1 FEVRAL 2020-ci il
№ 3 (1159)

Gömrük xidmәti hәr bir
dövlәtin müstәqilliyinin әsas
atributlarından biridir
Heydәr ƏLİYEV

CUSTOMS NEWS

Qәzet 1995-ci il
iyunun 30-dan çıxır

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Davamlı iqtisadi islahatlar
beynәlxalq dairәlәrin dә
diqqәt mәrkәzindәdir
Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi
davamlı iqtisadi islahatlar, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, biznesә başlama prosedurunun sadәlәşdirilmәsi son dövrlәrdә xüsusәn qeyri-neft sektorunun daha sürәtli inkişafına böyük tәkan verib. Azәrbaycanda baş verәn
bu cür keyfiyyәt dәyişikliklәri beynәlxalq iqtisadi
dairәlәrin dә diqqәt mәrkәzindәdir.
Tәsadüfi deyil ki, Davos İqtisadi Forumunun açıqladığı
“Qlobal Rәqabәtlilik Hesabatı”nda Azәrbaycan “Biznesә
başlama üçün tәlәb olunan günlәrin sayı” üzrә 8-ci yerdә qәrar tutub. Ümumiyyәtlә isә ölkәmizdә hәyata keçirilәn islahatlar İsveçrәnin Davos şәhәrindә 50-ci Dünya İqtisadi Forumunda yüksәk dәyәrlәndirildi.
Forumda iştirak etmәk üçün İsveçrәdә işgüzar sәfәrdә
olan Prezident İlham Əliyev Davosda dövlәt vә hökumәt
başçıları, beynәlxalq şirkәtlәrin rәhbәrlәri ilә mühüm görüşlәr keçirdi. Bu görüşlәr zamanı şirkәtlәrin Azәrbaycanla
işbirliyi, әlaqәlәrin daha da şaxәlәnmәsi üçün maraqlı tәkliflәr irәli sürüldü, bәzilәri isә qәbul edildi.
Yanvarın 21-dә isә Davosda ölkәmiz adına daha bir qürurverici hadisә yaşandı. Prezident İlham Əliyevlә Dünya İqtisadi Forumunun Prezidenti Borge Brende arasında keçirilәn
görüşdә niyyәt protokolu imzalandı. Sәnәdә әsasәn Dünya
İqtisadi Forumunun ölkәmizdә afilә edilmiş regional mәrkәzi yaradılacaq.
Xatırladaq ki, tam bir il öncә, yәni 2019-cu il yanvarın 21dә Davosda dövlәt başçısı İlham Əliyevlә Dünya İqtisadi
Forumunun rәhbәri Borge Brende arasında keçirilәn görüşdә
Azәrbaycan Hökumәti vә Dünya İqtisadi Forumunun
Dördüncü Sәnaye İnqilabı Mәrkәzi arasında ilk dәfә olaraq
әmәkdaşlığın tәmәli qoyuldu. Bu mәqsәdlә tәrәflәr arasında
әmәkdaşlıq sazişinin tәntәnәli mübadilәsi hәyata keçirildi.
Prezident İlham Əliyev Azәrbaycan Hökumәti vә Dünya
İqtisadi Forumunun Dördüncü Sәnaye İnqilabı Mәrkәzi arasında әmәkdaşlıq sazişinin vacibliyini qeyd edәrәk dedi ki,
bu sәnәd tәrәfdaşlıq ruhunu vә qarşılıqlı sәylәri davam etdirmәkdә hәr iki tәrәfin istәkli olduğunu nümayiş etdirir. Dövlәt
başçısı Azәrbaycanın dördüncü sәnaye inqilabının hәdәflәrinin hәyata keçirilmәsindә çox fәal iştirak edәcәyini dә vurğuladı.
Bir ildәn sonra - 2020-ci ildә yenidәn tәrәflәr arasında
niyyәt protokolu imzalandı vә sәnәdin әhәmiyyәti qeyd edildi. Sәnәdә әsasәn forumun ölkәmizdә afilә edilmiş regional
mәrkәzi yaradılacaq. Söhbәt zamanı vurğulandı ki, bu cür
mәrkәzlәr çox mәhdud sayda ölkәlәrdә yaradılır vә onların
әsas mәqsәdi 4-cü sәnaye inqilabının sәbәb olduğu çağırış vә
imkanların hәyata keçirilmәsidir.
Prezident İlham Əliyev bunu әlaqәlәrin yeni sәhifәsi üçün
yaxşı başlanğıc adlandıraraq dedi ki, Azәrbaycanın Davos
Forumu ilә bu mühüm sәnәdi imzalayan ilk ölkәlәr arasında
olması fәxredici hadisәdir: “Bu, hәqiqәtәn dә bizim әlaqәlәrimizdә yeni sәhifәdir. Ümidvaram ki, gәlәcәk keçmiş qәdәr
uğurlu olacaq”.
Davos Forumunun Prezidenti Borge Brende isә öz
növbәsindә vurğuladı ki, cәnab İlham Əliyev qarşıya hәdәf
qoyanda onu mütlәq hәyata keçirir vә bu sәbәbdәn dә diplomat düşünür ki, Azәrbaycan dördüncü sәnaye inqilabına әn
yaxşı hazır olan ölkәlәrdәn biri olacaq.
Bu gün dünya 4-cü sәnaye inqilabına qәdәm qoyub. Əgәr
birinci sәnaye inqilabı buxar maşınının kәşfi ilә istehsalın
mexaniklәşmәsi, ikinci sәnaye inqilabı elektrik enerjisinin

kütlәvi istehsalı ilә sәnayelәşmә, üçüncü sәnaye inqilabı
istehsalın avtomatlaşdırılması üçün elektronika, kompüterlәşmә vә informasiya texnologiyalarından kütlәvi istifadәni
nәzәrdә tuturdusa, dördüncü sәnaye inqilabı (“Sәnaye 4.0”)
rәqәmsallaşmanı, texnologiyaların birlәşmәsi vә fiziki, rәqәmsal vә bioloji sferalar arasında sәrhәdlәrin aradan qalxmasını sәciyyәlәndirir.
“Sәnaye 4.0” müasir dövrün әn aktual mövzularından
biridir. 4-cü sәnaye inqilabı innovasiya, süni intellekt vә robotlar dövrü demәkdir. Bu gün dünya ölkәlәri “Sәnaye 4.0”
üstündә ciddi işlәr aparırlar. Qeyd etdiyimiz kimi, rәqәmsal
dövrdә әhәmiyyәtli inkişafa nail olmağın, 4-cü sәnaye inqilabı dövründә geri qalmamağın yollarından biri bütün sahәlәrdә innovasiyaların tәtbiqi vә ölkәdә innovasiya sisteminin
inkişaf etdirilmәsidir. Süni intellekt vә müxtәlif sahәlәrdә
robotlaşmanın artması, “3D Printing”, dronlardan istifadә,
bәrpaolunan enerjidәn istifadәnin artması, elektrikli maşınların artması, sürücüsüz nәqliyyat vasitәlәrinin meydana
gәlmәsi vә s. göstәricilәrlә 4-cü sәnaye inqilabının başladığını deyә bilәrik. Bütün sadalanan vә sadalanmayan problemlәrә rәğmәn, 4-cü sәnaye inqilabının hәyatımızı kәskin
şәkildә dәyişmәsi faktı danılmazdır. Əsas mәsәlә bu dәyişik-

liyin necә idarә olunmasıdır.
Dünya İqtisadi Forumunun iki il öncә hazırladığı “Qlobal
Rәqabәtlilik Hesabatı-2018”dә 4-cü sәnaye inqilabı da әsas
götürülәrәk yeni formatda rәqabәtlilik indeksi tәtbiq edilmişdi. Hesabatda qeyd edilir ki, 4-cü sәnaye inqilabının mürәkkәbliyi, әhatә dairәsi vә miqyası o qәdәr geniş olacaq ki,
bәşәriyyәtin yaşayış şәraiti, hәyat normaları vә düşüncә tәrzi
tamamәn dәyişәcәk. Bәzi alimlәr hәtta bu inqilabın bәşәr vә
insan sözünün tәrifini dәyişәcәyini iddia edirlәr.
Bu sәnaye inqilabı miqyası, hәcmi vә mürәkkәbliyi baxımından bәşәriyyәtin bütün әvvәlki tәcrübәlәrinin heç birinә
bәnzәmir. Ekspertlәr hesab edirlәr ki, qarşıda bizi süni intellekt, robot-avtomobillәr, nanotexnologiya, biotexnologiya vә
s. daxil olmaqla, әn geniş sahәlәrdә heyrәtamiz texnoloji
sıçrayış gözlәyir.
Belәliklә, bu il 50-ci dәfә keçirilәn Davos İqtisadi Forumu
Azәrbaycan üçün uğurlu oldu. Çünki toplantı Azәrbaycanın
dünya birliyindәki vә regiondakı yerini vә mühüm rolunu bir
daha beynәlxalq ictimaiyyәtә tәqdim etdi. Dünya bir daha
gördü ki, sabit ölkә kimi Azәrbaycanın inkişafı davamlıdır.
Ən әsası Azәrbaycan hakimiyyәti böyük imkanlar yaradan vә
hazırda hәyata keçirilәn geniş islahatlar gündәliyinә malikdir.

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin
әmәkdaşlarına ali xüsusi rütbәlәrin verilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamı
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu
maddәsinin 24-cü bәndini rәhbәr tutaraq qәrara alıram:
1. Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin
sәdri Sәfәr Mәmmәd oğlu Mehdiyevә gömrük xidmәti general-polkovniki ali xüsusi rütbәsi verilsin.
2. Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin
aşağıdakı әmәkdaşlarına gömrük xidmәti general-leytenantı
ali xüsusi rütbәsi verilsin:
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi sәd-

rinin birinci müavini İsmayıl Xәlil oğlu Hüseynova
Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәhәt İsa oğlu Hәbibbәyliyә.
3. Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin
aşağıdakı әmәkdaşlarına gömrük xidmәti general-mayoru ali
xüsusi rütbәsi verilsin:
Aksizli Mallar üzrә Baş Gömrük İdarәsinin rәisi Hәsәn Nәbi oğlu Eyubova
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin rәisi Bәhruz

Faiq oğlu Quliyevә.
4. Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi Ceyhun Yusuf oğlu Mәmmәdova
tibb xidmәti general-mayoru ali xüsusi rütbәsi verilsin.
İlham Əliyev,
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şәhәri, 30 yanvar 2020-ci il

