
Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlama qaydaları

Milli Məclis Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların 
tənzimlənməsi və sahibkarların 
maraqlarımın müdafiəsi haqqında 
qanun qəbul etmişdir. Qanun rəsmi 
olaraq 29 avqust 2013-cü il
tarixində dərc olunmuşdur və dərc 
olunduğu tarixdən altı ay sonra 
qüvvəyə minəcəkdir.

Bu qanunun məqsədi sahibkarlıq 
sahəsində aparılan yoxlamaların 
məqsədini və prinsiplərini, 
yoxlamanın təşkil edilməsi 
qaydalarını, yoxlamanı həyata 
keçirən dövlət orqanının və onun 
vəzifəli şəxslərinin hüquq və 
vəzifələrini müəyyən etmək, o 
cümlədən sahibkarlıq sahəsində 
fəaliyyət göstərən sahibkarların 
hüquq və maraqlarının qorunmasını 
təmin etməkdir.

Bu qanunun aidiyyatı yoxlayıcı 
orqan tərəfindən sahibkarlıq 
fəaliyyətinin həyata keçirildiyi 

yerlərə gəlməklə aparılan bütün 
növ yoxlama tədbirlərinə, o 
cümlədən araşdırmalar, müayinələr, 
monitorinqlər, müşahidələr, 
təftişlər, nəzarətlər, xronometrajlar, 
reydlər, baxışlar və digər bu cür 
tədbirlərə şamil edilir.

Bu qanun  vergi auditlərinə etik 
davranış qaydaları, bəzi 
səlahiyyətlər və müəyyən ümumi 
qaydalar kimi istisnalar olmaqla
tətbiq olunmur.

Ümumilikdə bu qanun risklərin 
qiymətləndirilməsi prinsipləri, 
yoxlamaların elektron qeydiyyatı, 
yoxlamaların təşkili və həyata 
keçirilməsi, məhsulun tədqiqi 
(sınağı) və məhsul nümunələrinin 
götürülməsi, müəyyən hallarda 
sahibkarlıq fəaliyyətinin 
məhdudlaşdırılması, yoxlamaların 
nəticəsi olaraq qərarların qəbul 
edilməsi və apellyasiya kimi 
məsələləri əhatə edir.
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Qanunun bəzi əsas məqamları aşağıdakı kimidir:

• Qanun müvafiq dövlət orqanı tərəfindən təyin 
olunmuş yoxlayıcının hansı hallarda 
yoxlamanı aparmaq hüququnun olmamasını 
müəyyən edir (əgər yoxlamanı aparan şəxs 
yoxlanılan hüquqi şəxsin təsisçisi (iştirakçısı) 
və ya iştirakçının yaxın qohumu olduqda 
olduqda).

• Yoxlamalar zamanı aşkar edilmiş 
pozuntuların və onlara görə tətbiq edilən 
məsuliyyət tədbirlərinin sayı, cərimələrin və 
maliyyə xarakterli digər sanksiyaların məbləği 
yoxlayıcının və digər əməkdaşların fəaliyyətinin 
səmərəliyinin qiymətləndirilməsi üçün meyar ola 
bilməz.

• Sahibkar yoxlama orqanı ilə əlaqə 
saxlayaraq məsləhət və yoxlamanın gedişatının 
qiymətləndirilməsi üçün müraciət edə bilər. 
Yoxlamanı aparan şəxs yazılı və şifahi şəkildə 
izahatlar verməyə habelə qarşıya çıxan 
çətinliklərin aradan qaldırılmasına dair köməklik 
göstərməyə borcludur. Sahibkarlar yoxlayıcı 
orqanın metodiki göstərişinə riayət etdiyi halda, 
qanunda dəyişikliklər olunması halları istisna 
olmaqla, pozuntulara görə məsuliyyət daşıya 
bilməz. (Bu qayda vergi auditlərinə də tətbiq 
olunmalıdır).

• Plan üzrə yoxlamaların aparılması 
sahibkarların risk qrupları üzrə bölgüsünə 
əsaslanacaq - yüksək, orta, və aşağı risk qrupları. 
Risk qruplarının müəyyənləşdirilməsi meyarları 
sahibkarların fəaliyyətinin kəmiyyət və keyfiyyət 
göstəriciləri əsasında müəyyən edilir və bu zaman 
sahibkarın fəaliyyətinin miqyası, müvafiq sahədə 
fəaliyyət göstərdiyi müddət, sahibkarda əvvəllər 
aparılmış yoxlamaların nəticələri kimi amillər 
nəzərə alınacaqdır. Yoxlamaların aparılması 
dövriliyi onun aid olduğu risk qrupundan asılıdır 
və hər risk qrupu üçün müəyyən edilmiş 
dövrilikdən artıq dövriliklə aparıla bilməz. Bu 
risk xüsusiyyətləri vergi auditinə şamil edilmir.

