
Güzəştli vergi tutulan
yurisdiksiyaların siyahısı

Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və

ərazilərin siyahısı (“Siyahı”)
Prezidentin 11 iyul tarixli fərmanı ilə
təsdiq edilmişdir.

Qeyd edək ki, yuxarıda qeyd edilən
yurisdiksiyalardan hər hansı birində

qeydiyyatdan keçmiş və ya təsis edilmiş
şəxslər ilə hər bir belə şəxs üzrə dəyəri il
ərzində 500,000 manatdan artıq olan
əməliyyatlarına Azərbaycan Transfert
Qiymətləri qaydaları tətbiq ediləcəkdir.

Eyni zamanda, əgər hər hansı rezident
yuxarıda sadalan yurisdiksiyalardan
birində gəlir əldə edən şəxsin
səhmlərinin 20%-dən çoxuna bilavasitə
və ya dolayısı ilə sahibdirsə, Nəzarətdə

olan Xarici Şirkətlər (“NXŞ”)
qaydalarına əsasən həmin rezident belə
gəlir üzrə hesabat verməli və vergi
ödəməlidir.

Güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ya
ərazilərin siyahısı hər il üçün təsdiq
edilir.

Siyahıya əsasən, aşağıdakı ölkələr və

ərazilər güzəştli vergi
tutulanyurisdiksiyalar hesab edilir:
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İkiqat Vergitutmaya dair beynəlxalq
sazişlərin yeni inzibatçılıq qaydaları

Vergilər Nazirliyi İkiqat Vergitutmaya dair
beynəlxalq sazişlərin yeni qaydalarını (“Qaydalar”)
təsdiq etmişdir. Yeni qaydalar köhnə qaydaları
əvəzləyərək 1 iyul 2017-ci il tarixindən qüvvəyə

minmişdir.

Qaydalar bir neçə mühüm yenilikləri nəzərdə tutur.
Biz Qaydaları diqqətlə nəzərdən keçiririk və növbəti
buraxılışda bu barədə daha ətraflı məlumat verəcəyik.

Gömrük Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi
haqqında Qanun layihəsi

Qanun layihəsi gömrük bildirişlərinin və ərizələrinin
elektron formada təqdim edilməsinə şərait yaradır.
Bundan əlavə, dəyişikliyə əsasən, yük daşınmasına
dair bəyannamə (malların yenidən yüklənməsi üçün
nəzərdə tutulan yeganə sənəd) anlayışı Məcəllədən
yığışdırılmışdır.

İşsizlikdən sığorta haqqında Qanun layihəsi

Qanun layihəsi əmək bazarında insanların sosial
sığorta məsələlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi
daşıyır. Layihəyə əsasən, sığortaolunan tərəfindən
ödənilən sığorta haqqı üzrə - işçinin əmək haqqının
0,5 faizi, sığortaedən tərəfindən ödənilən sığorta
haqqı üzrə - hesablanmış əməyin ödənişi fondunun
0,5 faizi həcmində məbləğ ödəniləcək. İşdən azad
edilmiş şəxslər Azərbaycan Respublikası Əmək və

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət
Məşğulluq Xidmətində qeydiyyata alınmalıdır.
Qeydiyyatdan sonra həmin şəxsə 6 ayadək sığorta
ödənişi verilir və uyğun işin tapılması üçün təkliflər
verilir. Təzminatın məbləği işçinin əmək stajından
asılıdır.

Dövlət Reklam Agentliyinin yaradılması
haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı

Ölkə ərazisində açıq məkanda reklam daşıyıcılarının
yerləşdirilməsi, həmin reklam daşıyıcıları üzərində

yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan reklamların istehsalı
və yayımlanması sahəsində vahid tənzimləməni və

nəzarəti təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi”
("Agentlik") publik hüquqi şəxs yaradılsın. Prezident
Administrasiyasına həmin publik hüquqi şəxsin
nizamnaməsinin layihəsini və təsisçisinin
səlahiyyətlərini həyata keçirənlər barəsində təkliflərin
hazırlanması tapşırılmışdır.
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