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Azәrbaycan Respublikasının
Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin
Ali Baş Komandanı zati-alilәri
İlham Heydәr oğlu Əliyev
cәnablarına
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin yaradılmasının 28-ci
ildönümünә - gömrük әmәkdaşlarının
peşә bayramına hәsr olunmuş tәntәnәli
yığıncaq iştirakçılarının
MÜRACİƏTİ
Möhtәrәm Prezident, cәnab Ali Baş Komandan!
Müasir Azәrbaycan dövlәtçiliyinin ilkin iqtisadi tәmәllәrini böyük uzaqgörәnliklә sovet dönәmindәn yaratmağa başlayan Ulu Öndәr Heydәr Əliyevin mükәmmәl inkişaf konsepsiyasının praqmatik
rәhbәrliyiniz altında zamanın geosiyasi reallıqlarına uyğun zәnginlәşdirilәrәk uğurla davam etdirilmәsi nәticәsindә özünün sosialiqtisadi vә hәrbi-siyasi qüdrәti ilә yalnız region üzrә deyil, daha geniş
coğrafi mәkanda nüfuzlu söz sahibinә çevrilәn respublikamız hazırda müvafiq beynәlxalq qurumların әksәr reytinq göstәricilәrinә görә
dünya birliyindәki öncül mövqeyini ilbәil möhkәmlәndirmәkdәdir.
Ümummilli mәnafelәrimizdәn qaynaqlanan ali diqqәt vә qayğınız
sayәsindә ölkә iqtisadiyyatının şaxәlәndirilmәsi, xüsusәn zәngin karbohidrogen ehtiyatlarından әldә olunan gәlirlәrin tәdricәn insan
kapitalına çevrilmәklә qeyri-neft sektoruna yönәldilmәsi istiqamәtindә atılan qәtiyyәtli addımlar hesabına formalaşdırılan innovativ
inkişafın Azәrbaycan modeli bu gün qlobal maliyyә strukturları tәrәfindәn layiqincә tәqdir olunur.
Zati-alilәri!
Müstәqil vә suveren Azәrbaycan Respublikasında gömrük
orqanlarının yaradılmasının 28-ci ildönümünә hәsr olunan tәntәnәli
yığıncaq iştirakçıları böyük qürur vә iftixar hissi ilә qeyd edir ki, milli
iqtisadiyyatımızın mühüm tәrkib hissәsi olan gömrük xidmәti müdrik rәhbәrliyiniz altında sürәtli tәrәqqi yolu keçәrәk geniş infrastruktura, әn yeni avadanlıq vә informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına, hәmçinin peşәkar şәxsi heyәtә malik olmaqla hazırda müasir
beynәlxalq standartlar sәviyyәsinә yüksәlmişdir. Qabaqcıl dünya tәcrübәsinә vә dәrin elmi әsaslara söykәnәn göstәriş vә tövsiyәlәrinizi
әldә rәhbәr tutaraq gömrük qanunvericiliyi vә inzibatçılığının tәkmillәşdirilmәsi vә modernlәşdirilmәsi yönündә reallaşdırılan sәmәrәli
tәdbirlәr, xüsusәn “Bir pәncәrә” vә “Yaşıl dәhliz” kimi mütәrәqqi
xidmәt növlәrindәn geniş istifadә etmәklә bütövlükdә elektron bәyanetmә sisteminә keçilmәsi mәmur-vәtәndaş münasibәtlәrindә şәffaflığın tam tәmin edilmәsi vә elәcә dә “kölgә iqtisadiyyatı”na qarşı
mübarizәnin daha da güclәndirilmәsi işindә bu gün önәmli rol oynamaqdadır.
Bu baxımdan ölkә hәyatının bütün sahәlәrini, o cümlәdәn gömrük xidmәtini әhatә edәn genişmiqyaslı islahatlar kompleksinin yüksәk dinamizmlә hәyata keçirilmәsi, böyük ictimai rәğbәt qazanmaqla әldә olunan nailiyyәtlәr, ilk növbәdә möhtәşәm iqtisadi göstәricilәr
hәqiqәtәn tәqdirәlayiqdir. Ötәn hesabat ilindә xarici ticarәt iştirakçıları üçün azad rәqabәt mühitini yaratmaqla xidmәt mәdәniyyәtinin
yüksәldilmәsi, qaçaqmalçılıq hallarına vә digәr hüquqpozmalara
qarşı qәtiyyәtli mübarizәnin tәşkili, hәmçinin maliyyә intizamının
möhkәmlәndirilmәsi sayәsindә idxal-ixrac әmәliyyatlarından qanunla nәzәrdә tutulmuş 3 milyard 702 milyon manata qarşı 4 milyard
409 milyon manat vә yaxud 707 milyon manat artıq gömrük vergi
vә rüsumları toplanaraq aidiyyәti üzrә köçürülmәklә illik büdcә
proqnozuna 119,1 faiz әmәl edilmişdir.
Möhtәrәm cәnab Prezident!
İctimai-siyasi hәyatımızın bütün sahәlәrindә olduğu kimi, gömrük sistemindә dә idarәetmәnin davamlı olaraq tәkmillәşdirilmәsi vә
müasirlәşdirilmәsi, xarici ticarәtin asanlaşdırılması, elektron xidmәtlәr şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi vә digәr istiqamәtlәr üzrә gerçәklәşdirilәn innovativ xarakterli layihәlәr artıq çoxsaylı mötәbәr tәdbirlәrin keçirildiyi ünvan kimi tanınan Azәrbaycan gömrüyünün müvafiq qlobal mәkana inteqrasiyasını әhәmiyyәtli dәrәcәdә sürәtlәndirmişdir. Azәrbaycanın bütün Avropa ölkәlәrinin dәstәyilә 53 dövlәti
özündә birlәşdirәn Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Gömrük
Əmәkdaşlıq Şurasının sәdr müavini, Avropa regionu üzrә rәhbәri seçilmәsi isә doğma Azәrbaycanın yüksәk beynәlxalq nüfuzunun әyani tәzahürüdür.
Tәntәnәli yığıncaq iştirakçıları bütün ölkә gömrükçülәrinin
yekdil rәyini ifadә edәrәk dәrin minnәtdarlıq hissi ilә bildirir ki, bu
gün geniş beynәlxalq әlaqәlәrә malik müasir vә modern gömrük xidmәtinin formalaşdırılması ali dövlәt qayğısına әsaslanmaqla bu sahәdә әldә olunan nailiyyәtlәrimiz hәr zaman Zati-aliniz tәrәfindәn layiqincә qiymәtlәndirilmәkdәdir. Şәxsi heyәtimizin sosial müdafiәsi
sahәsindә hәyata keçirdiyiniz ardıcıl tәdbirlәrlә bәrabәr, builki peşә
bayramı әrәfәsindә dә imzaladığınız Sәrәncamınızla daha bir qrup
әmәkdaşımızın ali xüsusi rütbәyә layiq görülmәsi bütövlükdә Azәrbaycan gömrüyünә diqqәt vә qayğınızın әn bariz nümunәsidir.
Ali etimada vә hәrtәrәfli qayğıya görә dәrin tәşәkkürümüzü vә
minnәtdarlığımızı bildirәrәk Zati-alinizi әmin edirik ki, Heydәr Əliyev siyasi kursuna daim sadiq qalan Dövlәt Gömrük Komitәsinin
şәxsi heyәti milli dövlәtçiliyimizin daha da möhkәmlәndirilmәsi vә
xalqımızın yüksәk rifahına yönәlmiş uğurlu daxili vә xarici siyasәtinizi birmәnalı olaraq dәstәklәmәklә ölkәmizin iqtisadi mәnafelәrinin
etibarlı tәminatına dair müәyyәnlәşdirilmiş mühüm vәzifәlәrin layiqincә yerinә yetirilmәsi, ilk növbәdә cari 2020-ci il üzrә qanunla
nәzәrdә tutulmuş proqnoz öhdәliyinә artıqlaması ilә әmәl edilmәsi
üçün bundan sonra da qüvvә vә bacarığını әsirgәmәyәcәkdir.
Cәnab Ali Baş Komandan!
Tәntәnәli yığıncaq adından Zati-alinizә möhkәm cansağlığı vә
uzun ömür dilәyir, alternativsiz rәhbәrliyiniz altında yeni yüksәliş
mәrhәlәsini yaşayan müasir Azәrbaycan Respublikasının davamlı
tәrәqqisi vә xalqımızın әbәdi sәadәtinә hesablanmış mәqsәdyönlü vә
әzmkar dövlәti fәaliyyәtinizdә yeni-yeni nailiyyәtlәr arzulayırıq.
Müraciәt Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin 28-ci ildönümü - gömrük әmәkdaşlarının peşә
bayramına hәsr olunmuş tәntәnәli yığıncaq iştirakçıları
tәrәfindәn yekdilliklә qәbul edilmişdir.
30 yanvar 2020-ci il
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Əsas mәqsәd etimadı doğrultmaq, qarşıya
qoyulan bütün vәzifәlәri yerinә yetirmәkdir
Yanvarın 30-da Azәrbaycan Respublikası gömrük orqanlarının yaradılmasının 28-ci ildönümü vә gömrük
әmәkdaşlarının peşә bayramı münasibәtilә tәntәnәli mәrasim vә Dövlәt Gömrük Komitәsinin 2019-cu il әrzindәki
fәaliyyәtinin yekunlarına hәsr olunan
Kollegiya iclası keçirilib.
Tәdbir iştirakçıları әvvәlcә Fәxri xiyabana
gәlәrәk xalqımızın ümummilli lideri, müasir
müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin memarı vә qurucusu Heydәr Əliyevin xatirәsini ehtiramla yad edib,
mәzarı önünә әklil qoyublar. Görkәmli oftalmoloq
alim, akademik Zәrifә xanım Əliyevanın da xatirәsi
anılıb, mәzarı üzәrinә tәr çiçәklәr düzülüb.
Sonra Şәhidlәr xiyabanında Azәrbaycanın
müstәqilliyi vә әrazi bütövlüyü uğrunda mübarizәdә canlarından keçәn qәhrәman Vәtәn övladlarının
xatirәsi anılıb, “Əbәdi mәşәl” abidәsinin önünә
әklil qoyulub.
Dövlәt Gömrük Komitәsindә keçirilәn Kollegiya iclasını Komitә sәdri, gömrük xidmәti generalpolkovniki Sәfәr Mehdiyev açıq elan etdikdәn
sonra Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Himni
sәslәnib.
Mәrasimdә çıxış edәn Sәfәr Mehdiyev bildirib
ki, әsası ümummilli lider Heydәr Əliyev tәrәfindәn
qoyulan davamlı iqtisadi inkişaf strategiyasının
Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi innovativ
islahatlar hesabına uğurla reallaşdırılması ölkәmizin
iqtisadi qüdrәtinin artması, әhalinin rifah halının
yaxşılaşması ilә yanaşı, beynәlxalq alәmdә nüfuzlu
dövlәtә çevrilmәsinә dә şәrait yaradıb.
Əldә olunan nailiyyәtlәrdә gömrük xidmәtinin
dә payı olduğunu vurğulayan Komitә sәdri son illәr
ölkәdә hәyata keçirilәn islahatlar çәrçivәsindә gömrük orqanlarının da bir sıra yeniliklәr tәtbiq etdiyini
diqqәtә çatdırıb. Sәfәr Mehdiyev qeyd edib ki, fiskal, hüquqpozmalara qarşı mübarizә, gömrük nәzarәti, ticarәtin asanlaşdırılması vә xüsusilә şәffaflığın tәmin olunması istiqamәtindә ciddi nailiyyәtlәr
әldә olunub.
Komitә sәdri onu da qeyd edib ki, gömrük sistemindә aparılan struktur vә kadr islahatları idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsinә, kadrların peşә hazırlığının artırılmasına vә ümumiyyәtlә, gömrük işinin
müasir dünyanın çağırışlarına uyğun şәkildә yenidәn qurulmasına әlverişli şәrait yaradıb.
Gәlәcәk hәdәflәrә toxunan Sәfәr Mehdiyev
bildirib ki, hәrtәrәfli dövlәt qayğısı ilә әhatә olunan
gömrük orqanlarının vә onun әmәkdaşlarının әsas
mәqsәdi göstәrilәn etimadı doğrultmaq, dövlәtә,
dövlәtçiliyә sәdaqәt nümayiş etdirmәklә qarşıya qoyulan bütün vәzifәlәri vicdanla yerinә yetirmәkdir.
Sonra Kollegiyanın gündәliyindәki mәsәlәlәr
müzakirә olunub.

“Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük
Komitәsinin 2019-cu ildәki fәaliyyәtinin yekunları
vә qarşıda duran vәzifәlәr” barәdә Dövlәt Gömrük
Komitәsi sәdrinin birinci müavini, gömrük xidmәti
general-leytenantı İsmayıl Hüseynov çıxış edib.
İsmayıl Hüseynov bildirib ki, hesabat dövründә
ilk növbәdә “kölgә iqtisadiyyatı”nın aradan qaldırılması, şәffaflığın vә vәtәndaş mәmnuniyyәtinin
tәmin olunması, beynәlxalq ticarәtin asanlaşdırılması, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizә istiqamәtindә

