Azəәrbaycan Respublikasının
12 iyun 2001-ci il tarixli
141-IIQ saylı Qanunu iləә
təәsdiq edilmişdir

Dövləәt vergi orqanlarında xidməәt haqqında
ƏӘsasnaməә
Bu ƏӘsasnaməә Azəәrbaycan Respublikasının Dövləәt vergi orqanlarında (bundan sonra
«vergi orqanları» adlanacaq) xidməәtin qaydalarını vəә vergi orqanlarının vəәzifəәli
şəәxsləәrinin hüquqi vəәziyyəәtinin əәsaslarını müəәyyəәn edir.

I fəәsil. Ümumi müddəәalar
1. Vergi orqanlarında xidməәt—Azəәrbaycan Respublikasının icra hakimiyyəәti
orqanları sisteminəә daxil olan vergi orqanlarının funksiya vəә məәqsəәdləәrini öz peşəәkar
fəәaliyyəәtləәri iləә həәyata keçirəәn Azəәrbaycan Respublikası vəәtəәndaşlarının (bundan
sonra «vəәtəәndaşlar» adlanacaq) dövləәt qulluğunun xüsusi növüdür.
2. Vergi orqanlarında xidməәt haqqında qanunvericilik Azəәrbaycan Respublikasının
Konstitusiyasından, Azəәrbaycan Respublikasının Vergi Məәcəәlləәsindəәn, Dövləәt
qulluğu haqqında Azəәrbaycan Respublikasının qanunundan, bu ƏӘsasnaməәdəәn vəә
vergi orqanlarında xidməәtin qaydalarını təәnzimləәyəәn Azəәrbaycan Respublikasının
digəәr normativ hüquqi aktlarından ibarəәtdir.
3. Vergi orqanları öz səәlahiyyəәtləәri çəәrçivəәsindəә hüquq mühafizəә orqanlarının
səәlahiyyəәtləәrini həәyata keçirirləәr.
4. Bu ƏӘsasnaməәdəә vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri dedikdəә, vahid sistem təәşkil
edəәn Azəәrbaycan Respublikasının vergi orqanlarında vəәzifəә tutan vəә bu ƏӘsasnaməәdəә
nəәzəәrdəә tutulmuş qaydada xüsusi rütbəәləәr verilmiş vəәtəәndaşlar başa düşülür.
5. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin xüsusi rütbəәləәrinəә uyğun olaraq xüsusi
geyim forması vəә fəәrqləәnməә nişanları müəәyyəәn edilir.
Azəәrbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı geyim formasının vəә
fəәrqləәnməә nişanlarının nümunəәsini, onların təәchizat normasını vəә istifadəә
müddəәtləәrini müəәyyəәn edir. Xüsusi geyim forması pulsuz verilir.
6. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn
müəәyyəәn edilmiş nümunəә əәsasında xidməәti vəәsiqəәləәr verilir.

II fəәsil. Vergi orqanlarında xidməәtəә qəәbul
7. İrqindəәn, milliyyəәtindəәn, dilindəәn, cinsindəәn, sosial məәnşəәyindəәn, əәmlak
vəәziyyəәtindəәn, yaşayış yerindəәn, dini məәnsubiyyəәtindəәn, əәqidəәsindəәn, ictimai vəә digəәr
birlikləәrəә məәnsubiyyəәtindəәn asılı olmayaraq, müvafiq vəәzifəәnin təәləәbləәrinəә uyğun
peşəә hazırlığına malik olan vəә Azəәrbaycan Respublikasının dövləәt dilini səәrbəәst biləәn

Azəәrbaycan Respublikası vəәtəәndaşlarının vergi orqanlarında xidməәt etməәk hüququ
vardır.
8. Vergi orqanlarına xidməәtəә qəәbul «Dövləәt qulluğu haqqında» Qanunla vəә bu
ƏӘsasnaməәyəә uyğun olaraq aparılır.
Bir qayda olaraq, vergi orqanlarında xidməәtəә ali təәhsili olan, müvafiq icra hakimiyyəәti
orqanı təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilmiş qaydada yaşı 35-i keçməәmiş vəәtəәndaşlar qəәbul
edilirləәr.
9. Vəәtəәndaş aşağıdakı hallarda vergi orqanlarında xidməәtəә qəәbul oluna bilməәz:
1) məәhkəәməәnin qanuni qüvvəәyəә minmiş qəәrarı iləә məәhdud fəәaliyyəәt
qabiliyyəәti vəә ya fəәaliyyəәt qabiliyyəәti olmayan hesab edildikdəә;
2) üzəәrindəәn məәhkumluğu götürülməәdikdəә vəә ya ödəәnilməәdikdəә.
Qanunla müəәyyəәn olunmuş müddəәtli həәqiqi həәrbi xidməәt keçməәmiş (qanuni əәsaslarla
müddəәtli həәqiqi həәrbi xidməәtəә çağırışdan möhləәt hüququ olanlar vəә ya müddəәtli həәqiqi həәrbi
xidməәtəә çağırışdan azad ediləәnləәr istisna olmaqla) çağırış yaşlı vəәtəәndaşlar dövləәt vergi
orqanlarında xüsusi rütbəәləәr nəәzəәrdəә tutulmuş vəәzifəәləәrəә xidməәtəә qəәbul edilmirləәr.
10. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin:
1) vergi məәsəәləәləәri üzrəә üçüncü şəәxsləәrin müvəәkkili olmağa;
2) vergi işi iləә əәlaqəәdar mülki-hüquqi xarakterli işləәri müqaviləә iləә yerinəә
yetirməәyəә;
3) təәsəәrrüfat subyektləәrinin idarəә edilməәsindəә bilavasitəә vəә ya nümayəәndəә
vasitəәsiləә iştirak etməәyəә;
4) təәtilləәrdəә vəә dövləәt orqanlarının işini pozan digəәr həәrəәkəәtləәrdəә iştirak
etməәyəә;
5) sahibkarlıq fəәaliyyəәti iləә (o cümləәdəәn vasitəәçiləәrin köməәyi iləә) məәşğul
olmağa, üçüncü şəәxsləәrəә qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmayan həәr hansı bir
yardım göstəәrməәyəә vəә bunun müqabilindəә haqq almağa, imtiyazlar vəә
xidməәtləәr əәldəә etməәyəә, əәvəәzçilik qaydasında istəәniləәn haqqı ödəәniləәn işi
görməәyəә (elmi-pedaqoji vəә yaradıcılıq fəәaliyyəәtindəәn başqa) ixtiyarı yoxdur.
11. Vergi orqanlarına xidməәtəә qəәbul ediləәn şəәxsləәr üçün, onların peşəәkarlıq
səәviyyəәsini, müvafiq əәməәk funksiyasını icra etməәk bacarığını yoxlamaq məәqsəәdi iləә 3
aya qəәdəәr sınaq müddəәti müəәyyəәn ediləә biləәr.
12. Sınaq müddəәti vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsləәrinin vergi orqanlarındakı xidməәt
stajına daxil edilir, xidməәt illəәrinəә görəә əәlavəәləәrin ödəәnişindəә vəә pensiya təәyin
olunarkəәn nəәzəәrəә alınır.

