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Vergi və Hüquq xəbərləri

Vergilər Nazirliyində struktur dəyişikliyi
Vergilər Nazirliyinin mövcud strukturunda 2 iyul tarixindən qüvvəyə minən
mühüm dəyişikliklər aparılmışdır. Yeni yaradılmış bir sıra department və
idarələr arasında mümkün korrupsiya elementlərinin qarşısının alınması və
sahibkarlıq subyektlərindən daxil olan inzibati şikayətlərin həll edilməsi
məqsədilə İnzibati şikayətlərin araşdırılması idarəsi təsis edilmişdir.
Bununla yanaşı, vergi yoxlamalarının səmərəlilik və keyfiyyət göstəricilərinin
artırılması üçün Vergi auditi departamenti yaradılmışdır.
Yeni yaradılmış struktur bölmələrinin tam siyahısı ilə aşağıda təqdim edilmiş
link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.
http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=metbuat&bolme=pressreliz&pid=1665&lang
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