
PwC Azerbaijan Times

10 saylı Buraxılış

Oktyabr–Noyabr 2011-ci il

Bu buraxılışın əsas xəbərləri:

 Məşğulluq Strategiyası üzrə Dövlət
Proqramının qüvvəyə minməsi 
 Hüquqi şəxslərin onlayn qeydiyyatı
 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu

üçün yeni qaydalar
 Ikiqat vergi tutmaya dair yeni

sazişlər, beynəlxalq müqavilələr, 
protokollar və bəyannamələr
 İnzibati Xətalar Məcəlləsində 

dəyişikliklər
 Cinayət Məcəlləsində cinayət və 

cərimələrin  yeni növləri
 PwC resurslarında yenilikilər (yeni)
―2025-ci ildə Səhm Kapitalı 

Bazarları 
―Ətraf Mühitin mühafizəsi üzrə 

Qlobal Siyasətin aspektləri 

Burada əks 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

PwC Azərbaycan
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

© 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.

Məşğulluq Strategiyası  üzrə 
Dövlət Proqramı  qüvvəyə 
mindi

15 noyabr 2011-ci il tarixində
Prezident İ.Əliyev “Azərbaycan 
Respublikasının Məşğulluq 
Stategiyasının həyata keçirilməsi 
üzrə 2011-2015-ci illər üçün 
Dövlət Proqramını təsdiq etdi. 

Bu Proqram bir sıra aşağıdakı
məqsədlərlə yanaşı, Proqramın 
həyata keçirilməsi və Fəaliyyət
Planının hazırlanmasına görə 
cavabdeh olan dövlət orqanların 
siyahısını da özündə əks etdirir.

Əsas məqsədlərin bir neçəsi 
bunlardır: 

 Sahibkarlığın inkişafı və iş 
yerlərinin artırılması məqsədi ilə 
regionlarda yaşayan əhali üçün 
güzəştli şərtlərlə kreditlərin 
verilməsi; 

 Sahibkarlıq fəaliyyətinə 
başlamaq istəyənlər üçün ilkin 
kapitalın formalaşdırıması məqsədi 
ilə dəstək mexanizmlərinin 
yaradılması; 

 İxrac yönümlü malların
istehsalının stimullaşdırılması;

 İşaxtaran və işsiz şəxslərin 
sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi; 

 İnvestorlar üçün ölkənin 
cəlbedici olmayan regionlarda yeni 
iş yerlərinin açılmasına şərait 
yaradılması; 

 Xüsusi ehtiyacı olan insanların
məşğulluğunun stimullaşdırılması; 

 Qadınların sahibkarlıq 
fəaliyyətinin dəstəklənməsi. 
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Hüquqi Şəxslər qeydiyyatı onlayn 
rejimdə keçəcək   

Vergilər Nazirliyi 2012-ci il yanvarın 1-dən 
Hüquqi şəxslər və xarici şirkətlərin filial və
nümayəndəliklərinin onlayn qeydiyyatına 
başlanmasını planlaşdırır . Yeni prosesin 
detalları təsdiq olunmaqdadır.  Hal-hazırda
qeydiyyat prosesi sənədləri birbaşa  Vergilər
Nazirliyinə təqdim etməklə, həyata keçirilir. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun 
yeni qaydaları  təsdiq olundu  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev  13 oktyabr 2011-ci il tarixli 
Fərmanına əsasən “Azərbaycan Respublikası 
Sahibkarlığa Kömək  Milli Fondunun 
vəsaitlərinin istifadəsi qaydaları” haqqında 
qanuna dəyişikləri təsdiq etmişdir.

