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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Makroiqtisadi sabitliyi qorumaq
üçün bütün imkanlar sәfәrbәr edilib
Bu gün Azәrbaycanın hәrtәrәfli
inkişafı çәrçivәsindә regionlara
xüsusi diqqәt verilir, bu istiqamәtdә
müxtәlif tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün bütün imkanlardan maksimum istifadә edilir.
Vaxtaşırı regionlara sәfәr etmәk artıq çoxdan
Prezident İlham Əliyevin fәaliyyәtinin әsas
istiqamәtlәrindәn birinә çevrilmişdir. Demәk
olar, elә ay yoxdur ki, dövlәt başçısı bu vә ya
digәr bölgәyә sәfәrә çıxıb orada hansısa obyektin açılışı, yaxud tәmәlqoyma mәrasimindә
iştirak etmәsin.
Bu sәfәrlәrin diqqәtçәkәn mәqamlarından
biri dә odur ki, Prezident ictimaiyyәtin nümayәndәlәri ilә görüşür, onların tәmsil etdiklәri
rayonun, şәhәrin problemlәri ilә maraqlanır vә
hәmin problemlәrin hәlli ilә bağlı operativ
tәdbirlәr görür.
Prezident İlham Əliyevin dövlәt başçısı kimi
imzaladığı ilk sәnәdlәrdәn biri mәhz regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilә bağlı olub.
Regionların 2004-2008-ci illәrdә sosial-iqtisadi inkişafına yönәlәn ilk dövlәt proqramının
tәsdiqlәnmәsi ilә bölgәlәrin hәyatında yeni
dövr başlanıb.
İndi ilk sәnәdin qәbulundan 16 ildәn çox
vaxt keçib. Bu illәr әrzindә 3 analoji dövlәt
proqramı qәbul olunaraq icra edilib. Hazırda
4-cü proqramda nәzәrdә tutulan tәdbirlәr hәyata keçirilir. Onlar isә mәzmunca 10-15 il әvvәlki tәdbirlәr deyil. Əgәr ilk proqramların
qarşısında regionların adi sosial vә infrastruktur problemlәrinin hәlli dururdusa, sonrakı illәr
ölkәmizin sosial-iqtisadi inkişafında bölgәlәrin
rolunun vә payının tәmin edilmәsi, ardınca isә
qeyri-neft sektorunun inkişaf ağırlığını çiyinlәrinә götürmәsi kimi vәzifәlәr icra olunurdu.
Nәticә göz qabağındadır. Bu gün siyasi
mövqeyi vә әqidәsindәn asılı olmayaraq heç
kim iddia edә bilmәz ki, ötәn müddәt әrzindә
regionlarımızın hәm imkanı, hәm dә siması
dәyişmәmişdir. Ötәn ay dövlәt başçısı İlham
Əliyevin vә birinci xanım Mehriban Əliyevanın regionlara sәfәrlәri bir daha tәsdiqlәdi ki,
heç bir çәtinlik, hәtta koronavirus pandemiyası
Azәrbaycanın sosial sahәdә hәyata keçirdiyi
layihәlәri tәxirә salmaq gücündә deyil.
Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin vә
birinci xanım Mehriban Əliyevanın sәfәrlәrinә
Gәncә Şәhәr Xәstәxanasının modul tipli infeksion xәstәliklәr korpusunun açılışında iştirakla
başlamaları hәm dә rәmzi xarakter daşıyır.
Başqa sözlә desәk, mühüm sәhiyyә obyekti
olan yeni korpusun pandemiya dövründә dövlәtin ali şәxslәrinin iştirakı ilә açılması bir daha
sübut etdi ki, Azәrbaycan hakimiyyәti üçün
vәtәndaşın marağının tәmin edilmәsindәn,
bugünkü vaxtda isә sağlamlığının qorunmasından yüksәk vәzifә yoxdur.
Prezident özü korpusun açılışındakı çıxışında bununla bağlı belә demişdir: "...әgәr son
illәr әrzindә mәnim göstәrişimlә ölkәmizin hәr
bir yerindә, o cümlәdәn Bakı şәhәrindә müasir
xәstәxanalar tikilmәsәydi, bu gün biz koronavirusla mübarizәdә çox böyük problemlәrlә

üz-üzә qala bilәrdik. Son illәrdә ölkәmizin
sәhiyyә sisteminin möhkәmlәndirilmәsi işindә
әn vacib mәsәlәlәrdәn biri yeni xәstәxanaların
tikilmәsi, köhnә xәstәxanaların isә әsaslı tәmiri
vә bәrpası olmuşdur”.
Qeyd edәk ki, Gәncә şәhәrinә qәdәr artıq
Bakıda, Sumqayıtda vә Abşeron rayonunda
modul tipli xәstәxanalar istifadәyә verilmişdir.
Yaxın vaxtlarda digәr şәhәrlәrdә dә analoji
xәstәxanaların istifadәyә verilәcәyi gözlәnilir.
Ümumilikdә ölkәmizdә 10 modul xәstәxananın fәaliyyәtә başlaması nәzәrdә tutulur ki, bu
da әlavә 2 min çarpayı demәkdir.
Hәmişә olduğu kimi, Gәncәyә, Samuxa vә
Mingәçevirә son sәfәrindә dә Prezident İlham
Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva
müxtәlif tәyinatlı çoxsaylı obyektlәrin açılışında iştirak etdilәr. Gәncәdәki "NB Satınalma
vә Ticarәt” MMC-nin süni mәrmәr vә qranit
istehsalı zavodunun açılışı, MİDA-nın tikdiyi
yaşayış kompleksi, "Şah Abbas” vә "Uğurlu

Xan” karvansara kompleksinin bәrpası, Gәncә
Dövlәt Dram Teatrının yeni binasının, elәcә dә
möhtәşәm idman kompleksinin inşası, Azәrbaycan Dövlәt Aqrar Universitetinin korpuslarının әsaslı tәmiri, Gәncәçay üzәrindәki 5 körpünün bәrpası, Samuxda mәcburi köçkünlәr
üçün 9 yaşayış binasının tikilmәsi, "Aqro
Dairy” MMC-nin aqroparkının uğurlu fәaliyyәti, Mingәçevirdәki "Azәrbaycan” İES-in
yenidәn qurulması, hәmin şәhәrdә Dövlәt
Rәmzlәri Muzeyinin açılışı vә s. mәhz praqmatik qәrarların nәticәsidir.
Belә ki, cәmi 3 bölgәdә istifadәyә verilәn,
yaxud verilmәk әrәfәsindә olan bu obyektlәr
adi vaxtda yox, pandemiya dövründә әrsәyә
gәlmişdir. Göründüyü kimi, bütün çәtinliklәrә
baxmayaraq, hәtta bütün әsas qüvvәlәr vә
imkanlar COVID-19-la mübarizәyә yönәldilsә
dә ölkәmizdә hәyat, o cümlәdәn regionların
inkişafı davam edir.
Bәli, bәşәriyyәti çәtin sınaq qarşısında qoyan

qlobal pandemiya ölkәlәrin iqtisadiyyatına
ciddi mәnfi tәsirini göstәrmәkdәdir. Bir tәrәfdәn karantin dövründә işsiz әhalinin maddi
durumunun yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq subyektlәrinә dәstәk göstәrilmәsi, әlbәttә ki, dövlәtin iqtisadi imkanlarına tәsir edәn amillәrdir.
Pandemiyadan az itkilәrlә çıxmaq üçün qabaqlayıcı tәdbirlәr görәn Azәrbaycan dövlәti
makroiqtisadi sabitliyi qorumaq üçün imkanlarını sәfәrbәr edib. Hökumәt әhalinin sosial
rifahının yaxşılaşdırılması, sahibkarlara dәyәn zәrәrin ödәnilmәsi istiqamәtindә ciddi
qәrarlar qәbul edib, bir sıra qanunvericilik
aktlarında dәyişikliklәr olunub. Bu dәyişikliklәrә әsasәn, sahibkarlıq subyektlәrinә
vergi güzәştlәri vә tәtillәrinin verilmәsi, sosial
sığorta yükünün azaldılması, kredit faizlәrinin subsidiyalaşdırılması vә zәmanәt alәtlәrinin tәkmillәşdirilmәsi prosesi hәyata keçirilir.
davamı 2-ci sәh.

Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә BMT-nin İnkişaf Proqramı "Bergen Anlaşması"nın müddәaları
arasında әmәkdaşlığın perspektivlәri müzakirә edilib
ilә bağlı fikir mübadilәsi aparılıb
İyulun 9-da "Azәrbaycan vә Gürcüstan arasında "Qırmızı Körpü" sәrhәd-keçid mәntәqәsinin inkişafına dәstәk" layihәsi çәrçivәsindә
alınmış nәqliyyat vasitәlәrinin Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının İnkişaf Proqramı (BMTİP)
tәrәfindәn Dövlәt Gömrük Komitәsinә tәhvil
verilmәsi mәrasimi keçirilib.
bax sәh. 3

İyulun 10-da Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev ilә Avropa İttifaqının
Beynәlxalq vә Ümumi İşlәr üzrә direktoru
Sabine Henzler arasında videokonfrans formatında görüş keçirilib.
bax sәh. 3
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Rәsmi xronika
İyulun 6-da Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev Qazaxıstan Respublikasının birinci Prezidenti Nursultan Nazarbayevә telefonla zәng edib.
Dövlәtimizin başçısı Nursultan Nazarbayevi yubileyi münasibәtilә tәbrik edib, ona möhkәm cansağlığı, Qazaxıstanın
inkişafı naminә fәaliyyәtindә yeni uğurlar arzulayıb. Prezident
İlham Əliyev Nursultan Nazarbayevin müstәqil Qazaxıstan
Respublikasının quruculuğunda müstәsna rolunu qeyd edәrәk,
mәhz onun yorulmaz sәylәri nәticәsindә Qazaxıstanın böyük
inkişaf yolu keçdiyini, xalqın rifah halının tәmin edilmәsi vә
ictimai-siyasi sabitliyin möhkәmlәndirilmәsi istiqamәtindә böyük nailiyyәtlәrin әldә edildiyini vurğulayıb. Dövlәtimizin
başçısı xalqımızın ümummilli lideri Heydәr Əliyevlә Nursultan Nazarbayev arasında mövcud olmuş dostluq münasibәtlәrinin ikitәrәfli әlaqәlәrimizin qurulmasında mühüm rol
oynadığını bildirib. Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyev
Nursultan Nazarbayevin türkdilli dövlәtlәr arasında әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsi işinә verdiyi töhfәlәri dә yüksәk qiymәtlәndirib.
Nursultan Nazarbayev göstәrilәn diqqәtә, tәbrikә vә xoş
sözlәrә görә Azәrbaycan Prezidentinә minnәtdarlığını bildirib.
Telefon söhbәti zamanı Azәrbaycan-Qazaxıstan dostluq münasibәtlәrinin bütün sahәlәrdә bundan sonra da uğurla inkişaf
edәcәyinә әminlik ifadә olunub.
* * *
İyulun 6-da Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakının Xәtai rayonunda Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Tibb Mәrkәzinin koronaviruslu xәstәlәrin müalicәsi üçün nәzәrdә tutulan modul tipli
hospitalının açılışında iştirak ediblәr.
Mәlumat verildi ki, modul tipli hospital 10 korpusdan ibarәtdir vә burada 800 xәstәni qәbul etmәk üçün hәr cür imkan
var. Modul tipli hospitalda yaradılan şәrait müalicә işi ilә
yanaşı, laborator müayinәlәri dә qısa müddәtә vә keyfiyyәtlә
aparmağa imkan verir. Belә modul tipli xәstәxanaların istifadәyә verilmәsi koronavirusa yoluxanların lazımi tibbi xidmәtlәrlә әhatә olunması üçün vahid idarәetmә vә tibbi әlaqәlәndirmәnin tәmin edilmәsindә böyük rol oynayır.
Azәrbaycan dövlәtinin koronavirus pandemiyasının
yayıldığı ilk günlәrdәn onunla mübarizә istiqamәtindә atdığı
çox mühüm addımlar sırasında modul tipli xәstәxanaların yaradılması böyük әhәmiyyәt daşıyır. Prezident İlham Əliyevin
müvafiq tapşırıqlarına әsasәn, ölkә әrazisindә ümumilikdә 10
modul tipli xәstәxana kompleksinin quraşdırılmasına başlanıldı ki, onlardan da bir neçәsinin artıq açılışı olub. Ümumilikdә,
yaradılacaq modul tipli xәstәxana komplekslәri ölkәnin
sәhiyyә sisteminә әlavә 2000 çarpayılıq ehtiyat yaradır.
Tibb ocağında yaradılan şәraitlә tanışlıqdan sonra dövlәtimizin başçısı Azәrbaycan Televiziyasına, İctimai Televiziyaya
vә “Xәzәr” Televiziyasına müsahibә verib.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev BMTnin Baş katibi Antonio Quterreşә telefonla zәng edib. Telefon
danışığı әsnasında Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azәrbaycan COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizәdә Baş katibin vә BMT-nin sәylәrini, o cümlәdәn çoxtәrәfli әmәkdaşlığı
dәstәklәyir.
Prezident İlham Əliyev Qoşulmama Hәrәkatının sәdri statusunda üzv dövlәtlәr adından BMT Baş Assambleyasının
COVID-19-a hәsr olunmuş xüsusi sessiyasının çağırılması barәdә müraciәtinә qısa müddәtdә cavab verdiyinә görә Baş
katibә tәşәkkürünü çatdırıb vә BMT-nin 130-dan çox üzv
dövlәtinin bu tәşәbbüsü dәstәklәdiyini vurğulayıb.
Dövlәtimizin başçısı BMT Baş Assambleyasının COVID19-a hәsr olunmuş xüsusi sessiyasının çağırılmasında Baş katibin liderliyinin mühüm әhәmiyyәt kәsb etdiyini diqqәtә
çatdırıb.
Prezident İlham Əliyev xüsusi sessiyanın keçirilmәsi ilә
әlaqәdar texniki-logistik mәsәlәlәrin hәllindә Azәrbaycanın öz
töhfәsini vermәyә hazır olduğunu bildirib.
Prezident İlham Əliyev vә Baş katib Antonio Quterreş telefon danışığında әminliklәrini ifadә ediblәr ki, keçirilәcәk xüsusi sessiya COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizәdә
önәmli addım olacaq.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun
9-da Bakının Nizami rayonunda “Azәrenerji” Açıq Sәhmdar
Cәmiyyәtinin (ASC) yenidәn qurulan 110/35/10 kilovoltluq
“8-ci km” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib.
Yarımstansiyada görülәn işlәr barәdә dövlәtimizin başçısına
mәlumat verildi.
Bildirildi ki, “8-ci km” yarımstansiyası 52 il әvvәl tikilmişdir
vә istismar müddәtini çoxdan başa vurmuşdu. Nәticәdә burada
tez-tez qısa qapanmalar olurdu vә enerji sistemi qәza tәhlükәsi
ilә üzlәşirdi. Yenidәnqurma nәticәsindә bu problemlәrin hamısı aradan qaldırılıb. Burada görülәn yenidәnqurma işlәri
çәrçivәsindә yarımstansiyanın açıq vә qapalı paylayıcı qurğuları, transformatorları, inzibati-idarәetmә binası vә digәr zәruri infrastrukturu müasir sәviyyәdә yenilәnib. Yarımstansiyanın yenidәn qurulmasını zәruri edәn sәbәblәrdәn biri dә
Nizami rayonunda 35 kV-luq şәbәkәnin genişlәnmәsi vә
gәrginlik sinfinin dәyişdirilmәsi idi. Görülәn işlәr nәticәsindә
yarımstansiyanın gücü 55 MVA-dәk artırılıb. Burada yaradılmış Dispetçer İdarәetmә Mәrkәzi vә mikro SCADA sistemi
yarımstansiyanın fәaliyyәtinin sәmәrәliliyini daha da yüksәldib.
Prezident İlham Əliyev yarımstansiyanı işә saldı. Yenidәn
qurulan bu yarımstansiya Xәtai vә Nizami rayonlarında yüz
minlәrlә әhalinin, sәnaye, mәişәt-kommunal, tәhsil, tibb vә
iaşә müәssisәlәrinin elektrik enerjisi ilә fasilәsiz tәmin edilmәsindә mühüm rol oynayacaq.
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Makroiqtisadi sabitliyi qorumaq
üçün bütün imkanlar sәfәrbәr edilib
әvvәli 1-ci sәh.
Belәliklә, Prezident İlham Əliyevin tәşәbbüsü vә tapşırıqları
