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Azərbaycan Respublikası
qanunvericiliyində baş vermiş
dəyişikliklərə dair yenilənmiş bələdçi

Qanunvericilik üzrə
məlumat:
Hazırkı buraxılışda biz,
aşağıdakılar haqqında
qanunvericilikdə baş vermiş
dəyişikliklərin icmalını diqqətinizə
çatdırmaq istərdik:


Vergilər Nazirliyi tərəfindən
göstərilən
yeni
elektron
xidmətlər;



Sığorta şirkətləri tərəfindən
həyatın yığım sığortası üzrə
sığorta olunanlara borcun
verilməsi qaydaları.

Qanunvericilikdə baş vermiş
dəyişikliklər
 Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən yeni elektron
xidmətlər
2 mart 2014-cü il tarixdən etibarən dövlət orqanları tərəfindən
göstərilən elektron xidmətlərin siyahısı genişləndirilib. Belə ki,
Vergilər Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlərə
aşağıdakılar əlavə olunub:
 Vergi öhdəliyinin yaranmaması haqqında arayışların vergi
orqanına onlayn təqdim edilməsi;
 Cari vergi ödəmələrinin hesablanması haqqında Arayışın
təqdim edilməsi;
 Vergi partnyorluğu Sazişinin bağlanılması üçün ərizələrin
qəbulu.
 Maliyyə Nazirliyi sığorta şirkətləri tərəfindən həyatın
yığım sığortası üzrə sığorta olunanlara borcun verilməsi
qaydalarını müəyyən etdi.
7 aprel 2014-cü il tarixdə qəbul edilən qaydalarda borcun
verilməsinin şərtləri, qaydası və forması müəyyən edilir. Belə ki,
həmin qaydalara əsasən digər şərtlər arasında sığortaçı
tərəfindən sığorta olunan şəxsə borcun verilməsi üçün sığorta
müqaviləsi ən azı 2 il müddətində qüvvədə olmalıdır və borc
qaytarılan məbləğin 50 faizi həddində olmalıdır.
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“EY”
Audit | Vergi | Əməliyyat | Məsləhət
xidmətləri
“EY” haqqında

Əlaqə üçün

“EY” audit, vergi, əməliyyatlar və məsləhət

xidmətləri üzrə qlobal liderdir. Dərin biliklər

Biz hazırkı icmalın sizin üçün faydalı olmasına ümid edirik. Daha ətraflı məlumat
üçün aşağıdakı mütəxəssislər ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur:

və göstərdiyimiz keyfiyyətli xidmətlər bizə

Arzu Hacıyeva

edir. Biz bütün maraqlı tərəflərə verdiyimiz

bütün dünyada kapital bazarlarının və
iqtisadiyyatların etibarını qazanmağa kömək
vədləri təmin edən komanda toplamaq üçün

Partnyor, Vergi və hüquq xidmətləri
Tel:
Email:

+994 (12) 490 7020
arzu.hajiyeva@az.ey.com

Hidayat Əzimov

görkəmli liderlər yetişdiririk. Bunu etməklə,
biz insanlarımız, müştərilərimiz və
cəmiyyətlərimiz üçün daha yaxşı iş
dünyasının qurulmasında mühüm rol
oynayırıq.
EY MDB şirkətləri ilə birgə çalışır və onlara öz

Korporativ Hüquq Xidmətinin Rəhbəri, Vergi və hüquq xidmətləri
Tel:
Email:

+994 (12) 490 7020
hidayat.azimov@az.ey.com

Zaur Qurbanov

işgüzar məqsədlərinə çatmağa kömək edir.
Moskva, Sankt-Peterburq, Novosibirsk,
Yekaterinburq, Kazan, Almatı, Astana, Bakı,
Kiyev, Donetsk, Daşkənd, Tbilisi, Minskdə və
s. şəhərlərində yerləşən 20 ofisdə 4,600
mütəxəssis çalışır.

Menecer, Vergi və hüquq xidmətləri
Tel:
Email:

+994 (12) 490 7020
zaur.gurbanov@az.ey.com

EY şirkəti Ernst & Young Global Limited
qlobal şirkətlər qrupunun bir üzvüdür. Bu
şirkətlərin hər biri ayrıca hüquqi şəxsdir.
Ernst & Young Global Limited, məsuliyyəti
üzvlərinin zəmanətləri ilə məhdudlaşan Böyük
Britaniya şirkəti olaraq, müştərilərə xidmət
göstərmir. Daha ətraflı məlumat almaq üçün
buraya müraciət edə bilərsiniz: www.ey.com.
© 2014 Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.
Bütün hüquqlar qorunur.
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Hazırkı nəşr diqqət ilə hazırlanmışdır, lakin ona daxil edilmiş məlumat zəruri
olaraq qısa xülasə şəklində təqdim edilir və buna görə də ümumi xarakter daşıyır
və ətraflı araşdırmanın və ya peşəkar rəyin əvəzi kimi nəzərdə tutulmamışdır.
“EY” hazırkı nəşrə daxil edilmiş məlumata əsaslanaraq hərəkət etmiş və ya
etməmiş hər hansı şəxsə dəyən ziyana görə heç bir məsuliyyəti üzərinə götürmür.
Hər hansı xüsusi hal ilə bağlı olaraq istinad müvafiq məsləhətçiyə edilməlidir.

Kazan
xidmətlər göstərmir.

Daşkənd

+7 (843) 567 3333

+998 (71) 140 6482

Kiyev

Tbilisi

+380 (44) 490 3000

+995 (32) 43 9375