Yeni qaydalara  əsasən sahibkarlıq 

Beynəlxalq Müqavilələr, Protokollar və
Bəyannamələr : oktyabr – noyabr, 
2011-ci il

 Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Höküməti 
arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və 
qarşılıqlı yardım haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Belarus Respublikası Höküməti arasında 
diplomatik nümayəndəliklərin 
yerləşdirilməsi üçün qarşılıqlı olaraq torpaq 
sahələrinin ayrılması haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Belarus Respublikası Höküməti arasında 
təhsil sənədlərinin qarşılıqlı tanınması 
haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Serbiya Respublikası Höküməti arasında 
sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması 
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subyektlərinə Fondun vəsaitlərindən 
aşağıdakı hədlərdə güzəştli kredit vəsaiti 
verilə bilər: 

 5 000 manatdan 50 000 manatadək –
kiçik həcmli kreditlər;

 50 001 manatdan 500 000 manatadək –
orta həcmli kreditlər;

 500 001 manatdan 10,000,000
manatadək – böyük həcmli kreditlər.  

İkiqat Vergi tutmaya dair Sazişində 
yenilik

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
2011-ci il 30 oktyabr tarixli qanun ilə 
Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Sloveniya Respublikası Höküməti arasında  
ikiqat vergitutma  haqqında Konvensiya və 
onun Protokolunu təsdiq etmişdir.

sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması 
haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Serbiya Respublikası Höküməti arasında 
gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və 
qarşılıqlı yardım haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Serbiya Respublikası Höküməti arasında 
fövqəladə hallar sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Yunanıstan Respublikası Höküməti arasında 
dəniz nəqliyyatına dair  Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Rumıniya Respublikası Höküməti arasında
Strateji Tərəfdaşlığın həyata keçirilməsi üzrə
Birgə Fəaliyyət Planının təsdiq edilməsi
haqqında saziş;
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(davam)

Azərbaycan Respublikası və Ukrayna 
Prezidentlərinin arasında Strateji tərəfdaşlıq 
münasibətlərinin gələcək inkişafı haqqında 
Bəyanat;

Azərbaycan Respublikası və Ukrayna 
arasında hərtərəfli əməkdaşlığa dair 2011-
2015-ci illər üçün Tədbirlər Planı haqqında 
Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Çexiya Respublikası Höküməti arasında 
məxfi məlumatın mübadiləsi və qarşılıqlı 
mühafizəsi haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Çexiya Respublikası Höküməti arasında 
sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunması 
haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası və İspaniya 

İnzibati Xətalar Məcəlləsində 
dəyişiliklər

29 oktyabr 2011-ci il tarixli Qanuna əsasən, 
Milli Məclis Azərbaycan Respublikası 
İnzibati Xətalar Məcəlləsində aşağıdakı 
dəyişilikləri təqdim etmişdir: 

 İnzibati mübahisələrə dair işlər üzrə 
məhkəmə icraatı çərçivəsində məhkəmənin 
tələb etdiyi sənədlərin və ya aktların, habelə 
zəruri məlumatların inzibati orqanlar 
tərəfindən təqdim edilməməsinə görə 
vəzifəli şəxslər 800 manat miqdarında 
cərimə edilir;

 İnzibati mübahisələrə dair işlər üzrə 
məhkəmə icraatında məhkəmə iclasının 
qapalı keçirildiyi hallar istisna olmaqla, hər 
hansı şəxsin məhkəmə iclasına 
buraxılmamasına görə vəzifəli şəxslər 500 
manat miqdarında cərimə edilir.
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Azərbaycan Respublikası və İspaniya 
Krallığı arasında diplomatik pasportlara 
malik vətəndaşlar üçün qısamüddətli viza 
rejiminin ləğv edilməsi haqqında Saziş;

Azərbaycan Respublikası Höküməti və 
Türkiyə Respublikası Höküməti arasında 
qarşılıqlı hərbi təlim-təhsil haqqında 
Müqavilə;

Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Sosial Müdafiə Fondu və Moldova 
Respublikasının Milli Sosial Sığorta 
Kassası arasında məcburi dövlət sosial 
sığortası sahəsində əməkdaşlıq haqqında 
Protokol;

Azərbaycan Respublikasının Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi və Polşa 
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı və 
Kəndin İnkişafı Nazirliyi arasında baytarlıq 
sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma 
Memorandumu.

manat miqdarında cərimə edilir.