әldә edilәn uğurlu nәticәlәr sahibkarlıq mühitinin
yaxşılaşdırılmasına, dövlәt büdcәsi gәlirlәrinin,
ölkәmizin ixrac vә tranzit potensialının artmasına
imkan yaradıb.
Dövlәt büdcәsinin gәlirlәr hissәsinin formalaşmasında xüsusi rolu olan Dövlәt Gömrük Komitәsi
2019-cu il üzrә nәzәrdә tutulan 3 milyard 702 milyon manat büdcә öhdәliyinә qarşı 4 milyard 408 milyon 620 min manat gömrük ödәnişlәrinin toplanmasını tәmin edib vә proqnoza 119,1 faiz әmәl olu-

nub.
Ötәn ilin fevralından tәtbiq edilәn “Yaşıl dәhliz”
buraxılış sistemi ölkәmizdә sahibkarlığın inkişafına
daha da tәkan verib. Artıq 530 xarici ticarәt
iştirakçısı hәm idxal, hәm dә ixracda bu sistemdәn
istifadә imkanı әldә edib. Ümumilikdә, xarici ticarәt
hәcminin 8 milyard dolları “Yaşıl dәhliz” sistemindәn istifadә edәn biznes subyektlәrinin payına düşür.
2019-cu ildә aparılan islahatlar, gömrük-keçid
mәntәqәlәrindә quraşdırılan müasir avadanlıqlar vә
tәkmillәşdirilmiş idarәetmә sistemi hesabına sәrhәdkeçmә proseslәri asanlaşdırılıb, sürәtli keçid tәmin olunub, sәrhәdlәrdә yerlәşәn gömrük postlarının buraxılış qabiliyyәti dәfәlәrlә artıb. Yük vә nәqliyyat vasitәlәri fiziki yoxlamalara deyil, risklәrin
qiymәtlәndirilmәsi vә tәhlili әsasında yoxlanışa
cәlb olunur. Bu da ticarәtin asanlaşdırılması vә sәrhәdkeçmә prosesinin sürәtlәndirilmәsi üçün mühüm әhәmiyyәt daşıyır.
Ticarәtin Asanlaşdırılması mәrkәzlәri, әn
müasir texniki vasitәlәr, “bir inspektor-bir nәqliyyat vasitәsi”, “e-növbә” kimi innovativ layihәlәr
vә informasiya texnologiyalarının tәtbiqi hesabına sәrhәdkeçmә proseslәrinә sәrf olunan müddәt
3 dәfәyә qәdәr azaldılıb. Əvvәl gömrük-sәrhәd
buraxılış mәntәqәlәrindәn gün әrzindә 250 yük
nәqliyyat vasitәsi keçirdisә, hazırda bu rәqәm
600-ә çatdırılıb ki, bu da beynәlxalq ticarәtin vә
tranzit әmәliyyatlarının sürәtlәndirilmәsi üçün
mühüm amildir.
Komitә sәdrinin birinci müavini onu da bildirib
ki, gömrük orqanlarının әn vacib fәaliyyәt sahәlәrindәn biri qaçaqmalçılığa qarşı mübarizә, narkotik
vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsinin qarşısının alınmasıdır ki, ötәn il 13443 hüquqpozma faktı aşkarlanıb vә bunlardan 866-sı cinayәt xarakterli faktlar

olub. Aşkarlanan cinayәt xarakterli faktların әksәriyyәti narkotik vasitәlәrin qanunsuz dövriyyәsi ilә
bağlı olub. Ötәn il 2 tondan çox narkotik vasitә
aşkar edilәrәk dövriyyәdәn çıxarılıb, qaçaqmalçılıq
yolu ilә gәtirilәrkәn aşkarlanan malların ümumi
dәyәri isә 300 milyon dollardan artıq olub.
Çıxışının sonunda İsmayıl Hüseynov vurğulayıb
ki, Azәrbaycan gömrükçülәri dövlәt başçısının ölkәmizin beynәlxalq nüfuzunun daha da artırılması,
xalqımızın firavan gәlәcәyinin tәmin edilmәsi uğrunda göstәrdiyi fәaliyyәtdә yaxından iştirak edәcәk, qarşıya qoyulan tәxirәsalınmaz vәzifәlәrin
uğurla yerinә yetirilmәsi üçün bütün qüvvә vә
bacarıqlarını sәrf edәcәklәr.
Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlәt
Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-leytenantı Sәhәt Hәbibbәyli, Gömrük Sәrhәd
Buraxılış Mәntәqәlәrinin İşinin Tәşkili Baş İdarәsinin rәisi Şahin Əlәsgәrov, Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi Ceyhun Mәmmәdov vә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyasının rәisi Qulu Novruzov çıxış edәrәk ötәn dövr
әrzindә görülәn işlәr vә qarşıda duran vәzifәlәr
barәdә mәlumat veriblәr.
Bundan başqa, iclasda “Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin 2020-ci il üçün İş
Planı” tәsdiq olunub.
Daha sonra Dövlәt Gömrük Komitәsinin xidmәtdә fәrqlәnәn bir qrup әmәkdaşına Ümumdünya
Gömrük Tәşkilatının sertifikatları verilib, elәcә dә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin xidmәtdә fәrqlәnәn
bir qrup әmәkdaşına fәxri fәrman vә xüsusi rütbәlәr
verilmәsi haqqında Dövlәt Gömrük Komitәsi
sәdrinin müvafiq әmrlәri diqqәtә çatdırılıb.
Tәdbirin sonunda yığıncaq iştirakçıları adından
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevә müraciәt qәbul olunub.

Gömrük xidmәti ölkәdә aparılan islahatların
davamlılığını tәmin etmәklә iqtisadi tәhlükәsizliyin
keşiyindә bundan sonra da şәrәflә duracaq
Sәfәr MEHDİYEV,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki

zәrbaycanda әsası ümummilli
lider Heydәr Əliyev tәrәfindәn
qoyulan vә Prezident İlham Əliyevin
rәhbәrliyi ilә davam etdirilәn mütәrәqqi
siyasәt nәticәsindә bütün sahәlәrdә olduğu kimi, gömrük işinin müasir idarәçilik prinsiplәri әsasında tәşkili istiqamәtindә dә mühüm nailiyyәtlәr әldә edilib.
Hazırda dövlәt başçısının rәhbәrliyi
ilә aparılan islahatların әhatә dairәsi daha da genişlәnib. Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, gömrük xidmәtinin әn
yüksәk sәviyyәyә çatdırılması, azad rәqabәt mühitinin yaradılması Azәrbaycan dövlәtinin әsas prioritetlәrindәndir.
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Gömrük xidmәtindә hәyata keçirilәn islahatlar
nәticәsindә xarici ticarәt iştirakçılarının aktivliyi artıb, biznes mühitinin әlverişliliyinin artırılması, rәqabәtliliyinin qorunub saxlanması vә şәffaflıq tәmin
edilib. Eyni zamanda, dövlәt büdcәsinә gömrük
ödәnişlәri üzrә daxilolmaların artımına nail olunub.
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin yaradılmasından 28 il ötür.
Dövlәt Gömrük Komitәsi 1992-ci il yanvarın
30-da, Azәrbaycan öz suverenliyini bәrpa etdikdәn
üç ay sonra yaradılıb. Ötәn dövr әrzindә gömrüyün
keçdiyi yol asan olmayıb. Müstәqilliyimizin ilk illәrindә ölkә iqtisadiyyatının digәr sahәlәri kimi,
gömrük xidmәti dә böhran dövrünü yaşayıb. Hә-

min illәrdә mürәkkәb ictimai-siyasi vәziyyәt gömrük orqanlarının formalaşmasına imkan vermәyib.
Yalnız ümummilli lider Heydәr Əliyevin 1993-cü
ildә hakimiyyәtә qayıdışı ilә digәr sahәlәrdә olduğu
kimi, gömrük xidmәtindә dә kompleks tәdbirlәr
hәyata keçirilib.
Müstәqil vә müasir gömrük xidmәti formalaşdırılarkәn dahi rәhbәr Heydәr Əliyevin tövsiyәlәri
әsas tutulub: gömrük orqanları xarici-iqtisadi әlaqәlәrdә öz yerini müәyyәn etmәli, iqtisadiyyatın inkişafına xidmәt göstәrmәli, bütün hallarda müstәqil
Azәrbaycanın nüfuzunun yüksәldilmәsinә öz
töhfәsini vermәli idi.
Ulu öndәr Heydәr Əliyev gömrük xidmәtinin
ölkә iqtisadiyyatının inkişafında rolunu yüksәk
qiymәtlәndirir, bu orqanın fәaliyyәtini daim diqqәtdә saxlayırdı. Dövlәt Gömrük Komitәsinin yaradılmasının 5 illiyindә, 1997-ci ildә Heydәr Əliyev vurğulamışdır ki, “gömrük xidmәti hәr bir dövlәtin müstәqilliyinin әsas atributlarından biridir”.
Hәmin tәntәnәli yığıncaqdakı nitqindә gömrük
orqanlarının fәaliyyәtini son dәrәcә dәqiqliklә vә
böyük uzaqgörәnliklә tәhlil edәn Heydәr Əliyev bu
sistemdә yaranmış problemlәrin hәlli yolunun tәlәbkarlıq vә nizam-intizam, peşәkarlıq mühitinin
formalaşdırılması, kadrlarla işin yenidәn qurulması, hәr bir gömrük işçisinin öz dövlәtinә sadiqlik
prinsipinin әsas meyara çevrilmәsi sayәsindә
mümkünlüyünü göstәrmişdi.
Öz imkanlarına görә unikal orqan olan gömrük
xidmәtinin vәzifәsi - hәm dövlәt büdcәsinә daxilolmaları tәmin etmәk, gömrük hüquqpozmalarına
qarşı mübarizә aparmaq, xarici ticarәti sürәtlәndirmәk vә asanlaşdırmaq, hәm dә ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyini qorumaqdır.
Mәhz ulu öndәr Heydәr Əliyevin yüksәk idarәçilik qabiliyyәti sayәsindә formalaşan Azәrbaycan
Gömrük Xidmәti qısa zaman kәsiyindә ölkәmizin
önәmli dövlәt tәsisatlarından birinә çevrildi.
Bu gün isә Azәrbaycan Gömrük Xidmәti

Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi davamlı
inkişaf strategiyasına uyğun olaraq daha da inkişaf
edib ölkәmizin mühüm dövlәt tәsisatlarından birinә çevrilmәklә yanaşı, dünya gömrük ailәsindә
yüksәk etibar vә etimad qazanıb. Gömrük sistemindә aparılan struktur vә kadr islahatları idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsinә, kadrların peşә hazırlığının artırılmasına, bir sözlә, gömrük işinin müasir
dünyanın çağırışlarına uyğun şәkildә yenidәn
qurulmasına münbit şәrait yaradıb.
Prezident İlham Əliyevin tarixi İpәk Yolu üzәrindә strateji mövqe tutan ölkәmizin tranzit potensialının güclәndirilmәsi, ixrac potensialının artırılması istiqamәtindә atdığı addımlar gömrük orqanlarının da qarşısında yeni hәdәflәr müәyyәnlәşdirib. Artıq әn müasir idarәetmә strukturuna malik
Azәrbaycan gömrüyü fәaliyyәtini nәzarәtdәn
xidmәtә doğru dәyişdirәrәk beynәlxalq ticarәtin
tәhlükәsiz, asan vә sürәtli şәkildә reallaşdırılması,
әn müasir gömrük nәzarәt üsul vә vasitәlәrinin tәtbiqi istiqamәtindә mühüm addımlar atır.
Büdcә daxilolmaları vә xarici ticarәt
Azәrbaycan Gömrük Xidmәti fәaliyyәti dövründә daha mәzmunlu vә daha maraqlı bir ili arxada qoydu. Gömrük orqanlarında 2019-cu ilin yekunları vә qarşıda duran vәzifәlәrdәn bәhs edәrkәn
ilk növbәdә qeyd etmәliyәm ki, ötәn il Dövlәt
Gömrük Komitәsi üzrә makrogöstәricilәr baxımından uğurlu bir il olub, büdcә daxilolmalarındakı
artım tendensiyası maksimum sәviyyәdә qorunub.
2019-cu il üzrә Dövlәt Gömrük Komitәsi üçün
nәzәrdә tutulan 3 milyard 702 milyon manat büdcә
öhdәliyinә qarşı 4 milyard 408 milyon 620 min
manat gömrük ödәnişlәri toplanaraq dövlәt büdcәsinә köçürülüb. Belәliklә, proqnoz göstәricilәri ilә
müqayisәdә 706 milyon 620 min manat artıq gömrük vergi vә rüsumları toplanıb vә ya proqnoza
119,1 faiz әmәl olunub.
Bununla da Dövlәt Gömrük Komitәsi yarandığı

dövrdәn rekord fiskal göstәricilәri nümayiş etdirәrәk son 2 il әrzindә büdcә proqnozunda nәzәrdә
tutulduğundan 2 milyard manata yaxın artıq vәsaitin dövlәt büdcәsinә köçürülmәsini tәmin edib.
Eyni zamanda, 2019-cu il әrzindә xarici ticarәt
mühitindә müsbәt artım tendensiyası müşahidә
olunub. Dünya bazarında neft qiymәtlәrinin nisbәtәn stabil olması vә investisiya qoyuluşlarının hәcminin artması ölkәnin hәm ixracında, hәm dә idxalında sabit artım üçün şәrait yaradıb.
Rәqәmlәrә gәldikdә, 2019-cu ildә xarici ticarәt
dövriyyәsi 33,3 milyard ABŞ dolları tәşkil edib ki,
bu da 2018-ci illә müqayisәdә 2,4 milyard ABŞ

