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alıcının rəyi əsasında müəyyən olunmuş 2013-
2000-ci ildən başlayan “Global Tax Monitor (G
sektorlar üzrə bölgü əsasında aparıcı şirkətlərin
agentliyi tərəfindən aparılan müstəqil bir sorğu
şirkətlərin əsas qərar qəbul edən şəxsləri (Mali
hər il 3,000-dən artıq aparılan telefon müsahibə
müştərilərə göstərilən xidmətlər, eləcə də brend
təqdim edilir. 

Redaktor üçün qeydlər:

PwC Azәrbaycan müxtәlif sahәlәrdә audit, vergi, hü
çalışan 100-dәn artıq peşәkar mütәxәssis öz fikirlәr
üçün yeni perspektivlәr yaradır vә praktiki mәslәhә
sәhifәsinә müraciәt edin.   

PwC şirkətlərə və insanlara qazanmaq istədikləri də
fəaliyyət göstərən və audit, vergi və məsləhət xidmə
məqsəd qoyan 180,000-dən artıq insanın cəmləşdiy
bizimlə bölüşün və əlavə məlumat üçün saytımıza d
və/və ya bu şəbəkəyə üzv olan və hər biri müstəqil 
Daha ətraflı məlumat üçün: www.pwc.com/structur

 
“The Global Tax Monitor” PwC şirkətini vergi
xidmətləri sahəsində Mərkəzi və Şərqi Avropa 
Regionunda aparıcı məsləhətçi şirkət kimi 

tanıyır.  
“The Global Tax Monitor” PwC şirkətini nüfuzuna görə 
vergi xidmətləri sahəsində Mərkəzi və Şərqi Avropa 
Regionunda rəqib şirkətləri arasında aparıcı məsləhətçi 
şirkət kimi tanıyır.   

Həmin nəticələr, Mərkəzi və Şərqi Avropa Regionunda, 
Nizami Street

www.pwc.com/az

cü ilin sonuna olan Q1 rəqəmlərə əsaslanır.  
TM)” vergi xidmətləri bazarında qlobal, regional və 
 rəqabətə davamlılığını müəyyən edən TNS tədqiqat 
dur. Bu sorğu dünyanın 37 aparıcı bazarında 
yyə direktorları və Vergilər üzrə direktorlar) arasında 
lərinə əsaslanır. Bunun nəticəsində şirkətin nüfuzu, 
in sağlam durumu ilə bağlı ətraflı qiymətləndirmə 

quq vә mәslәhәt xidmәtlәri göstәrir. PwC Bakı ofisindә 
ini, tәcrübәsini vә çözümlәrini bölüşәrәk müştәrilәrimiz 
tlәr verir. Daha әtraflı mәlumat üçün: www.pwc.com/az

yəri yaratmağa kömək edir. Biz dünyanın 158 ölkəsində 
tləri sahəsində keyfiyyətin təmin edilməsini qarşısına 

i şirkətlər şəbəkəsiyik. Sizi maraqlandıran məsələləri 
axil olun: www.pwc.com. "PwC" dedikdə PwC şəbəkəsi 
hüquqi şəxs olan bir və ya bir neçə şirkət nəzərdə tutulur. 
e

nümunə olaraq, vergi xidmətlərindən istifadə edən 320  
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