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PwC - peşakar xidmətlər göstərən dünyanın qabaqcıl şəbəkəsi 

 2010-cu maliyyə ilində ümumi gəlirlər 29.2 milliard ABŞ dollar təşkil etmişdir 
 Gəlirlərdə iki rəqəmli artım  
 2012-ci maliyyə ilində 20,000 məzunun işə götürülməsi  

Dünyanın aparıcı peşəkar xidmətlər şəbəkəsi olan PwC şirkətinin 30 iyun 2011-ci il tarixində 
tamamlanan maliyyə ili üzrə ümumi gəlirləri 2010-cu maliyyə ili ilə müqayisədə 10% artaraq 29.2 
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu, beynəlxalq şəbəkəmizin 2008-ci ildən bəri ümumi gəlirlərinin ən 
yüksək artım drəcəsidir. PwC beynəlxalq şəbəkəsinin 2011-ci maliyyə il üzrə gəlirləri sabit valyuta 
məzənnələrinə əsasən 8% artmışdır. 

Gəlirlərin artımı ilə yanaşı PwC həmçinin səriştəli işçiləri işə götürərək ümumi işçilərinin sayını 
təxminən 169,000 nəfərə çatdırmışdır. PwC bundan sonra da ən qabaqcıl mütəxəssislərin işə cəlb 
edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verəcəkdir: 2012-ci maliyyə ilində şirkətimiz qlobal şəbəkə üzrə rekord 
sayda 20,000 nəfər məzunun işə götürülməsi və onlara təlimlərin keçirilməsini planlaşdırır.  Bundan 
əlavə, PwC beynəlxalq şirkətlər şəbəkəsində 10,000 nəfər tələbə təcrübə keçəcək. 

“Ezamiyyə xərclərinin normalarına” dəyişikliklərin edilməsi  

Nazirlər Kabineti 20 sentyabr 2011-ci il tarixli, 144 saylı Qərarı ilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 
ezamiyyə xərclərinin normalarına dəyişikliklər etmişdir.  

Dəyişikliklər əsasında yerli qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bir günlük ezamiyyə xərclərinin normaları 
aşağıdakı qaydada artırılmışdır: 

· Bakı şəhərində 65 AZN (əvvəlki məbləğ - 35 AZN) 

· Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində 50 AZN (əvvəlki məbləğ - 25 AZN) 

· Respublika tabeli digər şəhərlərdə, rayon mərkəzlərində, şəhər tipli qəsəbələrdə və kəndlərdə 45 
AZN (əvvəlki dərəcə - 20 AZN və 15 AZN) 

Həmçinin, müəyyən edilmişdir ki, ezamiyyə xərcləri üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan 1 günlük 
normanın 80 faizini mehmanxana xərcləri təşkil edir.  

Yuxarıda qeyd olunanlardan savayı, daimi iş vaxtı yolda keçən və gediş-gəliş xarakteri daşıyan, növbə 

(vaxta) metodu ilə işləyən və çöl şəraitində çalışan müəssisə, idarə və təşkilatların işçilərinə ezamiyyə 

xərcləri əvəzinə hər gün üçün 10 AZN (bundan əvvəllər bu məbləğ 5 AZN idi) əlavə vəsait verilməsi 

müəyyən edilmişdir.   
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İkiqat vergitutma haqqinda sazişlər üzrə yeniliklər 

30 sentyabr 2011-ci il tarixində Milli Məclis (Parlament) Azərbaycan ilə Sloveniya arasında ikiqat 
vergitutma haqqında Sazişi ratifikasiya etmişdir. Saziş iki ölkə arasında 9 iyun 2011-ci il tarixində 
imzalanmışdır.  Saziş ratifikasiya vasitələrinin mübadiləsindən sonra qüvvəyə minməlidir.   

CIA-Ixtisaslaşmiş Daxili Auditor kvalifikasiyasinin Təqdimati-
qeydiyyatdan keçin!

PwC Academy Sizi Excelsior mehmanxanasının "Əlincə" konfrans zalında 14 oktyabr 2011-ci il 
tarixində, saat 18:30-da keçiriləcək CIA kvalifikasiyasının alınması üçün PwC Akademiyasının təşkil 
etdiyi hazırlıq Proqramının təqdimatına dəvət edir.  

CIA Nədir? CIA (İxtisaslaşmış Daxili Auditor) Daxili Auditorlar İnstitutu (IIA, http://www.theiia.org/)
tərəfindən təqdim olunan beynəlxalq səviyyəli kvalifikasiyadır.  

Təqdimatın mövzusu: Təqdimatda mütəxəssislərimiz CIA kvalifikasiyası və PwC Academy tərəfindən 
təşkil edilən CIA hazırlıq kursları haqqında ətraflı məlumat verəcək. Təqdimatda həmçinin PwC 
Şirkətinin daxili audit üzrə göstərdiyi xidmətlər haqqında fikir mübadiləsi aparılacaq.  

Təqdimatda kim iştirak edə bilər? Maraq göstərən bütün şəxslər dəvət olunur və xüsusilə qeyd 
olunmalıdır ki, hədəf auditoriyasına daxili audit və nəzarət xidmətlərin rəhbərləri və əməkdaşları, 
təftişçilər, maliyyə və mühasibat uçotu üzrə mütəxəssislər, insan qaynaqları mütəxəssisləri daxildir.   

Qeydiyyat: Xahiş olunur ki, bu təqdimatda iştirak etmək üçün aşağıdakı məlumatı PwC Academy 
Koordinatoru Aynur Mövsümovaya elektron poçt vasitəsilə (aynur.movsumova@az.pwc.com)
göndərəsiniz : İştirakçının adı, soyadı, vəzifəsi, şirkətin adı, elektron poçt ünvanı, telefon və faks 
nömrələri.  

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 .

© 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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