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DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ ƏMƏKDAŞLARININ DAVAMLI PEŞƏ TƏHSİLİNDƏ
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Təhsil - əldə edilən biliklərin çoxluğu ilə
deyil, bildiklərinin tam dərk olunması və

bacarıqla tətbiqi ilə müəyyən olunur.
Hegel

Xülasə
Tədqiqatın məqsədi - Vergi xidməti əməkdaşlarinin davamli peşə təhsilində  dünyanın aparıcı ölkə-

lərinin təcrübəsinin Azərbaycan Respublikasında  vergi orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində
istifadə imkanlarının müəyyən edilməsi.

Tədqiqatın metodologiyası – müqayisəli və analitik təhlil, sistemli yanaşma
Tədqiqatın nəticələri– Məqalədə dövlət vergi xidməti əməkdaşlarinin davamli peşə təhsilində

dünyanın aparıcı ölkələrinin təcrübəsi araşdırılmış, bu təcrübədən Azərbaycan Respublikasında  vergi
orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində istifadə imkanları göstərilmişdir.

Açar sözlər: Vergi xidməti,vergi orqanı, vergi vəkili, vergi müfəttişi,kadr hazırlığı və ixtisasartırma

GİRİŞ
Dövlət xidməti sisteminin ən mühüm kom-

ponenti sayılan vergi orqanlarının fəaliyyəti-
nin fasiləsiz, ardıcıl olaraq təkmilləşdirilməsi
bütün ölkələr üçün zəruridir. Azərbaycanın
vergi sisteminin təşəkkülü bilavaitə müstəqil-
lik dövrü ilə məhdudlaşdığından, bu sahədəi
ndiki dövrdə inkişaf etmiş xarici ölkələrin təc-
rübəsindən yararlanmaq daha faydalı ola bilər.
Belə ki, müxtəlif ölkələrin dövlət idarəçi-
liyindəki fərqli ənənələrə baxmayaraq, ölkə-
nin siyasi-təşkilati strukturundan, ümumi sosi-
al-iqtisadi vəziyyətindən,  idarəetmə səviyyə-
sindən,  asılı olaraq, bütün dövlət xidməti or-
qanlarına olduğu kimi vergi xidmətinə də qo-
yulan tələblərdə kifayət qədər oxşar və ümumi
cəhətlər vardır.

Vergi xidməti əməkdaşlarinin
hazırlanmasında  Fransa təcrübəsi

Məsələn, Fransada vergi orqanının vəzi-
fəli şəxslərinə və vergi məsləhətçilərinə xüsu-
si peşəkarlıq səviyyəsi qoyulduğundan, onla-
rın hazırlanmasına da fərqli yanaşmalar tətbiq
edilir. Özəl vergi məsləhətçiləri adətən, öz
təhsil və təlimlərini dövlət (ictimai) və ya özəl
hüquq məktəblərində alırlar. Vergi müfəttiş-
liyi əməkdaşlarının peşə hazırlığı isə Mərkəzi
vergi orqanlarının birbaşa nəzarəti və tabeli-

yində olan xüsusi təlim mərkəzlərində həyata
keçirilir.[3,s.31]

Yaxın keçmişdə hüquqi və vergi məsələləri
ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi ancaq qey-
diyyatı və lisenziyası olan xüsusi «hüquqi və
vergi məsələləri üzrə məsləhətxanalar» vasi-
təsi ilə həyata keçirilirdi. 1992-ci ildən hüquqi
və vergi məsələləri üzrə məsləhətçi peşələri
«birləşdirildi», lakin vergi hüququ üzrə ixti-
saslaşmada  hüquqşünasların «vergi müvək-
kili (vəkili)» peşəsinə də iddia etmələrinə is-
tisna vardır. Bu islahatın nəticəsində, vergi
məsələləri üzrə məsləhətlərin göstərilməsi an-
caq vergi müvəkkili kimi mümkündür, lakin
praktikada, xüsusən xırda və orta firmalar
üçün belə xidmətləri ictimai müfəttişlər də
göstərə bilir.