• Plandankənar (növbədənkənar) yoxlamalar 
yalnız qanunla müəyyən edilən hallarda

həyata keçirilə bilər (məsələn, sahibkarlar 
tərəfindən yalnış məlumat verildiyi halda). 

• Sahibkarların yoxlamanın müddəti, 
ardıcıllığı, dövriliyi və nəticələri barədə məlumat 
əldə edə biləcək yoxlamaların vahid uçot bazasını 
Ədliyyə Nazirliyi yaradacaqdır. Bu bazanın 
işləməsi qaydaları hazırlanmalıdır.

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Nazirlər Kabinetini digər qanunların bu 
qanunla uyğunlaşdırılması və bu qanunun 
müddəalarının pozulmasına görə cərimələrin 
müəyyən edilməsi məqsədilə müvafiq 
göstərişlər vermişdir.

Vergi Partnyorluğu Sazişi - Forması və 
Bağlanma Qaydaları

Yada salaq ki, vergi risklərinin 
minimallaşdırılması məqsədi ilə 1 yanvar 2013-cü 
il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikası 
Vergilər Məcəlləsi vergi ödəyiciləri və vergi 
orqanları arasında Vergi Partnyorluğu Sazişinin 
bağlanmasını nəzərdə tutur.

Nazirlər Kabineti “Vergi partnyorluğu Sazişinin 
forması”nın və “Vergi Partnyorluğu Sazişinin 
bağlanması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə 
190 saylı Qərar vermişdir.

Qərarın məqsədi biznes subyektlərinin 
fəaliyyətinin inkişafını stimullaşdırmaq, biznes 
subyektlərini vergi orqanlarının fəaliyyətinə cəlb 
etmək, vergi risklərini minimallaşdırmaq, 
qaydalara könüllü əməletmə səviyyəsini 
artırmaqdır.

Vergi Partnyorluğu sazişinin bağlanması vergi 
orqanlarının vergi ödəyicisini əməliyyatların 
vergitutması barədə məlumatlandırmaq, vergi 
qanunvericiliyində aparılan dəyişikliklər barədə 
məlumatlandırmaq və vergi öhdəliklərinin yerinə 
yetirilməsində metodiki köməklik göstərmək kimi 
öhdəlikləri üzərinə götürməyi nəzərdə tutacaqdır. 
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Öz növbəsində vergi ödəyiciləri Vergi 
Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi öhdəliyinin 
yerinə yetirilməsini və müəyyən hallarda vergi 
orqanlarına elektron mühasibat məlumatlarına 
məsafədən çıxışı təmin etmək kimi vəzifələri 
həyata keçirməyi üzərilərinə götürəcəklər.

Makedoniya ilə ikiqat vergitutma barəsində 
saziş

Makedoniya Parlamenti 22 iyul 2013-cü il
tarixində Azərbaycan Respublikası ilə ikiqat 
vergitutma haqqında sazişi təsdiq edərək 
ratifikasiya etmişdir.

Saziş 19 aprel 2013-cü il tarixində Bakıda 
imzalanmışdır. İkiqat vergitutma barəsində saziş 
ölkələr ratifikasiya instrumentlərini dəyişdikdən 
sonra qüvvəyə minəcəkdir. Bu saziş qüvvəyə 
mindiyi ilin növbəti ilin yanvar ayından tətbiq 
olunacaqdır. Azərbaycan Parlamenti sazişi 
ratifikasiya etmiş və saziş Prezident tərəfindən 21 
iyun 2013-cü ildə imzalanmışdır.

Əmək pensiyalarının baza hissəsinin 
artırılması

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 avqust 
2013-cü il tarixli sərəncamına əsasən əmək 
pensiyalarının baza hissəsi 100 manat məbləğində 
müəyyən olunub və bu qərar 1 sentyabr 2013-cü 
il tarixindən etibarən qüvvədədir.

İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, 
əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərlə 
bağlı həyata keçirilən işlərə görə xidmət 
haqqı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 14 
avqust 2013-cü il tarixində İxtira, faydalı model, 
sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi 
göstəricilərlə bağlı həyata keçirilən işlərə görə 
xidmət haqqının təsdiq edilməsi barədə qərar 
vermişdir.

