
Konstitusiya Məhkəməsi
Plenumunun Vergidən
Yayınma Cinayətləri
haqqında Qərarı

Azərbaycan Respublikasının 
Konstitusiya Məhkəməsi Cinayət
Məcəlləsinin 213-cü maddəsinin
(Vergidən Yayınma cinayətləri) və
Vergi Məcəlləsinin 78.3 və 78.4 – cü
maddələrinin şərh edilməsinə dair
işə baxdı.

Konstitusiya Məhkəməsi bu işə
rayon məhkəməsinin müraciəti
əsasında şirkətdə rəsmi vəzifə
tutmamış, lakin, faktiki olaraq şirkət
rəhbəri vəzifələrini həyata keçirən
şəxsin şirkətin vergidən yayınma 
cinayətlərinə görə məsuliyyətə cəlb
olunmasının aydınlaşdırılması 
məqsədil baxdı. Konstitusiya 
Məhkəməsi aydınlaşdırdı ki, Vergi 
Məcəlləsinin 78.3-cü maddəsinə
əsasən hüquqi şəxsin sahibkarlıq 
fəaliyyəti nəticəsində gəlir əldə edən,
hüquqi şəxsin pul vəsaitinə,
əmlakına faktiki sərəncam verən
şəxs vergi ödəyicisi qismində vergi
öhdəliklərini yerinə yetirən şəxs
hesab edilir. Belə şəxslər Cinayət
Məcəlləsinin 213-cü maddəsinə
əsasən vergidən yayınmaya görə
cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə

bilərlər. Əlavə olaraq, əgər şirkətin
rəsmi vəzifəli şəxsləri də vergidən
yayınma cinayətində iştirak 
edirlərsə, onlar da cinayət
məsuliyyəti daşıya bilərlər.

İkiqat vergi tutmanın 
aradan qaldırmasına dair 
sazişlərdə yenilik

Azərbaycan və İsrail arasında ikiqat 
vergi tutmanın aradan 
qaldırılmasına dair sazişin 
bağlanması 2013-cü ilin dekabrında 
gözlənir.

Gömrük orqanlarına 
təqdim edilmiş malların 
məhv edilmə halları

5 sentyabr 2013-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
“Gömrük orqanlarına təqdim
edilmiş malların məhv edilmə
Halları və Qaydasının” təsdiq
edilməsi haqqında  247 saylı  qərar
qəbul etdi.

Bu qaydalar Gömrük Məcəlləsinin
331-ci maddəsinin müddəalarına
uyğun olaraq hazırlanmışdır.
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Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş mallar
aşağıdakı hallarda məhv edilə bilər:

• Şəxsin müraciəti əsasında

• Qanunla müəyyən edilmiş hallarda gömrük
orqanının təşəbbüsü ilə

Şəxsin müraciəti əsasında aşağıdakı mallar məhv
edilir.

• Azərbaycan Respublikasınının gömrük
sərhədindən keçiriləcək mallar;

• Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisinə gətirilmiş və gömrük anbarı, ixrac və
təkrar ixrac gömrük prosedurları, tranzit, son
istifadə, daxildə emal, xaricdə emal, müvəqqəti
idxal və sərbəst zona xüsusi gömrük prosedurları
altında yerləşdirilmiş mallar.

Şəxsin müraciəti əsasında aşağıdakı malların məhv
edilməsinə yol verilmir:

a) Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi
qadağan olunmuş malların;

b) Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkə
xalqlarının mədəni, tarixi, arxeoloji sərvəti olan
əşyaların;

c) xüsusi təhlükəli heyvan xəstəlikləri və bitki
karantini obyektlərinin yayılması hallarının
qarşısını almaq məqsədi ilə aparılan tədbirlər
istisna olmaqla, «Kökünün kəsilməsi təhlükəsi
olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin
beynəlxalq ticarəti haqqında» Konvensiyaya
(CİTES) əsasən nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi
qarşısında olan heyvan və bitki növlərinin, onların
hissələrinin və törəmələrinin.

Qaydalarda malların məhv edilməsi üçün tələb
olunan sənədlər və prosedurlar da və bu mövzuda
digər məsələlər də qeyd edilib.

Malların müvəqqəti idxal və ixrac
gömrük prosedurları altında
yerləşdirilməsi Qaydaları

2 sentyabr 2013-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti malların
müvəqqəti idxal və ixrac gömrük prosedurları
altında yerləşdirilməsi Qaydalarını 244 və 245
saylı Qərarlarla təsdiq etdi.

Qaydalar Gömrük Məcəlləsinin 192.4 –cü və
130.2-ci maddələrinə əsasən hazırlanmışdır və
malların müvəqqəti idxal və ixrac gömrük
prosedurları altında yerləşdirilməsi qaydalarını
müəyyən edir.

Müvəqqəti idxal gömrük proseduru altında
yerləşdirilmiş mallar gömrük rüsumlarından və
vergilərdən tamamilə, yaxud qismən azad olunur
və müəyyən bir müddətdən sonra təkrar ixrac
olunmalıdırlar.

Sənaye parklarında qeydiyyatdan
keçmək üçün tələb olunan minimum
investisiya tələbləri

3 sentyabr 2013-cü ildə Azərbaycan
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin
Kollegiyası hüquqi və fiziki şəxslərin sənaye
parklarında qeydiyyatdan keçməsi üzrə sərmayə
qoyuluşunun minimum hədlərinin müəyyən
edilməsi haqqında 13 saylı qərar qəbul etmişdir.

• Hüquqi və fiziki şəxslərin Sumqayıt Kimya
Sənaye Parkında qeydiyyatdan keçməsi üçün tələb
olunan investisiyanın minimum həddi 5.000.000
manatdır.

• Hüquqi və fiziki şəxslərin Balaxanı Sənaye
Parkında qeydiyyatdan keçməsi üçün tələb olunan
investisiyanın minimum həddi 500.000 manat
müəyyən olunub.

• Yeni investisiya layihəsi üzrə sərmayə
qoyuluşunun minimum həddi sənaye parkının
ərazisində təqdim olunan təsərrüfat və digər
vergitutma obyektinə qoyulmuş investisiyanın 50
faizidir.
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PwC Akademiyası

Büdcə və Proqnozlaşdırma təlimi

PwC Akademiyası Azərbaycan Diplomatik
Akademiyası (ADA) ilə birgə Büdcə və
Proqnozlaşdırma təlimini keçirmişdir.
Kommersiya təşkilatlarında büdcə və
proqnozlaşdırma məsələlərini əhatə edən bu 3
günlük təlimdə Azərbaycanda müxtəlif sektorları
təmsil edən 15 nəfər iştirak etmişdir.

Təlim

PwC Akademiyası, Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə
birlikdə Azərbaycanda olan yerli kommersiya
banklarının və qeyri-bank kredit təşkilatlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə 22-23 oktyabr
tarixlərində təlim təşkil edir. Təlim maliyyə alətləri
üçün mühasibat və BMHS- ə (Beynəlxalq Maliyyə
Hesabatı Standartları) əsasən maliyyə
hesabatlarının hazırlanmasına yönələcək.

PwC İstedadlar Klubu

PwC Akademiyası universitet tələbələrinin əsas
biznes bacarıqlarının inkişafına yönəlmiş sosial
yardım proqramı olan PwC İstedadlar Klubuna
ikinci dəfədir ki, keçirilən qəbulu yekunlaşdırır.
PwC İstedadlar Klubunun üzvləri PwC-ın nüfuzlu
müştərilərinin birində 3 aylıq staj təcrübəsi daxil
olmaqla pulsuz 6 aylıq təlim proqramı keçəcəklər.
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