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ƏDV və Gömrük Rüsumlarından Azad Edilmə ilə bağlı yeniliklər

Nazirlər Kabinetinin 124 və 125 saylı 1 avqust 2011-ci il tarixli Qərarlarına əsasən, beynəlxalq 
standartlara cavab verən su nəqliyyat vasitələrini istehsal edən strateji əhəmiyyətli sənaye 
müəssisələrinin tikintisi üçün nəzərdə tutulmuş mal və avadanlıqların idxalı ƏDV və Gömrük 
Rüsumlarından azad olunurlar. 

Bu avadanlıqların idxalı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin sənədləri ilə 
təsdiqlənməlidirlər. ƏDV və Gömrük Rüsumlarından azad edilmə 31 avqust 2011-ci il tarixindən 1 
yanvar 2014-cü il tarixinədək qüvvədədir.  

Cinayət Məcəlləsinə Əlavələr 

Cinayət Məcəlləsinə aşağıdakı əlavələr edilmişdir və bu əlavələr 2 avqust 2011-ci il tarixindən 
qüvvədədir:

 Azərbaycan vətəndaşları və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətandaşlığı olmayan 

şəxslər Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda törətdikləri korrupsiya cinayəti və 

qulluq mənafeyi əleyhinə olan digər cinayətə görə xarici dövlətdə məhkum olunmamışlarsa, 

cinayət məsuliyyətinə cəlb  edilirlər;

 Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, beynəlxalq təşkilatların vəzifəli şəxsləri, 

beynəlxalq parlament assambleyaların üzvləri, beynəlxalq məhkəmələrin vəzifəli şəxsləri və 

hakimləri olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının iştirakı ilə Azərbaycan 

Respublikasının hüdudlarından kənarda korrupsiya cinayəti və qulluq mənafeyi əleyhinə olan 

digər cinayət törətdikləri halda və həmin cinayətə görə xarici dövlətdə məhkum olunmadıqda, 

cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər;

 Rüşvətin alınması və ya verilməsindən başqa, rüşvətin alınması ilə bağlı təklifin və ya vədin 

qəbul edilməsi halları da cinayət hesab edilir.

Azərbaycan və Hindistan İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair 
Saziş üzrə danışıqlar aparır  

12 avqust 2011- ci il tarixindən etibarən Azərbaycan və Hindistan İkiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılmasına dair Saziş üzrə danışıqlar aparır. “PwC Azerbaijan Times” sizə yeniliklərlə bağlı 
məlumat verəcək. 

2011-ci ilin avqust ayında imzalanmış Beynəlxalq Sazişlər, Protokollar, 
Memorandumlar
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 Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə Almaniya Federativ Respublikasının 
Federal İqtisadiyyat və Texnologiyalar Nazirliyi arasında ticarət və investisiyalar üzrə İşçi 
qrupunun yaradılması üzrə qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandum;

 Azərbaycan Respublikası ilə Sloveniya Respublikası arasında mədəniyyət, təhsil və elm üzrə 
saziş;

 Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə İtaliyanın Mülki Müdafiə 
Departamenti arasında mülki müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə qarşılıqlı anlaşma haqqında 
memorandum;

 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziliyi ilə Çinin Mədəniyyət Nazirliyi 
arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq üzrə protokol;

 Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 
ilə Çexiya Respublikasının Texniki Standartlaşdırma, Metrologiya və Dövlət Sınaqları üzrə 
İdarəsi arasında standartlaşdırma, metrologiya və uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu;

 Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi ilə Litva Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
yanında Dövlət Vergi Müfəttişliyi arasında texniki əməkdaşlıq haqqında Saziş.

Azərbaycanda PwC Akademiyasının Kursları  

Azərbaycanda PwC Akademiyası aşağıdakı təlim kurslarını təklif edir: 

 “Fəaliyyətin səmərəliliyinin idarə edilməsi” CIMA Diplomu (Rus dilində) 
 Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Hazırlanması üzrə ACCA Diplomu (Rus və İngilis 

dillərində) 
 Sertifikatlaşdırılmış Daxili Auditor ixtisası üzrə kurslar (Rus və İngilis dillərində) 
 Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları (IFRS) üzrə  kurslar  (Azərbaycan, İngilis və Rus 

dillərində), və 

müştərilərimizin konkret ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan mühasibat uçotu, maliyyə və daxili audit 
üzrə digər təlim kursları  

PwC Akademiyasının bütün təlimçiləri müvafiq sahələrdə geniş praktiki təcrübəyə malik olan 
beynəlxalq ixtisaslı mütəxəssislərdir. PwC Akademiyası və təlim imkanları ilə bağlı aşağıda 
göstərilmiş telefon və electron poçt vasitəsilə Elçin İbadovla əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik:   
telefon: (012) 497 25 15 , electron poçt ünvanı:  elchin.ibadov@az.pwc.com .

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 məsələləri 

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