hədsiz imklar, sonsuz fürsətlər.

Şirkət haqqında

"VSK Consultancy" MMC yerli və xarici şirkətlərə maliyyə və vergi
mühasibatlığı, vergi auditi, insan resursları, konsaltinq və autsorsinq
xidmətləri göstərilməsi məqsədilə 2016-cı ildə təsis edilmişdir.
Şirkətimiz bununla yanaşı maliyyə-mühasibatlıq, vergi inzibatçılığı
və idarəetməsi sahəsində yerli ictimaiyyəti təlim xidmətləri ilə
təmin edir.
Xidmət göstərdiyimiz müəssisələr ilə münasibətlər peşəkarlıq,
etibarlılıq və qarşılıqlı məmnunluq dəyərlərinə əsaslanaraq
qurulur və davam edir.

Dürüstlük Xüsusiyyətləri
Şirkətimiz üçün istənilən halda, hər
zaman düzgün işi etməyə çalışmaq
vacib və əsas prinsiplərdəndir.

Məxﬁlik və Təhlükəsizlik
Biz müştərilərə onların kommersiya
məlumatlarının qorunması və
təhlükəsiz informasiya ötürülməsini
təmin edirik.

Uzaqgörənlik

Biz ənənəvi düşüncəyə meydan
oxuyur və uzaqgörənlik siyasəti
nəticəsində davamlı olaraq yenilikçi
həllər təqdim edirik.

Keyﬁyyətli Xidmətlər
Şirkətin mütəxəssisləri müştərilərə
işlərini optimallaşdırmağa, fəaliyyətlərini və risk proﬁlini yaxşılaşdırmağa kömək edirlər.

Təcrübəli Kadrlar
İşçilər müxtəlif təlimlərə qatılaraq
özlərini daim inkişaf etdirirlər və bu
onların fəaliyyətlərinə müsbət təsir
göstərir.

İnnovativ Həllər

Analitik və idarəetmə yanaşmalarının qarışılıqlı tətbiqini
sürətləndirmək üçün yenilikçi
təcrübələrimizdən istifadə edirik.

Xidmətlərimiz

Xidmətlərimiz
Maliyyə və Vergi Uçotu

Audit

Vergi və Hüquq məsləhəti

VSK Consultancy müxtəlif
sahələrdə fəaliyyət göstərən kiçik,
orta və iri sahibkarlıq subyekti olan
müəssisələrə maliyyə və vergi
uçotu xidmətləri göstərir.

Audit, istənilən biznesin maliyyə
itkilərindən qorunması, həmçinin
inkişafı üçün vacib olan amillərdən
biridir. Biz bu işi qüsursuz edirik.

Biz müştərilərimizə mövcud qanunvericiliklə ayaqlaşmaq, vergi öhdəliklərini optimallaşdırmaq və effektiv
həll yolları tapmaq məqsədilə vergi
və hüquq xidmətləri təqdim edirik.

İnsan Resursları

Əmək Haqqı Hesablanması

Hər bir şirkət üçün kadr uçotunun
qanunamüvaﬁq qaydada təşkili
vacib şərtlərdən biridir.

Əmək Haqqının hesablanması və
idarəedilməsi istənilən biznesin
mühüm tərkib hissəsidir.

Autsorsinq
Müasir zamanda Autsorsinq geniş
yayılmış və Azərbaycanda da sürətlə
inkşaf edən xidmət formasıdır.

Maliyyə və Vergi Uçotu
Maliyyə-mühasibat
uçotu
Maliyyə-mühasibat uçotu

v

Vergi uçotu

Vergi uçotu

Uçot siyasətinin formalaşdırılması

Vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq uçotun təşkili

MHBS-ə uyğun olaraq gündəlik mühasibat uçotunun aparılması

Vergi hesabatlarının hazırlanması

İlkin mühasibat sənədlərinin və hesabatların
hazırlanması

Məcburi dövlət sosial sığorta və statistika hesabatlarının hazırlanması

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması

Vergi hesablamalarının optimallaşdırılması üzrə
məsləhət

Hazırlanmış hesabatların müvaﬁq orqanlara
təqdim edilməsi

Əmək haqqının hesablanması

İnventarizasiya zamanı dəstək

Vergi yoxlamalarının müşayiət edilməsi

Maliyyə idarəetməsi üzrə məsləhət

Müəssisənin maraqlarının dövlət orqanlarında
təmsil edilməsi

Maliyyə və Vergi Uçotu

Audit

Maliyyə hesabatlarının auditi
Hər bir biznesin inkişafı və idarə edilməsi üçün Maliyyə hesbatlarının doğruluğu mütləq şərtdir.
Bundan əlavə olaraq qanunvericiliyin tələbi ilə bir çox müəssisə icbari qaydada maliyyə hesabatlarına
audit rəyi almalıdır. Biz, həmçinin maliyyə hesabatlarının hazırlanması xidmətini təklif edirik.

Vergi hesabatlarının auditi
Vergi hesabatlarının auditi zamanı müəssiənin mühasibi və ya
mühasibat xidməti göstərən kənar şəxs tərəﬁndə təqdim edilmiş
hesabatlar yoxlanılır. Bu yoxlamanın nəticəsi sahibkara müəssisənin
gələcəkdə yarana biləcək riskləri müəyyən etməyə imkan verir.
Vergi hesabatlarında yaranmış bir çox səhv vergi müfəttişi
tərəﬁndən aparılan yoxlama zamanı cərimələrlə nəticələnə bilər.

Audit

v

Məsləhət və idarəetmə
Vergi və Hüquq
məsləhəti

Fəaliyyət zamanı müəssisədə gündəlik əməliyyatlarla
bağlı ümumi vergi və hüquq məsləhəti xidmətləri

Dövlət orqanları tərəﬁndən aparılan yoxlamalar
zamanı dəstək
Məhdud məsuliyyətli və Səhmdar cəmiyyətinin
yaradılması, yenidən təşkili və ləğv edilməsi
Mülki-hüquqi müqavilələrin hazırlanması
Vergi azadolması sertiﬁkatının alınması
Vergi mübahisələrinin həlli
Müəssisənin alınması və ya satılması əməliyyatlarında
vergi və hüquq sahələrində dəstək göstərilməsi
Vergi və hüquq sahəsində digər xidmətlər

İ

İnsan resurslarının
idarə edilməsi
Kadr uçotu sisteminin qurulması
İşçi heyətinin seçimi
İşə qəbul və işdən azad edilmə ilə əlaqədar
sənədləşmənin təşkili
İşçilərin icbari sığortasının təşkili
İşçilərin şəxsi məlumatlarının yaradılması
Vəzifə təlimatlarının hazırlanması
İş vaxtı uçotunun qurulması
Dövri olaraq müvaﬁq hesabatların hazırlanması və
təqdim edilməsi
İnsan resurları ilə yarana biləcək digər xidmətlər

Məsləhət və idarəetmə

Əlaqə vasitələrimiz

+99455 763 72 72

ofﬁce@vsk.az

Xocalı pr. 55, 1025
Bakı, Azərbaycan

www.vsk.az