Vergi müvəkkilləri və təftişçilərin (audito-
rların) peşə hazırlığı vergi orqanının vəzifəli
şəxslərinin təlimlərindən tamamilə fərqlidir.
Hər hansı namizədin vergi müvəkkilliyi hazır-
lığında praktika keçməsi üçün  o, hökmən hü-
quqşünas-vəkil ixtisasına malik olmalıdır. Hü-
quqşünas adı ancaq hüquq sahəsində uni-
versitetdə 4 illik ali təhsil alan şəxsə verilir.
Tədris prosesində namizəd-tələbələr Ədliyyə
Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən direktiv-
lər çərçivəsində seçilir və universiteti bitirdik-
dən sonra xüsusi imtahanlardan keçirilirlər.

UOT: 336.01; 332.122
JEL: E 19; O 18.
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İmtahandan müvəffəqiyyətlə keçən  tələbələr
adətən, bir il davam edən peşə hazırlığı
proqramı üzrə Vəkillər Kollegiyası məktəbinə
qəbul olunurlar. Onların praktiki peşə vərdiş-
ləri isə ən azı altı ay ərzində hüquq firmasında
və ya məhkəmədə davam edir. Bu proqram
başa çatdıqdan sonra, bir imtahan da keçirilir
və namizədlər əvvəlcə, hər hansı hüquq fir-
masında və ya məhkəmədə 2 il ərzində prakti-
kant-vəkil,  sonra isə müstəqil vəkil  işləmək
hüququ verən diplom alırlar.

Hamı tərəfindən qəbul edilən rəsmi vergi
vəkili  kimi  tanınmaq üçün o,  müəyyən tələb-
lərə cavab verməlidir. Birincisi, namizəd vergi
hüquq ixtisası üzrə vəkil olaraq Vəkillər Kol-
legiyası Assosiasiyasında (Orderdesavocats)
qeydiyyatdan keçməlidir. Vəkillər Assosiasi-
yası vergi vəkilini o vaxt qeydiyyata ala bilər
ki,  namizəd hər  hansı bir  şirkət,  məhkəmə və
ya hər hansı özəl şirkətin hüquq şöbəsində
vergi hüququ sahəsində bir neçə illik praktiki
təcrübəyə malik olmasını  təsdiq etsin.

İkincisi, vəkil yerli təlim mərkəzlərindən
biri tərəfindən vergi qanunvericiliyinə dair
təşkil edilən xüsusi imtahandan da uğurla keç-
məlidir. Belə imtahan vergi hüququ sahəsində
digər peşəkarlar tərəfindən də  hazırlanır və ən
azı 2 il təcrübəsi olan vəkillər üçün də açıqdır.

Üçüncüsü, vergi vəkilləri öz peşə öhdəlik-
lərini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər
maliyyə təminatları olmalıdır. Əksər hallarda,
belə zəmanət kimi onun qeydiyyatda olduğu
Vəkillər Kollegiyası Assosiasiyasında açdığı
sığorta polisi çıxış edir. [12,s.128]

Sertifikatı olan ictimai auditorlar və ya təf-
tişçilər, adətən biznes hesabatı və mühasibatla
bağlı məsələlərlə məşğul olurlar. Lakin onlar
peşə fəaliyyətləri çərçivəsində öz müştəriləri
üçün vergi məsələləri üzrə xidmətləri də
göstərə bilərlər.Auditor kimi tanınması üçün
namizədlər öz ixtisasının artırılmasına diqqət
yetirməli, daha təcrübəli auditorların yanında
praktiki təlim və təcrübə keçməlidir. Bu
məqsədlər üçün müxtəlif növ imtahan və
testlər də nəzərdə tutulmuşdur.

Peşə hazırlığında əsas təlim proqramı mü-
hasibat uçotu və maliyyə məsələlərini öyrən-
mək üçün qəbul imtahanlarından ibarətdir. Bu
imtahanlar zamanı tələbələr kommersiya
hüququ, riyaziyyat, mühasibat və xarici dillər-
də test edilirlər. Bunu keçənlər bir sıra nəzəri