dolları vә ya 7,6 faiz artım demәkdir.
Sevindirici haldır ki, ixrac hәcminin 1 faizә yaxın artmasına baxmayaraq qeyri-neft sektorunda
ixracın artımı 14 faiz tәşkil edib. İdxalın hәcmi isә
әhәmiyyәtli dәrәcәdә, 19 faiz artaraq 13,7 milyard
ABŞ dolları olub. Bununla da 2019-cu ilin sonuna
qeydә alınan müsbәt saldo 5,96 milyard ABŞ dolları tәşkil edib.
Ötәn il Azәrbaycan Respublikası ilә ticarәt aparan xarici ölkәlәrin sırasında 2018-ci ildә olduğu
kimi idxalda ilk üçlüyә Rusiya Federasiyası, Türkiyә Respublikası vә Çin Xalq Respublikası daxil olub.
davamı 3-cü sәh.
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Gömrük xidmәti ölkәdә aparılan islahatların
davamlılığını tәmin etmәklә iqtisadi tәhlükәsizliyin
keşiyindә bundan sonra da şәrәflә duracaq
әvvәli 2-ci sәh.
Bu da ölkәnin ümumi idxalının 39 faizini tәşkil
edib. İxracda isә әsas üç ölkә İtaliya Respublikası,
Türkiyә Respublikası vә Çin Xalq Respublikası
olub.
Onu da nәzәrә çatdırım ki, 2019-cu il әrzindә
idxal әmәliyyatlarının hәcmi 13 milyard 668 milyon dollar mәblәğindә olmaqla 2018-ci ilin müvafiq
dövrü ilә müqayisәdә 2 milyard 202 milyon dollar
vә ya 19,2 faiz artıb. İxrac әmәliyyatlarının hәcmi
isә 19 milyard 635 milyon dollar tәşkil edib vә
2018-ci illә müqayisәdә 146 milyon 620 min ABŞ
dolları vә ya 0,8 faiz artıb.
Gömrük nәzarәtinin tәşkili vә
ticarәtin asanlaşdırılması
Dövlәt Gömrük Komitәsi iqtisadi tәhlükәsizliyin
tәmin edilmәsinin әsas iştirakçılarından biri kimi
ölkә Prezidentinin müәyyәn etdiyi prioritet hәdәflәr
çәrçivәsindә gömrük işinin daha müasir vә çevik
metodlarla tәnzimlәnmәsi, sağlam iqtisadi rәqabәtlilik mühitinin yaradılması, Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәn keçәn tranzit dәhlizlәrinin rәqabәt qabiliyyәtinin vә sәmәrәliliyinin artırılması
istiqamәtindә davamlı tәdbirlәr görür.
Azәrbaycan Prezidentinin “Xarici ticarәt iştirakçılarının “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi
istifadә hüququnu әldә etmәsi, hәmin hüququn dayandırılması, lәğvi vә bәrpası Qaydası”nın tәsdiq
edilmәsi haqqında 21 dekabr 2018-ci il tarixli, 427
nömrәli Fәrmanı da öncül beynәlxalq praktikaya
әsaslanaraq gömrük xidmәtinin tәkmillәşdirilmәsi
vә ticarәtin asanlaşdırılması istiqamәtindә atılmış
әn mühüm addımlardan biridir. Bu sistem xarici
iqtisadi fәaliyyәt sahәsindә etibarlı tәrәfdaş prinsipinә uyğun olaraq Azәrbaycan gömrüyündә tәtbiq
olunan әn müasir üsullardan biridir.
Hәmin Fәrmanın icrasından irәli gәlәn mәsәlәlәrlә bağlı bir sıra mühüm işlәr görülüb. Xarici ticarәt iştirakçılarına “Yaşıl dәhliz” buraxılış sisteminә
qoşulmaq üçün öz şәxsi kabinetlәrindәn Dövlәt Gömrük Komitәsinә müraciәt imkanı yaradılıb vә daxil
olan müraciәtlәrә Komitәnin struktur bölmәlәri
tәrәfindәn baxılma mexanizmi işlәnib hazırlanıb.
Eyni zamanda, Dövlәt Gömrük Komitәsinin
müvafiq Sәrәncamına әsasәn, “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququ әldә etmiş
xarici ticarәt iştirakçıları tәrәfindәn hәyata keçirilәn
idxal-ixrac әmәliyyatları zamanı yarana bilәcәk
çәtinliklәrin operativ qaydada aradan qaldırılması
üçün “Dәstәk qrupu” yaradılıb. Bu qrup tәrәfindәn
7/24 formatında xarici ticarәt iştirakçılarına praktiki
kömәklik göstәrilib, problemlәrin operativ qaydada
hәlli üçün Komitәnin aidiyyәti struktur bölmәlәri
ilә birgә işlәr aparılıb.
Hәmçinin “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn
daimi istifadә hüququ әldә etmiş xarici ticarәt iştirakçıları tәrәfindәn sistemin sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi, sistemin işinin daha da tәkmillәşdirilmәsi vә istifadәsinin nәticәlәrinә dair fikir vә tәkliflәrin öyrәnilmәsi mәqsәdilә “Yaşıl dәhliz” iştirakçısı olan biznes subyektlәri ilә görüşlәr keçirilib.
Eyni zamanda, elektron poçt vasitәsilә sorğu aparılıb vә respondentlәrin tәkliflәri tәhlil edilәrәk tәdbir görülmәsi üçün Komitәnin aidiyyәti struktur
bölmәlәrinә göndәrilib.
“Xarici ticarәt iştirakçılarının “Yaşıl dәhliz”
buraxılış sistemindәn daimi istifadә hüququnu әldә
etmәsi, hәmin hüququn dayandırılması, lәğvi vә
bәrpası Qaydası”na müvafiq olaraq ötәn il 599 xarici ticarәt iştirakçısı Komitәyә müraciәt edib.
Bunlardan, ümumilikdә 530 xarici ticarәt iştirakçısına “Yaşıl dәhliz” buraxılış sistemindәn daimi
istifadә hüququ verilib.
Gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizә
2019-cu il әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn
әmәliyyat-axtarış fәaliyyәtinin vә gömrük nәzarәtinin güclәndirilmәsi istiqamәtindә hәyata keçirilmiş
kompleks tәdbirlәr nәticәsindә 13443 hüquqpozma
faktı aşkar edilib.
Bu faktlardan 866-sı cinayәt xarakterli faktlar
olub vә hәmin faktlar üzrә tutulmuş qaçaqmalçılıq
әşyaları vә digәr cinayәt predmetlәrinin dәyәri 11
milyon 273 min manatdan çox tәşkil edib. Bu әmәllәrin törәdilmәsindә şübhәli bilinәn 992 nәfәrin
(771 Azәrbaycan vәtәndaşı, 220 әcnәbi, 1 vәtәndaşlığı olmayan) barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb.
Gömruk sәrhәdindәn narkotiklәrin qanunsuz
keçirilmәsinin qarşısını almaq mәqsәdilә gömrük
orqanları tәrәfindәn (o cümlәdәn digәr hüquq-mühafizә orqanları ilә birlikdә) görülmüş tәdbirlәr nәticәsindә 2019-cu il әrzindә narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin vә onların prekursorlarının qanunsuz dövriyyәsilә әlaqәdar 393 fakt aşkar olunub.
Bu faktlar üzrә ümumilikdә 1 ton 988 kq 628
qram narkotik vasitәlәr, psixotrop maddәlәr vә onların prekursorları qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
Onların 95,3%-ni daha tәhlükәli ağır narkotiklәr
olan heroin vә metamfetamin tәşkil edib, müvafiq
olaraq 1 ton 821 kq 728 qram heroin, 74 kq 246
qram metamfetamin tutulub. Bundan әlavә - 63 kq
559 qram tiryәk, 11 kq 501 qram hәşiş, 4 kq 009
qram kokain, 322,947 qram marixuana, 633,676
qram metadon, 18,5 qram diazepam, 93 qram fenobarbital, 12 kq 045 qram kalium permanqanat vә
digәr maddәlәr qanunsuz dövriyyәdәn çıxarılıb.
2019-cu il әrzindә narkotiklәrin qanunsuz dövriyyәsindә şübhәli bilinәn 490 nәfәr: 416 kişi vә 74
qadın olmaqla 367 nәfәr Azәrbaycan vәtәndaşı, 122
nәfәr әcnәbi (91 İran, 16 Gürcüstan, 5 Rusiya, 3
Ukrayna, 3 Pakistan, 2 Türkiyә, 1 Boliviya vә 1
Braziliya vәtәndaşı) vә 1 vәtәndaşlığı olmayan şәxs
barәsindә müvafiq tәdbirlәr görülüb, 79 halda bu
әmәllәri törәdәn cinayәtkar dәstә ifşa edilib.
Narkotiklәrin qanunsuz keçirilmәsi mәqsәdilә
narkoqaçaqmalçılar müxtәlif gizlәtmә üsullarından
istifadә ediblәr. 2019-cu il әrzindә 116 halda narko-

tik vasitәlәrin daxili bәdәn boşluqlarında (mәdәdә,
düz bağırsaqda vә s.) keçirilmәsinә cәhdin qarşısı
alınıb.
2019-cu il әrzindә gömrük orqanları tәrәfindәn
aşkar olunmuş 12577 gömrük qaydaları әleyhinә
inzibati xәta faktları üzrә 2154 hüquqi şәxs (o cümlәdәn 1010 xarici hüquqi şәxs) vә 10440 fiziki şәxs
(o cümlәdәn 3921 xarici vәtәndaş) inzibati mәsuliyyәtә cәlb edilib, göstәrilәn şәxslәrә qarşı 1 milyon
358 min 741 manat cәrimә tәtbiq olunmaqla, dәyәri
470 min 519 manat olan mallar mәhkәmә orqanları
tәrәfindәn müsadirә edilib.
“Valyuta tәnzimi haqqında” Qanuna vә digәr
qanunvericilik aktlarına әsasәn, gömrük orqanları
valyuta vә valyuta sәrvәtlәrinin gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsi üzәrindә nәzarәti hәyata keçirәrkәn
qanunvericiliyin tәlәblәrini pozan şәxslәrdәn
310330 ABŞ dolları, 13585 avro, 6,531,350 rus
rublu, 35000 türk lirәsi, 25400 Azәrbaycan manatı,
11627 manat dәyәrindә 730 әdәd gümüş zinәt
әşyaları, 56008 manat dәyәrindә 284,614 karat qiymәtli daşlar, 1,293,908 manat dәyәrindә 1803 әdәd
qızıl zinәt әşyaları aşkar olunub.
Bundan әlavә, hesabat dövründә gömrük
orqanları tәrәfindәn 239569 әdәd CITES obyekti
olan tibbi zәli, 1 2970770 litr dizel yanacağı,
3,140,993 manat dәyәrindә dәrman vasitәlәri, 2679
manat dәyәrindә baytarlıq dәrmanları, 1800 әdәd
tәhlükәsizlik kameraları, 2 әdәd elektroşoker, 18
ton 202 kq kimyәvi maddә, 24 kq 370 qram kürü,
7525 litr mühәrrik yağı, 1152 әdәd mobil telefon vә
43078 әdәd mobil telefonların aksesuarları, 121080
manat dәyәrindә mәişәt texnikası vә әşyaları, 113
әdәd odlu silahın patronları, 5760 әdәd ov silahının
sursat vә lәvazimatları, 1 559 130 әdәd pirotexniki
mәmulatlar, 3 әdәd pnevmatik silah, 11500 әdәd
pnevmatik silahın patronları, 164 әdәd soyuq silah,
30766 manat dәyәrindә tibbi lәvazimatlar vә xeyli
miqdarda digәr mallar tutulub.
Hesabat dövründә gömrük orqanları tәrәfindәn
alkoqollu içkilәrin, etil (yeyinti) spirtinin vә tütün

emalı, biznes proseslәrinin tәkmillәşdirilmәsi, innovasiya layihәlәrinin tәtbiqi, korporativ şәbәkәnin
genişlәndirilmәsi vә tәkmillәşdirilmәsi, elektron
gömrük xidmәtlәrinin tәşkili, gömrük xidmәtinin informasiya resurslarının tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi vә digәr istiqamәtlәrdә bir sıra işlәr görülüb.
Bu gün gömrük sistemindә informasiya texnologiyaları sahәsindә әn son yeniliklәrin tәtbiqi nәticәsindә artıq gömrük orqanları tamamilә kağızsız texnologiyalar әsasında fәaliyyәt göstәrir, xarici ticarәt
iştirakçıları ilә münasibәtdә dә bütün gömrük әmәliyyatları, o cümlәdәn gömrük ödәnişlәri elektron
qaydada hәyata keçirilir.

