
SİZİN HÜQUQİ VƏ İQTİSADİ BƏLƏDÇİNİZ 



 
 Unilegal Consulting Azərbaycanda öz sahəsində seçilən 

şirkətlərdən biridir. Şirkətimiz 2015-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və 
təməli qoyulduğu gündən məsləhət xidmətləri göstərir. Müxtəlif 
sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin formalaşdırılması ilə 
bağlı həyata keçirdiyimiz uğurlu layihələr sayəsində 
qazandığımız çoxillik təcrübə müştərilərimizə biznes 
quruculuğu üzrə hərtərəfli xidmətlər göstərməyimizə kömək 
edir.  

        Bizim əsas devizimiz -  yüksək peşəkarlıq ve etibardır. 

 

 Biz kimik? 



 

XİDMƏTLƏRİMİZ 



 
 əmək müqavilələri, kollektiv sazişlər, daxili siyasətlər (Etik Qaydalar və s.) kimi 

hüquqi sənədlərin hazırlanması və təhlili; 

 İR (İnsan Resursları) idarəetməsi məsləhətləri; 

 əcnəbilərin işəgötürülməsi və əcnəbilərin işəgötürmə müqavilələri üzrə 
məsləhətləşmələr; 

 tərəflərin əmək mübahisələri zamanı təmsil edilməsi; 

 hüquqi prosedurlar zamanı müdafiənin təşkili və bütün məhkəmələrdə işlərin 
izlənilməsi; 

 işəgötürmənin nəticəsi olaraq qanunvericilik tələblərinə əməl edilməsi; 

 ödəniş cədvəli sisteminin yaradılması; 

 İR siyasətinin və prosedurlarının hazırlanması; 

 işçilərin attestasiyası, işçilərin işdən azad edilməsi; 

 müəssisə daxili sənədləşmə, o cümlədən müqavilə kadr və İR (İnsan Resursları) 
sənədlərinin auditinin aparılması, aşkarlanan nöqsanlar barədə akt tərtib 
olunması və aşkarlanmış nöqsanların aradan qaldırılması; 

 digər işəgötürmə ilə əlaqədar məsələlərdə məsləhətləşmələr. 

ƏMƏK VƏ İŞƏGÖTÜRMƏ HÜQUQLARI, KADR 
İŞİNİN TƏŞKİLİ VƏ SƏNƏDLƏRİN AUDİTİ 



 
 vergilərin planlanması, restruktizasiyası və optimallaşdırılması; 

 mühasibatlıq və daxili sənədləşmənin təşkili, dövlət orqanlarına hesabatların 
verilməsi; 

 ianə, sponsorluq və investisiya qoyuluşu zamanı xüsusi vergitutma rejiminin 
əldə edilməsi; 

 dövlət və yerli orqanlarla danışıqlar yolu ilə vergi güzəştlərinin və təşviqlərinin 
əldə edilməsi; 

 şirkətin vergi uyğunluğu vəziyyətinin yoxlanılması və məsləhətlərin verilməsi; 

 vergi mübahisələri və məhkəmə işləri; 

 mühasibat uçotunun qurulması; 

 əməkhaqqının hesablanması; 

 aylıq, rüblük və illik hesabatların hazırlanması; 

 vergi yoxlamalarının müşayiət edilməsi; 

 hesabatların Vergilər Departamentinə, Dövlət Sosial Müdafə Fonduna, Dövlət 
Statistika Komitəsinə, Dövlət Məşğulluq Fonduna və digər dövlət idarələrinə 
təqdim edilməsi; 

 müəssisənin maraqlarının dövlət orqanlarında təmsil edilməsi. 

VERGİ, MÜHASİBATLIQ VƏ MALİYYƏ 
XİDMƏTLƏRİ  



 
 beynəlxalq alqı-satqı müqavilələrində alıcı və satıcıların təmsil edilməsi; 

 akkreditivlər və ticarətin maliyyələşdirilməsi üzrə alətlər və sənədləşmə; 

 ixrac və idxal nəzarəti; 

 kommersiya riskinin idarə edilməsi; 

 podrat və alqı-satqı razılaşmaları kimi, müqavilələrin əsas şərtlər toplusunun 
hazırlanması; 

 vəkalətnamalərin təsdiqi və tərcüməsi; 

 tənzimetmə səlahiyyətinə malik orqanlarla qarşılıqlı münasibətlər; 

 digər çətin biznes ehtiyaclarına və hallarına biznes-hüquq həlləri; 

 biznes hüququna və vergitutmaya aid tələbə münasib olaraq hüquq xidmətləri; 

 hüquqi şəxslərin yaradılması; 

