
“Hüquqi şəxslərin dövlət
qeydiyyatı və dövlət reyestri
haqqında” Qanunda
dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının
Qanunu

Dəyişikliklərə əsasən, artıq xarici
investisiyalı hüquqi şəxslərin
elektron qaydada qeydiyyatı
mümkün olacaq. Belə ki, xarici
investisiyalı məhdud məsuliyyətli
cəmiyyətin elektron dövlət
qeydiyyatının həyata keçirilməsi
üçün əcnəbi və ya vətəndaşlığı
olmayan şəxs müvafiq icra
hakimiyyəti orqanının internet
informasiya ehtiyatında
yerləşdirilmiş elektron ərizə
formasını dolduraraq gücləndirilmiş
elektron imza ilə təsdiq edir.
Elektron dövlət qeydiyyatı zamanı
təsisçi (təsisçilər) fəaliyyət sahəsi
barədə məlumatı bəyan edir, özü
tərəfindən daxil edilmiş
məlumatlara əsasən proqram
təminatı tərəfindən hazırlanmış
nizamnamə ilə real vaxt rejimində
tanış olur və onu gücləndirilmiş
elektron imza ilə təsdiq edir.

“Açıq hökumətin təşviqinə dair
2016-2018-ci illər üçün Milli
Fəaliyyət Planı”nda dəyişiklik
edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı

Sərəncamla “Milli fəaliyyət planı”na
yeni hissə əlavə edilmişdir. Hasilat
sənayesində şəffaflığın artırılması
məqsədilə beynəlxalq prinsiplərə
uyğun olaraq, hasilat sənayesində
şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə
tədbirlər görülməsi, qeyri-hökumət
təşkilatları, özəl sektorun
nümayəndələri və müstəqil
ekspertlərlə əməkdaşlığın davam
etdirilməsi müəyyən edilmişdir.
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İş: Fərdi sahibkar mülkiyyətində olan daşınmaz
əmlakını satır. Vergi orqanı isə mülkiyyətçinin bu
halında, bu fəaliyyətin vergiyə cəlb edilməli
olduğu iddia edərək ona vergi hesablayır.

Məhkəmə qərarı: Ali məhkəmə sahibkarın
mövqeyini dəstəkləmişdir. Məhkəmə bildirmişdir
ki, bu kimi işlərdə məhkəmələr satılan daşınmaz
əmlakın sahibkarlıq məqsədləri üçün satılıb-
satılmadığını müəyyən etməlidirlər.

Vergi qanunvericiliyinə əsasən, daşınmaz əmlakın
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə satılıb-satılmadığından
asılı olaraq, hesablanan vergi məbləğləri də
dəyişir.
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