әsasında hökumәt milli iqtisadiyyata zәrәrlәri minimallaşdırmağa çalışır. Hazırda sahibkarlara dövlәt dәstәyi davam
etdirilir. İş adamlarının güzәştli kredit almaq imkanları
genişlәndirilir.
Prezident İlham Əliyevin qәbul etdiyi qәrarlar dövlәt başçısnın hansısa çәtin vәziyyәtdә sahibkarların әn böyük hamisi
olduğunu bir daha tәsdiqlәmiş oldu. İndi hәr kәs şahiddir ki,
dövlәt başçısı beynәlxalq müstәvidә baş vermiş problemin yarada bilәcәyi fәsadların neytrallaşdırılması istiqamәtindә zәruri
olan bütün addımları atır.
İqtisadiyyata geniş dәstәk paketini әhatә edәn proqramlar
tәxirәsalınmaz maliyyә dәstәyinin hәyata keçirilmәsini, biznes
vә investisiya mühitinin cәlbediciliyinin daha da artırılmasını
nәzәrdә tutur. Bu günәdәk 130 mindәn çox sahibkara maliyyә
dәstәyi göstәrilib. Qәbul edilmiş proqramlar işçi heyәti ilә
birlikdә 310 mindәn artıq vәtәndaşı әhatә edib. Aktiv vergi
ödәyicilәrinin әksәriyyәti dövlәtdәn dәstәk alıb vә indiyәdәk
155 milyon manatdan çox maliyyә vәsaiti sahibkarların bank
hesablarına köçürülüb.
Qәbul edilmiş vergi vә sosial güzәştlәr paketinin ümumi
maliyyә dәyәri 130 milyon manatdır. Güzәştlәr pandemiyanın
tәsirinә mәruz qalan mikro, kiçik vә orta sahibkarlıq subyektlәrini, bәzi dәyişikliklәr isә bütövlükdә hәr bir vergi ödәyicisini
әhatә edir. Bu güzәştlәr paketi ortamüddәtli dövr üçün
sahibkarların vergi vә sosial yükünün azaldılmasına sәbәb olacaq, onlara öz gәlirlәrini bәrpa etmәyә vә biznesini inkişaf etdirmәyә, bütünlükdә özәl sektorun genişlәnmәsinә zәmin yaradacaq.
Pandemiya dövründә cәnab Prezidentin 2020-ci il 4 iyun tarixli fәrmanı ilә İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı
Fondunun vәsaiti hesabına güzәştli kreditlәrin verilmәsi
qaydası tәsdiq olunub vә fondun nizamnamәsindә dәyişikliklәr
edilib.
Yeni mexanizmlәr biznes krediti vәsaitinin alınması
prosedurlarının asanlaşdırılması vә inzibatçılığın sadәlәşdirilmәsini dә nәzәrdә tutur. Sahibkarların dövlәt zәmanәtli krediti
asan әldә etmәsi üçün Elektron Kredit Platforması yaradılıb.
Belә ki, biznes krediti almaq istәyәn sahibkar onlayn rejimdә bu
platforma üzәrindәn müraciәt edәcәk. Müvәkkil kredit tәşkilatlarının iştirakı ilә elektron platforma üzәrindәn dövlәt dәstәyinin hәyata keçirilmәsi mexanizmi MDB-dә ilk dәfә Azәrbaycanda tәtbiq olunur. Elektron Kredit Platforması sahibkara
şәffaf, çevik, mәmur müdaxilәsindәn kәnar, sağlam rәqabәt
mühitindә kredit almaq imkanı yaradır. Eyni zamanda kredit
üçün müraciәt sistemi sahibkar tәrәfindәn izlәnә bilәn rәqәmsal
hәllә söykәnir.
Yeni qaydalara әsasәn, Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun
sahibkarlığın güzәştli kreditlәşdirilmәsinin yeni mexanizmlәri
dә tәtbiq olunur. Bu mexanizmlәrdәn biri daşınmaz әmlak girovu olmayan sahibkarların güzәştli kreditlәrә çıxış imkanlarının yaradılması mәqsәdilә avadanlıqların alınması üçün
onlara kreditlәrin verilmәsidir.
Mexanizmin mahiyyәti ondan ibarәtdir ki, güzәştli kredit
yeni avadanlıqların alınmasına yönәldilir vә hәmin avadanlıqlar
da girov kimi qәbul edilir. Bu mexanizm üzrә bankların faiz
dәrәcәsi 7 faiz tәşkil edir. Tәtbiq olunan yeni mexanizm biznes
subyektlәrinin maliyyә resurslarına çıxış imkanlarının daha da
genişlәnmәsinә, investisiya fәallığının, iqtisadi artımın vә
mәşğulluğun dәstәklәnmәsinә әhәmiyyәtli töhfә verәcәk.
Bundan başqa, kәnd tәsәrrüfatı üzrә uzunmüddәtli investisiya
tәlәb edәn sahәlәrdә (mәsәlәn, çayçılıq, bağçılıq vә sair) kiçik
hәcmli kreditlәr üzrә kredit müddәti 3 ildәn 5 ilә, orta hәcmli
kreditlәr üzrә 5 ildәn 7 ilәdәk artırılıb vә kredit dövrünün yarısı
güzәşt müddәti olaraq tәsbit edilib. Mexanizmin tәtbiqindә әsas
mәqsәd kredit risklәrinin azaldılması, kiçik vә orta sahibkarların güzәştli kreditlәrә çıxış imkanlarının artırılmasıdır.
Tәsdiq edilmiş digәr mexanizm fors-major hadisә (tәbii
fәlakәtlәr, epidemiyalar vә sair) ilә bağlı şәraitin dәyişmәsi sәbәbindәn Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidә Şurasının
müәyyәn etdiyi qaydada kredit tәşkilatlarının fond qarşısındakı
borc öhdәliyinin zәruri hallarda restrukturizasiya olunması,
kredit öhdәliyin icrasına möhlәt verilmәsidir.
Fәrmanla Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun nizamnamәsindә
әlavә vә dәyişikliklәr edilәrәk fәaliyyәt istiqamәtlәrinә zәmanәt
vә subsidiya verilmәsi mexanizmlәri dә yaradılıb.
Bununla yanaşı, sahibkarlara verilәn yeni kreditlәr üzrә
dövlәt zәmanәtinin verilmәsi vә hәmin kreditlәr üzrә faizlәrin
subsidiyalaşdırılması, elәcә dә mövcud kredit borcu olan sahibkarların kredit faizlәrinin bir hissәsinin dövlәt tәrәfindәn
maliyyәlәşdirilmәsi mexanizmlәrinin tәtbiqinә başlanılıb.
Belә ki, qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşlarının vә
özәl sektorda fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlıq subyektlәrinin
maliyyә resurslarına çıxış imkanlarının artırılması, elәcә dә
koronavirus pandemiyasının işgüzar mühitә vә iqtisadi fәallığa
tәsirinin minimuma endirilmәsi mәqsәdilә mövcud maliyyә
mexanizmlәrinin genişlәndirilmәsi vә әlavә dәstәk alәtlәri
tәtbiq olunacaq.
Biznes kreditlәrinә dövlәt zәmanәtinin verilmәsi vә hәmin
kreditlәr üzrә faizlәrin subsidiyalaşdırılması mexanizminә
әsasәn, 500 milyon manat hәcmindә yeni biznes krediti portfelinin 60 faizәdәk hissәsinә dövlәt zәmanәti verilir, hәmçinin
hәmin kreditlәrin illik faiz dәrәcәsinin 50 faizi dövlәt tәrәfindәn
maliyyәlәşdirilir. Bu mexanizm müddәti 3 ilәdәk, illik faiz
dәrәcәsi 15 faizdәn çox olmayan kreditlәrә şamil edilir. Bu
kreditlәr üzrә güzәşt müddәti 12 aya qәdәrdir.
Bu proqramların icrası iqtisadi aktivliyin bәrpa olunması,
sahibkarların, xüsusilә dә kiçik vә orta sahibkarların maliyyә
әlçatanlığının artırılması, pandemiyadan zәrәrçәkmiş fәaliyyәt
sahәlәrinә investisiya qoyuluşunun sürәtlәndirilmәsini tәmin
edәcәk.
Proqramların icrası eyni zamanda bu fәaliyyәt sahәlәri üzrә
mәşğulluğun qorunub saxlanması, maliyyә risklәrinin bölüşdürülmәsi, maliyyә-bank sektorunun canlanması, pandemiyadan
zәrәrçәkmiş sahibkarların maliyyә vәziyyәtinin yaxşılaşdırılması vә problemli kreditlәrin hәcminin yüksәlmәsi risklәrinin
aradan qaldırılmasına imkan yaradacaq.
Göründüyü kimi, illәr öncә qlobal maliyyә böhranı zamanı
çevik vә praqmatik iqtisadi siyasәti, vaxtında görülmüş
tәdbirlәri ilә dünya iqtisadiyyatındakı mәnfi proseslәrin
ölkәmizә tәsirlәrinin minimuma endirilmәsinә imkan yaradan
Prezident İlham Əliyev qlobal pandemiya dövründә dә qәbul
etdiyi qәrarlarla ölkәmizin bu çәtin vәziyyәtdәn minimum