mәmulatlarının idxalı zamanı vergidәn yayınma vә
aksiz markalarının tәtbiqi qaydalarının pozulması
hallarının qarşısının alınması üçün hәyata keçirilmiş tәdbirlәr nәticәsindә aksiz markasız vә ya digәr
qanunsuz yollarla ölkәyә gәtirilmәsinә cәhd göstәrilәn 282 796,2 manat dәyәrindә 2 005 144 әdәd
xaricdә istehsal olunan siqaretlәr, 1469,5 manat dәyәrindә 1305 әdәd siqarlar, 130980 manat dәyәrindә 80894,7 litr spirtli içkilәr saxlanılıb.
Gömrük risklәrinin idarә olunması vә
elektron gömrük
Mәlum olduğu kimi, gömrük sistemindә aparılan islahatların tәrkib hissәsi olaraq gömrük rәsmilәşdirilmәsinin vә gömrük nәzarәtinin risk qiymәtlәndirilmәsinә әsasәn aparılmasına ciddi zәrurәt
yaranıb. Bu istiqamәtdә 2019-cu il әrzindә konkret
addımların atılması әsas prioritetlәrdәn olub. Risklәrin idarә edilmәsi sisteminin tәtbiqinin mәqsәdi
risk qiymәtlәndirilmәsi әsasında gömrük nәzarәtini
vә rәsmilәşdirilmәsini daha çevik vә şәffaf hәyata
keçirmәklә fiziki gömrük yoxlamalarının minimuma endirilmәsi vә mövcud resurslardan daha sәmәrәli istifadәnin tәmin edilmәsindәn ibarәtdir.
Hesabat dövrü әrzindә risklәrin idarә edilmәsi
sisteminin tәkmillәşdirilmәsi mәqsәdilә mәlumatların toplanması, mәlumat bazasının yenilәnmәsi,
risklәrin tәhlili hәyata keçirilib. Bu tәdbirlәrin nәticәlәrinin mütәmadi monitorinqi yolu ilә risklәrin
müәyyәn edilmәsi, onların tәhlükәlilik ehtimalının
vә dövlәtin iqtisadi, sosial vә digәr maraqlarına dәyә bilәcәk ziyanın dәrәcәsinin qiymәtlәndirilmәsi
vә riskә mәruz qalmanın azaldılması vә qarşısının
alınması mәqsәdilә avtomatlaşdırılmış proqram
tәminatında müvafiq tәhlillәr aparılıb.
2019-cu il әrzindә müәyyәn olunmuş risk göstәricilәri әsasında 1375 gömrük bәyannamәsi üzrә
riskli әmәliyyatlar aşkar olunaraq Risklәrin Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sisteminә (RAİS) inteqrә
edilib vә nәzarәtә götürülüb. İdxal olunan malların
gömrük dәyәrinin, mal miqdarının, xarici iqtisadi
fәaliyyәtin mal nomenklaturu üzrә mal kodlarının
düzgün bәyan olunmasında yaranmış riskli әmәliyyatlar üzrә aidiyyәti gömrük orqanları mәlumatlandırılmaqla külli miqdarda gömrük ödәnişlәrindәn
yayınma halları aşkar edilib vә hәmin mәblәğin
dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi tәmin olunub.
Ötәn il әrzindә gömrük xidmәtinin Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә Sisteminin (VAİS) tәkmillәşdirilmәsi, mәlumatların yoxlanılması vә

Sәrhәdkeçmә prosesinin asan vә sürәtli şәkildә
hәyata keçirilmәsini tәmin edәn yeniliklәrdәn biri
dә “bir inspektor-bir nәqliyyat vasitәsi” layihәsidir.
Bu layihә real vaxt әrzindә gömrük-buraxılış mәntәqәsindәn keçәn nәqliyyat vasitәlәrinin sayının bir
neçә dәfә artırılmasına şәrait yaradır ki, bu da
ticarәtin sürәtlәndirilmәsi üçün mühüm amillәrdәn
hesab edilir.
Ötәn ilin iyununda isә Dövlәt Gömrük Komitәsi
“Maersk” vә “IBM” şirkәtlәrinin birgә hazırladığı,
blokçeyn texnologiyasına әsaslanan tәchizat zәnciri
platforması olan “TradeLens”ә qoşulub. “TradeLens”dәn istifadә etmәklә Dövlәt Gömrük Komitәsi “TradeLens” ekosistemi üzrә hәrәkәt edәn daşımalardakı konteynerlәrin tәrkibi vә prosesdә iştirak
edәn tәrәflәr haqqında daha erkәn vә daha әtraflı
mәlumat әldә edir. Bu isә ölkә daxilindә vә xaricindә hәyata keçirilәn daşımalar üzrә risklәrin daha
sәmәrәli şәkildә qiymәtlәndirilmәsinә, gömrük rәsmilәşdirilmәsi prosesinin daha sürәtli icra edilmәsinә, ticarәtlә mәşğul olanlar üçün yüksәk xәrc tәlәb
edәn öhdәliklәrin yüngüllәşdirilmәsinә vә region
üzrә, ümumilikdә ticarәt prosesinin sadәlәşdirilmәsinә imkan verir.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin aidiyyәti qurumlarla inteqrasiya vә mәlumat mübadilәsi sahәsindә
gördüyü işlәrә gәlincә, Qida Tәhlükәsizliyi Agentliyi, Nәqliyyat, Rabitә vә Yüksәk Texnologiyalar
Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Daxili İşlәr Nazirliyinin Baş Dövlәt Yol Polisi İdarәsi, Dövlәt Dәniz
Administrasiyası vә Fövqәladә Hallar Nazirliyinin
Nüvә vә Radioloji Fәaliyyәtin Tәnzimlәnmәsi üzrә
Dövlәt Agentliyi arasında mәlumat mübadilәsinin
hәyata keçirilmәsi tәmin edilib.
Eyni zamanda, “Giriş-çıxış vә qeydiyyat” İdarәlәrarası Avtomatlaşdırılmış Mәlumat-Axtarış Sistemi vә Vergilәr Nazirliyinin informasiya sistemi ilә
mәlumat mübadilәsi aparılıb. Respublikanın digәr
gömrük orqanlarından Beynәlxalq Dәniz Limanının ünvanına göndәrilәn mallar üzrә mәlumatların
Beynәlxalq Dәniz Limanına ötürülmәsi tәmin edilib. Azәrbaycan Respublikasına gәtirilәn vә çıxarılan valyuta sәrvәtlәrinә dair mәlumatların, elәcә dә
“Gömrük bәyannamәlәri haqqında mәlumatın
verilmәsi” elektron gömrük xidmәtindәn istifadә etmәklә respublikada fәaliyyәt göstәrәn bank tәşkilatları tәrәfindәn VAİS-ә daxil edilәn mәlumatlar
әsasında konsiqnasiya yolu ilә ixrac olunan mallara
görә valyuta daxilolmaları üzrә mәlumatların gündәlik olaraq Maliyyә Bazarlarına Nәzarәt Palatası-

na ötürülmәsi tәmin olunub.
Hazırda informasiya texnologiyaları sahәsindә
resurslarımızı 2009-cu ildәn tәtbiq edilәn VAİS vasitәsilә xarici ticarәt iştirakçısı-mәmur tәmasının
minimuma endirilmәsinә yönәltmişik. Əslindә,
“Yaşıl dәhliz” vә artıq gömrük rәsmilәşdirilmәsinin
sadәlәşdirilmәsi sisteminin tәtbiqi gömrük bәyannamәlәrinin elektron qәbulu sisteminin daha da inkişaf etdirilәrәk malların avtomatlaşdırılmış buraxılış sistemlәrinә keçidini nәzәrdә tutur. Bu, VAİSi tәtbiq etmәklә gömrük rәsmilәşdirilmәsinin bütün
mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilәn mürәkkәb әmәliyyatların tam avtomatlaşdırılmasını әhatә edir.
Artıq gömrük orqanlarının tәqdim etdiyi bir çox
xidmәtlәr elektronlaşdırılıb vә hәr il yeni elektron
xidmәtlәr istifadәyә verilir. Dövlәt Gömrük Komitәsi elektron xidmәtlәr üzrә ölkә miqyasında qabaqcıl pozisiyalardan birini tutaraq 2019-cu il әrzindә
xarici ticarәt iştirakçılarına 4 milyon 500 mindәn
artıq müxtәlif xidmәtlәr göstәrib.
Bu da VAİS-in nә dәrәcәdә işlәk bir sistem olmasından xәbәr verir. Bununla yanaşı, artıq elektron xidmәtlәrin gömrük xidmәtinin “Smart Customs” mobil tәtbiqinә daşınması prosesinә dә başlanılıb. Belә ki, tәqdim etdiyimiz elektron xidmәtlәrdәn mobil telefonlar vasitәsilә dә faydalanmaq
mümkün olacaq.
Hesabat dövründә Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә Rusiya Federasiyasının Federal Gömrük Xidmәti, Ukrayna Dövlәt
Fiskal Xidmәti, Özbәkistan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi, Qazaxıstan Respublikası Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Gәlirlәri Komitәsi vә Belarus Respublikasının Dövlәt Gömrük Komitәsi
arasında xarici ticarәtin gömrük statistikası üzrә
müvafiq informasiyaların elektron mübadilәsi hәyata keçirilib.
Hәmçinin Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt
Gömrük Komitәsi ilә Gürcüstan Maliyyә Nazirliyinin Gәlirlәr Xidmәti, Ukrayna Dövlәt Fiskal Xidmәti, Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi vә
İran İslam Respublikasının Mәrkәzi Gömrük İdarәsi arasında dövlәt sәrhәdindәn keçәn mal vә nәqliyyat vasitәlәri haqqında ilkin mәlumat mübadilәsi
aparılıb.
Bundan başqa, Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә Rusiya Federasiyasının Federal Gömrük Xidmәti arasında pilot variantında hәr iki dövlәtin sәrhәdindәn keçәn mal vә nәqliyyat vasitәlәri haqqında ilkin mәlumat mübadilәsinә başlanılıb. Eyni zamanda, hәr iki dövlәtin sәrhәdindәn keçәn müәyyәn mal növlәri üzrә ilkin mәlumat mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi tәmin edilib.
Beynәlxalq әmәkdaşlıq
Dövlәt Gömrük Komitәsi beynәlxalq әmәkdaşlıq istiqamәtindә xarici dövlәtlәrin gömrük xidmәtlәri, bir çox nüfuzlu beynәlxalq vә regional tәşkilatlarla işgüzar әlaqәlәrin qurulması vә inkişaf etdirilmәsi üzrә geniş fәaliyyәt göstәrir.
Ümumiyyәtlә, Azәrbaycan Gömrük Xidmәti
dünya gömrük ailәsinә nüfuz edib vә onun fәaliyyәti beynәlxalq miqyasda yüksәk dәyәrlәndirilir.
Elә 2019-cu ilin yanvar vә iyun aylarında Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının Baş katibi Kunio Mikuriyanın Azәrbaycan Respublikasına sәfәr etmәsi
deyilәnlәri bir daha tәsdiqlәyir.
Onu da xatırladım ki, Kunio Mikuriyanın ölkәmizә yanvar sәfәri, onun ikinci dәfә ÜGT-nin Baş
katibi seçildikdәn sonra xarici ölkәlәrә ilk rәsmi sәfәri olub. İyun ayında baş tutan sәfәr zamanı isә Baş
katib Bakıda keçirilәn Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının İnformasiya Texnologiyaları vә Texnoloji
İnnovasiyalar Konfransı vә Sәrgisindә iştirak edib.
Hәr iki sәfәr zamanı Azәrbaycan Prezidenti ilә
görüşündә ÜGT-nin Baş katibi Azәrbaycan Gömrük
Xidmәtinin nümunәvi bir qurum olduğunu vә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının standartlarına uyğun
fәaliyyәt göstәrdiyini vurğulayıb. Öz növbәsindә,
dövlәtimizin başçısı gömrük sahәsindә genişmiqyaslı islahatların hәyata keçirildiyini vә bunun artıq
çox yaxşı nәticәlәr verdiyini, Azәrbaycan gömrük
sisteminin dünyanın әn şәffaf gömrük sistemlәrindәn biri olmasını istәdiyini vurğulamaqla, bu sahәyә
xüsusi diqqәtini bir daha göstәrib. Görüşlәrdә ölkәmizin Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı ilә uğurlu
әmәkdaşlıq hәyata keçirdiyi bildirilib, әlaqәlәrimizin perspektivlәri barәdә fikir mübadilәsi aparılıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin beynәlxalq әmәkdaşlığı daim inkişaf edir, әmәkdaşlığın istiqamәtlәri