Sınaq müddəәti dövründəә sınağın nəәticəәsi qəәnaəәtedici olmadıqda vergi orqanının
vəәzifəәli şəәxsinin xidməәtinəә bu ƏӘsasnaməәyəә uyğun olaraq xitam verilir.
13. Vergi orqanlarında xidməәtəә qəәbul zamanı baş rəәis heyəәti vəәzifəәləәrinəә vəә ondan
yuxarı vəәzifəәləәrəә təәyin olunanlara, habeləә elmi dəәrəәcəәsi olan şəәxsləәrəә sınaq müddəәti
müəәyyəәn edilmir.
14. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin peşəә hazırlığı, yenidəәn hazırlanması vəә
ixtisaslarının artırılması, habeləә vergi orqanları üçün mütəәxəәssisləәrin hazırlanması
müvafiq icra hakimiyyəәti orqanının təәdris məәrkəәzindəә, Azəәrbaycan Respublikasının
digəәr təәhsil müəәssisəәləәrindəә, habeləә xarici dövləәtləәrin təәhsil müəәssisəәləәrindəә müqaviləә
əәsasında həәyata keçiriləә biləәr.

III fəәsil. Vergi orqanları vəәzifəәli şəәxsləәrinin xüsusi rütbəәləәri vəә onların
verilməә qaydaları
15. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә tutduqları vəәzifəәsinəә, ixtisasına vəә iş stajına
görəә xüsusi rütbəәləәr verilir.
Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә veriləәn xüsusi rütbəәləәr ilkin vəә növbəәti rütbəәləәrəә
bölünürləәr.
16. Vergi orqanlarına xidməәtəә qəәbul olunan vəәtəәndaşlara vəә vergi orqanlarının
vəәzifəәli şəәxsləәrinəә aşağıda göstəәriləәn xüsusi rütbəәləәr verilir (bundan sonra «xüsusi
rütbəә» adlanacaq):
1) 3-cü dəәrəәcəәli müfəәttiş;
2) 2-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş;
3) 1-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş;
4) kiçik vergi xidməәti müşaviri;
5) vergi xidməәti müşaviri;
6) baş vergi xidməәti müşaviri;
7) 3-cü dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri;
8) 2-ci dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri;
9) 1-ci dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri;
10) Azəәrbaycan Respublikasının Həәqiqi dövləәt vergi xidməәti müşaviri.
Müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn müəәyyəәn ediləәn vergi orqanlarının
vəәzifəәli şəәxsləәrinəә 3-cü dəәrəәcəәli müfəәttiş, 2-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş, 1-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş,
kiçik vergi xidməәti müşaviri, vergi xidməәti müşaviri, baş vergi xidməәti müşaviri vəә 3cü dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri xüsusi rütbəәləәri əәvəәzinəә müvafiq olaraq 3-cü

dəәrəәcəәli hüquqşünas, 2-ci dəәrəәcəәli hüquqşünas, 1-ci dəәrəәcəәli hüquqşünas, kiçik
əәdliyyəә müşaviri, əәdliyyəә müşaviri, baş əәdliyyəә müşaviri vəә 3-cü dəәrəәcəәli dövləәt
əәdliyyəә müşaviri xüsusi rütbəәləәri verilir.
17. Müvafiq icra hakimiyyəәti orqanının müəәyyəәn etdiyi vergi orqanlarının vəәzifəәli
şəәxsləәrinəә veriləәn xüsusi rütbəәləәr Azəәrbaycan Respublikası məәhkəәməә vəә müvafiq icra
hakimiyyəәti orqanları əәməәkdaşlarına qanunvericilikləә veriləәn xüsusi rütbəәləәrəә vəә
ixtisas dəәrəәcəәləәrinəә bəәrabəәr tutulur.
18. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin tutduqları vəәzifəәləәr vəә bu vəәzifəәləәrəә
müvafiq xüsusi rütbəәləәr aşağıdakılara bölünür:
1) kiçik rəәis heyəәti: 3-cü dəәrəәcəәli müfəәttiş, 2-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş, 1-ci dəәrəәcəәli
müfəәttiş;
2) baş rəәis heyəәti: kiçik vergi xidməәti müşaviri, vergi xidməәti müşaviri vəә baş
vergi xidməәti müşaviri;
3) ali rəәis heyəәti: 3-cü dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri, 2-ci dəәrəәcəәli
dövləәt vergi xidməәti müşaviri, 1-ci dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri vəә
Azəәrbaycan Respublikasının Həәqiqi dövləәt vergi xidməәti müşaviri.
19. Ali rəәis heyəәtinəә rütbəәləәr Azəәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəәti
orqanı təәrəәfindəәn verilir. Vergi orqanlarının kiçik vəә baş rəәis heyəәti üçün nəәzəәrdəә
tutulan xüsusi rütbəәləәr müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn verilir.
20. Vergi orqanlarında bu ƏӘsasnaməәnin qüvvəәyəә mindiyi günəә kimi xidməәt edəәn
vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә xüsusi rütbəәləәrin verilməә qaydası Azəәrbaycan
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilir.
21. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsinəә növbəәti xüsusi rütbəә o, ştat üzrəә tutduğu
vəәzifəәyəә görəә nəәzəәrdəә tutulmuş rütbəәyəә uyğun olduqda vəә əәvvəәlki xüsusi rütbəәdəә
müəәyyəәn edilmiş xidməәt illəәri bitdikdəә verilir.
22. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri üçün xüsusi rütbəәləәrdəә xidməәt illəәri aşağıdakı
kimi müəәyyəәn edilir:
!
!
!
!
!

