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Vergi Məcəlləsində
dəyişikliklər

6 dekabr 2011-ci il tarixli
Qanuna əsasən vergi orqanları
işçilərinin sosial müdafiəsi
məqsədini daşıyan 
büdcədənkənar fond vergi
ödəyicilərinə vergi borclarının
ödənilməməsinə görə tətbiq
edilmiş maliyyə sanksiyaları
məbləğinin 25% hesabına
maliyyələşdirilir. 

İnzibati Xətalar
Məcəlləsində dəyişikliklər

Milli Məclis 2011-ci il 15 
noyabr tarixində İnzibati 
Xətalar Məcəlləsində 
dəyişikliklər edilməsi haqqında 
Qanun qəbul etmişdir. 
İnvestisiya fondlarının 

fəaliyyətinə dair 
qanunvericiliyin tələblərinin 
pozulmasına görə -

 Vəzifəli şəxslər min 
manatdan min iki yüz
manatadək miqdarda 
cərimələnir; və 

 Hüquqi şəxslər on min 
manatdan on iki min manatadək 
miqdarda cərimə edilir.

Mülki Məcəllədə 
dəyişikliklər

 Milli Məclis 2011-ci il 30 
sentyabr tarixli Qanunla Mülki
Məcəlləyə mülkiyyət məsələləri 
ilə bağlı dəyişikliklər etmişdir.  
Qanun Mülki Məcəlləyə 
daşınmaz əmlak 
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üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı 
üçün əsasları sadalayan yeni maddə 
daxil edir. Hüquqların qeydiyyatı üçün 
əsaslara ( hüquqların əmələ gəlməsi, 
başqasına keçməsi, məhdudlaşdırılması 
və xitam verilməsi daxil olmaqla) açıq 
hərraclar, məhkəmə qərarları və s. 
daxildir.

• Milli Məclis 30 yanvar 2012-ci ildə
Mülki Məcəlləyə məhdud məsuliyyətli
cəmiyyətlərin (MMC) nizamnamə
kapitalının ödənilməsi barədə yeni qayda
daxil etdi və bu qayda 2012-ci ilin 21 
yanvar tarixindən qüvvədədir. 

Yeni qaydaya əsasən təsisçilər MMC-
lərin nizamnamələrində üç aydan çox
olmamaq şərtilə nizamnamə kapitalının

Nazirliyi və Qazaxıstan Respublikası 
Xarici İşlər Nazirliyi arasında 
əməkdaşlıq haqqında Protokolun təsdiq 
edilməsi barədə Prezident Fərmanı;

 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 
Nazirliyi və Ekvador Respublikası 
Xarici İşlər, Ticarət və İnteqrasiya 
Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında 
Protokolun təsdiq edilməsi barədə 
Prezident Fərmanı;

 Azərbaycan Respublikası hökuməti 
və Polşa Respublikası hökuməti arasında 
diplomatik pasportlara malik şəxslər 
üçün viza tələbinin ləğv edilməsi 
haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə 
Prezident Fərmanı;

 Azərbaycan Respublikası hökuməti 
və Türkiyə Respublikası hökuməti 
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olmamaq şərtilə nizamnamə kapitalının
ödənilməsi üçün müddət müəyyənləşdirə
bilərlər. Belə müddət müəyyən
olunmadıqda, nizamnamə kapitalı
MMC-lərin dövlət qeydiyyatından əvvəl
ödənilməlidir. Bu qayda qüvvəyə
minməmişdən əvvəl, nizamnamə kapitalı
yalnız MMC-lərin dövlət qeydiyyatından
əvvəl ödənilməli idi. 

