
Neft-qaz sahəsində fəaliyyətin və
qeyri-dövlət sektorunun
meyarlarının təsdiq edilməsi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabineti 2019-cu il 18 fevral tarixli 56

nömrəli Qərarı ilə neft-qaz sahəsində

fəaliyyətin və qeyri-dövlət sektorunun

meyarlarını təsdiq etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsinə və Sosial sığorta haqqında
Qannunda son dəyişikliklərə və
əlavələrə əsasən, neft-qaz sahəsində
fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət
sektoruna aid edilən vergi
ödəyicilərində işləyən fiziki şəxslərin
muzdlu işdən aylıq gəlirlərinə 2019-cu
ilin 1 yanvar tarixindən etibarən 7 il
müddətində güzəştli vergiqoyma tətbiq
olunacaq. ( Bax, PwC Azerbaijan Times
20 saylı Buraxılış )

Neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və
dövlət sektoruna aid edilən vergi
ödəyicilərində çalışan işçilər qeyd
olunan vergi güzəştlərindən yararlana
bilməyəcəklər.

Nazirlər Kabinetinin qərarı
təsnifləşdirmə üçün növbəti meyarları
müəyyən edir:

1. Neft-qaz müəssisələri:

1.1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Şirkəti və onun strukturuna daxil
olan müəssisələr*;

*Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Şirkətinin strukturu Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin 2003-cü il
24 yanvar tarixli 844 nömrəli Fərmanı
ilə təsdiq edilmişdir.

1.2. hasilatın pay bölgüsü haqqında,
əsas boru kəməri haqqında və digər bu
qəbildən olan sazişlər üzrə podratçılar
və əməliyyat şirkətləri;

1.3. 1.1 və 1.2-ci yarımbəndlərində
göstərilən müəssisələrə təqdim olunan
mal, görülən iş və göstərilən xidmətlərə
görə əvvəlki təqvim ili ərzində əldə
olunan illik gəlirlərin (xərclər nəzərə
alınmadan) həcmi məcmu illik
gəlirlərin 50 faizindən çox olan xarici
və yerli subpodratçılar.
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Buraxılışda əks olunan məlumatlarla bağlı hər 
hansı bir sual yaranarsa aşağıdakı şəxslərlə əlaqə
saxlaya bilərsiniz:

Arif Quliyev, Vergi və Hüquq Xidmətləri 
Departamentinin Rəhbəri, İdarəedici Direktor
arif.guliyev@pwc.com

Elçin Məmmədov, Direktor, Hüquqi Praktikanın 
Rəhbəri
elchin.mammadov@pwc.com

Aysel Süleymanova, Marketinq və Kommunikasiya 
məsələləri üzrə Rəhbər
aysel.suleymanova@pwc.com
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Landmark Ofis Plaza III, 12-ci mərtəbə
90A Nizami küçəsi
Bakı AZ1010, Azərbaycan

Tel:  +994 12 497 2515 
Faks: +994 12 497 7411

www.pwc.com/az

© 2019 PwC. Bu xəbərdə əks olunan informasiya
yalnız ümumi məlumat xarakteri daşıyır və
hərtərəfli hüquqi analiz təşkil etmir. Məlumatların
dəqiqliyinə və 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.
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1.4. Təqvim ili ərzində yaradılan subpodratçılar

(qeydiyyatdan keçən vergi ödəyiciləri), ilin

əvvəlindən artan yekunla cəmi gəlirlərində

(xərclər nəzərə alınmadan) 1.1 və 1.2-ci

yarımbəndlərində göstərilən müəssisələrə

bağlanılan müqavilələr üzrə gəlirlərin (xərclər

nəzərə alınmadan) xüsusi çəkisi 50 faizdən çox

olduğu ayadək, əməkhaqqından gəlir vergisini

güzəştli dərəcələrlə tətbiq edə bilərlər. Növbəti

ayın 1-dən etibarən (növbəti aylar gəlirlərin

nisbətindən asılı olmayaraq) bu müəssisələr

təqvim ilinin sonunadək güzəşt hüququnu

itirəcəklər. Növbəti ildən bu müəssisələr mövcud

subpodratçı kimi, 1.3 yarımbəndində qeyd

olunan qaydanı əsas götürməlidirlər.

2. Dövlət sektoru müəssisələri:

2.1. dövlət adından yaradılan publik hüquqi
şəxslər;

2.2. büdcə təşkilatları;

2.3. dövlət büdcəsindən və dövlətə məxsus digər
fondlardan maliyyələşən digər orqan və
qurumlar;

2.4 səhmlərinin və ya paylarının 51 və daha artıq
faizi birbaşa və ya dolayısilə dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslər.

Bu Qərar 2019-cu il yanvarın 1-dən

etibarən qüvvəyə minir.

Azərbaycanda PwC Akademiyası "Qeyri-

maliyyə menecerləri üçün maliyyə”

mövzusunda yeni təlim elan edir.

Bu praktiki və interaktiv təlimin məqsədi təlim
iştirakçılarına çalışdıqları təşkilatların və
qrupların maliyyə vəziyyətini və fəaliyyətini təhlil
etmək və təkmilləşdirməkdə köməklik
göstərməkdir. Təlim iştirakçıları praktiki
nümunələrdən, qabaqcıl təcrübə və öz
təcrübələrindən istifadə etməklə, maliyyə
vəziyyəti haqqında hesabat, məcmu gəlir
hesabatı, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında
hesabat, hesablar və büdcə kimi əsas maliyyə
sənədləri haqqında məlumat əldə edəcəklər.
Bundan əlavə, iştirakçılar dövriyyə kapitalı,
büdcə, proqnozlaşdırma, investisiya
qiymətləndirmələri, əmsalların təhlili və s. kimi

maliyyə anlayışları ilə tanış olacaqlar. Proqram
hər bir mövzuya dair praktiki məşğələlərdən
ibarətdir.

Təlimin əsas mövzuları:

1. Maliyyə funksiyası haqqında ümumi
məlumat. Buraya nə daxildir?

2. Sektorlar üzrə maliyyə hesabatlarının
strukturu və təhlili

3. Maliyyə hesabatlarında seçilmiş sətir
maddələrinin mühasibat icmalı (debitor borclar,
kreditor borclar, mal-material ehtiyatları)

4. Əmsalların təhlili və şərhi

5. Dövriyyə kapitalının idarə edilməsi
əsaslarının təhlili

6. Büdcə və proqnozlaşdırma effektiv maliyyə
idarəetmə vasitəsidir

7. Xarici investisiya qərarları

8. Xəzinə əməliyyatları ilə bağlı müasir
məsələlər

Təlim detalları:

• Təlimin keçirilmə tarixi: 8-9 aprel 2019

• Təlimin keçirilmə vaxtı: 9:30- 17:30

• Təlimin keçirilmə dili: İngilis dili

• İştirak haqqı: hər bir iştirakçı üçün - 650
AZN (ƏDV xaric); 12 nəfərlik qrupdan ibarət
korporativ müştərilər üçün - 5,000 AZN (ƏDV
xaric)

Qeydiyyat və əlavə məlumat üçün:

Sevinc Ələkbərova:

+994 50 278 62 33

Sevinj.Alekperova@pwc.com
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