibati fəaliyyət; 

 Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti; 

 İbtidai istintaq və təhqiqat (ibtidai araşdırma).   
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Sual 2. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 

inzibati-hüquqi statusu  
 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti - 

respublikada aparılan vahid maliyyə və büdcə siyasəti çərçivəsində vergilərin, məcburi 

dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının, habelə qanunla və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktı ilə Xidmətin səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər 

icbari ödənişlərin vaxtında və tam yığılmasının təmin edilməsi sahəsində dövlət nəzarətinin 

həyata keçirilməsini təmin edən, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin struktu-

runa daxil olan qurumdur. 

Xidmət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının 

Vergi Məcəlləsini və Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, “Azərbaycan Respublika-

sının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Əsasnaməsi”ni, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin digər fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası 

Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, habelə Nazirliyin hüquqi aktlarını rəhbər tutur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 may 2020-ci il tarixli 1017 nömrəli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 

Dövlət Vergi Xidmətinin Əsasnaməsi”yə uyğun olaraq Xidmətin əsas fəaliyyət istiqamətləri 

aşağıdakılardır: 

 dövlət vergi siyasətinin formalaşmasında iştirak etmək və həyata keçirilməsini 

təmin etmək; 

 müvafiq sahənin inkişafı üçün tədbirlər görmək; 

 müvafiq sahəni tənzimləyən normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlan-

masında iştirak etmək, onlara dair rəy və təkliflər vermək; 

 vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta 

haqlarının, habelə qanunla və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktı ilə Xidmətin 

səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər icbari ödənişlərin vaxtında və tam yığılmasını təmin 

etmək; 

 qanunla müəyyən olunmuş qaydada kommersiya hüquqi şəxslərinin və publik 

hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsini və dövlət reyestrinin aparılmasını 

təmin etmək; 

 Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi nəzarətinin həyata 

keçirilməsini təmin etmək. 

Qanunvericiliklə müəyyən edilən fəaliyyət istiqamətlərindən irəli gələrək Azərbaycan 

Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin vəzifələri sırasına 

daxildir: 

 vergi münasibətlərini, habelə məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və 

icbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması və ödənilməsi sahəsində münasibətləri tənzim-

ləyən normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanmasında iştirak etmək, onlara dair rəy 
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və təkliflər vermək; 

 müvafiq sahəyə dair inkişaf proqramlarının hazırlanmasında iştirak etmək və 

həyata keçirmək; 

 ölkədə aparılan iqtisadi siyasətə uyğun olaraq, aidiyyəti dövlət orqanları ilə 

birlikdə vergilərin və digər icbari ödənişlərin dərəcələri ilə, habelə bu sahədə güzəşt və 

azadolmalarla bağlı təkliflər hazırlanmasında iştirak etmək; 

 vergitutma ilə bağlı digər ölkələrlə Azərbaycan Respublikası arasında münasibət-

lərin tənzimlənməsinə dair təkliflər hazırlanmasında iştirak etmək; 

 vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta 

haqları üzrə daxilolma proqnozunun hazırlanmasında iştirak etmək; 

 Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə, sığorta haqlarının hesablan-

masına və ödənilməsinə münasibətdə sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və tibbi sığorta 

qanunvericiliklərinə riayət olunmasını təmin etmək; 

 vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta, icbari tibbi sığorta 

haqlarının, habelə qanunla və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktı ilə Xidmətin 

səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər icbari ödənişlərin düzgün hesablanmasına, vaxtında və tam 

yığılmasına nəzarəti təmin etmək; 

 hesablanmış və təyinatı üzrə daxil olmuş vergilərin, habelə məcburi dövlət sosial 

sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının uçotunu aparmaq və bu barədə 

hesabatın Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 

Kabinetinə və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi məqsədilə 

Nazirliyə məlumat vermək; 

 dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin istifadəsindəki torpaqlar və ya dövlət 

obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş, özəlləşdirilmiş, habelə üzərində hüquqi və fiziki 

şəxslərin inşa etdikləri müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlətə məxsus torpaqlar istisna 

edilməklə, dövlət mülkiyyətində olan digər torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalara 

nəzarəti həyata keçirmək; 