itkilәrlә çıxması üçün ciddi tәdbirlәr görür.
Azәrbaycan dövlәti sözügedәn sahәdә qlobal әmәkdaşlığa da
layiqli töhfәlәr verir. Prezident İlham Əliyevin bu il mayın 4-dә
keçirilәn Qoşulmama Hәrәkatının "COVID-19-a qarşı birlikdәyik” mövzusunda Zirvә görüşü zamanı BMT Baş Assambleyasının Xüsusi Sessiyasının tәşkil olunması tәşәbbüsü
reallığa çevrilir. Belә ki, artıq 130-a qәdәr ölkә Azәrbaycan
Prezidentinin tәşәbbüsünә dәstәk verdiklәri barәdә BMT Baş
katibinin ofisini mәlumatlandırıblar.
Koronavirus infeksiyası bütün bәşәriyyәti tәhdid etmәkdә
davam edir. Son statistikaya әsasәn, artıq dünyada 12 milyondan artıq insan COVID-19-a yoluxub. Virusdan ölәnlәrin sayı
isә 500 mini ötüb. Yaxın dövrlәr üçün üfüqdә ümidverici heç nә
görünmür. Ən inkişaf etmiş ölkәlәr belә bu tәhlükәnin
qarşısında aciz durumda qalıb.
Bu qlobal problem bir sıra şәrtlәri diktә edir ki, onlardan biri
dә virusla mübarizәdә beynәlxalq hәmrәylikdir. Prezident
İlham Əliyev virusun qlobal problemә çevrilmәsini nәzәrә alaraq onunla mübarizәdә beynәlxalq әmәkdaşlığı zәruri hesab
edir. Mәhz dövlәtimizin başçısının tәşәbbüsü ilә aprelin 10-da
Türk Şurasının videokonfrans vasitәsilә fövqәladә Zirvә görüşünün keçirilmәsindә dә әsas mәqsәd koronavirusun yayılmasına qarşı mübarizәdә beynәlxalq әmәkdaşlığın hәyata
keçirilmәsindәn ibarәt olub.
Türk Şurasının fövqәladә Zirvә görüşü pandemiya ilә
mübarizәyә hәsr olunmuş ilk beynәlxalq tәdbir idi. Bu tәdbir
mәhz Prezident İlham Əliyevin tәşәbbüsü ilә reallaşdı.
Tәsadüfi deyil ki, mәhz bundan sonra qlobal problemin mәnfi
tәsirlәrini azaltmaq üçün dövlәtlәrin birgә sәy göstәrmәlәri
bütün dünyada aktuallaşmağa başladı. Mayın 4-dә isә İlham
Əliyevin tәşәbbüsü ilә ikinci beynәlxalq tәdbir - Qoşulmama
Hәrәkatının Tәmas Qrupu formatında videokonfrans
vasitәsilә "COVID-19-a qarşı birlikdәyik” mövzusunda Zirvә
görüşü keçirildi.
40-a yaxın ölkәnin dövlәt vә hökumәt başçısının, xarici işlәr
nazirlәrinin, o cümlәdәn BMT Baş Assambleyasının prezidentinin, Afrika İttifaqının sәdrinin, Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının Baş direktoru iştirak etdiyi Zirvә toplantısı, ilk növbәdә,
Azәrbaycana vә Prezident İlham Əliyevә olan inamın, etibarın
vә etimadın göstәricisi kimi tarixә düşdü. O cümlәdәn Zirvә

görüşünә BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin vә Avropa
İttifaqının ali nümayәndәsi vә Avropa Komissiyasının vitseprezidenti Cozef Borelin videomüraciәt ünvanlaması, habelә
Zirvә görüşünü tәşkil etdiyinә vә pandemiya ilә mübarizәyә
ciddi әmәli töhfәlәr verdiyinә görә Azәrbaycan Prezidentinin
fәaliyyәtinin tәqdir olunması, ünvanına çoxsaylı tәşәkkürlәr
bildirilmәsi ölkәmizin vә onun liderinin beynәlxalq arenada
yüksәk nüfuzunun növbәti әyani göstәricisi oldu.
Bu tәdbiri keçirmәklә Azәrbaycan bir daha tәsdiq etdi ki,
Qoşulmama Hәrәkatına sәdrliyi öz üzәrinә götürәrkәn beynәlxalq arenada üzv ölkәlәrin maraqlarının müdafiә edilmәsi üçün
әmәli addımlar atacağına, hәmrәyliyin güclәndirilmәsinә vә
qarşılıqlı dәstәyi rәhbәr tutacağına dair vәdlәrinә qәtiyyәtlә
әmәl edir. Eyni zamanda, Zirvә görüşü göstәrdi ki, ölkәmiz
koronavirus pandemiyası ilә bağlı formalaşan yeni reallıqlara,
yaranmış vәziyyәtә çevik vә adekvat reaksiya verir. Ən әsası isә
Zirvә görüşü koronavirusla qlobal mübarizәnin daha da
güclәnmәsinә tәkan verәcәk.
Prezident İlham Əliyev Zirvә görüşündә yekun nitqindә bu
barәdә deyib: "Qoşulmama Hәrәkatına üzv ölkәlәrin birbirinin problemlәrini anlayışla qarşılaması, hәmrәylik
nümayiş etdirmәsi vә çoxtәrәfli әmәkdaşlığa üstünlük
vermәsi böyük әhәmiyyәt kәsb edir. Qlobal pandemiya
şәraitindә ölkәlәr vә beynәlxalq tәşkilatlar arasında hәmrәylik
vә әmәkdaşlıq xüsusilә aktualdır. Əminәm ki, bu gün dövlәt
vә hökumәt başçıları, beynәlxalq tәşkilatların rәhbәrlәri
tәrәfindәn edilәn çıxışlarda sәslәnәn dәyәrli fikirlәr vә
tәkliflәr koronavirus xәstәliyinә qarşı bizim birgә mübarizәmizә töhfә verәcәkdir”.
Onu da qeyd edәk ki, Azәrbaycanın COVID-19-a qarşı
mübarizәdә göstәrdiyi qlobal hәmrәylik nümunәsi yalnız
beynәlxalq tәdbirlәrin keçirilmәsi ilә yekunlaşmadı. Belә ki,
respublikamız Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatına iki dәfә könüllü ianә ayırmaqla, 30-dan artıq dövlәtә humanitar yardım
etmәklә beynәlxalq hәmrәyliyә әmәli töhfәlәr verdi.
BMT Baş Assambleyası nizamnamәsinә әsasәn ehtiyac
duyulduğu tәqdirdә xüsusi sessiyalar keçirә bilәr. Belә sessiyalar BMT Tәhlükәsizlik Şurasının vә ya BMT-yә üzv ölkәlәrin çox hissәsinin müraciәti әsasında Baş katib tәrәfindәn
çağırılır. BMT yaranandan indiyә qәdәr Baş Assambleyanın

