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English version  Bütün dəyişikliklər  Xidmətlərimiz  Media  Əlaqə
Biznes fəaliyyətinizə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə biləcək Azərbaycan
qanunvericiliyinə edilən son dəyişikliklərin icmalını Sizin diqqətinizə çatdırırıq.

Vergi və Hüquq Xidmətləri
1. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
dəyişikliklər
Sənəd: “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu
İmzalandığı tarix: 1 fevral 2017-ci il
Şərh: Bu qanun aşağıda göstərilən, lakin bununla məhdudlaşmayan bir sıra dəyişikliklərin
edilməsinin nəzərdə tutur:

-

Publik hüquqi şəxslər maliyyə hesabatlarını Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına uyğun şəkildə tərtib etməlidirlər;

-

Bir və ya daha çox törəmə publik hüquqi şəxsə və (və ya) təsərrüfat cəmiyyətinə
malik olan hər hansı publik hüquqi şəxs hazırladığı maliyyə hesabatından əlavə
olaraq, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları tərtib etməlidir;

-

Publik hüquqi şəxslər hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra, illik maliyyə
hesabatlarını növbəti ilin aprel ayının 30-dan, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarını isə, növbəti ilin iyun ayının 30-dan gec olmayaraq təqdim
etməlidirlər;

-

Publik hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə
edilmiş) maliyyə hesabatlarını tabe olduğu yuxarı təşkilata və ya birləşdirilmiş
(konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edən publik hüquqi şəxsə, habelə
qanunla və nizamnamələri ilə müəyyən edilmiş şəxslərə, bunlar olmadıqda isə
təsisçiyə təqdim ediləcək;

-

Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını tərtib edən, habelə
nizamnamələrində maliyyə hesabatlarının dərc edilməsi nəzərdə tutulan publik
hüquqi şəxslər illik maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə özlərinin rəsmi internet səhifələrində
və ya mətbu orqanda dərc edəcəklər.

Qanun 12 mart 2017-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir.

2. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin
forması və aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”-yə dəyişikliklər
Sənəd: Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və
aparılması qaydası haqqında Əsasnamə”-də dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı
İmzalandığı tarix: 16 mart 2017-ci il
Şərh: Yoxlama aparmaq səlahiyyətinə malik dövlət orqanları (həmçinin, publik hüquqi
şəxslər, dövlət mülkiyyətində olan və müvafiq xidmətlər göstərilməsində inhisarçı mövqe
tutan hüquqi şəxslər) sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərində keçirdikləri bütün növ yoxlamaların müəyyən edilmiş
müddətdə və qaydada Reyestrdə qeydiyyata alınmasını təmin etməlidirlər.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirildiyi yerlərə gəlməklə aparılan hər bir yoxlama yalnız
Reyestrdə qeydiyyata alındıqdan sonra keçirilə bilər. Reyestrdə qeydiyyata alınmadan
aparılan yoxlamaların hüquqi nəticəsi yoxdur.
Bundan əlavə, yoxlayıcı orqanın sahibkarın müraciətinə əsasən ona metodiki kömək
göstərilməsi, məsləhət verilməsi və vəziyyətin qiymətləndirilməsi məqsədilə yerləşdiyi və
ya faktiki fəaliyyət göstərdiyi ünvana gəlməsi Reyestrdə qeydiyyata alınmır. Belə tədbirlər
nəticəsində əldə olunan faktlarla bağlı bu subyektlər məsuliyyətə cəlb edilə bilməz.
Fərman 28 mart 2017-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə minir.
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Tax and Legal Services
1. Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan “On Accounting”
Document: The Law of the Republic of Azerbaijan on amendments to the Law of the
Republic of Azerbaijan “On Accounting”
Date of signing: 1 February 2017
Commentary: The law stipulates, but not limited to the following amendments:

-

Public legal entities should prepare their financial reports in accordance with the
International Financial Reporting Standards;

-

In addition to the prepared financial report, any public entity, with two or more
subsidiaries and (or) associates, should prepare the combined (consolidated)
financial statements;

-

After completing the reporting period, public legal entities have to submit their
annual financial statements and financial reports not later than 30 April of the next
year; and the combined (consolidated) financial reports should be submitted not
later than 30 June of the next year;

-

Public legal entities have to submit their financial reports and combined
(consolidated) financial statements to the higher organization they report or to the
public legal entities who prepare combined (consolidated) financial statements, as
well as to the person stipulated in their charter. In the absence of all of the above,
it shall be submitted to their founder(s);

-

Those who prepare the combined (consolidated) financial statements, as well as
the public legal entities who have to publish their financial reports according to
their charter, will have to publish their annual financial reports and combined
(consolidated) statements along with the auditor's opinions on their official
internet pages or on official newspapers.

Decree is effective from 12 March 2017.

2. Amendments to “Regulations on the form and rules of conducting unified
register of inspections in the field of entrepreneurship”
Document: Decree of the President of the Republic of Azerbaijan on amendments to
“Regulations on the form and rules of conducting unified register of audit (inspections) in
the field of entrepreneurship”
Date of signing: 16 March 2017
Comment: Any government agencies authorized to conduct audit (as well as public legal
persons, state owned public persons that hold monopoly position in providing certain
services), must be present at the places of entrepreneurship at the time of audit and must
register any type of conducted audit in the registry in accordance to the identified time
period and rules.
Any type of audit conducted at the places of entrepreneurship can only be conducted after
such inspection is entered into the Registry. Any audit conducted in the absence of
registry information has no legal consequences.
Additionally, arrival of the audit agencies to the place of the entrepreneur at the request of
that entrepreneur for the purpose of methodical assistance, advisory and assessment of
the situation should not be registered in the Registry and such entrepreneur shall not be
held accountable for any identified facts.
Decree is effective from 28 March 2017.

Our key contacts

Vugar Aliyev

Mushfig Aliyev

Farid Isayev

Managing Partner,
Head of Financial
Services Practice in
Russia and the CIS

Partner,
Head of Tax and
Legal Department

Director,
Head of Legal
Services

T +994 12 404 8910
E valiyev@kpmg.az

T +994 12 404 8910
E maliyev@kpmg.az

T +994 12 404 8910
E fisayev@kpmg.az

www.kpmg.az

Privacy | Legal
You have received this message from KPMG Azerbaijan Limited. If you wish to unsubscribe
from the Legislative Update Newsletters, please click here. If you wish to unsubscribe from all
KPMG communications, please click here.
If you have any questions, please send an e-mail to fisayev@kpmg.az.
KPMG Azerbaijan Limited, Port Baku, 12th floor, 153, Neftchilar Avenue, Baku, AZ1010,
Republic of Azerbaijan
© 2017 KPMG Azerbaijan Limited, a company incorporated under the Laws of Guernsey,
acting through its Representative Office in the Republic of Azerbaijan and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.
The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. ©
2017 KPMG Azerbaijan Limited, a company incorporated under the Laws of Guernsey, acting
through its Representative Office in the Republic of Azerbaijan and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

