
“Dövlət rüsumu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər

Dəyişikliklərə əsasən, malın (xidmətin,
işin), prosesin, idarəetmə sisteminin və

işçi heyətinin müvafiq standartda,
texniki reqlamentdə və digər normativ
hüquqi aktda müəyyən olunmuş
tələblərə uyğunluğu barədə sertifikatın
verilməsi üçün 20 AZN məbləğində

dövlət rüsumu tətbiq olunub.

Uyğunluğu qiymətləndirən qurumun
(uyğunluq qiymətləndirilməsinin
keçirilməsi üçün müvafiq lisenziyaya
malik olan qurum) akkreditasiya
olunması barədə attestatın verilməsi
üçün 20 AZN məbləğində dövlət
rüsumu ödəməlidir.

Azərbaycan Respublikasında
biznes mühitinin əlverişliliyinin
artırılmasına dair Tədbirlər
Planı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycan Respublikasında biznes
mühitinin əlverişliliyinin artırılması və

beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin
mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması
ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında
Tədbirlər Planının tətbiq edilməsini
təsdiq etdi. Tədbirlər Planı aşağıdakı
sahələri əhatə edir:

- Maliyyə bazarlarının inkişafı və

kreditlərin əlçatanlığı;

- Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi
göstəricilər;

- Əmək bazarı;

- Fiziki infrastruktur;

- Müqavilələrin icrası,
mübahisələrin həlli, müəssisənin
bağlanması və müflisləşmə, məhkəmə

sistemi və hüququn aliliyi;

- Korporativ idarəetmə,
investisiyalar, investorların
maraqlarının qorunması;

- Xarici ticarət və ticarət tarifləri;

- İnsan kapitalı;

- Əmtəə bazarının səmərəliliyi və

rəqabət;

- Texnologiya və innovasiyalar;

- Vergi və hesabatlılıq;

- Sərhəddə ticarət;

- Səhiyyə sistemi;

- Elektrik təchizatı şəbəkələrinə

qoşulma;

- Tikintiyə icazələrin verilməsi;

- Korrupsiya və şəffaflıq;

- Əmlakın qeydiyyatı;

- Cinayətkarlıqla mübarizə ilə bağlı
xərclər.

PwC Azerbaijan Times
19 saylı Buraxılış

İyun 2017

Buraxılışın əsas xəbərləri:

• “Dövlət rüsumu haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
Qanununda dəyişikliklər

• Azərbaycan Respublikasında 
biznes mühitinin 
əlverişliliyinin artırılmasına
dair Tədbirlər Planı

• Azərbaycan Respublikası Əmək 
Məcəlləsinə dəyişikliklərin
edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Qanunu

• Azad iqtisadi zonalar 
yaradılması işinin 
sürətləndirilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Burada əks olunan məlumatlarla bağlı hər hansı 

bir sual yaranarsa, Marketinq və Kommunikasiya 

məsələləri üzrə Menecer Aysel Süleymanova ilə 

əlaqə saxlaya bilərsiniz.

aysel.suleymanova@az.pwc.com

PwC Azərbaycan

Landmark Ofis Plaza III, 12-ci mərtəbə

90A Nizami küçəsi

Bakı AZ1010, Azərbaycan

Tel:  +994 12 497 2515 

Faks: +994 12 497 7411

www.pwc.com/az

© 2017 PwC. Bu xəbərdə əks olunan

informasiya 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.

mailto:aysel.suleymanova@az.pwc.com
http://www.pwc.com/az
https://www.linkedin.com/in/pwc-azerbaijan-445825ab?trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://www.linkedin.com/in/pwc-azerbaijan-445825ab?trk=nav_responsive_tab_profile_pic
https://www.facebook.com/PwCAzerbaijan/
https://www.facebook.com/PwCAzerbaijan/


PwC Azerbaijan Times

İyun 2017

Biznes Mühitinin Əlverişliliyinin Artırılması üzrə

Komissiya Tədbirlər Planını həyata keçirilməsi üzrə

cavabdeh təyin olunub.

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə
dəyişikliklərin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Qanunu

“PwC Azerbaijan Times”-ın 18-ci buraxılışında qeyd
olunan Qanunun layihəsi Milli Məclisdə birinci
oxunuşdan keçdi.

Birinci oxunuş zamanı aşağıdakı dəyişikliklər qəbul
olundu:

• Müddətli əmək müqaviləsi tərəflərin razılaşdığı
hər hansı müddətə bağlanıla bilər. Öncə belə müddət
5 il ilə məhdudlaşmışdır.

• Əmək müqaviləsinə işəgötürənin təşəbbüsü ilə
xitam verildiyi halda işçilərə ödənilən təzminatın
məbləği və xəbərdarlıq müddəti, eyni zamanda
xəbərdarlıq müddəti əvəzi təzminatın məbləği işçinin
həmin şirkət daxilində əmək stajından asılıdır.

Azad iqtisadi zonalar yaradılması işinin
sürətləndirilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı
şəhərinin Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində azad
iqtisadi zonanın yaradılması işlərinin
sürətləndirilməsi üçün İşçi qrupu yaradıb. İşçi
qrupuna, azad iqtisadi zonaların yaradılması ilə bağlı
hazırlanmış qanun layihəsinin ekspertizasını
keçirməklə, dövlətin mənafelərinin və investorların

qanuni maraqlarının tarazlı şəkildə nəzərə alınmasını
təmin edən sənədin yekun variantını hazırlayıb
təqdim etmək tapşırılıb.

19 saylı Buraxılış
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Əmək stajı
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