Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının 2015 - 2016-cı illər
ərzində hüquqpozmalara qarşı mübarizə üzrə fəaliyyətinin nəticələri
haqqında
HESABAT
2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin və gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi istiqamətində
həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər nəticəsində 9206 hüquqpozma faktı aşkar
edilmişdir.
Bu faktlardan 574-ü cinayət xarakterli faktlar olmuş və həmin faktlar üzrə tutulmuş
qaçaqmalçılıq əşyalarının və digər cinayət predmetlərinin dəyəri 2 milyon 163 min 100
manatdan çox təşkil etmişdir. Bu əməllərin törədilməsində şübhəli bilinən 633 nəfərin
(553 Azərbaycan vətəndaşı, 80 xarici) barəsində müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Cinayət faktlarından 99-u Biləsuvar Gİ, 94-ü Astara Gİ, 98-i BBGİ, 109-u Tovuz Gİ,
89-u HNBGİ, 32-i Xaçmaz Gİ, 18-i Balakən Gİ, 14-ü DGK-nın Gömrük Sahəsində
Hüquqpozmalara Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, 6-ı Avtonəqliyyat BGİ, 4-ü Aksiz BGİ, 2-i
Sumqayıt BGİ, 3-ü Gəncə Gİ, 2-i NDGK, 2-i Culfa Gİ, 1-i Şahtaxtı Gİ, 1-i Yevlax Gİ
tərəfindən aşkar olunmuşdur.
2015-ci il ərzində Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən aşkar
olunmuş 8632 gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xəta faktları üzrə 349 hüquqi şəxs
(o cümlədən 211 xarici hüquqi şəxs) və 8291 fiziki şəxs (o cümlədən 4669 xarici)
inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş, göstərilən şəxslərə qarşı 1 milyon 615 min 172
manat cərimə tətbiq olunmaqla, dəyəri 367 min 048 manat olan mallar müsadirə
edilmişdir.
Gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xətalar əsasən malların və nəqliyyat
vasitələrinin vaxtında çatdırılmaması, gömrük sərhədindən gömrük nəzarətindən gizli və
kənar keçirilməsi, bəyan edilməməsi və ya düzgün bəyan edilməməsi, onların
müvəqqəti idxal müddətlərinin pozulması ilə əlaqədar olmuşdur.
«Valyuta tənzimi haqqında» Qanuna və digər qanunvericilik aktlarına əsasən
gömrük orqanları valyuta və valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük
sərhədindən keçirilməsi üzərində nəzarəti həyata keçirərkən qanunvericiliyin tələblərini
pozan şəxslərdən 863412 ABŞ dolları, 59700 Avro, 4000 funt sterlinq, 10737400 rus
rublu, 129907 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları, 1312 manat dəyərində 767,290
qram gümüş aşkar olunmuşdur.
Bundan əlavə 553353 ədəd və 115764 qutu petarda və digər pirotexnika
məhsulları, 93 ədəd elektroşoker, 1 ədəd odlu silah, 63ədəd odlu silah patronu, 1827
ədəd ov silahlarının sursat və ləvazimatları, 4 ədəd qaz silahı, 99 ədəd pnevmatik silah
və 42551 ədəd pnevmatik silahin patronları, 257 ədəd soyuq silah, 63565 qram patlayıcı
maddələr, 897 ədəd televizor, 184309 manat dəyərində 4887 ədəd məişət texnikası,
1130 ədəd mobil telefon və 1702 ədəd mobil telefonların aksesuarları, 9855 manat
dəyərində olan dərman vasitələri, 3173 manat dəyərində baytarlıq və bitki dərmanları,
42 kq-dan çox kürü, 1246 ədəd parfümeriya və kosmetika ləvazimatları və külli
miqdarda digər mallar tutulmuşdur.

Hesabat dövründə gömrük orqanları tərəfindən alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti)
spirtinin və tütün məmulatlarının idxalı zamanı vergidən yayınma və aksiz markalarının
tətbiqi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması üçün qəti tədbirlər
görülmüş, aksiz markasız və ya digər qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinə cəhd
göstərilən 2311095 ədəd xaricdə istehsal olunan siqaret, 2332 litr və 1695 ədəd spirtli
içki saxlanılmışdır.
2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən
əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin və gömrük nəzarətinin gücləndirilməsi istiqamətində
həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər nəticəsində 9016 hüquqpozma faktı aşkar
edilmişdir.
Bu faktlardan 513-ü cinayət xarakterli faktlar olmuş və həmin faktlar üzrə tutulmuş
qaçaqmalçılıq əşyalarının və digər cinayət predmetlərinin dəyəri 6 milyon 692 min
manatdan çox təşkil etmişdir. Bu əməllərin törədilməsində şübhəli bilinən 573 nəfərin
(464 Azərbaycan vətəndaşı, 109 əcnəbi) barəsində müvafiq tədbirlər görülmüşdür.