müәyyәn edilir vә hәyata keçirilir. Hüquq-müqavilә
bazasının yaradılması mәqsәdilә indiyә qәdәr 53
ölkә vә 9 beynәlxalq tәşkilatla 120-yә yaxın beynәlxalq sәnәd imzalanıb.
2019-cu ildә beynәlxalq әmәkdaşlıq sahәsindә
mühüm yeniliklәrdәn biri dә Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatının Avropa Regionu Gömrük Xidmәti
Rәhbәrlәrinin Konfransında bütün Avropa ölkәlәrinin dәstәyi ilә Azәrbaycanın 2 il müddәtinә (20192021-ci illәr) ÜGT-nin Gömrük Əmәkdaşlıq Şurasının sәdr müavini, Avropa regionu üzrә rәhbәri
vәzifәsinә seçilmәsi olub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin ÜGT-nin Avropa
Regionu üzrә rәhbәrliyi dövründә region dövlәtlәri
ilә әmәkdaşlıq әlaqәlәrinin davam etdirilmәsi nәzәrdә tutulub. Diplomatik münasibәtlәrimiz olan
qonşu ölkәlәrlә әmәkdaşlıq әlaqәlәrimiz davam etdirilәcәk vә gömrük işi sahәsindә ortaya çıxan mәsәlәlәr öz hәllini tapacaqdır. Gömrük işi ilә bağlı
aidiyyәti beynәlxalq tәşkilatlar çәrçivәsindә dә digәr ölkәlәrlә әmәkdaşlıq әlaqәlәri davam etdirilәcәk.
2019-cu il әrzindә Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı, BMT-nin İnkişaf Proqramı, MDB üzv dövlәtlәrinin Gömrük Xidmәti Rәhbәrlәri Şurası, Demokratiya vә İqtisadi İnkişaf naminә Tәşkilat GUAM-ın Ticarәtә vә Nәqletmәyә yardım layihәsinin Rәhbәredici Komitәsi, Qara Dәniz İqtisadi
Əmәkdaşlıq Tәşkilatı, Asiya İnkişaf Bankı tәrәfindәn maliyyәlәşәn Mәrkәzi Asiya Regional İqtisadi
Əmәkdaşlıq Proqramının Gömrük Əmәkdaşlıq
Komitәsi, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının hüquq-mühafizә fәaliyyәti üzrә Regional Mәlumat
Əlaqәlәndirmә Ofislәri (RILO), Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq Şurası vә digәr nüfuzlu beynәlxalq
tәşkilatlarla әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi istiqamәtindә mәqsәdyönlü addımlar atılıb.
Ötәn ilin fevralında “Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Böyük Britaniyanın
Sәrhәd Direktoratlığı adından çıxış edәn Daxili İşlәr Departamentinin Dövlәt Katibliyinin Birgә Bәyanatı”, mart ayında “Azәrbaycan Respublikası
Dövlәt Gömrük Komitәsi vә İran İslam Respublikası Gömrük Administrasiyası arasında görüşün
protokolu” vә “Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq
Şurasına üzv dövlәtlәrin gömrük idarәlәri arasında
gömrük hüquqpozmalarına qarşı mübarizә sahәsindә әmәkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu”
imzalanıb.
Elәcә dә sentyabr ayında “Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası ilә
Rusiya Gömrük Akademiyası arasında tәhsil vә
elm sahәlәrindә әmәkdaşlıq haqqında Memorandum”, oktyabrda “Azәrbaycan Respublikasının
Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi arasında Gömrük Mәsәlәlәri
üzrә Birgә Komitәnin üçüncü İclasının Protokolu”
vә “Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gömrük
Komitәsi vә Türkiyә Respublikasının Ticarәt Nazirliyi arasında 2019-2020-ci illәr üzrә gömrük işi
sahәsindә әmәkdaşlığın vә qarşılıqlı yardımın sәmәrәliliyinin yüksәldilmәsinә dair Tәdbirlәr Planı”,
hәmçinin “Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә
Türkiyә Respublikası Hökumәti arasında sadәlәşdirilmiş gömrük dәhlizi haqqında Anlaşma Memorandumu”, dekabrda “Sәlahiyyәtli İqtisadi Operatorların qarşılıqlı tanınması haqqında GUAM üzv
dövlәtlәrin gömrük administrasiyaları arasında
Niyyәt Protokolu” vә “GUAM üzv dövlәtlәrin dövlәt sәrhәdlәrindәn keçirilәn malların mәnşә sertifikatının eynilәşdirilmәsi zamanı “Blokçeyn” texnologiyalarından istifadәyә dair GUAM üzv dövlәtlәrin gömrük administrasiyaları arasında Niyyәt Protokolu” vә sair sәnәdlәr imzalanıb.
Ötәn il Azәrbaycan Respublikası gömrüklә әlaqәli bir sıra regional vә beynәlxalq tәdbirlәrә ev
sahibliyi dә edib.
Yanvar ayında “Ümumdünya Ticarәt Tәşkilatının “Ticarәtin Asanlaşdırılması Sazişi”nin gömrüklә bağlı müddәalarının tәtbiqinә dair” subregional
seminar, Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq Şurası
çәrçivәsindә Gömrük Tranzitinin Asanlaşdırılması
üzrә regional seminar, ÜGT-nin Avropa Regionunun Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Milli Əlaqәlәndirici Şәxslәrinin iclası, fevral ayında “İnsan
resurslarının idarәedilmәsi sahәsindә ixtisaslaşmış
ÜGT Gömrük Modernlәşdirilmәsi Mәslәhәtçilәrinin Akkreditasiyası” mövzusunda seminar, martda
Azәrbaycan Respublikası vә İran İslam Respublikası arasında Elektron BYD (eTIR) Sisteminin pilot layihәsinin tәtbiqinә dair Beynәlxalq Avtomobil
Nәqliyyatı İttifaqının nümayәndәlәrinin iştirakı ilә
görüş, apreldә Narkotiklәrlә Mübarizә üzrә 36-cı
Beynәlxalq Konfrans, mayda MDB üzv dövlәtlәrin
Gömrük Xidmәti Rәhbәrlәri Şurasının Hüquq
Mühafizә Bölmәlәri Başçıları Komitәsinin 19-cu
iclası, iyunda ÜGT-nin Mәlumat Modeli ilә bağlı
seminar vә Qeyri-intruziv nәzarәt üzrә Texniki Ekspertlәr Qrupunun iclası, oktyabrda Türkdilli Dövlәtlәrin Əmәkdaşlıq Şurasına üzv dövlәtlәrin gömrük xidmәtlәrinin ekspertlәrinin texniki iclası vә
digәr tәdbirlәr tәşkil olunub.
Şübhәsiz ki, ötәn il gömrük sahәsindә әn böyük
beynәlxalq toplantı Bakı şәhәrindә, Heydәr Əliyev
Mәrkәzindә iyunun 12-dәn 14-dәk keçirilәn
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının İnformasiya
Texnologiyaları vә Texnoloji İnnovasiyalar Konfransı vә Sәrgisi olub.
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsinin ev sahibliyi, Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının tәşkilatçılığı vә Koreya Gömrük Xidmәtinin dәstәyi ilә keçirilәn tәdbirә 91 ölkәdәn 500-ә qәdәr nümayәndә - gömrük orqanları, biznes vә elm
dairәlәri, beynәlxalq tәşkilatlar, informasiya texnologiyaları sahәsindә ixtisaslaşan, elәcә dә gömrük
işindә tәtbiq edilәn texniki nәzarәt vasitәlәrinin istehsalçısı olan şirkәtlәrin tәmsilçilәri iştirak edib.
davamı 4-cü sәh.
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Gömrük xidmәti ölkәdә aparılan islahatların
davamlılığını tәmin etmәklә iqtisadi tәhlükәsizliyin
keşiyindә bundan sonra da şәrәflә duracaq
әvvәli 3-cü sәh.
Tәdbirin açılış mәrasimindә Azәrbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin konfrans vә sәrgi iştirakçılarına ünvanlanan mәktubunda belә mötәbәr tәdbirin Bakı şәhәrindә keçirilmәsi çox yüksәk qiymәtlәndirilib. Azәrbaycan iqtisadiyyatının müxtәlif sahәlәrindә informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tәtbiqinә daim böyük önәm verildiyi, informasiya cәmiyyәtinin
formalaşması vә inkişafı mәqsәdilә müvafiq
milli strategiyaların qәbul edildiyi vurğulanıb.
İlk dәfә olaraq ÜGT-nin hәm özәl, hәm dә
dövlәt sektoru üçün nәzәrdә tutulan iki tәdbiri İnformasiya Texnologiyaları Sәrgisi vә Texnoloji İnnovasiyalar Konfransı birlәşdirilәrәk vahid tәdbir çәrçivәsindә tәşkil edilib. Bu yeniliyә
mәhz Bakıda keçirilәn tәdbirdә imza atılması
isә Azәrbaycanın mötәbәr tәdbirlәrә ev sahibliyi
etmәsi işindә qazandığı xüsusi rәğbәt vә
etimadın göstәricisidir. Eyni zamanda, bu konfrans vә sәrginin Bakıda keçirilmәsi Azәrbaycanın informasiya texnologiyaları sahәsindә
uğurla irәlilәdiyinin bariz nümunәsidir.
Gömrük xidmәti vә könüllülük hәrәkatı
2019-cu ildә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
fәaliyyәtindә yeniliklәrdәn biri dә “Könüllü
gömrükçü” dәstәsinin yaradılmasıdır.
Gәnclәrin hәrtәrәfli inkişafı, bilik vә bacarıqlarının artırılmasında könüllülük hәrәkatı böyük
önәm daşıyır. Ölkәmizdә bu hәrәkatın formalaşmasında Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn hәyata keçirilәn gәnclәr siyasәti, bu sahәyә göstәrilәn dövlәt qayğısının mühüm rolu var. Eyni zamanda, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tәşәbbüsü ilә hәyata keçirilәn sosial-humanitar layihәlәr, beynәlxalq tәdbirlәr minlәrlә
gәncimizә potensiallarını reallaşdırmaq, öz
imkanlarını göstәrmәk üçün şәrait yaradıb.
Azәrbaycan Prezidentinin müvafiq Sәrәncamı ilә 2020-ci ilin “Könüllülәr ili” elan edilmәsi könüllülük fәaliyyәtinә istiqamәtlәnmiş
daha çox layihәlәrin hәyata keçirilmәsinә şәrait
yaradacaq vә bu Sәrәncam ölkәdә könüllülük
fәaliyyәtinә verilәn yüksәk dәyәrin daha bir
göstәricisidir.
Öz növbәsindә, Dövlәt Gömrük Komitәsi
sistemindә gәnclәrin potensialından daha
sәmәrәli istifadә etmәk, onlara peşә vәrdişlәrini
aşılamaq, gәnclәrin tәcrübi biliklәrini artırmaq,
startap layihәlәri ilә bağlı cәmiyyәtin bütün
sahәlәrindә onların fәal iştirakına şәrait yaratmaq, yaradıcı vә innovativ potensialının üzә çıxarılması dәstәklәnir vә inkişaf etdirilir.
Dövlәt Gömrük Komitәsindә ilk “Könüllü
gömrükçü” dәstәsi Komitәnin müvafiq Sәrәncamı ilә ötәn ilin iyununda formalaşdırılıb.
“Könüllü gömrükçü” dәstәsinin üzvlәri Komitәnin müxtәlif struktur bölmәlәrindә fәaliyyәtlәrini uğurla davam etdirir vә “Könüllü gömrükçü” dәstәsinә üzvlәr “Ehtiyat üzvlәr bazası”ndan müsahibә yolu ilә seçilir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi bölgәlәrdә yaşayan gәnclәrin dә hәyatın bütün sahәlәrindә iştirak imkanlarını artırmaq, habelә gömrük sistemindә könüllülük hәrәkatını stimullaşdırmaq vә
yerlәrdә intensivlәşdirmәk niyyәtindәdir. Bu
mәqsәdlә Ərazi Baş Gömrük İdarәlәrindә vә
İdarәlәrin strukturuna daxil olan bir sıra gömrük
postlarında da gәnclәr könüllülük fәaliyyәtinә
cәlb edilir.
Könüllü şәkildә dövlәtә, ictimai maraqlara
tәmәnnasız xidmәt göstәrmәk saf niyyәtdәn doğan çox nәcib bir әmәldir vә hәr cür alqışa layiqdir. Eyni zamanda, könüllü fәaliyyәt gәnclәrә
öz potensialını üzә çıxarmağa, ölkәdә vә xaricdәki hәmyaşıdları ilә qarşılıqlı әlaqәlәr qurmağa
imkan yaradır.
Belәliklә, 2019-cu ildә gömrük orqanlarında
ilk dәfә olaraq 131 nәfәr könüllü gömrükçü fәaliyyәtә başlayıb, onlar 4 ay müddәtindә Dövlәt
Gömrük Komitәsinin müxtәlif strukturlarında
müvәffәqiyyәtlә fәaliyyәt göstәriblәr.
Gömrük-biznes әmәkdaşlığı,
ictimaiyyәtlә әlaqәlәr
Gömrük xidmәtindә islahatların uğurla reallaşdırılmasında gömrük-biznes münasibәtlәri
mühüm rol oynayır. Bu mәqsәdlә gömrük orqanlarının sahibkarlarla davamlı görüşlәri keçirilir, iş adamlarının tәklif vә iradları gömrük işinin sәmәrәli şәkildә tәşkilinә öz töhfәsini verir.
Biznes nümayәndәlәrilә hәr zaman açıq
dialoqa hazır olan Dövlәt Gömrük Komitәsinin
rәhbәrliyi ötәn il Alman-Azәrbaycan Xarici Ticarәt Palatası, Azәrbaycan-Fransa Ticarәt vә Sәnaye Palatası, Azәrbaycan-İtaliya Ticarәt Palatasının üzvlәri ilә görüş keçirib, elәcә dә “Caspian
European Club”un tәşkilatçılığı ilә baş tutan
biznes-forumda iştirak edib. Bu tәdbirlәrdә
gömrük islahatları barәdә mәlumat verilib,
gömrük-biznes әmәkdaşlığı vә perspektivlәr barәdә fikir mübadilәsi aparılıb.
Eyni zamanda, Dövlәt Gömrük Komitәsinin
yerli orqanları da yerlәrdә iş adamları ilә vaxtaşırı görüşlәr keçirir, bu görüşlәrdә sahibkarları
maraqlandıran mәsәlәlәr müzakirә edilir vә onlara kömәk göstәrilir. Ötәn il әrzindә Bakı Baş
Gömrük vә Enerji Resursları vә Dәniz Nәqliyyatında Baş Gömrük idarәlәrindә keçirilәn görüşlәrdә dә gömrük islahatları vә yeniliklәr barәdә iş adamları bilgilәndirilib.
Bundan başqa, ölkәmizdә fәaliyyәt göstәrәn
hüquq vә konsaltinq şirkәtlәrinin nümayәndәlә-
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rinin Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Samur” gömrük postuna vә Cәnub Ərazi Baş
Gömrük İdarәsinin Astara gömrük-sәrhәd buraxılış mәntәqәsinә sәfәri tәşkil olunub. Şirkәt
nümayәndәlәrinә sәrhәdkeçmә proseslәrinin
sürәtlәndirilmәsi vә avtomatlaşdırılması ilә bağlı görülәn işlәr әyani şәkildә nümayiş etdirilib,
malların vә nәqliyyat vasitәlәrinin qeydiyyatı,
nәzarәt prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi istiqamәtindә atılan addımlar barәdә mәlumat verilib.
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dövlәt
sәrhәdindәn buraxılış mәntәqәlәrindә gömrük
rәsmilәşdirilmәsinin sadәlәşdirilmәsi barәdә verdiyi tapşırıqların icra vәziyyәti vә bu istiqamәtdә
görülmüş tәdbirlәrin sәmәrәliyinin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdilә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
rәhbәrliyi aidiyyәti qurumların rәhbәr şәxslәri ilә
birlikdә yerlәrә dә sәfәr edir, müvafiq iş görür.
Ötәn il Komitә rәhbәrliyi “Qırmızı Körpü”,
“Mazımçay”, “Samur” vә Bilәsuvar gömrük
postlarında, Aksizli Mallar üzrә Baş Gömrük
İdarәsi vә Bakı Baş Gömrük İdarәsindә mövcud
vәziyyәtlә tanış olub, elәcә dә Bakı Beynәlxalq
Dәniz Ticarәti Limanı әrazisindә istifadәyә
verilmәsi nәzәrdә tutulan gömrük vә müvәqqәti
saxlanc anbarlarına baxış keçirib.
Onu da bildirim ki, ötәn ilin iyulunda Dövlәt
Gömrük Komitәsinin Bakı Baş Gömrük İdarәsindә İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindә Kiçik vә Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
(KOBİA) “Kiçik vә Orta Biznesin Dostu” - “KOB
Dostu” fәaliyyәtә başlayıb. Gömrük xidmәtlәrindәn istifadә edәn mikro, kiçik vә orta sahibkarlar Bakı Baş Gömrük İdarәsindә fәaliyyәt
göstәrәn “KOB Dostu”na müraciәt etmәklә idxal-ixrac әmәliyyatları, gömrük rәsmilәşdirilmәsi vә prosedurları, o cümlәdәn investisiya vә ixrac tәşviqindәn istifadә zamanı gömrük güzәştlәri ilә bağlı informasiya, mәslәhәt, hüquqi yardım, әlaqәlәndirmә kimi xidmәtlәrdәn istifadә
edirlәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsi öz fәaliyyәtindә
ictimaiyyәtlә әlaqәlәrә dә xüsusi diqqәt yetirib,
iş prinsipini media ilә açıq vә şәffaf әmәkdaşlıq
üzәrindә davam etdirib.
Komitәnin internet saytında tәkmillәşdirmәlәr aparılıb, yeni bölmәlәr әlavә edilib, gömrük qanunvericiliyi, gömrük orqanlarının fәaliyyәti, gömrük işi vә gömrük xidmәtilә bağlı digәr mәsәlәlәrә dair yeniliklәr haqqında ictimaiyyәtin mәlumatlandırılması tәmin edilib.
Gömrük sistemindә aparılan islahatlar çәrçivәsindә gömrük-media münasibәtlәri dә yeni
müstәvidә inkişaf edir, bu sahәdә yeniliklәrin
ictimaiyyәtә çatdırılmasında Azәrbaycan mediasının sәmәrәli vә peşәkar yanaşması mәmnunluq doğurur. Ötәn ilin yanvarında “Gömrük
orqanlarında aparılan islahatlar: müasir tәlәblәr
vә çağırışlar” mövzusunda fәrdi jurnalist yazıları müsabiqәsinin yekunları da bu baxımdan
qәnaәtbәxş olub. Müsabiqәni Dövlәt Gömrük
Komitәsi vә Mәtbuat Şurası birgә tәşkil edib.
Fevral ayında ölkәnin aparıcı kütlәvi informasiya vasitәlәri nümayәndәlәrinin Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası, Kinoloji Mәrkәzi
vә “Azәrterminalkompleks” Birliyinә sәfәri tәşkil edilib. Jurnalistlәr hәmin qurumların yaranması vә fәaliyyәti barәdә mәlumatlandırılıb.
Mart ayında isә Şәki şәhәrindә Dövlәt Gömrük Komitәsi media nümayәndәlәri üçün “Gömrük islahatları: şәffaf gömrük, asan vә sürәtli
ticarәt” mövzusunda tәlim keçirib. Tәlim çәrçivәsindә jurnalistlәrin Azәrbaycan Respublikasının Gürcüstanla dövlәt sәrhәdindә yerlәşәn
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Mazımçay”
gömrük postuna sәfәri tәşkil edilib. Burada
media nümayәndәlәrinә “Yaşıl dәhliz” buraxılış
sisteminin tәtbiqi әyani şәkildә nümayiş olunub.
Media nümayәndәlәri üçün daha bir tәlim
noyabrda Lәnkәran şәhәrindә “Gömrük sistemindә aparılan islahatlar: nәticәlәr, perspektivlәr” mövzusunda keçirilib. Bu da gömrük-media әmәkdaşlığının güclәndirilmәsi istiqamәtindә jurnalistlәr üçün tәşkil edilәn dördüncü tәlim
olub.
Tәlim çәrçivәsindә kütlәvi informasiya
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vasitәlәrinin nümayәndәlәri Cәnub Ərazi Baş
Gömrük İdarәsinin İran İslam Respublikası ilә
sәrhәddә yerlәşәn Astara gömrük postuna sәfәr
edib. Media nümayәndәlәri ixrac vә idxal gömrük nәzarәt xәttindә hәyata keçirilәn әmәliyyatları izlәyib, sәrnişin keçid xәtlәrindә gömrük
nәzarәtinin tәşkili prosesi ilә tanış olublar.
Bundan başqa, Dövlәt Gömrük Komitәsi
rәhbәrliyinin iştirakı ilә noyabrda “2019-cu ilin
10 ayı әrzindә görülәn işlәr, qarşıda duran vәzifәlәr” mövzusunda mәtbuat konfransı keçirilib.
Jurnalistlәrә gömrük xidmәtindә görülәn işlәr,
islahatlar, yeni layihәlәr vә gәlәcәk hәdәflәr barәdә mәlumat verilib.
Gömrük tәhsili vә peşәkarlıq
Gömrük xidmәti әmәkdaşlarının peşә bacarıqlarının artırılması vә göstәrilәn xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi gömrük xidmәtindә aparılan köklü islahatların prioritet istiqamәti kimi
müәyyәn olunub. Ümumiyyәtlә, ölkәmizdә bütün sahәlәrdә olduğu kimi, gömrük sahәsindә dә
elm, tәdris vә tәdqiqat fәaliyyәtinә xüsusi önәm
verilir.
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının elektron
tәhsil - “CLiKC! e-Learning” sistemi gömrük
xidmәtindә istifadәyә verilib. Yaradılan lokal vә
uzaq mәsafәdәn elektron tәhsil sistemi gömrük
әmәkdaşları vә Dövlәt Gömrük Akademiyasının tәlәbәlәri üçün nәzәrdә tutulub.
2019-cu ilin yanvarında Dövlәt Gömrük
Komitәsinin ÜGT-nin dәstәyi ilә hazırladığı
Elektron Tәdris Platformasının tәqdimatı keçirilib. Azәrbaycan gömrüyü hәr zaman elmi nailiyyәtlәrin gömrük işinin tәşkili sahәsindә tәtbiqinә
xüsusi önәm verib vә Elektron Tәdris Platforması
da bu sahәdә növbәti addımlardan biridir.
Bu layihә gömrük sahәsindә çalışanların
bilik vә bacarıqlarının artırılmasında, potensialın
güclәndirilmәsindә mühüm rol oynamaqla yanaşı, tәcrübә mübadilәsi istiqamәtindә dә sәmәrәli nәticәlәrin әldә olunmasına şәrait yaradır.
Tәhsildә yeni metod vә yanaşmaları ehtiva edәn
Elektron Tәdris Platforması bilik vә mәlumatların elektron qaydada mәsafәdәn әldә olunmasına, öyrәnilmәsinә, analiz edilmәsinә vә dәyәrlәndirilmәsinә imkan yaradan bir sistemdir.
2019-cu ildә Dövlәt Gömrük Komitәsinin
Akademiyasında gömrük xidmәti әmәkdaşları
üçün müxtәlif mövzuları әhatә edәn çoxsaylı
tәlim proqramları hәyata keçirilib. Son 1 il әrzindә 700-dәn artıq gömrük xidmәti әmәkdaşı
tәlimlәrdәn keçib. Bu tәlimlәr Dövlәt Gömrük
Komitәsi, müxtәlif dövlәt qurumları, hәmçinin
xarici vә beynәlxalq tәrәfdaş qurumlarından dәvәt olunmuş ekspertlәr tәrәfindәn aparılıb.
Gömrük Akademiyasına 2019/2020-ci tәdris
ili üzrә tәlәbә qәbulu artırılaraq I kurs tәlәbәlәrinin sayı 120 nәfәrә çatdırılıb. Bu tәdris ilindәn
başlayaraq ilk dәfә tәlәbә qәbulu yeni yaradılmış
informasiya tәhlükәsizliyi ixtisası üzrә dә aparılıb. Gömrük orqanlarında elektron xidmәtin tәtbiqi, sistemin elektronlaşması informasiya tәhlükәsizliyi ixtisasına yiyәlәnmiş peşәkar kadrlara
ehtiyac yaradıb. Bu ehtiyacı qarşılamaq mәqsәdilә Akademiya gömrük orqanlarında çalışmaq
üçün peşәkar kadr hazırlığını hәyata keçirir.
Bununla yanaşı, 2019/2020-ci tәdris ilindә
Akademiyanın ilk dәfә olaraq magistratura pillәsinә dә qәbul aparılıb. Magistratura pillәsinә
qәbul gömrük işi vә beynәlxalq hüquq ixtisasları üzrә hәyata keçirilib.
Eyni zamanda, Akademiyanın fәaliyyәtinin
beynәlxalq standartlara uyğun tәşkil olunması
üçün müvafiq işlәr görülüb. Ötәn ilin fevralında
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası vә
Türk Standartları İnstitutunun (TSİ) Azәrbaycandakı nümayәndәliyi arasında saziş imzalanıb. Sazişә әsasәn, TSİ Akademiyanın şәxsi
heyәti üçün tәlimlәr keçirir.
2020-ci ilin әsas prioritetlәri
Gömrük xidmәti gәlәcәkdә dә ölkәnin iqtisadi qüdrәtinin artırılmasında, әhalinin sosial vәziyyәtinin yaxşılaşdırılmasında yaxından iştirak
edәcәk, qarşıya qoyulan tәxirәsalınmaz vәzifә-
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lәrin müvәffәqiyyәtlә yerinә yetirilmәsi üçün
bütün qüvvә vә bacarığını sәfәrbәr edәcәk.
2020-ci il әrzindә sәrhәd-keçid mәntәqәlәrindә infrastruktura yenidәn baxılaraq sәrhәd ticarәtinin daha da asanlaşdırılması üçün işlәr görülәcәk, idxal-ixrac әmәliyyatlarında mәmur-sahibkar münasibәtlәrinin minimuma endirilmәsi
istiqamәtindә tәdbirlәr davam etdirilәcәk. Bu
sahәdә “Yaşıl dәhliz” sisteminin tәtbiqi hәm idxal, hәm dә ixrac әmәliyyatları üçün genişlәndirilәcәk.
Əsas vәzifәlәrdәn biri dә iqtisadiyyatın innovativ inkişafının sürәtlәndirilmәsi mәqsәdilә innovasiya fәaliyyәtinin genişlәndirilmәsi, kreativ
sәnayenin müasir iqtisadiyyatda rolunun vә әqli
mülkiyyәtin informasiya cәmiyyәtinә tәsirinin
artırılması, hәmçinin Azәrbaycan xalqına mәxsus mәdәni irsin qorunmasının tәmin edilmәsidir.
Buna uyğun olaraq, insan kapitalına әsaslanan innovativ iqtisadiyyatın inkişafı vә әqli
mülkiyyәt hüquqlarının qorunması üzrә dayanıqlığın tәmin edilmәsi mәqsәdilә әqli mükiyyәt
hüquqları üzrә qanunvericilik bazasının yenidәn
işlәnmәsi vә reyestr sisteminin tәkmillәşdirilmәsi nәzәrdә tutulan işlәrә daxildir.
Eyni zamanda, beynәlxalq ticarәt-tәchizat
zәncirinin kompleks idarә edilmәsindә iştirak
etmәklә mövcud alәt vә vasitәlәrin tәtbiqi әsasında beynәlxalq ticarәtin asanlaşdırılması vә
xarici ticarәt iştirakçılarına әlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması mәqsәdilә Sәlahiyyәtli
İqtisadi Operator üzrә qanunvericilik bazasının
yenidәn işlәnmәsi, Sәlahiyyәtli İqtisadi Operator institutunun inkişafı, xarici ticarәt iştirakçılarının fәaliyyәtinin әlaqәlәndirilmәsi vә bu statusu әldә etmiş şәxslәrlә qarşılıqlı münasibәtlәrin daha da inkişaf etdirilmәsi üzrә işlәrin görülmәsi әsas hәdәflәrdәndir.
Prezident İlham Əliyevin son iki ildә gömrük
sistemindә aparılan islahatları yüksәk dәyәrlәndirmәsi gömrük orqanlarının fәaliyyәtinә böyük
stimul olmaqla, bizi ölkәmizin iqtisadi inkişafı
üçün daha da әzmlә çalışmağa sövq edir. Eyni
zamanda, bununla arxayınlaşmır vә etiraf edirik
ki, hәlli vacib problemlәr hәlә dә qalır.
Azәrbaycan Prezidenti 2019-cu ilin yekunlarına hәsr olunmuş müşavirәdә gömrük orqanlarında aparılan islahatların uğurlu nәticәlәri ilә
yanaşı, bәzi problemlәri dә diqqәtә çatdırıb.
Dövlәtimizin başçısı qeyd edib ki, ötәn dövrlәrdә
gömrük-keçid mәntәqәlәri yenidәn qurulsa da,
günün tәlәblәri nәzәrә alınaraq daha yüksәk sәviyyәdә tәmir edilmәli, bu mәntәqәlәrdә әn yeni
avadanlığın quraşdırılması, daha rahat keçidin
tәmin edilmәsi mәsәlәlәrinә baxılmalıdır.
Dövlәt başçısının gömrük-keçid mәntәqәlәrindә şәxslәrin vә nәqliyyat vasitәlәrinin daha
asan vә sürәtli keçidinin tәmin edilmәsi, elәcә dә
sәrhәdkeçmә prosesinin sürәtli, şәffaf vә maneәsiz şәkildә reallaşdırılmasına dair tapşırıq vә
tövsiyәlәri hәr zaman diqqәt mәrkәzindәdir.
Əvvәlki illәrdә olduğu kimi, 2019-cu ildә dә
Azәrbaycanın Rusiya, Gürcüstan vә İranla dövlәt sәrhәdlәrindә yerlәşәn gömrük-keçid mәntәqәlәrindә tәmir-tikinti işlәri aparılıb, bu mәntәqәlәr müasir texnoloji avadanlıqlarla tәmin olunub. Eyni zamanda, әvvәlki illәrlә müqayisәdә
2019-cu ildә hәm xarici ölkәlәrә gedib-gәlәn
Azәrbaycan vәtәndaşlarının, hәm dә ölkәmizә
turist axınının artdığı nәzәrә alınaraq, istәr qәrb,
istәrsә dә şimal istiqamәtindә yeni gömrükkeçid mәntәqәlәrinin tikilmәsinә başlanılıb vә
bu işlәr 2020-ci ildә dә davam etdirilәcәk.
Bununla yanaşı, gömrük-keçid mәntәqәlәrindә vәtәndaş-mәmur münasibәtlәrinin tam
sağlam әsaslar üzәrindә qurulması vә bu mәntәqәlәrdә xidmәtin әn yüksәk sәviyyәyә çatdırılması istiqamәtindә görülәn işlәr davam etdirilir.
Qeyd etdiyim kimi, peşә hazırlığının artırılması vә xidmәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi
mәqsәdlә gömrük әmәkdaşları davamlı şәkildә
ixtisasartırma tәlimlәrinә cәlb olunur, gömrükçülәrә zәruri bilik vә bacarıqlarla yanaşı, etik
davranış qaydaları da aşılanır. Xidmәti intizam
qaydalarının tәlәblәrini pozanlara qarşı müvafiq tәdbirlәr görülür vә bu istiqamәtdә görülәn işlәr 2020-ci ildә dә әn әsas vәzifәlәr sırasında olacaq.
Əminliklә bildirirәm ki, Azәrbaycan gömrük
orqanları gәlәcәkdә dә Prezident İlham Əliyevin
ölkә iqtisadiyyatının şaxәlәndirilmәsi, qeyri-neft
sektorunun inkişafı, ölkәnin ixrac vә tranzit
potensialının artırılması mәqsәdilә hәyata keçirdiyi islahatları rәhbәr tutaraq mühüm uğurlara
imza atacaq.
Azәrbaycan Prezidentinin uğurlu iqtisadi siyasәtinә, tapşırıq vә tövsiyәlәrinә uyğun olaraq
Dövlәt Gömrük Komitәsi 2020-ci ildә dә xidmәti fәaliyyәtini müasir dünya standartlarına
uyğun hәyata keçirәcәk, qanunla tәsdiq olunan
4 milyard manat büdcә öhdәliyini artıqlaması ilә
yerinә yetirәcәk.
Ulu öndәr Heydәr Əliyev siyasi kursunun
davamçısı müdrik rәhbәr Prezident İlham
Əliyevin rәhbәrliyi ilә gömrük xidmәti ölkәdә
aparılan islahatların davamlılığını tәmin etmәklә, iqtisadi tәhlükәsizliyin keşiyindә bundan
sonra da şәrәflә duracaq.
Azәrbaycan Gömrük Xidmәtinin yaradılmasının 28 illiyi münasibәtilә bütün gömrük
әmәkdaşlarını tәbrik edir, onlara cansağlığı vә
işlәrindә davamlı uğurlar arzulayıram!
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Dövlәt Gömrük
Komitәsinin rәhbәrliyi
Şirvan, Saatlı vә
Bilәsuvar rayonlarında
vәtәndaşları qәbul edib
Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanlarının rәhbәrlәri bölgәlәrdә vәtәndaşların qәbulunu keçirir, onların müxtәlif mәsәlәlәrlә bağlı müraciәtlәrinin, әrizә vә şikayәtlәrinin müsbәt hәlli üçün müvafiq tәdbir görürlәr.

