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Vergilər Nazirliyi fiziki şəxslərin elektron qeydiyyatına başlayıb 

1 iyul 2011-ci ildən etibarən Vergilər Nazirliyi fiziki şəxslərin elektron qeydiyyatına 
başlayıb. Elektron qeydiyyatdan keçmək 3-5 dəqiqə vaxt tələb edir. Azərbaycan Respublikası 
tərəfindən verilmiş şəxsiyyət vəsiqəsinə malik olan 18 yaşına çatmış və 18 yaşından yuxarı 
olan hər bir vətəndaş elektron qeydiyyatdan keçə bilər. 

Bəzi məhsulların ƏDV-dən azad olunması ləğv edilib

Nazirlər Kabinetinin 231 saylı Qərarına müvafiq olaraq, taxıl, buğda və covdar unu, meslin 
(buğda və covdarın qarışığı) məhsulları 1 avqust 2011-ci ilə qədər ƏDV-dən azad idi. Lakin, 
yuxarıda qeyd olunan məhsulların azad olunma imkanı artıq 10 iyul 2011-ci ildən etibarən 
110 saylı Qərar ilə ləğv edilib.

Pensiya Sistemində “vahid prinsip” 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş "2009-2015-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasının sığorta-pensiya sisteminin inkişafına dair Dövlət 
Proqramı" na əsasən vahid prinsipin tətbiqinə başlanılıb. Bu islahata əsasən, bütün pensiyaya 
çıxmış şəxslərin əmək pensiyalarının hesablanmasına yenidən baxılacaq və “vahid prinsip” 
hesablamalara tətbiq olunacaq. İslahat 1 iyul 2011-ci ildən vətəndaşların 2006-cı il yanvarın 
1-dən əvvəlki dövrdə qazanılmış pensiya hüquqlarının yeni əmək pensiyaları sisteminə 
inteqrasiya edilməsi ilə həyata keçirilir. Daha dəqiq desək, həmin vətəndaşların əmək 
pensiyaları iş stajının hər ili üçün AZN 1,94 sığorta hissəsi müəyyən edilməklə yenidən 
hesablanılacaq. Bu islahat, 1 yanvar 2010-cu ildən sonra pensiyaya çıxmış vətəndaşların 
pensiya təminatı ilə eyni olması məqsədilə, 1 yanvar 2006 -cı ildən -1 yanvar 2010 -cu ilədək 
pensiyaya çıxmış vətəndaşlara tətbiq olunacaq. 

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 1 milyon 50 min pensiya işinə baxılmasının məqsəd olduğunu 
bildirir.

Beynəlxalq Müqavilələr, İyul 2011

 Azərbaycan və Argentina Respublikaları arasında gömrük sahəsində əməkdaşlığa və 
qarşılıqlı anlaşmaya dair Saziş; 
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 Azərbaycan və Çin Respublikaları arasında texniki və iqtisadi əməkdaşlığa dair Saziş; 

 Azərbaycan və Albaniya Respublikaları arasında diplomatik və xidməti pasportlara 
malik olan şəxslər üçün vizaların ləğv edilməsi haqqında Saziş.  
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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 farida.akhundova@az.pwc.com elektron ünvan vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiz.  
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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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