 şirkətin nizamnaməsinin (təsis sənədlərinin) və daxili qaydalarının 
hazırlanması; 

 

BİZNES MƏSLƏHƏTLƏRİ 



 
 nümayəndəlik və filialların yaradılması; 

 etik və uyğunluq qaydalarının hazırlanması, tətbiqi və inkişafı; 

 icraçılar və direktorlar üçün əmək müqavilələrinin tərtibi; 

 hüquqi ekspertiza (due diligence). 

 hüquqi şəxsin birləşmə, qoşulma, bölünmələr, ayrılma və ayrılma şəklində 
yenidən təşkili; 

 şirkətlərdə ləğvetmə, müflisləşmə proseslərinin təhlili və bu sahədə məsləhətlər; 

 iflas hallarına və ləğvetmə proseslərinə uyğun hüquqi xidmətlər; 

 müflisləşmə zamanı əmlakın idarə edilməsi; 

 paylar üzrə əməliyyatlar və investisiya razılaşmaları; 

 müflisləşmə ilə əlaqədar restruktrizasiya və sağlamlaşdırma; 

 məhkəmələrdə təmsilçilik və müştərilərin maraqlarının müdafiəsi 

 

KORPORATİV HÜQUQ 



 
 viza alınması və vizanın müddətinin uzadılması; 

 Azərbaycana köçmə zamanı nəzərə alınmalı mühim məsələlər barədə məsləhət 
verilməsi; 

 miqrasiyaya dair sərhəd qaydaları 

 müvəqqəti yaşayış yeri; 

 daimi yaşayış yeri və vətəndaşlıq; 

 ikili vətəndaşlıq barədə məsləhət verilməsi; 

 əcnəbilərə iş icazəsinin alınması. 

 

MİQRASİYA HÜQUQU 



 
 Lisenziya və icazələr-hansı fəaliyyət növlərinə tələb olunur? 

Dövlət təhlükəsizliyinə təsir edən, məhdud təbii ehtiyatlardan istifadəni nəzərdə 
tutan, ətraf mühitə və ekoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilən, qeyri-məhdud 
sayda şəxslərin həyatı, sağlamlığı və əmlakı üçün təhlükə doğuran fəaliyyət 
növlərinə lisenziya və icazələr tələb olunur. Lisenziya və icazələr haqqında qanuna 
müvafiq olaraq özəl tibb fəaliyyəti, əczaçılıq fəaliyyəti, təhsil fəaliyyəti, tikintisinə 
icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işləri, tikintisinə icazə tələb 
olunan və barəsində məlumatlandırma icraatı tətbiq olunan bina və qurğuların 
layihələndirilməsi, tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-
quraşdırma işləri, yanğından mühafizə sistemlərinin və vasitələrinin quraşdırılması, 
texniki xidməti və təmiri, İP-telefoniya (internet telefoniya), sürətli poçt xidməti 
olmaqla dövlət təhlükəsizliyindən irəli gələn hallar olan və ya olmayan 29 fəaliyyət 
növünə lisenziya, 86 fəaliyyət növünə isə icazə tələb olunur. “Unilegal Consulting” 
etibarlı lisenziya təminatçısıdır. Lisenziya və icazələr haqqında Azərbaycan 
Respublikasının qanununa uyğun olaraq tələb olunan fəaliyyət növlərinə lisenziya 
və icazələr alınmasında sizə peşəkar xidmət göstərməyə hər zaman hazırıq.  

 

LİSENZİYA VƏ İCAZƏLƏRİN ALINMASI 



 
 Əmtəə nişanı – hüquqi cəhətdən qorunan firma adı, firma nişanı, əmtəə 

nümunəsi və ya onların əlaqələndirilməsidir, başqa sözlə müəyyən firmanın 
əmtəələrinin digər firmanın məlumatlarından fərqləndirmək üçün xidmət 
göstərən müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçən nişandır (işarədir, 
əlamətdir). Biz qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ixtira, faydalı model, 
sənaye nümunəsi, əmtəə nişanlarının qeydiyyata alınmasında şirkətlərə xidmət 

göstəririk. 

 

ƏMTƏƏ NİŞANLARININ ALINMASI 



Tel: +994 55 212 18 15 

       +994 70 216 91 91 

E-mail: office@unilegal.az 

Web: www.unilegal.az 
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