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Qiymətli Kağızlar Bazarının İnkişaf Planı təsdiqlənib  

17 may 2011-ci ildə Prezident Əliyev “2011-2020-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasının qiymətli 
kağızlar bazarının inkişafı” Dövlət Proqramını təsdiqləyib.  

Proqramın əsas məqsədi qiyməti kağızlar bazarını müasirləşdirməklə risklərin səmərəli idarə 
olunmasını və geniş kapitalizasiya imkanlarını təmin etməkdir. 

Proqram aşağıdakıları özündə ehtiva edir: 

 Qiymətli kağızların qeydiyyatı mexanizmlərini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Milli Depozit 
Mərkəzinin bazasında dövlət və korporativ qiymətli kağızların mərkəzi depozitar sisteminin 
yaradılması;  

 Elektron ödəniş imkanlarını özündə ehtiva edən mərkəzləşdirilmiş klirinq sisteminin 
yaradılması;  

 Pensiya fondlarının yaradılması; 
 Xarici fond bazarında ticarət olunan qiymətli kağızların yerli bazarda, habelə yerli qiymətli 

kağızların xarici kapital bazarlarında ticarət olunmasına yönələn tədbirlər; 
 Qiymətli kağızlarla əlaqədar yeni qanunun qəbul edilməsi; 
 Qiymətli kağızlardan əldə edilən investisiya gəlirlərinə və qiymətli kağızların satışından əldə 

edilən gəlirlərə vergi güzəştlərinin tətbiq olunması daxil olmaqla, qiymətli kağızları 
tənzimləyən vergi müddəalarında  islahatların  aparılması; 

 Qiymətli kağızlar bazarına dair təlim və məsləhət kursları. 

Dövlət Proqramında yuxarıda sadalanmış tədbirlərin müəyyən vaxt çərçivəsində həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulur.  

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası birgə olaraq 

layihə həyata keçirəcək 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının nümayəndələri Korporativ 

İdarəetmə Məcəlləsinin layihəsini hazırlamaq məqsədi ilə birgə işçi qrupu yaradıblar. 

Hal hazırda, məhdud olaraq bəzi korporativ idarəetmə qaydaları Mülki Məcəllədə öz əksini tapıb. 

Azərbaycanın Korporativ İdarəetmə Məcəlləsi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkılatı tərəfindən 

1999-cu ildə ilk dəfə qəbul edilən və 2004-cü ildə yenidən baxılan Korporativ İdarəetmə Prinsipləri 

əsasında layihələndiriləcək. 

Konstitusiya Məhkəməsi fərdi icazəsiz əmək fəaliyyətinə görə sanksiyaları 

ləğv edib 

2 dekabr 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunda İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin (Məcəllə) 53.8-ci maddəsinin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 
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müddəaları ilə uyğunsuzluğu məsələsinə baxılmışdır və 1 iyun 2011-ci ildən etibarən tətbiq olunacaq 

Qərar qəbul edilmişdir. 

53-cü maddəyə əsasən fərdi icazəsi olmayan əcnəbiləri və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsləri işə 

götürənlər AZN 30,000-35,000 məbləğində cərimə olunurlar. “İşə götürən” anlayışı hüquqi şəxslər, 

fiziki şəxslər və vəzifəli şəxslər  anlamlarını əhatə edir. Qeyd olunan Qərarda, Konstitusiya 

Məhkəməsi inzibati xətalar üzrə cərimələrin hüquqi şəxslər üçün 50,000 AZN-dək, fiziki şəxslər üçün 

3,000 AZN-dək və vəzifəli şəxslər  üçün 10,000.00 AZN-dək olmasını müəyyənləşdirən 25.4-cü 

maddəyə istinad edir. Bununla, baxmayaraq ki, hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulan cərimə müəyyən 

olunmuş hədd daxilindədir, fiziki və vəzifəli şəxslər  üçün qeyd olunan cərimə müəyyən olunmuş 

həddi aşır.  

Konstitusiya Məhkəməsi qərar verib ki, bu inzibati cərimə Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasının 25-ci Maddəsinin I and V bəndinin, 71-ci Maddəsinin I və II bəndinin və 149-cu 

Maddəsinin I və III bəndinin prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir.  

Beləliklə, Konstitusiya Məhkəməsi Məcəllənin 53.8-ci  maddəsinin 2011-ci il iyunun 1-dən qüvvədən 

düşmüş hesab edilməsi qərarını verib. Bu Qərarda həmçinin Parlamentə (Milli Məclisə) fərdi icazəsiz 

işə götürmə ilə bağlı cərimələrin hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər və vəzifəli şəxslər  üçün ayrı-ayrılıqda 

müəyyənləşdirilməsi tövsiyə olunub. 