kurslardan sonra ikinci imtahanı verirlər. Belə
aralıq imtahanlar - kommersiya hüququ,
maliyyə, əmək, prosessual hüquq, iq-
tisadiyyatın təşkili və idarəedilməsi, tətbiqi ri-
yaziyyat və informatika, mühasibat uçotu və
audit, idarəetmə üzrə konsaltinq və s. fənləri
əhatə edir. Sonra namizədlər hüquq, iqtisadiy-
yat və hesabatlar sahəsində yenidən testdən
keçirlər. Bundan sonra 3 il praktik təlim kursu
başlayır. Əksər hallarda, belə təlimlər təc-
rübəli auditorlar tərəfindən aparılır. Kurs başa
çatdıqdan sonra namizəd tədris və təlim
prosesində yerinə yetirdiyi məsələlərin mahiy-
yəti haqqında Universitetə hesabat təqdim
etməlidirlər. Nəhayət yekunda, namizəd ba-
lans hesabatı və peşə hazırlığında 3 il ərzində
keçdiyi kursa dair şifahi hesabat verməlidir.

İctimai auditorların peşə hazırlığı üzrə
təlim keçməsi üçün xüsusi məcburi hüquqi
qaydalar olmasa da, Mühasibat uçotu üzrə
Milli Şuranın tövsiyyələrinə görə onların hər
il ən azı 40 saat davamlı peşə təlimi keçməsi
tövsiyə olunur.

Vergi orqanları üçün təlim sistemində
Hollandiya təcrübəsi

Hollandiya vergi  orqanları üçün  təlim
sisteminin fərqli xüsusiyyəti ondan ibarətdir
ki, vergi hüququ ali məktəblərin hüquq fakül-
tələrində ayrıca tamhüquqlu fənn kimi tədris
olunur. Vergi iqtisadiyyatı da həmin qaydada,
bəzi universitetlərdə iqtisadiyyatın ayrı bir
sahəsinə aid fənn kimi tədris olunur.
[12,s.128]

Buna baxmayaraq, Hollandiyada vergi
məsləhətçisi professional titul kimi qorunmur.
İstənilən vaxt, hər bir şəxs özünü özəl şəxslər
üçün vergi məsləhətçisi kimi təqdim edib,
həmin xidməti göstərə bilər. Lakin ölkədə bu
peşəni təmsil edən iki milli təşkilat vardır. Bu
təşkilatlara üzvlük müəyyən peşə hazırlığı
səviyyəsini nəzərdə tutur ki, vergi ödəyiciləri
də məhz həmin dərəcəyə görə professional
təşkilatın üzvü olan vergi məsləhətçisinin xid-
mətindən yararlanmağa üstünlük verir.
Hollandiyada  qeyd olunan  həmin 2  təşkilat  –
Hollandiya Vergi Məsləhətçiləri Assosiasiyası
(Nederlandse Orde van Belastingadviseurs,
NOB); və  Hollandiya Vergi Məsləhətçiləri
Konfederasiyasıdır (Nederlandse Federatie
van Belastingadviseurs, FB).
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Hollandiya Vergi Məsləhətçiləri Assosiasi-
yasının üzvləri yalnız hüquqşünaslar, yəni
universitetlərin birində hüquq ali təhsili alan
və bir sıra təlim proqramları üzrə uğurlu
hazırlıq keçən şəxslər ola bilər. Belə təlimlər
vergi sahəsində peşəkar olan professor və
digər institutların mütəxəssisləri tərəfindən
hazırlanır. Peşə hazırlığı ən azı 3 il davam
edir. Ən qabaqcıl şirkətlər ancaq NOB-a üzv
olan vergi mütəxəssislərini işə qəbul etməyə
üstünlük verirlər.

Əksinə, FB üzvlüyü universitet dərəcəsi ilə
məhdudlaşdırılmır; vergi sahəsində ali təhsil
diplomu olan istənilən şəxs onun üzvü ola
bilər. Bu Federasiya kiçik audit və mühasi-
batlıq firmalarında geniş təmsil olunur.
[10,s.21]

Təlimlərdən əlavə, hər iki təşkilat üzvləri
tərəfindən hörmət edilməli olan Peşə Etikası
Kodeksi qəbul etmişdir. Bu, həm professional
fəaliyyəti və həm də etika baxımından üzvlə-
rin məsuliyyətini əhatə edir.