Qərar aşağıdakı xidmətləri nəzərdə tutur:

• İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsinin 
əldə edilməsi  məqsədi ilə verilən ərizənin ilkin 
və əsas ekspertizası;

• İddia sənədi barəsində məlumat axtarışının 
aparılması və hesabatın hazırlanması;

• Azərbaycan Respublikasına aid Avrasiya 
patentlərinin qüvvədə saxlanılması;

• “Patent Kooperasiyası haqında” müqaviləyə 
və sənaye nümunələrinin beynəlxalq qeydiyyatı 
haqqında Haaqa Müqaviləsinin Cenevrə Aktına 
müvafiq olaraq iddia sənədinin alınması, formal 
əlamətlər üzrə ekspertizanın tələblərinə 
uyğunluğunun yoxlanılması və göndərilməsi və s. 

Xidmət haqları 2-710 manat arasında dəyişir 
(ƏDV xaric).

Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu

Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan 
Respublikasının Qanunu Milli Məclis tərəfindən 
qəbul edilmişdir və rəsmi dərc olunduğu tarixdən 
90 gün sonra qüvvəyə minəcəkdir (Respublika 
qəzetində 5 iyul 2013-cü il tarixində dərc 
olunmuşdur).

Bu qanun gömrük rüsumlarının təyin olunması, 
gömrük rüsumu dərəcələrinin növlərini (advalor, 
spesifik, kombinə edilmiş), mövsümi, xüsusi, 
antidempinq və kompensasiya rüsumlarının 
müəyyən edilməsini, malların gömrük dəyərinin 
müəyyən edilməsi və bəyan edilməsini, gömrük 
rüsumları üzrə güzəştlər və gömrük 
rüsumlarından azad etməni nəzərdə tutur.
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Gömrük əməliyyatlarının uçotu qaydaları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 12 
iyul 2013-cü il tarixində Gömrük Məcəlləsinin 
168.1-ci maddəsinə uyğun olaraq İcazə sahibi, 
prosedur sahibi, habelə sərbəst zonada malların 
saxlancı, istehsalı, emalı, alqı-satqısı ilə məşğul 
olan şəxslərin öz əməliyyatlarının uçotunu 
aparması qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında 
qərar qəbul etmişdir.

Bu qaydalara əsasən icazə sahibi, prosedur sahibi, 
habelə sərbəst zonada malların saxlancı, istehsalı, 
emalı, alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslər gömrük 
orqanları tərəfindən müvafiq gömrük 
proseduruna, o cümlədən həmin gömrük 
proseduru altında yerləşdirilmiş malların 
eyniləşdirilməsinə, onların gömrük statusunun 
müəyyənləşdirilməsinə və daşınmasına nəzarətin 
həyata keçirilməsinə imkan yaratmaq məqsədi ilə 
öz əməliyyatlarının uçotunu aparmalıdırlar.

Qaydalar icazə sahibi və prosedur sahibini 
aşağıdakı kimi müəyyən edir: 

• İcazə sahibinin anlayışı “gömrük 
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada 
malların emal və ya xüsusi istifadə xüsusi gömrük 
proseduru altında yerləşdirilməsinə icazə almış 
şəxs” mənasını verir;

• Prosedur sahibi anlayışı “tranzit xüsusi 
gömrük proseduru istisna olmaqla, digər xüsusi 
gömrük prosedurunun sahibi” mənasını verir.

ADA və PwC Azərbaycan Büdcənin 
hazırlanması və proqnozlaşdırma 
mövzüsunda birgə təlim keçirir 

Uzunmüddətli əməkdaşlıq razılaşması 
çərçivəsində ADA və Azərbaycanda PwC 
Akademiyası “Büdcənin hazırlanması və 
proqnozlaşdırma” mövzusunda birgə təlim 
təşkil edir. Bu əməkdaşlıq Azərbaycanda, 
ümumilikdə isə regionda, biznes ictimaiyyəti 
üçün yüksək keyfiyyətli təlim xidmətlərinin 
göstərilməsi və innovativ tədris həllərinin təklif 
olunması istiqamətində geniş imkanlar yaradır. 

