
Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər

Dəyişikliklərə əsasən, fiziki şəxsin fərdi
istehlakı üçün 1.5 litr alkoqollu içkinin
və 200 ədəd siqaretin idxalı aksizdən
azad ediləcək. Qeyd edək ki, bu norma
əvvəllər müvafiq olaraq 3 litr və 600 ədəd
siqaret idi.

“E-visa” sistemində yenilik

"E-visa" elektron viza sisteminə "əmək
vizası" seçimi əlavə edilmişdir. Həmin
andan etibarən, Azərbaycan ərazisində

haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq məqsədi ilə ölkəyə gəlmək fikrində

olan əcnəbilərin elektron viza sistemi
vasitəsi ilə əmək vizası üçün müraciət edə

bilmək imkanı yaranmışdır. Qeyd etmək
istərdik ki, əvvəllər adıçəkilən viza
növünü əldə etməyin yeganə üsulu
Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər
Nazirliyi və Azərbaycanın aidiyyəti
ölkədəki səfirliyi vasitəsi ilə edilmiş
müraciət idi.“

“Ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanunu

Yeni qəbul edilən Qanun təsərrüfat
fəaliyyətinin və başqa fəaliyyət
növlərinin, habelə strateji sənədlərin və

ərazi planlaşdırılması sənədlərinin
reallaşdırılmasının ətraf mühitə və insan
sağlamlığına təsirinin qiymətləndirilməsi
prosesinin hüquqi, iqtisadi, təşkilati
əsaslarını müəyyən edir və bu sahədə

yaranan münasibətləri tənzimləyir.
Qanuna əlavə olaraq, ətraf mühitə təsirin
qiymətləndirilməsi tələb olunan fəaliyyət
növlərinin siyahısı da qəbul edilib.

PwC Akademiyasından yeni
e-təlim həlləri

PwC Akademiyasının təşkil etdiyi BMHS
üzrə e-təlim kursları BMHS
standartlarına dair ümumi məlumat əldə

etmək üçün mükəmməl vasitədir. E-
təlimlər interaktiv və tədris
materiallarından istifadə etməklə
praktiki məşğələlər formasında keçirilir.
Bu məşğələlər təcrübəli mütəxəssislər
tərəfindən ingilis və rus dillərində

aparılır. E-təlimlər tədris prosesini
asanlaşdırmaq və təlim iştirakçıları ilə
ünsiyyəti artırmaq üçün səsli keçirilir.

Nə üçün PwC Akademiyasının e-təlim
kurslarını seçirsiniz?

• Evinizdən çıxmadan elektron təlim
materiallarından sürətli, asan və

çevik istifadə imkanı
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• Təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən
hazırlanmış interaktiv tədris
materiallarından istifadə

• E-təlim vaxtının yarısı praktiki məşğələlər
şəklində keçirilir

Ətraflı məlumat üçün, aşağıdakı linkə daxil ola
bilərsiniz:

https://www.pwc.com/az/en/services/corporate
-training/ifrs-e-learning-courses.html

PwC Azerbaijan IPO, Korporativ
idarəetmə və listinq mövzusunda biznes
seminarda iştirak etmişdir

11 iyul 2018-ci il tarixində PwC Azərbaycanın
Kapital Sövdələşmələri Praktikasının Rəhbəri,
Vüqar Axundov Bakı Fond Birjasının (BFB)
Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi
Fondu (AZPROMO) ilə Bakı Biznes Mərkəzində

birgə təşkil etdiyi “IPO, Korporativ idarəetmə və

listinq” mövzusunda biznes semirda çıxış
etmişdi.

Öz çıxışında Vüqar şirkətlərin səhmlərini bazara
çıxartmadan öncə nəzərə almalı olduqları
amillər, uğurlu IPO üçün hazırlıq və

planlaşdırmanın əhəmiyyəti və həmçinin bu
prosesin üstünlükləri və mənfi cəhətləri barədə

danışmışdır.

PwC-də, bizim otuzdan artıq ölkədə IPO
prosesinin hər bir mərhələsində sizi dəstəkləmək
üçün geniş təcrübəyə, bazar biliklərinə və

bacarıqlara malik 500-ə yaxın peşəkar
mütəxəssisdən ibarət komandamız fəaliyyət
göstərir.
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