Eyni zamanda, hər iki təşkilat üzvlərinə
peşə hazırlığı və professional məsləhət əldə
etmək üçün təlim imkanı təklif edirlər. Onlar
adətən vergi müfəttişləri ilə iş üzrə seminar
kursları şəklində aparılır. Bu təlimlərin məq-
sədi işgüzar yazışma, danışıqlar və inzibati
prosedurların aparılması sahəsində profes-
sional bacarıqları öyrətməkdir. Kurs iştirak-
çıları əvvəlcədən bunlara hazır olmalıdır.
Təlimin formaları - giriş testlərin tərtibindən
tutmuş oxu üçün ədəbiyyat tövsiyə edilməsinə
qədər prosesdən ibarət ola bilər. Kurslar bir
qayda olaraq interaktiv seminarlar şəklində
aparılır. Kurs programları təcrübəli vergi
məsləhətçiləri, hakimlər və vergi müfəttişləri
tərəfindən hazırlanır.

Vergi məsləhətçiləri və vergi polisi
əməkdaşlarının hazırlanmasında İsveçrə
təcrübəsi

İsveçrədə vergi məsləhətçiləri, vergi polisi
əməkdaşları və vəzifəli şəxsləri üçün nəzərdə
tutulmuş xüsusi təhsil proqramları yoxdur.
Sonuncular mülki şəxslər kimi vergi polisində
işləyirlər təcrübə qazanmaqla ixtisaslaşırlar.
İsveçrədə vergi məsələləri üzrə məsləhət
vermək müdafiə olunan peşə dərəcəsi sayıl-
mır. Buna baxmayaraq, vergi eksperti titulu
İsveçrədə qorunan peşə tituludur.

Vergi eksperti kimi işləmək İsveçrədə
iqtisadiyyat və hüquq üzrə universitet dərəcəsi
olan şəxslərə təklif olunan əlavə təhsil sayılır
və digər peşə təhsili olanlar üçün də açıqdır.
Lazımi bilik səviyyəsi olmayan namizədlər
üçün standart təlim kursları təklif edilir.
[5,s.112; 10,s.15]

Bu kursların məqsədi  - vergi hüququ, mül-
ki hüquq, dövlət hüququ, həmçinin işgüzar
inzibatçılıq, mühasibat və maliyyə nəzəriyyəsi
sahəsində bilik səviyyəsinin yüksəldilməsidir.
Vergi Ekspertlərinin təlim proqramı İsveçrə
Vergi Akademiyası tərəfindən hazırlanmışdır.
Təhsil proqramı həftədə bir dəfə aparılmaqla,
iki il (4 semestr) davam edir, lakin proqram
iştirakçıları normal peşə fəaliyyətlərini də
davam edə bilərlər. Proqram vergi hüququnun
bütün aspektlərini, həmçinin digər hüquqi
fənlərin,  biznes idarəçiliyi, mühasibat və
maliyyə nəzəriyyəsi və s. tədrisini nəzərdə
tutur.  Hər semestr imtahanla tamamlanır, axı-
rıncı semestrdə isə namizəd yuxarıda
göstərilən bütün fənlər üzrə sualları əhatə
edən yekun imtahana hazırlaşır. Verilən bütün
imtahanların nəticəsinə görə namizədə İsveçrə
Vergi Eksperti diplomu təqdim olunur.

Hüquq firmalarının əksəriyyəti işçilərinin
belə diploma malik olmasında maraqlıdır. Bir
çox şirkətlər işçilərin təlim xərclərini özləri
çəkirlər.

Vergi inzibatçılığında İtaliya təcrübəsi
İtaliyanın vergi inzibatçılığında təxminən

130 min nəfər çalışır. Nazirlik əsas 3 De-
partamentdən – sayca ən böyük Gəlir Depar-
tamenti; Ərazi Departamenti: Gömrük və
Dolayı vergilər Departamenti.