3-cü dəәrəәcəәli müfəәttiş—2 il;
2-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş—2 il;
1-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş—3 il;
kiçik vergi xidməәti müşaviri—3 il;
vergi xidməәti müşaviri—4 il.

Baş vergi xidməәti müşaviri vəә daha yüksəәk rütbəәləәr üçün xüsusi rütbəәləәrdəә xidməәt
illəәri müəәyyəәn edilmir.
23. Xüsusi şəәxsi xidməәtləәrinəә görəә vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinəә növbəәti xüsusi
rütbəә ona verilmiş xüsusi rütbəә üçün müəәyyəәn olunmuş xidməәt illəәrinin yarısı
keçdikdəәn sonra, lakin tutduğu vəәzifəәyəә görəә ştat üzrəә nəәzəәrdəә tutulmuş xüsusi
rütbəәdəәn bir pilləә yüksəәk olmamaq şəәrti iləә vaxtından əәvvəәl veriləә biləәr.

Növbəәti xüsusi rütbəәnin vaxtından əәvvəәl vəә vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin tutduğu
vəәzifəә üçün nəәzəәrdəә tutulan xüsusi rütbəәdəәn bir pilləә yuxarı verilməәsinəә vergi
orqanlarında xidməәt müddəәtindəә yalnız 2 dəәfəә yol veriləә biləәr.
24. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin xüsusi rütbəәdəә xidməәt illəәri onlara bu
rütbəәnin verildiyi gündəәn başlayaraq hesablanır.
25. 3-cü dəәrəәcəәli müfəәttiş, 2-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş vəә 1-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş, kiçik vergi
xidməәti müşaviri, vergi xidməәti müşaviri vəә baş vergi xidməәti müşaviri xüsusi
rütbəәləәri olan vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin xüsusi rütbəәləәri, onlar xidməәti
vəәzifəәləәrini yerinəә yetirəәrkəәn xidməәti intizam qaydalarını pozduqlarına görəә aşağı
salına biləәr.
26. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin bu ƏӘsasnaməәnin 46-cı maddəәsinəә uyğun
olaraq intizam təәnbehi qaydasında aşağı salınmış xüsusi rütbəәdəә xidməәt müddəәti,
bəәrpa olunmuş xüsusi rütbəәdəә xidməәt illəәrinəә əәlavəә edilmir.
27. Xüsusi rütbəәsi aşağı salınmış vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin attestasiyasının
nəәticəәləәri müsbəәt olduqda o, ştat üzrəә tutduğu vəәzifəәdəәn asılı olmayaraq öz əәvvəәlki
xüsusi rütbəәsinəә bəәrpa olunur.
28. İntizam təәnbehi təәtbiq edilmiş vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinəә növbəәti xüsusi
rütbəә, həәmin şəәxsin üzəәrindəәn intizam təәnbehi götürüləәnəәdəәk verilmir.
29. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri, habeləә istefada olan şəәxsləәr ancaq
məәhkəәməәnin qəәrarı iləә xüsusi rütbəәdəәn məәhrum ediləә biləәrləәr.
30. Vergi orqanlarının ali rəәis heyəәti üçün nəәzəәrdəә tutulan vəәzifəәləәrin vəә bu vəәzifəәləәrəә
uyğun xüsusi rütbəәləәrin siyahısı Azəәrbaycan Respublikasının müvafiq icra
hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn təәsdiq olunur.
31. Vergi orqanlarının kiçik vəә baş rəәis heyəәti üçün nəәzəәrdəә tutulan vəәzifəәləәrin vəә bu
vəәzifəәləәrəә uyğun xüsusi rütbəәləәrin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn
təәsdiq olunur.

IV fəәsil. Vergi orqanları vəәzifəәli şəәxsləәrinin hüquqları vəә vəәzifəәləәri
32. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri Azəәrbaycan Respublikasının qüvvəәdəә olan
qanunvericiliyinəә vəә təәrəәfdar çıxdığı beynəәlxalq müqaviləәləәrinəә, digəәr normativ
hüquqi aktlarına, habeləә bu ƏӘsasnaməәyəә uyğun olaraq öz səәlahiyyəәtləәri daxilindəә
vəәzifəәləәr yerinəә yetirir vəә müəәyyəәn hüquqlardan istifadəә edirləәr.
33. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin aşağıdakı hüquqları vardır:
!
!
!

vergi orqanında tutduğu vəәzifəәyəә dair hüquq vəә vəәzifəәləәrini müəәyyəәn edəәn
səәnəәdləәrləә tanış olmaq;
müəәyyəәn edilmiş qaydada xidməәti vəәzifəәləәrini yerinəә yetirməәk üçün zəәruri
olan məәlumat vəә səәnəәdləәr almaq;
xidməәti vəәzifəәləәrinəә uyğun olaraq qəәrarlar qəәbul etməәk vəә ya onların
hazırlanmasında iştirak etməәk;

!

