
Şəhərsalma fəaliyyəti sahəsində
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı

Fərman ilə Bakı şəhərinin inzibati
ərazisində tikinti obyektlərinin
tikintisinə və istismarına icazələrin
verilməsini (tikinti obyektlərinin
tikintisinə və istismarına icazələrin
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər
Kabineti və Mənzil İnşaatı Dövlət
Agentliyi tərəfindən verildiyi hallar
istisna olmaqla) Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və

Arxitektura Komitəsi həyata keçirəcək.
Qeyd edək ki, bu icazəni əvvəllər Bakı
şəhər İcra Hakimiyyəti verirdi.

Digər inzibati ərazi vahidlərində tikinti
obyektlərinə münasibətdə icazələri isə

yerli icra hakimiyyəti orqanları verəcək.

Gömrük yığımlarının
məbləğlərində dəyişikliklər

Nazirlər Kabinetinin 06 avqust 2018-ci
il tarixli, 344 nömrəli Qərarına əsasən,
malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə

görə gömrük yığımının məbləği
aşağıdakı kimi müəyyən edilib:

Həmçinin, gömrük ərazisinə gətirilən
(müvəqqəti gətirilməsi də daxil olmaqla)
yük və minik avtomobilləri,
mikroavtobus və avtobuslar üçün 30
manat, digər avtonəqliyyat vasitələri
üçün isə 25 manat gömrük yığımının
alınması müəyyən edilib.

PwC Azərbaycan Akademiyasının
BMHS haqqında yeniliklər üzrə
təlimi

Təlim çərçivəsində PwC-nin BMHS üzrə

ekspertləri sizi ən son qlobal maliyyə

meqatendensiyaları və onların
gündəmdə olan gələcək strateji və

taktiki məsələlərə təsiri haqqında
yeniliklərlə təmin edəcəklər. Bunlarla
yanaşı BMHS ilə bağlı qlobal və
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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.

Gömrük dəyəri 

(manatla)

Gömrük yığımı 

(manatla)

< 1000 15

1000 – 10 000 60

10 000 – 50 000 120

50 000 – 100 

000
200

100 000 – 500 

000
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500 000 – 1 000 

000
600

1 000 000 < 1000
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regional dəyişikliklər, 2018-ci və sonrakı dövrlər
üçün əsas BMHS standartları ilə bağlı məlumat
əldə edə biləcəksiniz və BMHS-in tətbiqinə təsir
edən əsas məsələlərdən xəbərdar olacaqsınız.

BMHS üzrə təşkil edilən konfransda müxtəlif
sektorlardan maliyyə mütəxəssisləri iştirak edir.
Konfrans audit mütəxəssisləri, maliyyə

direktorları, maliyyə nəzarətçiləri/menecerləri,
daxili auditorlar, mühasiblər və maliyyə

analitikləri ilə şəbəkələşmək üçün böyük
fürsətdir.

Bu konfrans, həmçinin BMHS sahəsində ən son
yeniliklərdən məlumatlı olmaq və bu
dəyişikliklərin təsirinə hazır olmaq istəyən bütün
peşəkarlar üçün də əlverişlidir.

Seminar 7-8 noyabr 2018 tarixlərdə ingilis
dilində keçiriləcəkdir:

İştirak haqqı:

1,200 AZN (ƏDV xaric).
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