 “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən 

olunmuş hallarda mühasibat uçotu sahəsində dövlət nəzarətini həyata keçirmək; 

 kommersiya hüquqi şəxslərinin, publik hüquqi şəxslərin, xarici kommersiya hüquqi 

şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin dövlət qeydiyyatını həyata keçirmək və dövlət 

reyestrini aparmaq; 

 vergi ödəyicilərinin, onların filial, nümayəndəlik və ya digər bölmələrinin (obyekt-

lərinin), nəzarət-kassa aparatlarının, habelə məcburi dövlət sosial sığortanın məqsədləri üçün 

ailə kəndli təsərrüfatlarını və mülkiyyətində olan kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları istifadə 

edən şəxslərin uçotunu aparmaq; 

 Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq aksiz markalarının hazırlanmasını, satışını və uço-

tunu təşkil etmək, habelə istehsalçıların və idxalçıların aksiz markaları ilə təchiz olunmasını 

təmin etmək; 
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 Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq məcburi nişanlamanın hazırlanmasını, vergi ödə-

yicilərinə verilməsini və uçotunu təşkil etmək, habelə istehsalçıların və idxalçıların məcburi 

nişanlama ilə təchiz olunmasını təmin etmək; 

 “Dini etiqad azadlığı haqqında” və “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq nəzarət markalarının hazırlanmasını təmin etmək; 

 siyahıya aldığı aksiz markası olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış, 

habelə məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan, lakin nişanlanmamış və ya saxta məcburi 

nişanlama ilə nişanlanmış malların müsadirə edilməsi ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırmaq; 

 vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta 

haqlarının, habelə qanunla və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktı ilə Xidmətin 

səlahiyyətlərinə aid edilmiş digər icbari ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi ilə bağlı 

hesabatların, bəyannamələrin və digər sənədlərin formalarını tərtib etmək; 

 vergi ödəyicisinin riskli vergi ödəyicisi olması, habelə riskli vergi ödəyiciləri 

siyahısından çıxarılması barədə qərar qəbul etmək; 

 sahibkarlıq fəaliyyəti (ictimai iaşə, turizm və mehmanxana (o cümlədən mehman-

xana tipli digər obyektlər) fəaliyyəti istisna olmaqla) subyektləri və onların vəzifəli şəxsləri 

tərəfindən epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariya-gigiyena və karantin rejimlərinin tələblə-

rinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirmək; 

 Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi, sığorta haqlarının hesablan-

masına və ödənilməsinə münasibətdə sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və tibbi sığorta 

qanunvericilikləri ilə bağlı vergi ödəyicilərinə məlumatların, habelə vergilərin, məcburi 

dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması və 

ödənilməsi barədə əvəzsiz izahların verilməsini təmin etmək; 

 vergi orqanlarının qərarlarından (aktlarından), habelə vergi orqanlarının vəzifəli 

şəxslərinin hərəkətlərindən (hərəkətsizliyindən) şikayətlərə və müraciətlərə vaxtında və 

obyektiv baxılmasını təmin etmək, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının və qanuni mənafe-

lərinin pozulması hallarının aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək; 

 fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə insan və vətəndaş hüquqlarının və 

azadlıqlarının həyata keçirilməsini təmin etmək, pozulmasının qarşısını almaq; 

 Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata 

keçirilməsini fəaliyyət istiqamətləri üzrə təmin etmək; 

 öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılma-

sını, malik olduğu və siyahısı qanunla müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai infor-

masiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daim yenilənməsini təmin 

etmək; 

 fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan müraciətlərə “Vətəndaşların müraciətləri haqqında”, 

“İnzibati icraat haqqında” və “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublika-

sının qanunlarına uyğun olaraq baxmaq və qanunla müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər 

görmək; 
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 dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin, habelə fəaliyyət istiqamətləri çərçivəsində 

vergi, kommersiya və bank sirrinin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqa-

mətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görmək; 

 Xidmətin strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan 

tabeliyindəki qurumların işini əlaqələndirmək, onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək; 

 Xidmətin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində Nazirliyə 

təkliflər vermək; 

 fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə kadr hazırlığını təmin etmək, 

mütəxəssislərin hazırlanması və əlavə təhsili üçün tədbirlər görmək; 

 Xidmətin Aparatının, strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil 

olmayan tabeliyindəki qurumların işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı 

Nazirliyə təkliflər vermək; 

 müvafiq sahəyə ayrılan büdcə vəsaitindən, kreditlərdən, qrantlardan və digər 

maliyyə vəsaitindən təyinatı üzrə istifadə olunmasını təmin etmək; 

 Xidmətdə kargüzarlıq və arxiv işinin aparılmasını təşkil etmək; 

 fəaliyyətinin nəticələri barədə Nazirliyə hesabat təqdim etmək və s. 

