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 22 aprel 2019-cu il tarixində “Banklar 
haqqında” və “Mühasibat uçotu haqqında” 
qanunlarına dəyişikliklər edilmişdir.

 Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətin elektron dövlət qeydiyyatının
tətbiqinə başlanılıb.

 “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə

gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların 

aksiz dərəcələri”nə dəyişikliklər edilmişdir. 



Issue №5

April 2019 

PwC Azerbaijan Tis
07 saylı Buraxılış

May 2019 

PwC Azerbaijan Times

22 aprel 2019-cu il tarixində “Banklar haqqında” və “Mühasibat uçotu haqqında” 
qanunlarına dəyişikliklər edilmişdir.

“Banklar haqqında” qanuna edilmiş dəyişikliklərə əsasən, bankın baş mühasibi və ya bu vəzifələri icra edən şəxs peşəkar 
mühasib olmalıdır. Həmçinin, dəyişikliklərə əsasən banklarda “Mühasibat uçotu haqqında” qanunun tələblərinin təmin 
edilməsinə nəzarəti Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası həyata keçirir. Bundan əlavə,  göstərilmişdir ki, kredit təşkilatlarında 
mühasibat uçotu qaydaları və hesabatların forma, məzmunu və dövriliyi bundan sonra Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatasının yaratdığı qurum tərəfindən müəyyən edilir. 

Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron dövlət qeydiyyatının tətbiqinə
başlanılıb.

28 dekabr 2018-ci il tarixli “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunun tətbiqinə başlanılmışdır. Yerli investisiyalı
məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dövlət qeydiyyatını həyata keçirmək istəyən istifadəçilər elektron imza olmadan “İnternet 
Vergi İdarəsi”nə daxil olaraq elektron qeydiyyat sistemində FİN kod və mobil indentifikasiyadan keçəcəklər. Bundan sonra, 
qeydiyyat ərizəsinin məlumatları sistemə onlayn qaydada daxil edilməlidir. Bir prosedurla sənədlər təsdiqlənməklə VÖEN 
verilmə prosesi yekunlaşacaq. Prosedur çərçivəsində avtomatik olaraq əmək müqaviləsi bildirişləri məlumatlarının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin informasiya sisteminə göndərilməsi, vergi ödəyicisinin ƏDV məqsədləri üçün
qeydiyyata alınması, ona bankda hesab açmaq məqsədilə şəhadətnamə-dublikatın verilməsi təmin edilir.

“Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların 

aksiz dərəcələri”nə dəyişikliklər edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasinin Nazirlər Kabinetinin 12  aprel 2019-cu il tarixli qərarına əsasən, “Azərbaycan Respublikasının 

ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələri”nə dəyişikliklər edilmişdir. Edilmiş dəyişikliklər və

əlavələr aşağıdakılardır:

2710 19 210 1 reaktiv mühərriklər üçün TC-1 markalı

yanacaq

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 210 9 reaktiv mühərriklər üçün digər yanacaq 1 ton üçün 80 manat

2710 19 250 1 KO-20 markalı işıqlandırıcı kerosin və KT-2

markalı texniki məqsədlər üçün kerosin

1 ton üçün 1,0 manat

2710 19 250 9 digər məqsədlər üçün kerosin 1 ton üçün 80 manat