qlobal problemlәrlә bağlı mәhdud sayda xüsusi sessiyaları çağırılıb.
COVID-19-un qlobal problem olduğunu nәzәrә alaraq
Prezident İlham Əliyev Qoşulamama Hәrәkatının onlayn Zirvә
görüşündә çıxışı zamanı qlobal hәmrәyliyin nümunәsi kimi
pandemiya ilә mübarizә mәqsәdilә BMT Baş Assambleyasının
dövlәt vә hökumәt başçıları sәviyyәsindә videokonfrans
vasitәsilә xüsusi sessiyasının keçirilmәsi tәklifi ilә çıxış etmişdi.
Zirvә görüşündәn sonra Azәrbaycan Prezidentinin bu tәklifi
Qoşulmama Hәrәkatının üzv ölkәlәri arasında razılaşdırılıb.
Bundan sonra Qoşulmama Hәrәkatının sәdri Prezident İlham
Əliyev üzv ölkәlәr adından BMT Baş Assambleyasının tәklifi
ilә BMT Baş katibi Antonio Quterreşә müraciәt edib.
Öz növbәsindә BMT Baş katibi mayın 28-dә BMT Baş
Assambleyasının "Prosedur Qaydaları”na әsasәn üzv ölkәlәrә
müraciәt edәrәk 30 gün müddәtindә tәşәbbüsә dair münasibәt
bildirilmәsini xahiş etmişdir. Qaydalara әsasәn, BMT üzvü olan
ölkәlәrin çox hissәsi tәşәbbüsә dәstәk verdiyi tәqdirdә, xüsusi
sessiya tәşkil olunmalıdır. Artıq 130-dan çox ölkә Azәrbaycan
Prezidentinin tәşәbbüsünә dәstәk verdiklәrini bildiriblәr.
Bu, şübhәsiz ki, Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
ölkәmizin dünyada artan nüfuzunun növbәti tәcәssümüdür. Bu
tәşәbbüsün dәstәklәnmәsi hәm dә onu göstәrir ki, dövlәtimizin
başçısı Qoşulmama Hәrәkatının sәdri kimi qlobal sәviyyәdә
özünün liderlik missiyasını qәtiyyәtlә vә müvәffәqiyyәtlә
hәyata keçirir.
Bu gün Azәrbaycan Respublikasının yaratdığı mükәmmәl
әmәkdaşlıq vә tәrәfdaşlıq formatı ölkәmizә әn qlobal layihәlәri
reallaşdırmağa imkan verir. Azәrbaycanın Şәrq Tәrәfdaşlığı
ölkәlәri sırasında da özünәmәxsus yeri var. Elәcә dә Avropa İttifaqı ilә әmәkdaşlıq dövlәtimizin xarici siyasәtinin әsas prioritetlәrindәn biridir.
Bu il iyunun 18-dә Şәrq Tәrәfdaşlığı ölkәlәrinin videokonfrans formatında keçirilәn sammitindә çıxış edәrkәn Prezident
İlham Əliyev mәhz bu mәsәlәlәrә dә toxunmuşdur. Dövlәt
başçısı Avropa İttifaqının bir çox üzv ölkәsi ilә sıx әmәkdaşlığımızın mövcud olduğunu vurğulamışdır. Belә ki, Azәrbaycan
Avropa İttifaqının 9 üzvü ilә strateji tәrәfdaşlıq haqqında sәnәd
imzalayıb. Hazırda Avropa İttifaqı ilә yeni tәrәfdaşlıq sazişi ilә
bağlı danışıqların yekun mәrhәlәsindәyik.
Avropa İttifaqı ölkәmizin әsas ticarәt tәrәfdaşıdır. Ticarәtimizin tәqribәn yarısı üzv dövlәtlәrin payına düşür. 15 ilә
yaxındır Azәrbaycan Avropa bazarlarına etibarlı şәkildә xam
neft nәql edir. Yaxın zamanda ölkәmiz Avropa İttifaqının üzv
dövlәtlәrini tәbii qazla tәchiz etmәyә başlayacaq. 3500 kilometrlik inteqrasiya edilmiş boru kәmәri sistemi olan "Cәnub
qaz dәhlizi”nin tikintisinin tәşәbbüskarı da mәhz Azәrbaycan
olmuş vә layihәni maliyyәlәşdirmişdir. Dövlәt başçısı sammitdәki çıxışında Azәrbaycan qazını Avropaya çatdıracaq
"Cәnub qaz dәhlizi”ni enerji әmәkdaşlığı, enerji tәhlükәsizliyi
vә enerjinin şaxәlәndirilmәsi layihәsi adlandırmışdır.
Avropanın enerji xәritәsini dәyişdirәcәk "Cәnub qaz
dәhlizi”nin çәkilişi uğurla sona çatmaqdadır. Bu nәhәng layihә beynәlxalq әmәkdaşlıq vә tәrәfdaşlıq şәraitindә reallaşmışdır.
"Cәnub qaz dәhlizi”nin icrasında yeddi ölkә - Azәrbaycan,
Gürcüstan, Türkiyә, Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya, İtaliya
iştirak edirlәr. Üç Balkan ölkәsi - Bosniya vә Herseqovina,
Xorvatiya vә Monteneqro da "Cәnub qaz dәhlizi”nә çoxdan
maraq göstәrirdilәr. Azәrbaycan bu ölkәlәrlә dә Avropada enerji
sahәsindә әmәkdaşlığın genişlәndirilmәsinә dair anlaşma memorandumu imzalayıb.
ABŞ digәr mühüm enerji layihәlәri kimi, "Cәnub qaz
dәhlizi”nin reallaşmasına da siyasi vә mәnәvi dәstәk vermiş,
hәrtәrәfli kömәk göstәrmişdir. ABŞ Prezidenti Donald Tramp
dövlәtimizin başçısına son bir neçә ildә ünvanladığı mәktublarda bildirmişdir ki, iki ölkә mürәkkәb regional çağırışların
hәlli üçün birgә işlәyәrәk sıx tәrәfdaşlıq edir.
Nәql olunan tәbii yanacağın 9 Avropa şirkәti tәrәfindәn
alınması nәzәrdә tutulub. Bunlar ingilis-holland "Shell”, Bolqarıstanın "Bulgargaz”, Yunanıstanın DEPA, Almaniyanın
"Uniper”, Fransanın "Engie”, İtaliyanın "Hera Trading”,
"Edison”, "Enel” vә İsveçrәnin AXPO şirkәtlәridir.
"Cәnub qaz dәhlizi” Mәşvәrәt Şurasının 2015-ci ildәn
indiyәdәk altı iclası keçirilib. Bu tәdbirlәrin hamısına Bakı ev
sahibliyi edib. Bu, bir daha tәsdiq edir ki, layihәnin tәşәbbüskarı
vә aparıcı qüvvәsi Azәrbaycandır.
Cari ilin әvvәlindә keçirilәn altıncı toplantıya nümayәndәlәrini göndәrәn ölkәlәrin sayı әvvәlki tәdbirlәrdә
olduğundan çox idi. Bu isә layihәnin artıq qlobal xarakterini
vә böyük beynәlxalq әmәkdaşlıq platforması üzәrindә ucaldığını göstәrir.
Xatırladaq ki, "Cәnub qaz dәhlizi”nin tәmәli 2014-cü il
sentyabrın 20-dә - "Əsrin müqavilәsi”nin 20 illik yubileyi
günü Bakı yaxınlığındakı Sәngәçal terminalında qoyulmuşdur. Layihәnin nәhәngliyini nәzәrә alsaq, onun tәmәlqoyma
vә açılış mәrasimlәri arasındakı vaxt çox qısa olmuşdur. Cәmi
4 ilә yaxın bir vaxt әrzindә qazanılan böyük uğur - "Cәnub qaz
dәhlizi”nin işә düşmәsi Azәrbaycanın bundan әvvәl hәyata
keçirdiyi neft-qaz vә ixrac layihәlәrinin tәcrübәsinә әsaslanır.
Belә ki, Azәrbaycan üçüncü minilliyin nәhәng mühәndis
qurğusu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan әsas ixrac neft kәmәrini dә
tәxminәn 4 ilә çәkmişdir. Sonra bu kәmәrlә yanaşı,
"Şahdәniz-1” qazını Azәrbaycanın 13 rayonundan keçmәklә
Gürcüstana vә Türkiyәyә çatdıran Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru
xәttini inşa etmişdir. Əslindә Bakı-Tbilisi-Ərzurum kәmәri
"Cәnub qaz dәhlizi”nin bünövrәsi, başlanğıcı rolunu oynamışdır.
"Cәnub qaz dәhlizi”nin rәsmi açılış mәrasimi 2018-ci il
mayın 29-da Sәngәçal terminalında keçirilmişdir. Buna layihәnin dörd seqmentindәn ikisinin başa çatması imkan vermişdir. Belә ki, hәmin vaxt "Şahdәniz” yatağının işlәnmәsinin
ikinci mәrhәlәsi çәrçivәsindә hasilata başlanmış, CQBK-nın
(Cәnubi Qafqaz Boru Kәmәri) genişlәndirilmәsi sona
çatmışdır.
Bu mühüm hadisәdәn az sonra, iyunun 12-dә Türkiyәdә,
Əskişәhәrdә üçüncü seqment - TANAP (Trans-Anadolu Qaz
Boru Kәmәri) istifadәyә verildi. Keçәn il noyabrın 30-da isә
Türkiyәnin Ədirnә vilayәtinin İpsala qәsәbәsindә kәmәrin
Avropa ilә birlәşәn hissәsinin açılışı oldu.
Dәhlizin sonuncu hissәsi olan TAP-ın (Trans-Adriatik Qaz
Boru Kәmәri) bu ilin sonunadәk istismara verilәcәyi gözlәnilir.
Belәliklә, Avropadakı istehlakçılara çoxdandır gözlәdiklәri
Azәrbaycan qazı çatdırılacaq.
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Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә BMT-nin "Bergen Anlaşması"nın
İnkişaf Proqramı arasında әmәkdaşlığın müddәaları ilә bağlı fikir
mübadilәsi aparılıb
perspektivlәri müzakirә edilib
İyulun 10-da Dövlәt
Gömrük Komitәsinin
sәdri, gömrük xidmәti
general-polkovniki Sәfәr Mehdiyev ilә Avropa
İttifaqının Beynәlxalq
vә Ümumi İşlәr üzrә
direktoru Sabine Henzler arasında videokonfrans formatında görüş
keçirilib.