Yanvarın 31-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin rәhbәrliyi Şirvan,
Hacıqabul, Sabirabad, Saatlı vә Bilәsuvar rayonlarının sakinlәrini,
elәcә dә bu bölgәlәrdә mәskunlaşan mәcburi köçkünlәri qәbul edib.
Hәmin gün Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev Şirvan şәhәrindә Şirvan, Hacıqabul vә Sabirabad rayonlarından olan vәtәndaşları qәbul edib.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri qәbuldan öncә ulu öndәr Heydәr Əliyevin Şirvan şәhәrinin mәrkәzindә ucaldılmış abidәsini ziyarәt edәrәk önünә gül dәstәsi qoyub.
Qәbulda vәtәndaşların yalnız gömrük mәsәlәlәri ilә bağlı müraciәtlәri dinlәnilib. Müraciәtlәr әsasәn idxal-ixrac әmәliyyatları zamanı rәsmilәşdirmә vә digәr gömrük mәsәlәlәri ilә bağlı olub.
Hәmin gün Dövlәt Gömrük Komitәsi sәdrinin birinci müavini,
gömrük xidmәti general-leytenantı İsmayıl Hüseynov Saatlı şәhәrindә, Komitә sәdrinin müavini, gömrük xidmәti general-leytenantı Əsgәr Abdullayev isә Bilәsuvar şәhәrindә Saatlı vә Bilәsuvar rayonlarından olan vәtәndaşları qәbul ediblәr.
Qәbullar zamanı hәr bir vәtәndaşın müraciәti diqqәtlә dinlәnilib
vә qaldırılan mәsәlәlәrin qanunvericiliyә uyğun hәlli barәdә müvafiq
strukturların rәhbәrlәrinә tapşırıqlar verilib.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