!
!
!
!
!
!
!

xidməәt illəәrinəә görəә, xidməәtin nəәticəәləәri vəә ixtisasının səәviyyəәsi nəәzəәrəә
alınmaqla, əәməәk haqqının artırılmasına vəә vergi orqanlarında xidməәti
yüksəәlişəә;
şəәxsi işindəә olan materiallarla tanış olmaq vəә zəәruri hallarda özü haqqında
olan dəәyişiklikləәrləә bağlı şəәxsi işinəә əәlavəәləәr etməәk;
maddi həәvəәsləәndirməә vəә inkişaf fondunun vəәsaitləәri hesabına öz ixtisasını
artırmaq vəә təәkmilləәşdirməәk;
xidməәt illəәri nəәzəәrəә alınmaqla pensiya təәminatına;
şəәrəәf vəә ləәyaqəәtini alçaldan məәlumatların təәkzib edilməәsi üçün xidməәti
araşdırmaların aparılmasını təәləәb etməәk;
həәmkarlar ittifaqlarında birləәşməәk;
vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin iclaslarında iştirak etməәk;
müvafiq icra hakimiyyəәti orqanının müəәyyəәn etdiyi vergi orqanlarının vəәzifəәli
şəәxsləәri qanunvericilikləә müəәyyəәn edilmiş hallarda vəә qaydada fiziki qüvvəә,
xüsusi vasitəәləәr vəә xidməәti silah təәtbiq etməәk.

Azəәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı vergi orqanlarında
istifadəә olunan xüsusi vasitəәləәr, xidməәti silah vəә onlar üçün sursatların siyahısını
müəәyyəәn edir.
Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin Azəәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyindəә nəәzəәrdəә tutulan digəәr hüquqları da vardır.
34. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsi aşağıdakıları etməәyəә borcludur:
!
!
!
!
!
!

Azəәrbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, qanunlarına vəә digəәr normativ
hüquqi aktlarına riayəәt etməәk;
fiziki vəә hüquqi şəәxsləәrin hüquqlarının vəә qanuni maraqlarının müdafiəәsini
təәmin etməәk;
vergi orqanlarının rəәisləәrinin səәlahiyyəәtləәri çəәrçivəәsindəә verdikləәri əәmr vəә
səәrəәncamları yerinəә yetirməәk;
xidməәti vəәzifəәləәri hüdudlarında fiziki vəә hüquqi şəәxsləәrin müraciəәtləәrinəә
vaxtında baxmaq;
vergi orqanlarında müəәyyəәn ediləәn daxili intizam vəә xidməәti informasiya iləә
rəәftar qaydalarını gözləәməәk, vəәzifəә təәlimatlarını yerinəә yetirməәk;
dövləәt sirrini vəә qanunla müəәyyəәn edilmiş digəәr sirrləәri qorumaq, xidməәti
vəәzifəәləәrini yerinəә yetirəәrkəәn ona məәlum olmuş məәlumatları açıqlamamaq.

35. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin tutduğu vəәzifəәyəә dair vəәzifəә borcları vəәzifəә
təәlimatları iləә müəәyyəәn edilir.
36. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri xidməәti vəәzifəәləәrini yerinəә yetirəәrkəәn dövləәt
nümayəәndəәsi kimi təәmsil olunur vəә dövləәtin mühafizəәsi altında olurlar. Qanunla
səәlahiyyəәt verilmiş müvafiq orqanlar vəә vəәzifəәli şəәxsləәr istisna olmaqla, onların
fəәaliyyəәtinəә heç kəәsin müdaxiləә etməәk hüququ yoxdur.
37. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin vəәzifəәyəә təәyin olunması zamanı onların öz
əәsas ixtisası, yaxud ona yaxın olan ixtisas sahəәsi üzrəә yenidəәn hazırlığı aparıla biləәr.

38. Təәşkilati-ştat təәdbirləәrinin həәyata keçirilməәsi iləә əәlaqəәdar vəәzifəәdəәn azad olunmuş
vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsi 3 ay müddəәtinəә, əәməәk haqqı saxlanılmaqla müvafiq icra
hakimiyyəәti orqanının müəәyyəәn etdiyi qaydada həәmin orqanın səәrəәncamında saxlanıla
biləәr. Müstəәsna hallarda bu müddəәt müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn bir
iləәdəәk müddəәtəә uzadıla biləәr. Bu müddəәtəә vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin xəәstəә
olduğu, əәsas vəә əәlavəә məәzuniyyəәtləәrdəә olduğu müddəәt daxil edilmir.
39. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin həәmin vergi orqanında vəә ya digəәr yerəә xidməәtəә
keçirilməәsinəә vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin razılığı iləә yol verilir.
40. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri xidməәt üzrəә aşağıdakı hallarda başqa işəә
keçirilirləәr:
!
!
!

vəәzifəәli şəәxsin yüksəәk vəәzifəәyəә keçirilməәsi;
vəәzifəәli şəәxsdəәn daha məәqsəәdyönlü istifadəә edilməәsi iləә;
vəәzifəәli şəәxsin sağlamlığı vəә ya yaş həәddi nəәzəәrəә alınmaqla digəәr vəәzifəәyəә
keçirilməәsi.