İyulun 9-da "Azәrbaycan vә
Gürcüstan arasında "Qırmızı
Körpü" sәrhәd-keçid mәntәqәsinin inkişafına dәstәk" layihәsi
çәrçivәsindә alınmış nәqliyyat vasitәlәrinin Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının İnkişaf Proqramı
(BMTİP) tәrәfindәn Dövlәt Gömrük Komitәsinә tәhvil verilmәsi
mәrasimi keçirilib.
Onlayn formada keçirilәn mәrasimdә
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri, gömrük xidmәti general-polkovniki Sәfәr
Mehdiyev, BMT İnkişaf Proqramının rezident nümayәndәsi Alessandro Frakas-

setti iştirak ediblәr.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin sәdri Sәfәr Mehdiyev BMTİP ilә ölkәmizin gömrük orqanları arasındakı sәmәrәli vә işgüzar münasibәtlәrdәn mәmnunluqla söhbәt açıb vә әmәkdaşlığın daha da güclәndirilәcәyinә әminliyini ifadә edib.

Son illәr Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi
ilә gömrük sistemindә aparılan islahatlar barәdә
danışan Komitә sәdri tәtbiq edilәn yeniliklәrin
sәrhәdkeçmә proseslәrinin sürәtlәndirilmәsinә,
gömrük әmәliyyatlarının sadәlәşdirilmәsinә
şәrait yaratdığını bildirib. O da vurğulanıb ki,
hәyata keçirilәn islahatlar şәffaflığın tәmin
olunmasında, "kölgә iqtisadiyyatı"nın aradan
qaldırılmasında mühüm rol oynayıb.
Daha sonra Komitә sәdri BMTİP-in dәstәyi
ilә hәyata keçirilәn "Azәrbaycan vә Gürcüstan
arasında "Qırmızı Körpü" sәrhәd-keçid mәntәqәsinin inkişafına dәstәk" layihәsi çәrçivәsindә
görülәn işlәrdәn bәhs edib.
Bildirilib ki, layihә çәrçivәsindә sanitar, fitosanitar, baytarlıq nәzarәti sahәsindә müasir nәzәri biliklәrin әldә edilmәsi mәqsәdilә gömrükçülәr vә
digәr aiddiyyәti dövlәt qurumlarının әmәkdaşları
üçün keçirilәn seminarlar bu sahәdә sәrhәd idarәçiliyinin daha da tәkmillәşdirilmәsinә, tәhlükәsizliyin
güclәndirilmәsinә şәrait yaradıb.
BMT İnkişaf Proqramının rezident nümayәndәsi

Alessandro Frakassetti Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
uzunmüddәtli әmәkdaşlıqdan danışıb, son illәr ölkәmizdә gömrük sistemindә aparılan islahatları yüksәk
qiymәtlәndirib.
Bildirilib ki, iki qurum arasındakı işgüzar münasibәtlәr sәrhәdlәrdә sanitar, fitosanitar, baytarlıq nәzarәtinin vә bu sahәdәki qanunvericilik bazasının
tәkmillәşdirilmәsinә, müasir idarәçilik prinsiplәrinin
tәtbiqinә mühüm töhfә verib.
Daha sonra görüşdә yeni Gömrük Mәcәllәsinin
layihәsinin hazırlanması, Dövlәt Gömrük Komitәsinin Tibbi Xidmәt İdarәsinin strukturunun tәkmillәşdirilmәsi vә maddi-texniki tәchizatı, DGK
Akademiyasının tәdris proqramının tәkmillәşdirilmәsi sahәsindә әmәkdaşlıq mәsәlәlәri müzakirә
olunub.
Sonda "Azәrbaycan vә Gürcüstan arasında "Qırmızı Körpü" sәrhәd-keçid mәntәqәsinin inkişafına
dәstәk" layihәsi çәrçivәsindә Dövlәt Gömrük
Komitәsinә 10 әdәd avtomobil tәqdim edilib.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi

Dövlәt Gömrük Komitәsinin Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatının Avropa Regionu
üzrә rәhbәri qismindә tәmsil
olunduğu görüşdә "Bergen
Anlaşması"nın müddәaları ilә
bağlı fikir mübadilәsi aparılıb.
Videokonfransda
İspaniya
Gömrük Xidmәtinin öz iradәsi
xaricindә tәmsil olunduğu altqrupu tәrk etmәsi xüsusi müzakirә mövzusu olub. DGK
sәdri Sәfәr Mehdiyev İspaniyanın müvәqqәti olaraq Qәrb
altqrupunda tәmsil olunmasını
tәklif edib.
Eyni zamanda, görüşdә
gömrük xidmәtlәrinin fәaliyyәtinin pandemiyanın şәrtlәrinә
uyğun şәkildә qurulması, beynәlxalq әmәkdaşlığın inkişaf etdirilmәsi, potensialın güclәndirilmәsi
ofislәrinin gәlәcәk fәaliyyәtinin tәşkili vә tәnzimlәnmәsi ilә bağlı tәklif
vә rәylәr nәzәrdәn keçirilib.
Qeyd edәk ki, 2009-cu ildә Bergen şәhәrindә imzalanan saziş
Ümumdünya Gömrük Tәşkilatının
Siyasi Komissiyası, Maliyyә vә Audit Komitәlәrindә Avropa Regionunun tәmsilçiliyinә dair prosedurları
özündә ehtiva edir.
Ötәn il Ümumdünya Gömrük
Tәşkilatının Avropa regionu üzrә sәdr
müavini seçilәn Azәrbaycan hәm
Şuranın, hәm dә Siyasi Komissiyanın sessiya- rını qoruyur.
larında artıq regionun adından çıxış edir, AvDGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
ropa regionu gömrük xidmәtlәrinin maraqlaƏlaqәlәr İdarәsi

Discussions held on prospects of cooperation
between State Customs Committee and
UN Development Programme
Şәffaflığın tәmin olunması

A ceremony was held on July 9 for
the UN Development Programme
(UNDP) to hand over to the State
Customs Committee the transport
vehicles purchased as part of the project Support to the Development of
Red Bridge Crossing Point between
Azerbaijan and Georgia.