Beynəlxalq Müqavilələr, Protokollar 
və Memorandumlar – 2011-ci il, 
Dekabr

Beynəlxalq sazişlərin, protokolların 
və memorandumların təsdiq olunması 
haqda aşağıdakı hüquqi aktlar qəbul 
olunmuşdur:

 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər 

və Türkiyə Respublikası hökuməti 
arasında 2011-ci il oktyabrın 25-də İzmir 
şəhərində imzalanmış sənədlər haqqında 
Prezidentin Fərmanı:

 Azərbaycan Respublikası 
hökuməti və Türkiyə Respublikası 
hökuməti arasında mətbuat və 
informasiya sahələrində 
əməkdaşlıq haqqında Protokol

 Azərbaycan Respublikası 
höküməti və Türkiyə Respublikası 
höküməti arasında ailə, qadın və 
uşaq məsələləri üzrə siyasət 
sahəsində Əməkdaşlıq Protokolu
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 Azərbaycan Respublikası hökuməti 
və Türkiyə Respublikası hökuməti 
arasında polis təhsili sahəsində 
əməkdaşlıq haqqında Protokol

 Azərbaycan Respublikası hökuməti 
və Türkiyə Respublikası hökuməti 
arasında meteorologiya sahəsində 
əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu

 Azərbaycan Respublikası hökuməti 
və Türkiyə Respublikası hökuməti 
arasında meşə təsərrüfatı sahəsində 
əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu.

Minimum Əmək haqqı artırıldı

116 manatadək, pensiyaçılar üçün 72 
manatdan 84 manatadək, uşaqlar üçün
76 manatdan 87 manatadək müvafiq
olaraq artırılıb. Ehtiyac meyarı ünvanlı
dövlət sosial yardımının təyin edilməsi
məqsədi ilə 75 manatdan 84 manatadək
artırılacaqdır.

PwC’s Academy üzrə
son məlumatlar: 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

PwC's Academy ingilis dilində 
İxtisaslaşmış Daxili Auditor (İDA 
(ingiliscə CIA)) təlim kursunun 1-ci 
hissəsinin 16 yanvar 2012-ci il tarixində 
başlanmasını elan etmişdir. İDA Daxili 
Auditorlar İnstitutu (DAİ) tərəfindən 
verilən beynəlxalq kvalifikasiyadır 
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1 dekabr 2011-ci il tarixində
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev minimum aylıq əmək
haqqının 10 faiz artırılaraq 93,5 manat
müəyyən edilməsi barədə Sərəncam
imzalamışdır.

Yaşayış minimumu və Ehtiyac
meyaranın həddi artırıldı

1 dekabr 2011-ci il tarixində
Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti
İlham Əliyev minimum yaşayış və
eytiyac meyaranın həddi haqqında
Qanunu təsdiq etmişdir.

Qanuna əsasən ümumi yaşayış
minimumu 95 manatdan 108 manatadək
artırılacaqdır. Həmin standart əmək

verilən beynəlxalq kvalifikasiyadır 
(http://www.theiia.org/) və dünyada 
CPA, CMA, ACCA və CIMA 
diplomları kimi məşhurdur. 

Təlim PwC Azərbaycan şirkətinin 
Daxili Audit Xidmətinin Rəhbəri Ramin 
Kəsəmənli tərəfindən aparılır. O, 
Azərbaycanda, Qafqazda və ABŞ-da 
fəaliyyət göstərən bir sıra özəl şirkət və 
dövlət təşkilatlarına audit, konsaltinq və 
təlim xidmətlərinin göstərilməsi 
sahəsində dörd ildən artıq təcrübəyə 
malikdir.

Proqram 24 saat və ya tam üç iş günü 
davam edir. Təlimi bitirdikdən sonra 
kurs  iştirakçıları sınaq imtahanına 
qatılacaqlar. 
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yeniliklər 

Onlayn  alış-veriş üzrə  qlobal 
sorğu: Gələcək artıq indidir  

Elektron alış-veriş üzrə keçirdiyimiz
qlobal sorğu yalnız musiqi və ya kitab
yox, bütün məhsul kateqoriyaları üzrə
aktiv elektron “alıcı-ekspertlərin” 
olmasını müəyyən etdi. Belə zəngin
onlayn təcrübə daha sürətli xidmətə, 
geniş çeşidə və malların/məhsulların
göndərilməsi və izlənilməsi üzrə şəffaf
məlumata tələbatın artmasından irəli
gəlir.