Sadalanan vəzifələrini yerinə yetirmək üçün Xidmət tərəfindən aşağıdakı hüquqlardan 

istifadə oluna bilər: 

 müvafiq sahədə islahatların aparılmasına dair Nazirliyə təkliflər vermək; 

 müvafiq sahədə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrə tərəfdar 

çıxması barədə Nazirlik qarşısında təşəbbüslə çıxış etmək; 

 Nazirliklə razılaşdırmaqla, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etmək və belə tədbirlərin, 

habelə konfransların, seminarların və treyninq kurslarının ölkədə və ya xaricdə keçirilməsini 

təşkil etmək; 

 Nazirliklə razılaşdırmaqla, beynəlxalq və xarici əməkdaşlığı həyata keçirmək, 

xarici dövlətlərin aidiyyəti orqanları və digər qurumları ilə, beynəlxalq təşkilatlarla, xarici 

hüquqi və fiziki şəxslərlə əməkdaşlığı təşkil etmək və həyata keçirmək, danışıqlar aparmaq 

və ya danışıqlar aparılmasında iştirak etmək, beynəlxalq müqavilələrin layihələrini 

hazırlamaq və ya hazırlanmasında iştirak etmək, müvafiq sahədə xarici dövlətlərin 

təcrübəsini öyrənmək və tətbiq edilməsi ilə bağlı Nazirliyə təkliflər vermək; 

 müvafiq sahə üzrə dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi 

şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək, onlardan belə məlumatları 

(sənədləri) almaq; 

 fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə hüquqi aktların layihələrini hazırlayıb 

Nazirliyə təqdim etmək; 

 fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə rəy vermək, təhlillər, ümumiləş-

dirmələr, monitorinqlər və tədqiqatlar aparmaq, analitik materiallar hazırlamaq; 

 strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki 

qurumların və onların vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv etmək; 
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 strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların yaradılması, yenidən təşkil və 

ləğv edilməsi üçün Nazirliyə təkliflər vermək; 

 müstəqil ekspert və mütəxəssisləri, məsləhətçi şirkətləri, elmi təşkilatları müqavilə 

əsasında, bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş vəsait çərçivəsində öz fəaliyyətinə cəlb etmək, 

ictimai əsaslarla işçi qruplar və komissiyalar yaratmaq; 

 “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

müəyyən edilmiş qaydada dövri mətbu orqanın təsis edilməsi, xüsusi bülletenlərin və digər 

nəşrlərin buraxılması ilə bağlı Nazirliyə təkliflər vermək; 

 fəaliyyət istiqamətlərinə aid məsələlər üzrə qeyri-normativ metodiki və təlimat 

xarakterli göstərişlər, məsləhət və izahlar vermək; 

 Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada kameral və səyyar vergi 

yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini həyata keçirmək; 

 vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirilərkən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilmiş 

hüquqlardan istifadə etmək; 

 səyyar vergi yoxlamaları zamanı əsas məqsədi vergi üstünlüyü əldə etmək olan 

vergidən yayınma sxemi aşkar etdikdə, faktiki iqtisadi göstəriciləri əsas götürülməklə 

vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin hesablanmasını təmin 

etmək; 

 maliyyə institutlarında vergi monitorinqi aparmaq və bununla bağlı maliyyə 

institutlarından vergi və maliyyə məlumatlarının mübadiləsini nəzərdə tutan Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq həyata keçirilən 

maliyyə əməliyyatları barədə sənədləri və məlumatları elektron və (və ya) kağız daşıyı-

cılarda almaq; 

 qanunla müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının vergi qanunveri-

ciliyinin, sığorta haqlarının hesablanmasına və ödənilməsinə münasibətdə sosial sığorta, 

işsizlikdən sığorta və tibbi sığorta qanunvericiliklərinin pozulması ilə bağlı işlərə baxmaq, 

vergi ödəyicilərinin vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi 

sığorta üzrə borclara faizlər  

 qanunla müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, məcburi dövlət 

sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının, faizlərin, maliyyə 

sanksiyalarının və inzibati cərimələrin ödənilməsini təmin etmək məqsədilə Vergi Məcəlləsi 

və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları, habelə Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin aktları ilə nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirmək; 

 Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergi öhdəliklərinin, habelə məcburi 

dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları üzrə öhdəliklərin 

yerinə yetirilməsi müddətini dəyişdirmək; 

 aksiz markaları ilə markalanmalı və məcburi nişanlama ilə nişanlanmalı olan 

malların Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı 

müəyyənləşdirilmiş qaydaların tələblərinə riayət olunmasına nəzarət etmək; 
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 nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsinin, saxtalaşdırılmasının, qeyri-qanuni 

yolla hazırlanmasının, istifadəsinin və satışının qarşısının alınması sahəsində nəzarətin 

həyata keçirilməsini təmin etmək; 

 lisenziya və ya icazə tələb olunan fəaliyyət lisenziya və ya icazə olmadan həyata 

keçirildiyi halda, qanuna və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktına uyğun olaraq 

müvafiq tədbir görmək; 

 lisenziya və ya icazə tələb olunan fəaliyyət növləri ilə məşğul olan şəxslərə 

verilmiş lisenziyanın və ya icazənin dayandırılması və ya ləğv edilməsi barədə lisenziya və 

ya icazə verən orqan qarşısında vəsatət qaldırmaq; 

 nəzarət-kassa aparatlarının tətbiqinə və əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması 

qaydalarına riayət olunmasına nəzarəti təmin etmək; 

 hesablanmış vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari 

tibbi sığorta haqları üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının alın-

ması barədə, yaxud hesablanmış vergilər, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta 

və icbari tibbi sığorta haqları üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksi-

yalarının ödənilməsinin təmin olunması məqsədilə vergi ödəyicisinin siyahıya alınmış 

əmlakının ixtisaslaşdırılmış açıq hərraclarda satılması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq; 

 qanunla müəyyən edilmiş hallarda kommersiya hüquqi şəxslərinin və publik 

hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq; 

 dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin istifadəsindəki torpaqlar və ya dövlət 

obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş, özəlləşdirilmiş, habelə üzərində hüquqi və fiziki 

şəxslərin inşa etdikləri müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlətə məxsus torpaqlar istisna 

edilməklə, dövlət mülkiyyətində olan digər torpaqlardan istifadəyə görə ödənilməmiş icarə 

haqlarının tutulması barədə məhkəmədə iddia qaldırmaq; 

 “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə 

müəyyən olunmuş hallarda və qaydada əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata keçirmək; 

 Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş 

qaydada təhqiqat və istintaq aparmaq; 

 müvafiq sahədə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə bağlı inzibati xətalar 

haqqında işlərə baxmaq, inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq etmək; 

 Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda vergi ödəyiciləri üçün 

icrası məcburi olan qərarlar qəbul etmək; 

 vəzifə və hüquqlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı məhkəmədə öz adından çıxış 

etmək və s. 

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 

inzibati-hüquqi statusunun növbəti bir elementi olaraq fəaliyyətin təşkil edilməsinə diqqət 

edək.   

Xidmət öz fəaliyyətini Aparatı, strukturuna daxil olan qurumlar və strukturuna daxil 

olmayan tabeliyindəki qurumlar vasitəsilə həyata keçirir. Müəyyən edilmiş struktur, əmək-
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haqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Xidmətin strukturunu, ştat cədvəlini və ayrılmış 

büdcə təxsisatı daxilində xərclər smetasını Nazirlik təsdiq edir. 

Xidmətin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin vəzifəyə təyin və 

vəzifədən azad etdiyi rəis rəhbərlik edir. Rəis Xidmətə həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə 

yetirilməsinə və hüquqlarının həyata keçirilməsinə görə şəxsən məsuliyyət daşıyır. 