Vergi Nazirliyi Dövlət-hüquq təşkilatı
olduğundan, işə qəbul bütövlükdə qanunla
tənzimlənir. İstisnasız olaraqişə qəbul müsa-
biqə əsasında olmalı, əməkdaşlara ehtiyac
olması rəsmi qəzetdə dərc olunmalıdır.  Bütün
maraqlı şəxslər (40 yaşınadək)  müsabiqədə
iştirak edə bilər, adətən bəzən yuxarı məmur
vəzifələri üçün əlavə tələblər də, məsələn elmi
dərəcə tələb edilir. Müsabiqə məntiqi testlərə
və iştirakçıların bacarıqlarını yoxlamaq üçün
şifahi imtahanlara əsaslanır.[2,s.77]

İşçilərin işə qəbulu bir qədər fərqli prin-
siplər əsasında həyata keçirilir. Seçim prose-
duru, dövlət qulluqçusunun professional və
ixtisas xarakteristikaları ilə bağlı adi
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sınaqlardan başqa,  fiziki inkişafı da test edən
(yaşı 25 ilə qədər iştirakçılar üçün) yoxlamanı
nəzərdə tutulur.

Mərkəzi Vergi Məktəbi (Central Tax
School, TSNSH) Maliyyə Nazirliyinin mülki
və hərbi kadrların hazırlanması və ixtisaslaş-
ması üçün məsul olan təhsil müəssisəsidir.
1957-ci ildə yaradılıb və 1996-cı ildə yenidən
təşkil edilmişdir. Məktəbin baş ofisi Romada
yerləşsə də, digər iri şəhərlərdə də ofisləri
vardır.

Məktəbə  Maliyyə Naziri tərəfindən 2 il
müddətinə təyin  olunan, vergi qanunvericili-
yinə görə  professor dərəcəsi olan  Kansler
rəhbərlik edir. Ona işlərində  məktəbin daimi
müəllimlərindən və 4 tədris bölməsinin (Elek-
tronika şöbəsi, İqtisadiyyat şöbəsi, Vergi şö-
bəsi, Hüquq şöbəsi (vergi qanunvericiliyindən
başqa digər hüquqi məsələlər) rəhbərlərindən
ibarət Komitə köməklik göstərir.

Kansler və Komitə hər il məktəbdə tədris
prosesini planlaşdırır.Tədris şöbəsi təlim-
tədris prosesini təmin edir. Kurslar və
mühazirələr komitə üzvləri, həmçinin
Nazirliyin aparıcı-peşəkar mütəxəssisləri və
işçiləri tərəfindən aparılır.[7,s.46]

Mərkəzi Vergi Məktəbi ümumi təyinatlı və
xüsusi təlim kursları təşkil edir. Ümumi
təyinatlı kurslar adətən, yeni qəbul edilmiş
işçilər üçün nəzərdə tutulur və məcburidir.
Lakin, məktəbdə təlim kursları hazırda ancaq
rəsmi məmurlar və icraçı şəxslər üçün nəzərdə
tutulub, digər işçilərin öz iş yerlərində təlim
keçirlər.

Qeyri-hərbi fənlər üzrə ixtisaslaşdırılmış
kurslar bütün heyət (mülki və hərbi) üçün
nəzərdə tutulmuşdur. Lakin bu kurslarda hər
bir işçinin iştirakı məcburi deyil və onların
iştirak zərurəti müvafiq tədris şöbəsinin qərarı
ilə müəyyən edilir.

Vergi işçilərinin hazırlanması üzrə
Almaniya təcrübəsi

Almaniyanın hər bir Torpağında vergi
işçilərinin hazırlanması üzrə Federal qanun
fəaliyyətdədir. Bu qanunun əsasında Federal
Maliyyə Nazirliyi vergi xidmət əməkdaşları
və onların imtahan hazırlığı haqqında Təlimat
işləyir. Qanun və təlimat bütün Torpaqlar
üçün məcburidir. Burada,  təlim və imtahanın
növləri, məzmunu və davamiyyəti haqqına
müfəssəl qaydalar göstərilmişdir. Bütün Tor-

paqlarda vergi əməkdaşlarının hazırlanması
üçün öz Vergi Akademiyası vardır.

Almaniyada vergi əməkdaşlarının üç kate-
qoriyasımüəyyən edilmişdir:

III kateqoriya: sadə işlərə baxılması, aylıq
ƏDV ödənişlərinə nəzarət və s.