The online ceremony was attended by chairman of the State Customs Committee, customs
service Colonel-General Safar Mehdiyev and
UNDP Resident Representative Alessandro
Fracassetti.
Chairman of the State Customs Committee
Safar Mehdiyev expressed satisfaction with the
productive relations between the UNDP and the
country’s customs bodies, expressed confidence
that the cooperation would further strengthen.
Speaking about the reforms carried out in the
customs system under the leadership of
President Ilham Aliyev, chairman of the
Committee said the innovations paved the way
for acceleration of border-crossing processes,
facilitation of customs operations. It was also
underlined that the reforms had played an important role in ensuring transparency and eliminating the shadow economy.
Following this, chairman of the Committee
talked about the work done as part of the project
Support to the Development of Red Bridge Crossing with the support of the UNDP.
He said that the seminars held for the customs offiPoint between Azerbaijan and Georgia implemented

cers and employees of other relevant government agencies with the view of improving theoretical knowledge in the area of sanitary, phytosanitary, veterinary control paved the way for
further improvement of border management
and strengthening of the security.
UNDP Resident Representative Alessandro Fracassetti spoke about the long-term
cooperation with the State Customs Committee, highly appreciated the reforms carried out in the country in the customs system
over the recent years.
It was said that the relations between the two
bodies had made a significant contribution to
improving sanitary, phytosanitary and veterinary control and the legislative basis in this
sphere, applying modern principle of governance.
Following this, discussions were held on the
cooperation in the areas of developing the new
draft Customs Code, improving the structure
of the Medical Service Department of the State
Customs Committee, its logistics and education program of the Academy of the State
Customs Committee.
At the end of the event, 10 automobiles
were handed over to the State Customs
Committee as part of the project Support to the
Development of Red Bridge Crossing Point
between Azerbaijan and Georgia implemented
with the support of the UNDP.
Press and Public Affairs Department
of the State Customs Committee

Gömrük Akademiyasının magistratura
sәviyyәsi üzrә qәbul planı 100 faiz dolub
Dövlәt İmtahan Mәrkәzinin ali tәhsil
müәssisәlәrinin vә AMEA-nın magistraturalarına qәbul olmaq üçün keçirilәn müsabiqәnin nәticәlәrinә әsasәn,
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Akademiyası üzrә yüksәk göstәrici qeydә alınıb.
Gömrük Akademiyasının magistratura sәviyyәsi
üzrә qәbul planı 100 faiz dolub.
Bu il Akademiyada magistratura sәviyyәsinә
qәbul üçün Dünya iqtisadiyyatı istiqamәti üzrә
“Gömrük işi” ixtisası üzrә 10 yer vә Hüquqşünaslıq

istiqamәti üzrә “Cinayәt hüququ, cinayәt prosesi, kriminalistika vә mәhkәmә ekspertizası”
ixtisası üzrә 5 yer ayrılıb. Onu da qeyd edәk ki,
Akademiyanın magistraturasına qәbul olan
magistrantların hamısı dövlәt sifarişi әsasında
tәhsil alacaqlar.
Qeyd edәk ki, iyulun 6-15 tarixlәrindә
magistratura sәviyyәsinә qәbul olmuş bakalavrların qeydiyyatının aparılması vә sәnәdlәrinin qәbul edilmәsi nәzәrdә tutulur. Bu
istiqamәtdә koronavirus pandemiyasına qarşı
bütün tәhlükәsizlik tәlәblәri gözlәnilmәklә
hazırlıq işlәri aparılır vә bununla bağlı әlavә
mәlumat verilәcәk.

gömrük sistemindә
aparılan islahatların әsas
hәdәflәrindәn biridir
Ölkә başçısı tәrәfindәn
gömrük sistemindә aparılan
islahatların әsas hәdәflәrindәn biri dә şәffaflığın tәmin
olunması, korrupsiya hallarının tam aradan qaldırılmasıdır.
Gömrük sahәsindә şәffaflığın
tәmin edilmәsi, korrupsiyaya qarşı
mübarizәnin aparılması, bu sahәdә
yol verilmiş qanun pozuntularının
qarşısının alınması istiqamәtindә
Dövlәt Gömrük Komitәsi (DGK)
tәrәfindәn mütәmadi olaraq tәdbirlәr
hәyata keçirilir.
Dövlәt Gömrük Komitәsi vә Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizә Baş İdarәsinin әmәkdaşlarının
birgә gerçәklәşdirdiklәri növbәti uğurlu әmәliyyat tәdbiri nәticәsindә daha bir gömrük
әmәkdaşının qanunsuz әmәli ifşa olunub.
Dövlәt Gömrük Komitәsinin Əmәliyyat vә
İstintaq Baş İdarәsinә Enerji Resursları vә
Dәniz Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
Tranzit şöbәsinin rәisi vәzifәsindә çalışan
Ceyhun Babayevin qanunsuz hәrәkәtlәri barәdә әmәliyyat mәlumatı daxil olub vә bununla
әlaqәdar olaraq sözügedәn hüquqazidd әmәlin
qarşısının alınması mәqsәdilә tәxirәsalınmaz
tәdbirlәrin görülmәsi tәmin edilib.
Belә ki, qüvvәdә olan cinayәt-prosessual
qanunvericiliyinin tәlәblәrinә uyğun olaraq
hazırlanan cinayәt haqqında mәlumat gömrük
orqanları tәrәfindәn istintaq aidiyyәti üzrә Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizә Baş İdarәsinә göndәrilib. Nәticәdә Baş
prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizә Baş İdarәsi vә DGK Əmәliyyat vә İstintaq
Baş İdarәsinin әmәkdaşlarından ibarәt әmәliyyat qrupu yaradılıb.
Birgә hәyata keçirilmiş әmәliyyat-axtarış
tәdbirlәri nәticәsindә Ceyhun Babayev daşıma

fәaliyyәti ilә mәşğul olan "Gate Est Group"
MMC vә "İnterlogistics" MMC-nin sәlahiyyәtli nümayәndәsindәn MMC-lәrә mәxsus
malların tranzit gömrük rәsmlәşdirilmәsinin
tezlәşdirilmәsi müqabilindә rüşvәt kimi tәlәb
etdiyi hәr avtomaşına görә 50 ABŞ (85 manat)
dolları olmaqla, ümumilikdә isә 15 avtomaşına görә 750 ABŞ dolları (1275 manat) mәblәğindә pulu 23 iyun 2020-ci il tarixindә alarkәn cinayәt başında prokurorluq vә gömrük
orqanlarının әmәkdaşları tәrәfindәn yaxalanıb.
Faktla bağlı cinayәt işi başlanılaraq Ceyhun Babayeva Azәrbaycan Respublikası Cinayәt Mәcәllәsinin 311.1-ci (rüşvәt alma) maddәsindә nәzәrdә tutulmuş ittiham elan olunub
vә barәsindә mәhkәmәnin qәrarı ilә 4 ay müddәtinә hәbs qәtimkan tәdbiri seçilib.
Qeyd edәk ki, gömrük sistemindә şәffaflığın tәmin olunması, korrupsiya hallarının
tam aradan qaldırılması istiqamәtindә hәyata
keçirilәn tәdbirlәr mütәmadi xarakter daşıyır
vә aşkar edilәn bütün hüquqazidd әmәllәr barәdә ictimaiyyәt mәlumatlandırılacaq.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә
Əlaqәlәr İdarәsi
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Qaçaqmalçılıq hallarına qarşı
mübarizә tәdbirlәri davam edir

