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1. Xarici şirkətin Azərbaycan
Respublikasındakı Filialı vergi
orqanına qarşı

İddianın məbləği: təxminən 8.5 milyon
manat

Məhkəmə instansiyası: Ali Məhkəmə

Qərarın tarixi: 21 fevral 2017

Predmet: ƏDV əvəzləşdirilməsi

İş: Xarici şirkət Azərbaycanda mühüm
yol tikintisi layihəsi üçün müqavilə
əsasında cəlb edilib və öz fəaliyyətinin
Azərbaycanda aparılması üçün filial
(bundan sonra – Filial) yaradıb. Filial
layihə çərçivəsində yerli subpodratçı
şirkətdən xidmətlər satın alıb.
Subpodratçının Filiala təqdim etdiyi
elektron vergi hesab-faktura əsasında
Filial əsas məbləğ üzrə ƏDV vəsaitini
subpodratçıya köçürsə də, əsas məbləğin
nağdsız qaydada ödənildiyini təsdiq edən
sənədi vergi yoxlaması zamanı
yoxlayıcıya təqdim edə bilməyib.

Tərəflərin mövqeyi: Filial əsas məbləğin
xarici şirkət tərəfindən nağdsız qaydada
ödənildiyini iddia edir. Vergi orqanı isə

əsas məbləğ əməliyyatını - əvəzləşdirilmiş
ƏDV-ni ləğv edərək Filiala vergi

hesablayıb və bu zaman, xarici şirkəti və

onun Filialını ayrı-ayrı hüquqi şəxslər
hesab edir.

Məhkəmə qərarı: Birinci və ikinci
instansiya məhkəmələri Filialın xeyrinə

qərar çıxarmaqla vergi orqanının
mövqeyini təmin etməyib. Ali Məhkəmə

isə şikayət verilmiş apellyasiya qərarını
ləğv edərək, onu yenidən baxılması üçün
geri göndərib. Ali Məhkəmə hesab
etmişdir ki, xarici şirkət və onun Filialı
vergi qanunvericiliyi baxımından ayrı-
ayrı şəxslərdir. Bizim halda, əsas məbləğ
bir vergi ödəyicisi tərəfindən, əsas
məbləğə ƏDV isə digər vergi ödəyicisi
tərəfindən ödənilmişdir. Halbuki, vergi
qanunvericiliyi üzrə ƏDV
əvəzləşdirilməsi əsas məbləğin və ona
ƏDV-nin ayrı-ayrı vergi ödəyiciləri
tərəfindən ödənilməsini nəzərdə tutmur.

PwC Azərbaycanın 2-ci İllik CEO
Araşdırması: Dünya ilə bərabər
Transformasiya

15 mart 20180-ci il tarixində, PwC
Azərbaycan özünün 2-ci İllik CEO
Araşdırmasının təqdimatını keçirmişdir.
Sorğunun əsas nəticələri CEO-lar, yüksək
vəzifəli şəxslər, dövlət rəsmiləri və

diplomatların qatıldığı tədbirdə biznes və

kütləvi informasiya vasitələrinə təqdim
edilmişdir.
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Azərbaycan hesabatı Davosda keçirilən Dünya
İqtisadi Forumunda təqdim olunan PwC-nin 21-
ci İllik Qlobal CEO Sorğusunun bir hissəsidir.
Sorğuda Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı
sektorlarında fəaliyyət göstərən 40 özəl və dövlət
şirkətinin CEO-ları iştirak edib, iqtisadi
tendensiyalara, biznes məsələləri və imkanlarına
dair fikirlərini bölüşüblər.

Qlobal və yerli səviyyədə CEO-lar arasında
müşahidə olunan nikbinlik göstəricisi 2010-cu
ildən bu günə kimi ən yüksək səviyyədədir və

sonuncu sorğudan sonra iki dəfəyə qədər artıb.
İqtisadiyyatın və əmtəə qiymətlərinin
sabitləşməsi, ölkələrin institusional islahatlar və

diversifikasiyanın başlaması fonunda CEO-lar
qısa və orta müddətli inkişaf perspektivlərini
görürlər. Son böhran proseslərin pozulmasına
gətirib çıxardı və eyni zamanda dəyişikliyin əsas
katalizatoru kimi çıxış etdi, habelə həm özəl, həm
də dövlət sektoru müəssisələrinə müsbət təsir
göstərərək onları strategiyalarını və biznes
modellərini yenidən nəzərdən keçirməyə məcbur
etdi.

Bu mövzu barədə daha ətraflı məlumat üçün,
aşağıdakı linkə daxil olub hesabatımızı oxuya
bilərsiniz:

https://www.pwc.com/az/en/publications/asset
s/PwC_Azerbaijan%27s_2nd_Annual_CEO_Su
rvey_AZE.pdf
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