II kateqoriya: çətin işlərə baxılması, yelər-
də audit və müxtəlif təhqiqatlar;

I kateqoriya:çox çətin işlərə baxılması, he-
yətə nəzarət, vergi təsisatlarının idarə edilmə-
si,ekspertlərin regional vergi idarələrinə (digər
nazirlik və yuxarı təşkilatlara) ezamiyyət,
regional vergi məhkəməsində baxılan işlərdə
Torpağın təmsil edilməsi. [11,s.46;12,s.53]

Torpaq Vergi Akademiyalarında təlimdə
800 tədris saatı nəzərdə tutulub. Ən mühüm
fənnlər aşağıdakılardır:
Ø siyasi təhsil, məsləhət və vergi inzibat-

çılığının tarixi (ən azı 45 saat);
Ø Vergi Məcəlləsi (75 saat)
Ø sahibkarlıq fəaliyyətinə gəlir vergisi və

vergi (180 saat);
Ø Əlavə Dəyər Vergisi (45 saat);
Ø maliyyə hesabatları (75 saat);
Ø xalis verginin qiymətləndirilməsi, fərdi

sahibkarlıq fəaliyyətinə vergi (30 saat);
Ø Təşkil (əməliyyat prosedurları) və

məlumatların işlənməsi (60 saat).
Ø Əlavə təlim 2200 tədris saatınıəhatə

edir. Ən mühüm fənnlər aşağıdakılardır:
Ø Vergi Məcəlləsi və Vergi Məhkəməsi

Məcəlləsi, 190 saat;
Ø qiymətləndirilmə və xalis vergi məbləği,

100 saat;
Ø şəxsi gəlir vergisi, korporativ mənfəət

vergisi və sahibkarlığa gəlir vergisi, 360 saat;
Ø Əlavə Dəyər Vergisi, 160 saat;
Ø Mühasibat uçotu, balans və yerlərdə

auditin aparılması, 320 saat;
Ø mülki hüquq, 100 saat;
Ø Dövlət hüququ, 130 saat.
Federal Vergi Akademiyası Federal Maliy-

yə Nazirliyinin bir departamenti sayılır. Aka-
demiyayaPrezident rəhbərlik edir, öz tərki-
bində bir inzibati şöbə  və hər bir qrupda ver-
giqoymanın müəyyən sahəsinə həsr olunmuş
məşğələlər keçirilən beş təlim qrupu vardır.

Federal Akademiyada kurslar aşağıdakı
fənnlərdən ibarətdir:
Ø Vergi Məcəlləsi, Vergi Məhkəməsi Mə-

cəlləsi, şəxsi gəlir vergisi və korporativ gəlir
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vergisi,sahibkarlardan tutulan vergi, miras və
hədiyyə vergisi, əlavə dəyər vergisi, əmlak
vergisi, qiymətləndirmə;
Ø Mühasibat uçotu, balansın tərtib edilmə

qaydaları və yerlərdə aparılan audit;
Ø beynəlxalq vergi qanunvericiliyi və

Avropa Birliyi çərçivəsində fiskal harmoniza-
siya;
Ø iqtisadiyyatın xüsusi aspektləri;
Ø kadrların idarə olunması və təşkili (in-

formasiya və kommunikasiya texnologiyaları
da daxil olmaqla).

Təlim proqramında beynəlxalq və xarici
vergi qanunları mühüm rol oynayır. Belə ki,
kurs iştirakçıları xarici vergi sistemi və vergi
müqavilələri haqqında bilik əldə etmək im-
kanı olur. Müdavimlərin bir qrupu çox vaxt
xarici vergi orqanlarına baş çəkə bilir-
lər.[12,s.57]

Vergi Akademiyasının müəllimləri əsasən
II və Iqrupa daxil olan vergi məmurları və ya
işçiləridir.Vergi kadrlarının hazırlanması üzrə
Federal qaydalara əsasən onlar, vergiqoyma
sahəsində çalışırlarsa, ən azı 4 illik praktiki
inzibatçılıq təcrübəsinə, həm də onun 2 ilini
vergi inzibatçılığında  təcrübəyə malik olma-
lıdır. Bundan başqa Federal Akademiyada
müntəzəm əsasda vergiqoymanın müxtəlif
sahələrində çalışan praktiki işçilər də (xarici
ekspertlər daxil olmaqla) dərs keçirlər.