Təşkilatçı: ADA Rəhbər İşçilərin Təlimi üzrə 
Korporativ Təlim Proqramları və Azərbaycanda 
PwC Akademiyası 
Keçiriləcəyi tarix və vaxt:  9-11 oktyabr 2013-
cü il
Ərizə təqdim etmək üçün son tarix: 25 sentyabr
2013-cü il

“Büdcənin hazırlanması və proqnozlaşdırma” 
şirkətlərin və filialların rəhbərləri, maliyyə 
direktorları, iqtisadçılar və maliyyə 
planlaşdırması üzrə mütəxəssislər, baş 
mühasiblər, mühasiblər, maliyyə analitikləri, 
daxili auditorlar üçün nəzərdə tutulmuş 12 saatlıq 
kursdur. Şirkətin fəaliyyətinə dair planın 
hazırlanması və ona nəzarətin aparılmasını 
özündə ehtiva edən büdcənin tərtibi prosesi 
idarəçilik üçün ən səmərəli alətlərdən biri hesab 
edilir. Kurs məhdudlaşmayaraq, aşağıdakı 
mövzuları əhatə edir: maliyyə məsuliyyəti 
mərkəzlərinin ayırd edilməsi; şirkətin büdcəsinin 
hazırlanması prosedurları üçün vahid standartlar; 
müxtəlif proqnozlaşdırma üsullarına əsaslanaraq, 
büdcə modellərin işlənməsi; məqsədyönlü 
maliyyə göstəricilərə əsaslanmış büdcənin tərtibi 
və s. 

Kim müraciət edə bilər:

Hazırkı proqram kommersiya təşkilatlarında 
çalışan büdcə və proqnozlaşdırma üzrə 
mütəxəssislər üçün uyğundur. Lakin maliyyə və 
mühasibat uçotu, hesabatların hazırlanması  
sahəsində orta səviyyədə biliklərə malik və büdcə 
prosedurları haqqında məlumatı olan istənilən 
şəxs bu kursdan peşəkar inkişafı və tədris 
məqsədləri üçün faydalana bilər.  Maliyyə və 
biznes haqqında ümumi anlayışın olması arzu 
olunandır. 
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Əsas mövzular:

• maliyyə məsuliyyəti mərkəzlərinin təsnifi,

• büdcənin hazırlanması üzrə vahid standartlar  

• müxtəlif proqnozlaşdırma üsullarına 
əsaslanaraq, büdcə modellərin hazırlanması, 

• Əvvəlcədən müəyyən edilmiş maliyyə 
göstəricilərinə yönəlmiş büdcənin hazırlanması,  

• Büdcənin icrasının müntəzəm analitik 
monitorinqi,

• büdcənin hazırlanması prosesinin fasiləsizliyi.

Proqramın üstünlükləri:

Proqramın gedişatında iştirakçılar aşağıdakı 
bacarıqlara və biliklərə yiyələnəcək: şirkətin 
məqsədlərinə nail olması üçün büdcənin idarə 
olunmasında müasir konsepsiyaların tətbiqi;  
şirkətin maliyyə strukturunun və büdcənin 
hazırlanması üzrə səmərəli üsulların işlənməsi;   
büdcənin hazırlanması üçün aydın təşkilati 
prosedurların təsbiti; büdcənin müxtəlif 
bəndlərinə istinadən büdcənin icrasını təhlil və 
nəzarət etmək; büdcədən kənar çıxmaların  
səbəblərini anlamaq.  

Təlimçinin xülasəsi:

Cənab SemyonVorobyov 2010-cü ildən 
Rusiyanın PwC Akademiyasında  menecer 
vəzifəsində çalışır.  O, CIMA-nın “Biznesin 
Səmərəliliyin İdarə olunması” imtahanına hazırlıq 
kurslarının, habelə korporativ maliyyə üzrə 
(“Menecerlər üçün maliyyə”, “Maliyyə təhlili”, 
“Şirkətin büdcəsi”, “IPO-ya keçid” daxil 
olmaqla) seminarların təşkili və tədrisi üzrə 
aparıcı mütəxəssislərdən biridir. O, TNK-BP, 
Rusiyanın Mərkəzi Bankı, “Synergy-Market” 
Ticarət Evi kimi Rusiyanın aparıcı qurumları və 
şirkətləri üçün açıq və korporativ təlimləri təşkil 
edir.

Semyon CMA (Sertifikatlaşdırılmış İdarəetmə 
Mühasibi, ABŞ), CIMA “Biznesin səmərəliyinin 
idarəolunması” (Birləşmiş Krallıq),  DipİFR 
diplomlarına sahibdir. O, iqtisadi elmlər 
doktorudur.

Kursun dəyəri: 695 AZN

Proqramın dəyərinə proqram üzrə tədris, əlavə 
materiallar (rus dilində) və digər ləvazimatlar 
daxildir.

6 saylı Buraxılış
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