ÜGT ilә әmәkdaşlıq
gömrük islahatlarının
uğurla reallaşdırılmasına
töhfә verir
Yanvarın 28-dә Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri,
gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatı Potensialın Güclәndirilmәsi Direktoratlığının müavini Taeil Kangla görüşüb.
Qonağı sәmimi salamlayan Sәfәr Mehdiyev ÜGT ilә Dövlәt
Gömrük Komitәsi arasındakı sәmәrәli әmәkdaşlıqdan danışıb vә qarşılıqlı münasibәtlәrin bundan sonra da inkişaf edәcәyinә әminliyini
bildirib.
Komitә sәdri son illәr Prezident İlham Əliyev tәrәfindәn gömrük
sistemindә hәyata keçirilәn innovativ islahatlardan vә әldә olunan nәticәlәrdәn bәhs edәrәk, ÜGT ilә sәmәrәli әmәkdaşlığın da islahatların
uğurla reallaşdırılmasına mühüm töhfә verdiyini diqqәtә çatdırıb.
Sәfәr Mehdiyev gömrük işinin sәmәrәli tәşkili, beynәlxalq ticarәtin asanlaşdırılması, tranzit әmәliyyatlarının sürәtlәndirilmәsi istiqamәtindә gәlәcәkdә atılacaq addımlardan bәhs edib vә tәtbiq edilәcәk
yeniliklәrin ÜGT-nin tövsiyәlәri әsasında hәyata keçirilәcәyini vurğulayıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri hazırda Bakı şәhәrindә keçirilәn ÜGT-nin Avropa Regionu Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Milli
Əlaqәlәndiricilәrinin iclasının da region ölkәlәri arasında mәlumat vә
tәcrübә mübadilәsinin hәyata keçirilmәsi istiqamәtindә mühüm rol
oynayacağını bildirib.
ÜGT Potensialın Güclәndirilmәsi Direktoratlığının müavini Taeil
Kang tәmsil etdiyi qurumla Dövlәt Gömrük Komitәsi arasındakı әlaqәlәrdәn mәmnunluqla bәhs edib vә son illәr Azәrbaycan gömrük orqanları tәrәfindәn tәtbiq edilәn yeniliklәri, әldә olunan nәticәlәri yüksәk qiymәtlәndirib.
ÜGT-nin Potensialın Güclәndirilmәsi üzrә Avropa Regional
Ofisinin, Regional Tәdris vә Kinoloji mәrkәzlәrinin Azәrbaycanda
yerlәşmәsinin dә ölkәnin gömrük orqanlarının uğurlu fәaliyyәtinin vә
tәmsil etdiyi qurumla sәmәrәli әmәkdaşlığının nәticәsi olduğunu vurğulayıb.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin ötәn il ÜGT-nin Avropa Regionuna
rәhbәr seçilmәsindәn danışan Taeil Kang Azәrbaycan gömrüyünün
bu istiqamәtdә dә beynәlxalq gömrük ailәsinә mühüm töhfәlәr verәcәyinә ümidvar olduğunu bildirib.
Daha sonra görüşdә qarşılıqlı maraq doğuran mәsәlәlәr әtrafında
fikir mübadilәsi aparılıb.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi
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