41. Xidməәti vəәzifəә iləә bağlı barəәsindəә cinayəәt işi qaldırılan, habeləә xidməәti
vəәzifəәləәrini yerinəә yetirəәrkəәn kobud pozuntulara yol verəәn vergi orqanının vəәzifəәli
şəәxsləәri istintaq vəә ya xidməәti araşdırma başa çatana qəәdəәr tutduğu vəәzifəәləәrdəәn
müvəәqqəәti olaraq kəәnar ediləә biləәrləәr. Həәmin şəәxsləәr qanunvericilikləә müəәyyəәn
edilmiş qaydada vəәzifəәləәrinəә qaytarıldıqda onlara işdəәn kəәnarlaşdırıldıqları müddəәt
əәrzindəә verilməәmiş əәməәk haqqı ödəәnilir.
42. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri digəәr hüquq-mühafizəә orqanlarına xidməәtəә
keçiriləәrkəәn onların vergi orqanlarında xidməәt illəәri göstəәriləәn orqanlarda xidməәt
illəәrinəә daxil edilir.
Digəәr hüquq-mühafizəә orqanlarından vergi orqanlarına xidməәtəә qəәbul edilmiş vəәzifəәli
şəәxsləәrin həәmin orqanlarda xidməәt illəәri vergi orqanlarında xidməәt illəәrinəә daxil edilir.

V fəәsil. Xidməәti intizam vəә həәvəәsləәndirməә
43. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri öz səәlahiyyəәtləәrini həәyata keçirəәn zaman
Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә, vəәzifəә təәlimatlarına, habeləә müvafiq
icra hakimiyyəәti orqanının vəә bilavasitəә tabe olduqları rəәisləәrin əәmr vəә göstəәrişləәrinəә
əәməәl edirləәr.
44. Vergi orqanlarının nümunəәvi daxili intizam qaydaları müvafiq icra hakimiyyəәti
orqanı təәrəәfindəәn təәsdiq edilir.
45. Xidməәtdəә yüksəәk müvəәffəәqiyyəәtləәrəә, uzun müddəәt qüsursuz xidməәtəә görəә vergi
orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә aşağıdakı həәvəәsləәndirməә təәdbirləәri görülür:
1) təәşəәkkür elan edilməәsi;
2) fəәrdi qaydada mükafatlandırılması;
3) müvafiq icra hakimiyyəәti orqanının fəәxri fəәrmanı iləә təәltif edilməәsi;

4) növbəәti xüsusi rütbəәnin vaxtından əәvvəәl verilməәsi;
5) növbəәti xüsusi rütbəәnin tutduğu vəәzifəә üçün nəәzəәrdəә tutulandan bir pilləә
yuxarı verilməәsi;
6) təәtbiq edilmiş intizam təәnbehinin vaxtından əәvvəәl ləәğv edilməәsi.
45-1. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri xüsusi xidməәtləәrinəә görəә Azəәrbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi iləә müəәyyəәn edilmiş qaydada dövləәt təәltifinəә təәqdim
oluna biləәrləәr.
46. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsi xidməәti intizam qaydalarını pozduqda ona aşağıdakı
intizam təәnbehləәrindəәn bir təәtbiq ediləә biləәr:
1) töhməәt;
2) sonuncu xəәbəәrdarlıqla şiddəәtli töhməәt;
3) 6 ay müddəәtinəә aşağı vəәzifəәyəә keçirməә;
4) xüsusi rütbəәni bir pilləә aşağı salma;
5) vergi orqanlarında xidməәtinəә xitam verilməә.
46-1. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsi «Korrupsiyaya qarşı mübarizəә haqqında»
Azəәrbaycan Respublikası Qanununun 5.1-ci maddəәsindəә müəәyyəәn edilmiş təәləәbləәrəә
əәməәl etməәdikdəә vəә ya həәmin Qanunun 9-cu maddəәsindəә göstəәriləәn hüquqpozmaları
törəәtdikdəә (onlar inzibati vəә ya cinayəәt məәsuliyyəәti yaratmadıqda) intizam
məәsuliyyəәtinəә cəәlb olunur.
47. İntizam təәnbehinin qüvvəәdəә olduğu müddəәtdəә vergi orqanlarının vəәzifəәli
şəәxsləәrinəә bu ƏӘsasnaməәnin 45-ci maddəәsindəә nəәzəәrdəә tutulan (6-cı bəәnd istisna
olmaqla) həәvəәsləәndirməә təәdbirləәri təәtbiq ediləә bilməәz.
48. İntizam təәnbehi veriləәrkəәn vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin əәvvəәlki peşəәkarlıq
səәviyyəәsi vəә xidməәtəә münasibəәti, törəәtdiyi xəәtanın ağırlığı vəә xarakteri, xəәtanın
törəәdildiyi zaman mövcud olmuş hallar nəәzəәrəә alınmalıdır. İntizam təәnbehi
verilməәmişdəәn əәvvəәl, vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsindəәn yazılı izahatın verilməәsi təәləәb
edilməәlidir. Zəәruri hallarda izahatda göstəәriləәn məәlumatların yoxlanılması həәyata
keçirilir vəә bu yoxlamanın nəәticəәsindəәn asılı olaraq qəәrar qəәbul edilir.
Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin yazılı izahat verməәkdəәn imtina etməәsi ona intizam
təәnbehi verilməәsini istisna etmir.
49. İntizam təәnbehi, intizam təәnbehini təәtbiq etməәyəә səәlahiyyəәti olan vergi orqanının
müvafiq vəәzifəәli şəәxsinəә xidməәti intizamın pozulduğu məәlum olduğu andan 20 gün
müddəәtindəә, xidməәti araşdırmanın aparılması, cinayəәt işi vəә ya inzibati xəәta haqqında
işin qaldırılması hallarında isəә müvafiq olaraq araşdırmanın qurtardığı, səәlahiyyəәtli
orqan vəә ya vəәzifəәli şəәxs təәrəәfindəәn inzibati vəә ya cinayəәt işinəә baxılması vəә onun