Rəisin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən 

azad edilən 4 (dörd) müavini vardır. Rəisin müavinləri vəzifə bölgüsünə uyğun olaraq 

fəaliyyət göstərirlər və onlara həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə şəxsən 

məsuliyyət daşıyırlar. 

Xidmət rəisinin səlahiyyətləri aşağıdakılardır: 

 Xidmətin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir; 

 Nazirliklə razılaşdırmaqla, müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparır; 

 Xidmətin digər vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir, qarşılıqlı 

fəaliyyətini təmin edir; 

 müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində 

Xidmətin Aparatının, strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan 

tabeliyindəki qurumların strukturunu, ştat cədvəlini və xərclər smetasını təsdiq olunmaq 

üçün Nazirliyə təqdim edir; 

 Xidmətin Aparatının struktur bölmələrinin, strukturuna daxil olan qurumların əsas-

namələrini və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların nizamnamələrini təsdiq 

üçün Nazirliyə təqdim edir; 

 Xidmət rəisinin müavinləri istisna olmaqla, Xidmətin digər işçilərini (Aparatının 

struktur bölmələrinin, strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan 

tabeliyindəki qurumların rəhbərlərini və müavinlərini Nazirliklə razılaşdırmaqla) vəzifəyə 

təyin və vəzifədən azad edir, Xidmətin işçiləri barəsində qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada 

həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür; 

 Xidmət rəisinin müavinləri istisna olmaqla, Xidmətin digər işçilərinə qanunla 

müəyyən edilmiş qaydada xüsusi rütbələr verir, işçilərin ixtisasının artırılması, həmçinin 

onların peşə hazırlığının təmin edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görür; 

 xüsusi fərqlənmiş əməkdaşlara Azərbaycan Respublikası fəxri adlarının verilməsi 

və ya onların dövlət mükafatları ilə təltif olunması məqsədilə təqdimat verilməsi üçün 

Nazirliyə müraciət edir; 

 əmr və sərəncam formasında qeyri-normativ hüquqi aktlar və Vergi Məcəlləsinə 

uyğun olaraq qərarlar qəbul edir və onların, habelə Nazirliyin qəbul etdiyi normativ hüquqi 

aktların icrasını təşkil edir, yoxlayır və buna nəzarəti həyata keçirir; 

 Xidmətin strukturunun və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini, o 

cümlədən hüquqi aktların layihələrini hazırlayıb Nazirliyə təqdim edir; 

 Xidmətə dövlət büdcəsindən, büdcədənkənar və qanunda nəzərdə tutulmuş digər 

mənbələrdən ayrılmış vəsaitin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir və həmin vəsaitin 
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xərclənməsinə dair hesabatları Nazirliyə təqdim edir; 

 Nazirliklə razılaşdırmaqla, öz səlahiyyətlərinin bir hissəsinin həyata keçirilməsini, 

yaxud vəzifələrinin müvəqqəti olaraq icrasını müavinlərindən birinə həvalə edə bilər; 

 Xidmətin fəaliyyəti barədə Nazirliyin müəyyən etdiyi qaydada və müddətlərdə 

Nazirliyə hesabat verir; 

 dövlət orqanları (qurumları), yerli özünüidarəetmə orqanları ilə, hüquqi və fiziki 

şəxslərlə münasibətlərdə Xidməti təmsil edir; 

 vətəndaşların qəbulunu və müraciətlərinə baxılmanı təmin edir. 

 Xidmətin strukturuna daxil olan qurumların və strukturuna daxil olmayan tabeli-

yindəki qurumların rəhbərləri onlara həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və funk-

siyaların həyata keçirilməsi üçün birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. 

 Xidmət öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq, elmi-texniki nailiyyətlərin və 

qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və həyata keçirilməsi üçün ictimai əsaslarla fəaliyyət 

göstərən elmi-texniki şuranın yaradılması barədə Nazirliyə təkliflər verir. 

