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Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin Kollegiyası “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun 93.2-ci maddəsini və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli 646 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 5.11.6-cı yarımbəndini rəhbər tutaraq,

 
QƏRARA ALIR:

 
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Kollegiyasının 2019-cu il 09 dekabr tarixli “1000/05/001” nömrəli  qərarı ilə təsdiq edilmiş

“Faktiki olaraq üçüncü şəxslər üçün malları idxal və ya ixrac edən şəxslərin risk meyarları əsasında müəyyən edilməsi Qaydaları”nda aşağıdakı
dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1.2.4-cü yarımbənddə “mal sahibləri” sözlərindən sonra “, daşıyıcılar” sözü əlavə edilsin;
1.2. 2-ci hissənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2. Faktiki olaraq üçüncü şəxslər üçün malları idxal və ya ixrac edən şəxslərin risk meyarları əsasında müəyyən edilməsinin mərhələləri”;
1.3. 2.1-ci bənddə “qanunvericiliklə” sözü “Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə”

əvəz edilsin;
1.4. 2.6-cı bənddə “kənar idxalçının” sözləri “faktiki olaraq üçüncü şəxslər üçün malları idxal və ya ixrac edən şəxslərin” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.5. 3-cü hissə üzrə:
1.5.1. 3.1-ci bənddə “Faktiki olaraq üçüncü şəxslər üçün malları idxal və ya ixrac edən şəxslər aşağıda qeyd olunan risk meyarlarından biri və ya

bir neçəsi əsasında” sözləri “Bu Qaydaların məqsədləri üçün aşağıdakı risk meyarları” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.5.2. 3.1.5-ci yarımbənd ləğv edilsin;
1.5.3. aşağıdakı məzmunda 3.2-ci bənd əlavə edilsin:
“3.2. Faktiki olaraq üçüncü şəxslər üçün malları idxal və ya ixrac edən şəxslər bu Qaydaların 3.1.1-ci, 3.1.2-ci və 3.1.6-cı yarımbəndlərində qeyd

edilən risk meyarlarından biri və ya bir neçəsi, bu Qaydaların 3.1.3-cü, 3.1.4-cü və 3.1.7-ci yarımbəndlərində isə qeyd edilən risk meyarlarından bir
neçəsi əsasında müəyyən edilir.”.

2. Hüquqi Təminat İdarəsi (Sənan Muxtarov) bu Qərarın 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil
edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunmasını təmin etsin.

3. Qərar aidiyyəti üzrə göndərilsin.
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