barəәsindəә son qəәrar qəәbul edilməәsi günündəәn etibarəәn bir ay müddəәtindəә təәtbiq ediləә
biləәr.
50. İntizam təәnbehi, intizam xəәtası törəәtmiş vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin xəәstəә
olduğu, yaxud məәzuniyyəәtdəә, ezamiyyəәtdəә olduğu vaxt, habeləә törəәdilmiş xəәtadan 6
ay, müvafiq təәftiş vəә ya yoxlamanın nəәticəәləәrinəә görəә isəә onun törəәdildiyi gündəәn 2
ildəәn artıq vaxt keçdikdəәn sonra təәtbiq ediləә bilməәz. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin
məәzuniyyəәtdəә, ezamiyyəәtdəә vəә xəәstəә olduğu vaxt, habeləә cinayəәt vəә ya inzibati xəәta
haqqında işləәr üzrəә icraat vaxtı bu müddəәtəә daxil edilmir.
51. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinəә verilmiş intizam təәnbehi, əәgəәr 6 ay müddəәtindəә
ona yeni intizam təәnbehi təәtbiq olunmamışsa, onun üzəәrindəәn götürülür vəә o, təәnbeh
almamış hesab olunur.
52. İntizam təәnbehi təәtbiq edilmiş vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri müvafiq icra
hakimiyyəәti orqanına, habeləә məәhkəәməәyəә şikayəәt etməәk hüququna malikdirləәr.
53. Həәvəәsləәndirməә vəә intizam təәnbehi təәdbirləәrini təәtbiq etməәk hüquqları olan
şəәxsləәrin siyahısı müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn müəәyyəәn edilir.
Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinəә onun birbaşa rəәisinin səәlahiyyəәtləәrinəә daxil olmayan
həәvəәsləәndirməә vəә intizam təәnbehi təәdbirləәri təәtbiq etməәk lazım gəәləәrsəә, bu zaman
müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı qarşısında həәmin rəәis təәrəәfindəәn vəәsatəәt qaldırılır.
54. Vergi orqanlarının rəәisləәri həәvəәsləәndirməә təәdbirləәrinin vəә intizam təәnbehləәrinin
təәtbiqi üzrəә onlara verilmiş səәlahiyyəәtləәri aşarsa, qanunvericilikdəә nəәzəәrdəә tutulmuş
qaydada məәsuliyyəәt daşıyırlar.

VI fəәsil. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin attestasiyası vəә
fəәaliyyəәtinin qiyməәtləәndirilməәsi
55. Kadrların peşəәkarlıq, işgüzarlıq vəә məәnəәvi keyfiyyəәtləәrinin qiyməәtləәndirilməәsi,
habeləә tutduğu vəәzifəәyəә uyğun gəәlib-gəәlməәdiyi barəәdəә nəәticəә çıxarmaq məәqsəәdiləә
Azəәrbaycan Respublikası qanunvericiliyi iləә müəәyyəәn edilmiş qaydada müvafiq icra
hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin attestasiyası
keçirilir.
Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin attestasiyası zamanı onların xidməәti
fəәaliyyəәtinin qiyməәtləәndirilməәsinin nəәticəәləәri nəәzəәrəә alınır. Vergi orqanlarının vəәzifəәli
şəәxsləәrinin fəәaliyyəәtinin qiyməәtləәndirilməәsi «Dövləәt qulluğu haqqında» Azəәrbaycan
Respublikasının Qanunu iləә müəәyyəәn edilmiş qaydada həәyata keçirilir.
56. Yalnız müvafiq vəәzifəәdəә azı 1 il xidməәt edəәn vəә 3 ildəә bir dəәfəәdəәn çox olmayaraq
vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin attestasiyası keçiriləә biləәr.
57. Müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn yaradılan attestasiya komissiyası vergi
orqanlarının vəәzifəәli şəәxsinin tutduğu vəәzifəәyəә uyğun olduğu vəә ya uyğun olmadığı
haqqında iki qəәrardan birini qəәbul edir. Bununla yanaşı attestasiya komissiyası bu
qəәrarında vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsinin başqa vəәzifəәdəә istifadəә edilməәsinin
məәqsəәdəә müvafiqliyi barəәdəә tövsiyəә verəә biləәr.

VII fəәsil. Vergi orqanlarında xidməәtin şəәrtləәri
58. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyi
iləә müəәyyəәn edilmiş tam iş vaxtı şamil edilir.
59. Xidməәt şəәraitindəәn asılı olaraq vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin bəәzi
kateqoriyalarına qısaldılmış iş vaxtı müəәyyəәn ediləә biləәr.
60. Müstəәsna hallarda vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri öz xidməәti vəәzifəәləәrini
yerinəә yetirməәkləә əәlaqəәdar Azəәrbaycan Respublikasının əәməәk qanunvericiliyi iləә
nəәzəәrdəә tutulan qaydada iş vaxtından artıq işləәrəә, həәmçinin gecəә vaxtı, istirahəәt,
səәsverməә, iş günü hesab edilməәyəәn bayram günləәri vəә ümumxalq hüzn günündəә işəә
cəәlb oluna biləәrləәr.
Beləә hallarda onların əәməәyi Azəәrbaycan Respublikasının əәməәk qanunvericiliyi iləә
müəәyyəәn olunmuş qaydada ödəәnilir.
61. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri Azəәrbaycan Respublikasının əәməәk
qanunvericiliyi iləә müəәyyəәn olunmuş qaydada əәsas vəәzifəәləәri iləә yanaşı digəәr
vəәzifəәləәri müvəәqqəәti icra etməәyəә görəә əәlavəә əәməәk haqqının ödəәnilməәsi hüququna
malikdirləәr.
62. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә aşağıda göstəәriləәn məәzuniyyəәtləәr verilir:
1) həәr il veriləәn əәsas məәzuniyyəәt;
2) əәlavəә məәzuniyyəәtləәr;
3) sosial məәzuniyyəәtləәr;
4) təәhsili davam etdirməәk vəә elmi yaradıcılıqla məәşğul olmaq üçün veriləәn
təәhsil vəә yaradıcılıq məәzuniyyəәti;
5) ödəәnişsiz məәzuniyyəәt.
Məәzuniyyəәt müddəәti təәqvim günü iləә hesablanır.
63. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә Azəәrbaycan Respublikasının əәməәk
qanunvericiliyi iləә müəәyyəәn olunmuş qaydada vəә müddəәtdəә illik əәsas məәzuniyyəәt
verilir.
64. Xidməәtin birinci ili üçün vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin əәsas məәzuniyyəәt
hüququ onların xidməәtəә daxil olduqları andan etibarəәn 6 ay xidməәtindəәn sonra
yaranır.
Xidməәtin ikinci vəә sonrakı illəәri üçün məәzuniyyəәt təәqvim ilinin istəәniləәn vaxtında,
məәzuniyyəәtləәrin verilməәsi növbəәsinəә müvafiq surəәtdəә veriləә biləәr.
65. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin keçirilmiş məәzuniyyəәtini növbəәti xidməәt ili
üçün veriləәn əәsas məәzuniyyəәtləә birləәşdirməәk olar.