Vergi kadrları hazırlığının öncül ölkələr
səviyyəsində fasiləsiz, çevik, kompleks, çoxpil-
ləli sisteminin təşkili üçün xeyli maliyyə re-
sursları tələb olunur.Burada ABŞ təcrübəsini
nümunə kimi göstərmək istərdim. ABŞ-da vergi
xidmətinin maliyyələşdirilməsinə bir qayda
olaraq onların fəaliyyəti sayəsində büdcəyə
əlavə cəlb edilən vəsaitlərin təxminən 20%-i
mükafat kimi təqdim edilir. ABŞ-da vergi
orqanlarının il ərzində fəaliyyəti aşağıdakı 5
mövqe üzrə qiymətləndirilir: yoxlamaların say
planının yerinə yetirilməsi; əvvəlki illə
müqayisədə hesablanan əlavə vergilər,
cərimələr və cəzalar məbləğinin artması; vergi
ödəyicilərinə xidmət səviyyəsinin yüksəlməsi;
(test və sorğuların  nəticələrinə əsasən); inzibati-
amirlik işlərinin səviyyəsi. [11,s.49]

NƏTİCƏ
Azərbaycan Vergi Nazirliyində Vergi or-

qanı əməkdaşlarının hazırlanması və ixtisası-

nın artırılması sistemində xeyli  irəliləyişlər
olsa da, istər nəzəri prinsiplər çərçivədə, istər-
sə də vergi kadrları hazırlığının instisuonal
strukturunun həll olunduğunu demək hələ tez-
dir. Ölkəmizdə vergi orqanı əməkdaşlarının
peşə və kadr potensialının yüksəldilməsinə
diqqət  daha  da  artırılmalıdır.  Hər  şeydən  əv-
vəl, vergi xidməti işçisinin statusu artırılmalı,
bu iş sosial cəhətdən ən nüfuzlu və cəzbedici
peşəyə çevrilməlidir. Vergi orqanlarında elə iş
şəraiti yaradılmalıdır ki, burada peşə məsuliy-
yətsizliyinə və vergi ödəyiciləri ilə “şübhəli
əlaqələrə, rüşvətə” yer qalmasın. Bu gün vergi
orqanları səriştəsiz işçilərdən, yeni şəraitə
uyğunlaşmaq istəməyən kadrlardan təmiz-
lənməli, onların yerinə daha etibarlı və
təcrübəli kadrlar cəlb edilməlidir.

Fikrimizcə, Azərbaycanda Kadrların hazır-
lanması və ixtisasının artırılması prosesində
qarşıda duran ən mühüm vəzifələr aşağıda-
kılardır:
Ø ali məktəb  və kolleclərdə vergi orqan-

ları işçilərinə faktiki ehtiyacları çərçivəsində
büdcə hesabına yerlərin artırılması;
Ø kadr axıcılığının azaldılması;
Ø vergi orqanı əməkdaşlarının hazırlan-

ması və yenidən hazırlanmasında qabaqcıl üç
pilləli təlim sisteminin gələcək inkişafının
təmin olunması;
Ø vergi orqanlarının işinin modernləş-

dirilməsi mexanizmində vergi inzibatçılığı və
vergi nəzarəti standartlarının tətbiqinin təmin
olunması;
Ø vergi orqanı əməkdaşlarının səmərəlili

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi meyarları və
göstəricilərinin təkmilləşdirilməsi;
Ø kiçik ranqlı kadrların aparıcı yerli

universitetlərdəki tədris mərkəzlərində, rəhbər
kadrların regional və respublika səviyyəli
mərkəzlərdə hazırlanması.
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Резюме
Цель исследование – анализ передового опыта ведущих стран при подготовке и повышении

квалификации сотрудников налоговой службы и определение возможности их использования в
Азербайджане.

Методология исследования – сравнительный и аналитический анализ, системный подход
Результаты исследования и научная новизна - исследованы передовой опыт ведущих стран

при подготовке и повышении квалификации сотрудников налоговой службы и определены воз-
можности их использования в Азербайджане.
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Foreign experience in stable professional education of employees of state tax service

Abstract
The Purpose of the research -definition of practices of leading countries of the world for determine

the possibility of their use in improvement activity of tax structure in Azerbaijan Republic.
Methodology – comparative and analytical analysis, systematic approach
Results of research and scientific innovation - explored best practices of leading countries in the

preparation and advanced training of tax officers and identified the possibility of their use in tax structure
of Azerbaijan Republic
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