Balaxanı-Sabunçu-Ramana və Kürdəxanı yataqlarının daxil olduğu blokun 

hasilatın pay bölgüsünə dair saziş təsdiqlənib 

Milli Məclis 6 may 2011-ci ildə Balaxanı-Sabunçu-Ramana və Kürdəxanı neft yataqlarının daxil 

olduğu blokun bərpası, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişi təsdiqləyib. 

Saziş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (ARDNŞ) və Alman şirkəti olan UGE-Lanser 

PTI arasında 2010-cu ildə iyun ayının 3-də imzalanmışdır. Saziş daha 5 il uzadılma imkanı ilə 25 il 

müddətinə qüvvədə olacaqdır. Sazişdə UGE-LANSER PTİ. LTD. şirkətinin iştirak payı 75 % və 

ARDNŞ-nin Ortaq Neft Şirkətinin payı isə 25 % müəyyən edilmişdir.  

ƏDV-dən azad olunan malların siyahısına əlavələr 

25 aprel 2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin 60 saylı Qərarı ilə Əlavə Dəyər Vergisindən azad olunan 
malların siyahısı genişləndi. Qərar artıq 25 may 2011-ci ildən qüvvədədir.  

ƏDV-dən azad olunan malların siyahısına artıq müxtəlif növdə vertolyotlar, təyyarələr və digər uçan 
aparatlar, aviasiyada istifadəsi nəzərdə tutulan mühərriklər və pnevmatik rezin şinləri daxildir.

Dövlət orqanları tərəfindəm elektron xidmətlər dairəsinin genişləndirilməsi 

Dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq baxımından 23 may 2011-ci 

ildə Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti İlham Əliyev müxtəlif  inzibati orqanlarda elektron 

xidmətlərin tətbiq olunmasına dair Fərman imzalayıb. Bununla, Prezident Nazirlər Kabinetinə iki ay 

ərzində dövlət orqanları tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi üzrə qaydaların və xidmət 

növlərinin müəyyən olunması işini həvalə edib. 

Bundan əlavə, Fərman elektron xidmətlər üçün internet informasiya bazasının yaradılmasını, elektron 

xidmətlərin fəaliyyət göstərməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısının təsdiq olunmasını  və 

layihəni lazimi səviyyədə reallaşdırmaq üçün digər planları da nəzərdə tutur.    
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Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamalara dair reyestr 

13 aprel 2011-ci ildə Prezident Əliyev tərəfindən imzalanmış Fərman əsasında Ədliyyə Nazirliyi 

sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların vahid məlumat reyestrini yaradıb. Reyestr həyata keçirilən 

yoxlamar haqqında mütamadi olaraq yenilənmiş məlumatlar verəcək. Reyestr istifadəçiləri 

www.yoxlama.gov.az internet səhifəsi vasitəsi ilə reyestrdən istifadə edə bilərlər. 

Vergilər sahəsində əməkdaşlığa dair Litva ilə Saziş 

5 may 2011-ci ildə Vergilər Naziri Fazil Məmmədov və Litvanın Dövlət Vergi 

Müfəttişliyinin rəhbəri Modestas Kaseliauskas vergilər sahəsində texniki əməkdaşlığa dair saziş 

imzalamışlar. Saziş ratifikasiya sənədlərinin mübadiləsindən sonra qüvvəyə minəcək.

PwC Akademiyası - Hazırda Azərbaycanda! 

PwC Azərbaycan PwC Akademiyasının keçirilməsini elan etməyə şaddır və Sizi 9 iyun 2011-ci ildə 

Park İnn mehmanxanasında, Dan ulduzu konfrans zalında saat 9:30-dan 12-yə qədər keçiriləcək “PwC 

Akademiyası - Hazırda Azərbaycanda” seminarına dəvət edir.  

PwC Azərbaycan Akademiyasına həsr olunmuş seminarda siz işçilərinizin təlimi məqsədlərilə ən son 

və müasir həll üsulları və konsaltinq xidmətləri barədə məlumatlandılacaqsınız, o cümlədən PwC-nin 

sizin müəssisənizdə  işçi heyətinizin spesifik biliklərinin artırılmasında və şirkət daxili təlimlərin 

keçirilməsində necə yardımçı ola bilməsi haqda da məlumat alacaqsınız. 

PwC Azərbaycan Akademiyası haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bu linkə müraciət 

edin: http://www.pwc.com/az/en/events/pwc-academy-seminar-09-06-11.jhtml

Bizim seminarda iştrak etmək üçün ad/vəzifə/şirkət haqqında məlumatları 

diana.mamedova@az.pwc.com ünvanına  göndərin və ya Diana Məmmədovayla (+99412) 497 25 15  

nömrəsi vasitəsi ilə əlaqə saxlayın . Qeydiyyat üçün son gün 8 iyun 2011-ci ildir.

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 Məlumat üzrə Menecer, 

Fəridə Axundova ilə əlaqə saxlaya bilərsiz, farida.akhundova@az.pwc.

© 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.
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