66. Xidməәti zəәrurəәtləә əәlaqəәdar olaraq məәzuniyyəәtdəә olan vergi orqanının vəәzifəәli
şəәxsi məәzuniyyəәtdəәn geri çağırıla biləәr. Məәzuniyyəәtdəәn geriçağırma müvafiq əәmrləә
rəәsmiləәşdirilir. Beləә halda məәzuniyyəәtdəәn geri çağırılan vəәzifəәli şəәxsəә işəә başladığı
gündəәn etibarəәn əәməәkhaqqı hesablanır vəә istifadəә edilməәmiş məәzuniyyəәt günləәrinin
əәvəәzindəә ödəәnişsiz əәlavəә istirahəәt günləәri verilir.
67. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә aşağıdakı hallarda vergi orqanlarında xidməәt
illəәrinəә görəә ödəәnişli əәlavəә məәzuniyyəәt verilir:
1) 5 ildəәn 10 iləәdəәk xidməәt illəәrinəә görəә—3 təәqvim günü;
2) 10 ildəәn 15 iləәdəәk xidməәt illəәrinəә görəә—5 təәqvim günü;
3) 15 ildəәn 20 iləәdəәk xidməәt illəәrinəә görəә—10 təәqvim günü;
4) 20 il vəә daha çox xidməәt illəәrinəә görəә—15 təәqvim günü.
68. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin əәlavəә məәzuniyyəәti onların arzusu iləә
növbəәti xidməәt ili üçün veriləәn əәsas məәzuniyyəәtləә cəәmləәnəәrəәk birlikdəә veriləә biləәr.
69. ƏӘsas məәzuniyyəәtdəәn istifadəә etməәmiş vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsinin
xidməәtinəә xitam verilməәsi halları istisna olmaqla məәzuniyyəәtin pulla əәvəәz edilməәsinəә
yol verilmir.
70. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә sosial, yaradıcılıq vəә təәhsil, habeləә ödəәnişsiz
məәzuniyyəәtləәrin verilməәsi qaydası vəә onların müddəәti Azəәrbaycan Respublikasının
əәməәk qanunvericiliyi iləә müəәyyəәn edilir.
71. Azəәrbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəәti orqanının qəәrarı iləә vergi
orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә növbəәti olaraq veriləәn geyim formasının əәvəәzinəә,
onların dəәyəәri məәbləәğindəә pul kompensasiyasının ödəәnilməәsinəә yol verilir.
72. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinəә xüsusi rütbəәləәrindəәn asılı olaraq aşağıda
göstəәriləәn miqdarda xüsusi rütbəәləәr üzrəә maaşlar müəәyyəәn edilir;
!
!
!
!
!
!
!
!
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!

Azəәrbaycan Respublikasının Həәqiqi dövləәt vergi xidməәti müşaviri— 60 manat
miqdarında;
1-ci dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri—54 manat miqdarında;
2-ci dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri— 51 manat miqdarında;
3-cü dəәrəәcəәli dövləәt vergi xidməәti müşaviri (3-cü dəәrəәcəәli dövləәt əәdliyyəә
müşaviri)— 48 manat miqdarında;
baş vergi xidməәti müşaviri (baş əәdliyyəә müşaviri)— 45 manat miqdarında;
vergi xidməәti müşaviri (əәdliyyəә müşaviri)— 42 manat miqdarında;
kiçik vergi xidməәti müşaviri (kiçik əәdliyyəә müşaviri)— 39 manat miqdarında;
1-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş (1-ci dəәrəәcəәli hüquqşünas)— 36 manat miqdarında;
2-ci dəәrəәcəәli müfəәttiş (2-ci dəәrəәcəәli hüquqşünas)— 33 manat miqdarında;
3-cü dəәrəәcəәli müfəәttiş (3-cü dəәrəәcəәli hüquqşünas)— 30 manat miqdarında;

73. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin vəәzifəә maaşlarına bu orqanlarda xidməәt
illəәrinəә görəә aşağıda göstəәriləәn miqdarda əәlavəәləәr müəәyyəәn edilir:

!
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1 ildəәn 5 iləәdəәk— 21 manat miqdarında;
5 ildəәn 10 iləәdəәk— 24 manat miqdarında;
10 ildəәn 15 iləәdəәk— 27 manat miqdarında;
15 ildəәn 20 iləәdəәk— 30 manat miqdarında;
20 ildəәn 25 iləәdəәk— 39 manat miqdarında;
25 ildəәn 30 iləәdəәk— 45 manat miqdarında;
30 ildəәn yuxarı— 60 manat miqdarında.

74. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin dövləәt təәrəәfindəәn icbari şəәxsi
sığortalanması Azəәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinəә uyğun olaraq həәyata
keçirilir.

