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Bu bəyannamə ilə, Prezidentlər enerji sahəsində əməkdaşlıq üzrə tərəflər arasında bundan öncə 
imzalanmış memorandumlarda öz əksini tapan bu sahədə Aİ və Azərbaycan əməkdaşlığının 
önəmliliyini bir daha qeyd edirlər. Prezidentlər o cümlədən vurğulayırlar ki, əsas məqsəd Cənub Qaz 
Dəhlizinin tez bir zamanda əsasının qoyulması və işlək olmasıdır və bununla əlaqədar olaraq, digər 
qaz təchizatçıları və istehlakçıları Cənub Qaz Dəhlizinin inkişafında iştirak etməyə və bundan 
bəhrələnməyə dəvət edilirlər. 

Cənub Qaz Dəhlizi üzrə Birgə Bəyannaməyə əsasən Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini 
reallaşdırmağa imkan verəcək dərəcədə qazla təminatı etmək, o cümlədən Azrəbaycan və Aİ birlikdə 
bu məqsədə nail olmaq üçün birlikdə lazımi infrastuktur təchizatı etmək öhdəliklərini üzərilərinə 
götürürlər. 

TRACECA Sazişi ratifikasiya edilib 

4 mart 2011-ci ildə Milli Məclis TRACECA Multimodal Daşımalarla bağlı Sazişi ratifikasiya edib. 
TRACECA Aİ və Şərqi Avropanın, Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın iştrakçı ölkələri arasında 
nəqliyyat sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq proqramıdır . 

Yuxarıda qeyd edilən Saziş 16 iyun 2009-cu ildə Çolpon-Atada, Qırğızıstanda Dövlətlərarası 
Komissiyanın 7-ci Görüşündə imzalanmışdır və nəqliyyat təşkilatları, təchizatçıları və yük daşıyıcıları 
arasında münasibətlərinin tənzimləməsinə xidmət edir. 

Xarici QHT-lərin Filial və Nümayəndəliklərinin Qeydiyyatı 

16 mart 2011-ci ildə Nazirlər Kabineti xarici QHT-lərin filial və nümayəndəliklərinin Azərbaycanda 
yaradılması üçün Azərbaycan hökuməti ilə danışıqların aparılması qaydalarını təsdiqləyib. 
Azərbaycanda filial və ya nümayəndəlik yaratmaq istəyən QHT-lər Ədliyyə Nazirliyi ilə danışıqlara 
başlamalı və Nazirliklə saziş bağlamalıdırlar. Filial və Nümayəndəliklərin hüquqi qeydiyyatı saziş 
olduğu halda həyata keçiriləcəkdir. 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər edilib 

6 mart 2011-ci il tarixində Milli Məclis İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni cərimələr daxil edib və bu 
cərimələr əsasən sərnişin və yük daşıma qaydalarının pozulması ilə əlaqələdardir. 

Fərdi məlumatların açıqlanması Qaydaları təsdiqlənib 

2 mart 2011-ci ildə Nazirlər Kabineti korporativ məlumat bazalarında toplanılmış və işlənilən fərdi 
məlumatların ödənişli əsaslarla üçüncü şəxslərə verilməsi qaydalarını təsdiqləyib. Qaydalar 6 iyun 
2010-cu ildə qəbul olunmuş qanun əsasında buraxılıb. 

Qaydalar yalnız məxfi olmayan məlumatların ödənişli əsaslarla üçüncü şəxslərə açıqlanmasına icazə 
verir. Məlumatların ödənişli əsaslarla açıqlanması fərdi məlumatların informasiya reyestrini aparan 
dövlət orqanının razılığı, fərdi məlumatın sahibi və məlumatı əldə etmək marağında olan üçüncü tərəf 
arasında müqavilə müqavilə əsasında həyata keçirilir. Üçüncü tərəflər öz növbələrində əldə edilmiş 
məlumatları digər şəxsələrə ötürməməyə və fərdi məlumatların subyektləri üçün hər hansı təhlükə 
yaratmamaq öhdəliklərini üzərinə götürürlər. 

PwC Azerbaijan Nəşrləri: 

PwC Azerbaijan sizə Mərkəzi və Şərqi Avropa üçün nəzərdə tutulmuş Taxes at a Glance 2011
yenilənmiş vergi nəşrini təqdim etməkdən məmnunluq hissi duyur. Hesabat qısaca olaraq Mərkəzi və 
Şərqi Avropa ölkələrinin vergi sistemi haqda məlumatı özündə ehtiva edir, mühüm vergi 
parametrlərini və vergi sistemlərinin beynəlxalq vergi planlaşdırılması və strukturlaşdırılması 
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© 2011 PwC. Bu xəbərlərdə əks olunan informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri daşıyır və hərtərəfli hüquqi 
analiz təşkil etmir. Məlumatların səhihliyinə və ya tamlığına dair heç bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir nəticəyə 
gəlib onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən əvvəl) oxucular öz spesifik məsələləri üzrə mütəxəssislərin 
məsləhətini almalıdırlar. Oxucuların bu xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq 
etmələrinə və ya hər hansı vacib məqamı nəzərdən qaçırmalarına görə biz heç bir məsuliyyət daşımırıq.     

baxımından maraqlı xüsusiyyətlərini vurğulayır. Bu link vasitəsi ilə 
http://www.pwc.com/az/en/publications/Taxes-at-a-Glance-2011.jhtml Taxes at a Glance 2011
yükləyə bilərsiz. 

Əlaqə: 
Landmark, Ofis Plaza III, 12-ci mərtəbə , 90A Nizami küçəsi 
Bakı AZ1010, Azərbaycan 
Tel: +99412 497 2515, Fax: +99412 497 7411, www.pwc.com/az

Burada olan məlumatlarla bağlı hər hansı bir sual yaranarsa, Marketinq və Kommunikasiya üzrə 
Menecer, Fəridə Axundova ilə əlaqə saxlaya bilərsiz, farida.akhundova@az.pwc.com
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