
“Şəhərsalma fəaliyyətinin
tənzimlənməsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
Fərmanı

Fərmana əsasən, yerli icra hakimiyyəti
orqanları yalnız tikinti layihəsinin
şəhərsalma sənədlərinə uyğunluğu barədə

Azərbaycan Respublikası Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin
rəyi olduqda tikintiyə icazə verirlər.
Həmçinin, yerli icra hakimiyyəti
orqanları və bələdiyyələr tikinti
məqsədləri üçün torpaq sahələri
ayırarkən (məlumatlandırma icraatı
qaydasında yaşayış evlərinin tikintisi
üçün ayrılan torpaq sahələri istisna
olmaqla) həmin torpaq sahəsində həyata
keçirilməsi nəzərdə tutulan tikinti
niyyətinin müvafiq ərazinin şəhərsalma
sənədlərinə uyğunluğu barədə rəyi
Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi verir.

Dövlət informasiya ehtiyatları və
elektron hökumət ilə bağlı
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
“Dövlət informasiya ehtiyatları və

sistemlərinin formalaşdırılması,

aparılması, inteqrasiyası və

arxivləşdirilməsi Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi və elektron hökumətlə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında Fərman imzalayıb.
Fərman ilə, dövlət informasiya ehtiyatları
və sistemlərində müvafiq sahə üzrə

toplanan məlumatların sistemliyini təmin
etmək, dövlət informasiya ehtiyatları və

sistemləri arasında məlumat
mübadiləsinin səmərəliliyini artırmaq və

əhaliyə elektron xidmətlərin
göstərilməsində idarəetməni
optimallaşdırmaq məqsədi ilə Elektron
Hökumət İnformasiya Sisteminin (EHİS)
ilkin olaraq aşağıdakı altsistemləri
yaradılıb:

• Kommunal Xidmətlər Vahid
İnformasiya Sistemi;

• Sosial Xidmətlər Vahid İnformasiya
Sistemi;

• Aqrar Xidmətlər Vahid İnformasiya
Sistemi.

PwC Azərbaycan müştərilərə mobil
işçi qüvvəsinin yaradılmasına
kömək edir
13 sentyabr 2018-ci il tarixində PwC
Azərbaycan şirkətinin Vergi Hesabatlığı
qrupu xarici mütəxəssislər üçün İşçilərin
Beynəlxalq Yerdəyişmə xidmətləri ilə
bağlı təlim keçirmişdir.
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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

Marketinq və Kommunikasiya məsələləri üzrə Rəhbər

Aysel Süleymanova

aysel.suleymanova@pwc.com
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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.

Buraxılışın əsas xəbərləri:

• “Şəhərsalma fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

• Dövlət informasiya ehtiyatları 
və elektron hökumət ilə bağlı 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

• Beynəlxalq Yerdəyişmə

xidmətlərinin müştərilər üçün
asandlaşdırılması

• PwC Akademiyası
“İnvestisiya Modelinin
Təhlili” mövzusunda mastre-
klass təşkil edir

• PwC Akademiyası “Effektiv
komandaların yaradılması” 
mövzusunda master-klass
təşkil edir

http://www.pwc.com/az
https://www.linkedin.com/in/pwc-azerbaijan-445825ab?trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://www.facebook.com/PwCAzerbaijan/
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Təlim çərçivəsində vergi rezidenti statusunun
müəyyənləşdirilməsi, vergi bəyannamələrinin
hazırlanması və işçilər təyinatlarını
tamamladıqdan sonra onların vergi orqanlarından
deregistrasiyası prosesi kimi mövzular nəzərdən
keçirilmişdir. Təlim zamanı işçilər vergi
sorğularını doldurmuş, xarici mütəxəssislərlə
PwC-nin İşçilərin Beynəlxalq Yerdəyişmə qrupu
arasında məlumat mübadiləsi üzrə onlayn portal
ilə tanış olmuşlar. PwC-nin Vergi Hesabatlığı
qrupu həmçinin işçilərin vergi öhədliklərinə dair
bir sıra suallarını cavablandırmışdır.