VIII fəәsil. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin xidməәtinəә xitam
verilməәsi üçün əәsaslar vəә pensiya təәminatı
75. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin xidməәtinəә aşağıdakı hallarda xitam veriləә biləәr:
1) öz təәşəәbbüsü iləә;
2) pensiyaya çıxmaq hüququ verəәn xidməәt illəәrinəә görəә;
3) təәşkilati-ştat təәdbirləәrinin keçirilməәsi iləә əәlaqəәdar, əәgəәr vəәzifəәli şəәxsin vergi
orqanlarında digəәr vəәzifəәyəә keçirilməәsi qeyri-mümkün olduqda vəә ya beləә
vəәzifəәyəә keçirilməәdəәn göstəәriləәn vəәzifəәli şəәxs imtina etdikdəә;
4) tutduğu vəәzifəәyəә uyğun gəәlməәdiyi barəәdəә attestasiya komissiyasının qəәrarı
olduqda, əәgəәr vəәzifəәli şəәxsin vergi orqanlarında onun ixtisasına uyğun olan
digəәr vəәzifəәyəә keçirilməәsi qeyri-mümkün olduqda vəә ya beləә vəәzifəәyəә
keçirilməәdəәn göstəәriləәn şəәxs imtina etdikdəә, habeləә sınağın nəәticəәsi
qəәnaəәtedici olmadıqda;
5) xidməәti intizamı bir dəәfəә kobud şəәkildəә pozduqda vəә ya xidməәti vəәzifəәləәrini
müntəәzəәm surəәtdəә yerinəә yetirməәdikdəә;
6) Azəәrbaycan Respublikası vəәtəәndaşlığına xitam verildikdəә;
7) Azəәrbaycan Respublikasının əәməәk qanunvericiliyinəә müvafiq olaraq
təәrəәfləәrin iradəәsindəәn asılı olmayan hallarda;
8) Azəәrbaycan Respublikasının əәməәk qanunvericiliyindəә nəәzəәrdəә tutulan digəәr
hallarda.
Bu maddəәnin 3—7-ci bəәndləәrindəә göstəәriləәn əәsaslara görəә vergi orqanının vəәzifəәli
şəәxsinin xidməәtinəә xitam verilməәsi müvafiq icra hakimiyyəәti orqanının təәşəәbbüsü iləә
həәyata keçirilir.
76. Vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsi əәməәk qabiliyyəәtini müvəәqqəәti itirdiyi dövrdəә,
habeləә məәzuniyyəәtdəә vəә ezamiyyəәtdəә olduğu vaxt əәrzindəә müvafiq icra hakimiyyəәti
orqanının təәşəәbbüsü iləә onun xidməәtinəә xitam verilməәsinəә yol verilmir.

77. Vergi orqanlarında xidməәtəә vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin təәşəәbbüsü iləә xitam
verildikdəә, o, 1 ay qabaqcadan birbaşa tabe olduğu rəәisini bu barəәdəә yazılı surəәtdəә
xəәbəәrdar etməәlidir.
78. Müvafiq icra hakimiyyəәti orqanı təәrəәfindəәn müəәyyəәn ediləәn vergi orqanlarında
xidməәt edəәn vəәzifəәli şəәxsləәrin pensiya təәminatı xüsusi rütbəәli şəәxsləәr üçün «ƏӘməәk
pensiyaları haqqında» Azəәrbaycan Respublikasının Qanununda nəәzəәrdəә tutulmuş
qayadada həәyata keçirilir. Vergi orqanlarında dövləәt qulluğunda çalışan vəәzifəәli
şəәxsləәrəә dövləәt qulluqçuları üçün «ƏӘməәk pensiyaları haqqında» Azəәrbaycan
Respublikasının Qanununda nəәzəәrdəә tutulmuş pensiya təәminatı şamil edilir.

IX fəәsil. Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin vergi orqanlarında
xidməәtəә vəә vəәzifəәyəә bəәrpa edilməәsi
79. Vergi orqanlarında xidməәtinəә xitam verilməәsi vəә ya başqa vəәzifəәyəә keçirilməәsi
barəәdəә qəәrarla razı olmayan vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin həәmin qəәrardan müvafiq
icra hakimiyyəәti orqanına vəә ya məәhkəәməәyəә şikayəәt verməәk hüququ vardır.
80. Vergi orqanlarında vəәzifəәyəә bəәrpa olunmaq üçün əәsas müvafiq icra hakimiyyəәti
orqanının əәmri vəә ya qüvvəәyəә minmiş məәhkəәməә qəәrarıdır.
Vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәrinin vəәzifəәyəә bəәrpası onların əәvvəәlləәr tutduqları
vəәzifəәyəә bəәrabəәr olan vəәzifəәyəә vəә ya onların razılığı iləә digəәr vəәzifəәyəә təәyin olunmaq
yolu iləә həәyata keçirilir.
81. Xidməәtinəә xitam verildiyi gündəәn bəәrpa olunma gününəә kimi keçmiş müddəәt
vergi orqanlarında xidməәtəә bəәrpa edilmiş vergi orqanının vəәzifəәli şəәxsinin xidməәt
illəәrinəә daxil edilir vəә bu müddəәt üçün ona çatası əәməәk haqqı ödəәnilir.

X fəәsil. Yekun müddəәalar
82. Vergi orqanlarının maliyyəәləәşdirilməәsi Azəәrbaycan Respublikasının dövləәt
büdcəәsi vəә bu orqanların büdcəәdəәnkəәnar fondu vəә müvafiq icra hakimiyyəәti orqanının
maddi həәvəәsləәndirməә vəә inkişaf fondu hesabına həәyata keçirilir.
83. Vergi orqanlarında xidməәti təәnzimləәyəәn normativ hüquqi aktların pozulmasına
görəә vergi orqanlarının vəәzifəәli şəәxsləәri Azəәrbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinəә müvafiq olaraq məәsuliyyəәt daşıyırlar.
	
  
	
  