Cinayət faktlarından 112-i HNBGİ, 102-i BBGİ, 82-i Biləsuvar Gİ, 73-ü Astara Gİ,
49-u Tovuz Gİ, 45-i Xaçmaz Gİ, 15-i Balakən Gİ, 12-i DGK-nın Gömrük Sahəsində
Hüquqpozmalara Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, 10-u Sumqayıt BGİ, 5-i Aksiz BGİ, 3-ü
Gəncə Gİ, 2-i Şirvan Gİ, 1-i Culfa Gİ, 1-i Sədərək Gİ, 1-i Avtonəqliyyat Gİ tərəfindən
aşkar olunmuşdur.
2016-cı il ərzində Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən aşkar
olunmuş 8503 gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xəta faktları üzrə 202 hüquqi şəxs
(o cümlədən 101 xarici hüquqi şəxs) və 8314 fiziki şəxs (o cümlədən 4533 xarici)
inzibati məsuliyyətə cəlb edilmiş, göstərilən şəxslərə qarşı 673 min 591 manat cərimə
tətbiq olunmaqla, dəyəri 354 min manat olan mallar müsadirə edilmişdir.
Gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xətalar əsasən malların, nəqliyyat vasitələrinin
və ya onlara aid sənədlərin müəyyən edilmiş müddətdə çatdırılmaması, gömrük
sərhədindən gömrük nəzarətindən gizli və kənar keçirilməsi, bəyan edilməməsi və ya
düzgün bəyan edilməməsi, onların gömrük ərazisindən kənara aparılmaması, gömrük
ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma ilə əlaqədar olmuşdur.
«Valyuta tənzimi haqqında» Qanuna və digər qanunvericilik aktlarına əsasən
gömrük orqanları valyuta və valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük
sərhədindən keçirilməsi üzərində nəzarəti həyata keçirərkən qanunvericiliyin tələblərini
pozan şəxslərdən 1623124 ABŞ dolları, 52000 avro, 31407247 rus rublu, 156628
Azərbaycan manatı, 990345 manat dəyərində 22471 qram qızıl, 446267 manat
dəyərində zinət əşyaları, 60005 manat dəyərində gümüş əşyalar, 1326 manat
dəyərində 7,614 karat qiymətli daşlar, 2445 manat dəyərində 198,670 qram qiymətli
metallar aşkar olunmuşdur.
Bundan əlavə hesabat dövründə gömrük orqanları tərəfindən 725 qram civə, 20
litr kimyəvi prekursorlar, 493133 ədəd petarda və digər pirotexnika məhsulları, 7526143
ədəd aksiz markaları, 20 kq-a yaxın kürü məhsulları, 82288 manat dəyərində dərman
vasitələri, 7940 manat dəyərində baytarlıq dərmanları, 18 ədəd elektroşoker, 8340
manat dəyərində kürü, 1498 ədəd mobil telefon və 9264 ədəd mobil telefonların digər
aksessuarları, 112 ədəd mobil telefonların ehtiyat hissələri, 84632 manat dəyərində
7174 ədəd məişət texnikası, 22 kq partlayıcı maddələr, 1 ədəd odlu silah, 26 ədəd odlu

silahın patronu, 113 ədəd ov silahının sursat və ləvazimatları, 11 ədəd pnevmatik silah
və 1800 ədəd pnevmatik silahın patronları, 25 ədəd qaz silahının patronları, 69 ədəd
soyuq silah, 67 ədəd səs-siqnal patronları, 159922 manat dəyərində 5641 ədəd
kosmetika və külli miqdarda digər mallar tutulmuşdur.
Cari ilin 12 ayı ərzində gömrük orqanları tərəfindən saxta və ya keyfiyyətsiz
mallarla mübarizə sahəsində 21 ədəd adapter, 20 ədəd “İphone S”, 5 ədəd “İphone”, 7
ədəd “İphone 6S”, 1 ədəd “Vertu”, 1 ədəd “Samsung Galaxy J5”, 6 ədəd “İphone 5S”, 5
ədəd “HTC G300”, 1 ədəd “HTC H2” 1 ədəd “Nokia 6700” markalı mobil telefonlar,
2080 ədəd plastik flakonda “Mudrax 1% Tropicamide” və hər konvalyutda 14 kapsul
olmaqla cəmi 900 konvalyut “Lyrıca 300 mg” adlı dərman preparatları, 20000 ədəd
geyim paltarlarına yapışdırılması üçün nəzərdə tutulan saxta yarlıklar (etketlər), 96 litr
alkoqollu içkilər, 38060 ədəd “NZ Gold Compact” markalı siqaretlər aşkar edilərək
hüquqpozmanın predmeti kimi götürülmüşdür.
Hesabat dövründə gömrük orqanları tərəfindən alkoqollu içkilərin, etil (yeyinti)
spirtinin və tütün məmulatlarının idxalı zamanı vergidən yayınma və aksiz markalarının
tətbiqi qaydalarının pozulması hallarının qarşısının alınması üçün qəti tədbirlər
görülmüş, aksiz markasız və ya digər qanunsuz yollarla ölkəyə gətirilməsinə cəhd
göstərilən 551424 manat dəyərində 5921712 ədəd xaricdə istehsal olunan siqaret,
3550 ədəd siqar, 30579 manat dəyərində 1812 litr və 2989 ədəd spirtli içki
saxlanılmışdır.