Qumar, Lotereya və Mərc Oyunları 
Cinayətləri

27 noyabr 2011-ci il  tarixli Qanuna əsasən, 
Milli Məclis Cinayət Məcəlləsinə aşağıdakı  
cinayət və cərimə növləri təqdim etmişdir: 

Lotereyalar və idman mərc oyunlarının
qanunsuz təşkili və keçirilməsi; və

Qumar yerlərinin təşkili və ya qumar 
oyunlarının keçirilməsi. 
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PwC Resurslarından
yeniliklər 

2025-ci ildə Kapital Bazarları – Səhm 
kapital bazarların ın gələcəyi   

PwC kapital bazarların dəyişən 
dinamikasına uzun müddətli baxışı əks edən
“2025-ci ildə Kapital bazarları” adlı hesabat 
hazırlamışdır. 

Nəticələr  dünyanın müxtəlif yerlərində 
fəaliyyət göstərən şirkətlərin 400-ə yaxın 
rəhbər əməkdaşları ilə keçirilən sorğuların, 
qlobal bazar ekspertləri ilə geniş əhatəli 
müsahibələrinin əsasında 
formalaşdırılmışdır. Hesabatın təqdim etdiyi 
əsas nəticələr bunlardır: 

Bundan sonrakı 15 il ərzində. Bir çox 

Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə qlobal 
siyasətin aspektləri - Davamlı inkişaf 
və İqlim dəyişiklikliyi,  Vergi xəbər  
bülleteni

PwC “Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə qlobal 
siyasətin aspektləri” adlı yeni ödənişsiz 
hesabatı dövriyyəyə buraxır: bu informasiya 
bülleteni sürətlə inkişaf edən ekoloji vergi 
və tənzimlənmə siyasətində  beynəlxalq 
miqyaslı yeniliklər haqqında xəbərdar 
olmaq imkanını verir və bu cür yeniliklərin 
işgüzar fəaliyyət üçün mahiyyətinə dair 
qlobal şəbəkəmizin mütəxəssisləri 
tərəfindən bildirilən dəyərli rəylərini təklif 
edir.

İlk buraxılışın  surətini  yükləmək və 
müntəzəm yeniliklər ilə tanış olmaq üçün 
aşağıdakı linkə daxil olun. Növbəti 
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Bundan sonrakı 15 il ərzində. Bir çox 
şirkətlərin  listinqinə düşmək istəyidi ən 
arzuolunan ərazi Çin olacaq –bunu
respondentlərin 80 %-i proqnoz qismində 
qeyd etmişdir;

Fond birjaları arasında rəqabət güclənir, 
çünki yeni yaranan bazarlar mürrəkəbləşir. 
Respondentlər inanır ki, London və Nyu-
York birjaların listinq məkanları kimi 
rəqabət baxımından cari üstünlüyü  
beynəlxalq kotirovkalar üçün kəskin şəkildə 
zəifləyəcək;

Şərqə istiqamət üçün hər hansı bir 
dəyişiklik bir sıra mühüm amillərdəndən, 
məs. sərmayədarlara və bazarlara çıxışdan, 
asılıdır. 2008-ci ildə Çin hökuməti  Şanxay 
bazarının açılmasını elan etməsinə 
baxmayaraq, bu ərazi indiyə qədər xarici 
şirkətlər üçün açıq deyil.  

Hesabatın tam versiyası üçün bu linkə daxil 
olun: www.pwc.com/capitalmarkets2025 .

aşağıdakı linkə daxil olun. Növbəti 
buraxılışlara abunə olmaq üçün isə  
buraxılışın yuxarı sağ kənarında 
“subscribe” (abunə ol) düyməsini seçin 
(səh. 2-23): 

http://www.publications.pwc.com/DisplayF
ile.aspx?Attachmentid=5164&Mailinstance
id=22682