PwC-nin məqsədi beynəlxalq yerdəyişməni
sifarişçilər üçün asanlaşdırmaqdan ibarətdir. Biz
138 ölkədə İnsan Resursları və Təşkilatlar (P&O)
sahəsində çalışan 10,000-dən artıq
mütəxəssislərimizlə birlikdə son 2 ildə 76%-i
“Global Fortune 500” siyahısına daxil olmaqla
17.500-dən artıq sifarişçiyə xidmət göstərmişik.
PwC Azərbaycan vergi ödənişləri ilə bağlı xərclərin
azaldılması məqsədilə bütün dünyada beynəlxalq
işçilərin menecmenti, onların ölkəyə gəlməzdən və

ölkəni tərk etməzdən sonrakı vergi
məsləhətləşmələri, Azərbaycanda fiziki şəxslərin
vergi bəyannamələrinin doldurulması, həmçinin
ölkəyə qayıtma prosesinə davamlı dəstək kimi
xidmətləri göstərir.

PwC Akademiyası “İnvestisiya Modelinin
Təhlili” mövzusunda mastre-klass təşkil
edir

Şirkətlər üçün investisiya layihəei kapital xərcləri
və daha uzun müddət ilə fərqlənən ciddi bir işdir.
Hər iki amil qeyri-müəyyənlik və layihə risklərini
artırır. Layihənin məqsədinə nail olmaması
ehtimalı ilkin mərhələdə maksimaldır, layihənin
tamamlanması mərhələsində minimaldır, bu isə,
İnvestisiya Modelinin Təhlil Edilməsi əhəmiyyətini
artırır.

Master-klass aşağıdakıları əhatə edəcək:

1. Layihənin maliyyə modelinin yaradılmasının
əsas prinsipləri

2. İnvestisiyadan əvvəl keçirilən auditin
məqsədləri

3. Qeyri-realistik layihə fərziyyələrinin müəyyən
edilməsi

4. Kiçik qruplarda praktiki tapşırıq.

Müddət: 2.5 saat;

Məruzəçi: Svetlana Zasuxina, Baş Menecer, PwC
Akademiyası, Rusiya;

Tarix və vaxt: 1 noyabr 2018-ci il, 19:00 - 21:30;

Yer: The Landmark Hotel Baku, -1-ci mərtəbə;

Dil: İngilis /Rus;

İştirak haqqı: ödənişsizdir.

Qeydiyyat üçün PwC Akademiyasının Meneceri
Sevinc İmanova ilə əlaqə saxlayın (+994 050 278
62 33; elektron ünvan:
sevinj.alekperova@pwc.com)

PwC Akademiyası “Effektiv komandaların
yaradılması” mövzusunda master-klass
təşkil edir

Master-klass zamanı effektiv qrupların inkişafına
dair müxtəlif perspektivlərin təklif edilməsi üçün
nəzəriyyə və modellər nəzərdən keçiriləcək.
Master-klass qrupların formalaşdırılması, inkişafı,
eləcə də layihələrin təkmilləşdirilməsi üçün
təsiretmə və kommunikasiya bacarıqları
mövzularını əhatə edəcək.

Master-klass əsasən orta səviyyə rəhbərləri və

qrup rəhbərləri üçün nəzərdə tutulur.

Master-klass aşağıdakıları əhatə edəcək:

• Liderlik üslubları

• Qrupunuzun motivasiyası üçün qaydalar və

qadağalar

• Mən özümü necə görürəm və digərləri nə

söyləyə bilər

• Mükəmməl lider necə formalaşır

• Məşğul lider üçün kouçinq

Məruzəçi: Jan Stepan, Liderliyin İnkişafı və

Kouçinq Akademiyasının Lideri, PwC Avrasiya

Tarix və vaxt: 18 oktyabr 2018-ci il, 10:00 – 17:00

Yer: JW Marriott Absheron Baku;

Dil: İngilis;

İştirak haqqı: bir nəfər üçün - 400 AZN (ƏDV
daxil olmaqla);

Qeydiyyat üçün PwC Akademiyasının Meneceri
Sevinc İmanova ilə əlaqə saxlayın (+994 050 278
62 33; elektron ünvan:
sevinj.alekperova@pwc.com)
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