
“Azərbaycan Respublikası
Miqrasiya Məcəlləsinə
dəyişikliklər edilməsi
haqqında” Qanun layihəsi

Qanun qəbul olunarsa, əcnəbilər və

vətəndaşlığı olmayan şəxslər
Azərbaycan Respublikasında daimi
yaşama icazəsinin alınması (və ya
müddətinin uzadılması) üçün
aşağıdakı sənədlər artıq təqdim
etməyəcəklər:

- Ailə tərkibi haqqında arayış;

- Nikah haqqında şəhadətnamənin
notarial təsdiq olunmuş surəti;

- Həmin şəxslərin peşə ixtisası
olduğu təqdirdə, bunu
təsdiqləyən sənədlərin notarial
təsdiq olunmuş surətləri.

Həmçinin, iş icazəsinin alınması
üçün, başqa əsaslarla Azərbaycan
Respublikasında olan əcnəbinin və

ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin
ölkədə qalmasına hüquq verən
sənədin surəti artıq tələb
edilməyəcək.

“Elektron xidmət növlərinin
Siyahısı”na dəyişiklərin
edilməsi barədə Nazirlər
Kabinetinin qərarı

Nazirlər Kabinetin bu qərarı ilə
Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində

aşağıdakı elektron xidmətlər
yaradılacaq:

- Notariat hərəkətləri, apostilin
verilməsi və vətəndaşlıq vəziyyəti
aktlarının dövlət qeydiyyatı ilə
əlaqədar ödənişlərin internet
vasitəsilə ödənilməsi;

- Məhkəmə rüsumlarının
ödənilməsi;

- İqtisadi mübahisələr üzrə

elektron imza ilə təsdiq edilmiş iddia
ərizələrinin və digər sənədlərin
verilməsi və alınması;

- İqtisadi mübahisələr üzrə

işlərdə iştirak edən şəxslərə həmin
məhkəmə işləri üzrə məhkəmə

baxışının gedişatı barədə məlumatın
verilməsi;

- Əmr icraatı üzrə elektron imza
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ilə təsdiq edilmiş ərizələrin və digər sənədlərin
verilməsi və alınması.

Vergi mübahisələri üzrə məhkəmə

praktikası

1. Bank vergi orqanına qarşı

İddianınməbləği: təxminən 121 min manat

Məhkəmə instansiyası: Ali Məhkəmə

Qərarın tarixi: 19 yanvar 2017

Predmet: Bazar qiyməti

İş: Bank A bank B-yə Mərkəzi Bankın müəyyən
etdiyi banklararası kredit faizindən aşağı faizlə
kredit verib. Vergi orqanı bu əməliyyata bazar
qiyməti tətbiq etməklə, bank A-ya vergi
hesablayıb.

Məhkəmə qərarı: Məhkəmə bankın xeyrinə

qərar çıxarmaqla, bildirib ki, maliyyə xidmətləri
bazar qiymətinin tətbiq edildiyi digər
xidmətlərdən fərqlənir.

Vergi qanunvericiliyinə görə, əgər vergi
ödəyicisinin 30 gün ərzində eyni cinsli
xidmətlərlə bağlı tətbiq etdiyi qiymətlər 30%
(aşağı və yuxarı) dərəcəsində fərqlənərsə, bazar
qiyməti tətbiq edilməklə vergi hesablana bilər.
Lakin indiki halda, bank A bank B-yə verdiyi
kreditdən 30 gün müddətində başqa bir banka
kredit verməyib.
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