Sualın yekununda qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 

may 2020-ci il tarixli 1017 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməyə uyğun olaraq, 

Dövlət Vergi Xidməti - respublikada aparılan vahid maliyyə və büdcə siyasəti çərçivəsində 

vergilərin, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqlarının, 

habelə qanunla və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktı ilə Xidmətin səlahiyyətlərinə 

aid edilmiş digər icbari ödənişlərin vaxtında və tam yığılmasının təmin edilməsi sahəsində 

dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin edən, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumdur. Adı çəkilən qurumun fəaliyyətində 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsini və Azərbaycan 

Respublikasının qanunlarını, “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında 

Dövlət Vergi Xidmətinin Əsasnaməsi”ni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin digər 

fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncam-

larını, habelə Nazirliyin hüquqi aktların rəhbər tutulur. 
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Sual 3. Vergi orqanlarında dövlət qulluğunun anlayışı, hüquqi əsasları 

 və şərtləri 
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 55-ci maddəsinin II hissəsinə əsasən, 

vətəndaşlarımız dövlət orqanlarında qulluq etmək hüqüqlarına malikdirlər. Təbii ki, bu 

orqanlar sırasına vergi orqanları da aid olunur.Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri dövlət 

qulluğundadırlar. Bu öz əksini 21 iyul 2000-ci il tarixli “Dövlət qulluğu haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Qanununun 2.3-cü maddəsində tapmışdır. 

Vergi orqanlarında xidmət – Azərbaycan Respublikasının icra hakimiyyəti orqanları 

sisteminə daxil olan vergi orqanlarının funksiya və məqsədlərini öz peşəkar fəaliyyətləri ilə 

həyata keçirilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət qulluğunun xüsusi 

növüdür. Vergi orqanlarında xidmət haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasından, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindən, Dövlət qulluğu 

haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunundan, Dövlət vergi orqanlarında xidmət 

haqqında Əsasnamədən və vergi orqanlarında xidmətin qaydalarını tənzimləyən Azərbaycan 

Respublikasının digər normativ hüquqi aktlarından ibarətdir.  

 Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri dedikdə, vahid sistem təşkil edən Azər-

baycan Respublikasının vergi orqanlarında vəzifə tutan və qanunvericiliklə nəzərdə 

tutulmuş qaydada xüsusi rütbələr verilmiş vətəndaşlar başa düşülür.  

Vergi orqanlarına xidmətə qəbul “Dövlət qulluğu haqqında” Qanunla və “Dövlət 

vergi orqanlarında xidmət haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq aparılır. Bir qayda olaraq 

vergi orqanlarında xidmətə ali təhsili olan, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən 

müəyyən edilmiş qaydada yaşı 35-i keçməmiş vətəndaşlar qəbul edilirlər.  

 Vətəndaş aşağıdakı hallarda vergi orqanlarında xidmətə qəbul oluna bilməz: 

 məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı ilə məhdud fəaliyyət qabiliyyəti və 

ya fəaliyyəti olmayan hesab edildikdə; 

 üzərindən məhkumluğu götürülmədikdə və ya ödənilmədikdə.  

Qanunla müəyyən olunmuş müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş (qanuni əsaslarla 

müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan möhlət hüququ olanlar və ya müddətli həqiqi hərbi 

xidmətə çağırışdan azad edilənlər istisna ol-maqla) çağırış yaşlı vətəndaşlar dövlət vergi 

orqanlarında xüsusi rütbələr nə-zərdə tutulmuş vəzifələrə xidmətə qəbul edilmirlər. 

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin: 

 vergi məsələləri üzrə üçüncü şəxslərin müvəkkili olmağa;  

 vergi işi ilə əlaqədar mülki-hüquqi xarakterli işləri müqavilə ilə yerinə yetirməyə;  

 təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsində bilavasitə və ya nümayəndə vasitəsilə 

iştirak etməyə;  

 tətillərdə və dövlət orqanlarının işin pozan digər hərəkətlərdə iştirak etməyə;  

 sahibkarlıq fəaliyyəti ilə (o cümlədən vasitəçilərin köməyi ilə) məşğul olmağa, 

üçüncü şəxslərə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan hər hansı bir yardım göstərməyə və 

bunun müqabilində haqq almağa, imtiyazlar və xidmətlər əldə etməyə, əvəzçilik qaydasında 
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istənilən haqqı ödənilən işi görməyə (elmi-pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa) 

ixtiyarı yoxdur.  

 Vergi orqanlarına xidmətə qəbul edilən şəxslər üçün, onların peşəkarlıq 

səviyyəsini, müvafiq əmək funksiyasını icra etmək bacarığını yoxlamaq məqsədi ilə 3 aya 

qədər sınaq müddəti müəyyən edilə bilər.  