Bu il üzrə hesabatın bəzi vacib

 Onlayn pərakəndə alış-verişə aludə
olmağın rahatlıqdan sonra ikinci səbəbi
qiymət məsələsidir;

 Onlayn alıcıların əksəriyyəti (hətta
çox fəal olanlar) onlayn pərakəndə alış-
veriş mənbələri kimi 5 və daha az
resursu seçir;

 Onlayn alıcılar sosial mətbuat
vasitələrinə istinadən brendləri izləyir: 
lakin Sorğuya cavab verənlərin cəmi 3 
%-i bu saytlarda onlayn alış-veriş edir. 

Hesabatın tam versiyasını bu linkdə
oxuya bilərsiniz: 
http://www.pwc.com/gx/en/retail-
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məqamları:

 Sorğuya cavab verənlərin 48%-i
son 12 ay ərzində müəyyən etdiyimiz
pərakəndə satışın bütün 11 kateqoriyası
üzrə (ərzaq məhsullarından başlayaraq
elektron cihazlar və mebelə qədər) alış-
veriş etmişdir;

 Sorğuya cavab verənlərin 80%-dən
çoxu hər hansı bir elektron cihaz, 
kompüter, kitab, film və musiqi
kolleksiyası almaqdan əvvəl onlayn
araşdırma aparır;

 Çində olan onlayn alıcılar digər
bazarlarla müqayisədə ayda 8.4 dəfə
artıq alış-veriş edirlər;

 İsveçrənin onlayn alıcıları fəallıq
dərəcəsi üzrə sonuncu yer tutur: ay 
ərzində cəmi 2.3 dəfə;

http://www.pwc.com/gx/en/retail-
consumer/retail-consumer-
publications/global-multi-channel-
consumer-survey/2011-multi-channel-
survey.jhtml

Gənc nəslin nümayəndələri
arasında sorğu –Gənc nəsil işdə: İş
yerinin yenidən formalaşdırılması

Əmək bazarına daxil olan 21-ci əsrin 
gəncləri gələcək illərin işgüzar 
dünyasını formalaşdıracaq. Onların 
sarasından ən yaxşı kadrları işə cəlb 
etmək Sizin işinizin gələcək uğuru üçün 
çox önəmlidir. Gənclərin karyera istəyi, 
işə yanaşması, yeni texnologiyalar 
haqqında bilikləri 21-ci əsrin işgüzar 
mühitinin mədəniyyətini müəyyən 
edəcək. 2011-ci ilin sonunda PwC 4,364 
universitet məzunu arasında işdən nəyi 
gözlədikləri haqqında sorğu
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keçirmişdir. 31 avqust -7 oktyabr 2011-
ci il tarixlərində keçirilən 75 ölkənin 
məzunu sorğuda iştirak etmişdir. Əldə 
etdiyimiz nəticələrlə aşağıdakı linkdə 
tanış ola bilərsiniz:  
http://www.pwc.com/gx/en/managing-
tomorrows-people/future-of-
work/millennials-survey.jhtml

Bank işi üzrə qlobal sorğu –
Rəqəmsal məlumat daşıyıcıları
vasitəsilə müştərilərə dəyər
qazandırılması: rəqəmsal vasitələrin
istifadəsində yeni baxış nöqtəsi. 

imkanları araşdırır. Tam hesabat üçün
bu linki yükləyə bilərsiniz
http://www.pwc.com/gx/en/banking-
capital-markets/publications/digital-
banking-survey.jhtml?WT.mc_id=0116-
tippingpointgx+Animated+Logo
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Banklar daimi olaraq öz səhmdarlarının
ehtiyaclarını təmin etməyə çalışırlar. 
Bundan əlavə, internetdən istifadə edən
müştərilərin sayı xeyli artıb. PwC 
müştərilərin rəqəmsal mediaya
ehtiyaclarını, yanaşmalarını və
davranışlarını başa düşmək üçün
doqquz müxtəlif bazarlarda təxminən
3,000 bank müştəriləri arasında sorğu
keçirib. Bu sorğudan əldə etdiyimiz
biliklər banklara yeni və inkişaf etmiş
rəqəmsal medianın gücündən yalnız
xərclərin qənaət etmə vasitəsilə yox, 
müştəri əlaqələrin dərinləşdirilməsi
vasitəsilə istifadə etməsinə kömək
edəcəkdir. Rəqəmsal vasitələrin
istifadəsində yeni baxış nöqtəsi bu
bilikləri və banklar üçün mövcud olan