 Sınaq müddəti vergi orqanının vəzifəli şəxsinin vergi orqanlarındakı xidmət stajına 

daxil edilir, xidmət illərinə görə əlavələrin ödənişində və pensiya təyin olunarkən nəzərə 

alınır. 

 Vergi orqanlarında xidmətə qəbul zamanı baş rəis heyəti vəzifələrinə və ondan 

yuxarı vəzifələrə təyin olunanlara, habelə elmi dərəcəsi olan şəxslərə sınaq müddəti 

müəyyən edilmir.  

 Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin peşə hazırlığı, yenidən hazırlanması və 

ixtisaslarının artırılması, habelə vergi orqanları üçün mütəxəssislərin hazırlanması müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının tədris mərkəzində, Azərbaycan Respublikasının digər təhsil 

müəssisələrində habelə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələrində müqavilə əsasında həyata 

keçirilə bilər.  

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə tutduqları vəzifəsinə, ixtisasına və iş stajına 

görə xüsusi rütbələr verilir. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə verilən xüsusi rətbələr 

ilkin və növbəti rütbələrə bölünürlər. Vergi orqanlarına xidmətə qəbul olunan vətəndaşlara 

və vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə aşağıdakı göstərilən xüsusi rütbələr verilir: 

1) 3-cü dərəcəli müfəttiş;  

2) 2-ci dərəcəli müfəttiş;  

3) 1-ci dərəcəli müfəttiş; 

4) kiçik vergi xidməti müşaviri; 

5) vergi xidməti müşaviri; 

6) baş vergi xidməti müşaviri; 

7) 3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri; 

8) 2-ci dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri; 

9) 1-ci dərəcəli dövlətə vergi xidməti müşaviri; 

10) Azərbaycan Respublikasının Həqiqi dövlət vergi xidməti müşaviri. 

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən vergi orqanlarının 

vəzifəli şəxslərinə 3-cü dərəcəli müfəttiş, 2-ci dərəcəli müfəttiş, 1-ci dərəcəli müfəttiş, kiçik 

vergi xidməti müşaviri, vergi xidməti müşaviri, baş vergi xidməti müşaviri və 3-cü dərəcəli 

dövlət vergi xidməti müşaviri xüsusi rütbələri əvəzinə müvafiq olaraq 3-cü dərəcəli 

hüquqşünas, 2-ci dərəcəli hüquqşünas, 1-ci dərəcəli hüquqşünas, kiçik ədliyyə müşaviri, 

ədliyyə müşaviri, baş ədliyyə müşaviri və 3-cü dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri xüsusi 

rütbələri verilir.  

Qanunvericiliyə uyğun olaraq vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə verilən xüsusi 

rütbələr Azərbaycan Respublikası məhkəmə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanları əmək-
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daşlarına qanunvericiliklə verilən xüsusi rütbələrə və ixtisas dərəcələrinə bərabər tutulur. 

Vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri öz səlahiyyətlərini həyata keçirən zaman Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə, vəzifə təminatlarına, habelə müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanının və bilavasitə tabe olduqları rəislərin əmr və göstərişlərinə əməl edirlər.  
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Nəticə 

Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq-mühafizə orqanlarının 

səlahiyyətlərini həyata keçirirlər. Vergi orqanları öz fəaliyyətini yerli dövlət hakimiy-

yəti orqanlarından asılı olmayaraq, müstəqil həyata keçirirlər. Vergi orqanları 

tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki 

şəxslər üçün məcburidir. 

Vergi orqanları öz vəzifələrini mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, 

hüquq-mühafizə, maliyyə və digər hakimiyyət orqanları ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata 

keçirirlər. 

Vergi orqanlarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar digər dövlət hakimiyyəti 

orqanları vergi orqanlarına kömək etməyə və zəruri hallarda müəyyən edilmiş 

qaydada onlara lazımi məlumatları verməyə borcludurlar. 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan hallarda vergi 

orqanlarının səlahiyyətlərini qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada tranzit yol 

vergisi və idxal-ixrac əməliyyatları sahəsində gömrük orqanları həyata keçirir. 

 

 