Rusiyalı mütәxәssislәr
Mәrkәzi Gömrük
Hospitalının fәaliyyәtilә
tanış olublar

markalı mobil telefon, digәr yük avtomobilinin gizli saxlanc
yerlәrindә isә 1600 әdәd "Parliament Heets" markalı siqaret
vә 400 kapsul dәrman preparatı aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü"
gömrük postunda beş fakt üzrә siqaretlәrin gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәrәk ölkә әrazisinә keçirilmәsi cәhdinin
qarşısı alınıb.
Belә ki, Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "DAF" vә Türkiyә Respublikası
vәtәndaşlarının idarә etdiklәri "İVECO", "Mercedes-Benz",
"Volvo" vә "Mercedes-Benz 1840 LS" markalı yük avtomobillәri saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Baxış zamanı
hәmin nәqliyyat vasitәlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn ümumilikdә 5600 әdәd "Marlboro" vә 400 әdәd
"Parliament Nigth Blue" markalı siqaretlәr aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşının idarә etdiyi "DAF" markalı yük nәqliyyat vasitәsi
saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı sürücü idarә etdiyi yük avtomobilindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, gömrük nәzarәtinә
mütlәq bәyan edilmәli hәr hansı predmetin olmadığını bildirib.
Lakin yoxlama zamanı gömrükçülәr nәqliyyat vasitәsinin salonunda gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn, yazılı vә ya şifahi
formada bәyan olunmayan ümumilikdә 6 adda 18 әdәd avtomobil ehtiyat hissәlәri aşkar ediblәr.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt
üzrә mobil telefonların vә dәrman preparatlarının qanunsuz
yolla ölkәmizә gәtirilmәsinin qarşısını alıblar.
Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn "Samur" gömrük
postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan "DAF" vә "
Volvo" markalı yük nәqliyyat vasitәlәrinә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә
gömrük nәzarәtinә bәyan edilmәyәn 7 әdәd "İPhone 11 64
GB", 3 әdәd "İPhone 11 Pro Max 64 GB", 2 әdәd "İPhone 11
Pro 256 GB" markalı mobil telefonlar vә 2500 kapsul dәrman
preparatı aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları dәrman
preparatlarının qanunsuz yola ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin
qarşısını alıblar.
Baş İdarәnin "Mazımçay" gömrük postunda Gürcüstandan
gәlәn, Türkiyә Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "Mercedes-Benz" markalı yük avtomobili saxlanılıb vә gömrük baxışı
keçirilib. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin qoşqusunun
sol yan dolabında gömrük nәzarәtinә bәyan edilmәyәn 606
әdәd müxtәlif adda dәrman preparatları aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn "Samur" gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının
idarә etdiyi "Mercedes Benz" markalı yük avtomobili saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsindә gömrük nәzarәtinә
bәyan edilmәyәn 2 әdәd qutusu vә aksesuarları olmayan
"İPhone" markalı mobil telefon, 310 әdәd hәb, 100 kapsul, 39
flakon, 20 ampul, 30 paket müxtәlif adda dәrman preparatları
aşkar edilib.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.

Azәrbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nazirlәr
Kabineti yanında Operativ Qәrargaha göstәrişinә
uyğun olaraq yeni növ koronavirus (COVID-19) sahәsindә çalışan bir qrup xarici mütәxәssis Azәrbaycana gәlib.

Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına
qarşı mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt üzrә siqaretlәrin
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәrәk ölkә әrazisinә keçirilmәsi
cәhdinin qarşısını alıblar. Hәr iki fakt idarәnin "Qırmızı
Körpü" gömrük postunda qeydә alınıb.
Belә ki, Gürcüstandan gәlәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "Volvo" markalı vә Türkiyә Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "İVECO" markalı yük avtomobillәri saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Baxış zamanı nәqliyyat vasitәlәrinin gizli saxlanc yerlәrindә ümumilikdә 3600 әdәd "Marlboro" markalı siqaret aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Samur" gömrük postunda iki fakt üzrә dәrman preparatları vә siqaretlәrin gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәrәk ölkә әrazisinә keçirilmәsi cәhdinin qarşısı alınıb.
Baş İdarәnin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan
mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyasından gәlәn Azәrbaycan
vәtәndaşlarının idarә etdiy "Mercedez-Benz Actros" vә "DAF"
markalı yük avtomobillәrinә gömrük baxışı keçirilib. Yoxlama
zamanı nәqliyyat vasitәlәrindә 2060 әdәd "Parliament Heets",
200 әdәd "Marlboro micro", 1180 әdәd "King" markalı siqaretlәr vә 276 hәb müxtәlif adda dәrman preparatları aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda 3 fakt üzrә 5000 әdәd müxtәlif markalı siqaretlәrin qaçaqmalçılıq yolu ilә ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin
qarşısı alınıb.
Belә ki, Gürcüstandan gәlәn, Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşlarının idarә etdiyi "MAN", "Mercedes-Benz Actors" vә
Türkiyә Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "DAF" markalı
yük avtomobillәri saxlanılıb vә gömrük baxışı keçirilib. Baxış
zamanı avtomobillәrin gizli saxlanc yerlәrindә ümumilikdә
5000 әdәd "Marlboro" markalı siqaret aşkarlanıb.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat
şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası
istiqamәtindәn "Samur" gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının
idarә etdiyi "DAF" markalı yük nәqliyyat vasitәsinә gömrük
baxışı keçirilib.
Yoxlama zamanı avtomobilin gizlin saxlanc yerlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn - qutusu vә aksesuarları ilә birlikdә
1 әdәd "Huawei 10 Lite 64 GB", 1 әdәd qutu vә aksesuarları
olmayan "Huawei Mate 30 Pro 256 GB", 1 әdәd "Honor 32
GB" markalı mobil telefon, 5 adda 39 әdәd spirtli içki, 460
әdәd hәb, 110 әdәd kapsul, 20 ampul vә 16 flakon müxtәlif
adda dәrman preparatları, şәxsi әşyaların içәrisindә isә gömrük
nәzarәtinә bәyan edilmәyәn 1 әdәd xәz dәrili gödәkcә aşkar
edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları xarici valyutanın ölkәnin gömrük sәrhәddindәn bәyan etmәdәn keçirilmәsinin qarşısını alıblar.
İdarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstana
gedәn "Mercedez-Benz Atego" markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb vә sürücü sorğu-sual olunub. Bu zaman vәtәndaş idarә
etdiyi avtomobildә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan
edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Yoxlama

zamanı isә nәqliyyat vasitәsinin salonunda köynәyә bükülü
halda gömrük nәzarәtinә bәyan edilmәyәn 22400 ABŞ dolları
aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları spirtli içki
vә siqaretlәrin qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin
qarşısını alıblar.
Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn "Samur" gömrük
postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan Azәrbaycan
Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi "Volvo" markalı yük
avtomobili saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәsinin
gizli saxlanc yerlәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 6000
әdәd "Parliament Heets" markalı siqaret vә gömrük nәzarәtinә
bәyan olunmayan 16 әdәd 0,7 litrlik "Beluga Noble" markalı
spirtli içki aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları mobil telefonların qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısını
alıblar.
Belә ki, idarәnin "Qırmızı Körpü" gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn, hәmin ölkә vәtәndaşının idarә etdiyi
"DAF" markalı yük avtomobili saxlanılıb vә sürücü sorğusual olunub. Bu zaman o, idarә etdiyi nәqliyyat vasitәsindә
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn har
hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı
nәqliyyat vasitәsinin qoşqusunda olan vә ölkә әrazisinә
gömrük rәsmilәşdirilmәsi üçün gәtirilәn "Toyota Prius" markalı avtomobilin baqajının sağ-sol әtraflarında gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 8 әdәd "Samsung A 51 Prism Crush", 1
әdәd "Mi Note 10 Pro Aurora Green 8 GB" vә 1 әdәd "Mi
Note 10 Pro Midnight Black 8 GB" markalı mobil telefonlar
aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları iki fakt
üzrә mobil telefonların, siqaretlәrin vә dәrman preparatlarının
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәrәk ölkә әrazisinә keçirilmәsi
cәhdinin qarşısını alıblar.
Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyası istiqamәtindәn "Samur" gömrük
postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil olan Azәrbaycan
Respublikası vәtәndaşlarının idarә etdiklәri "DAF" vә "Mercedes-BenzActros" markalı yük avtomobillәri saxlanılıb. Yoxlama zamanı nәqliyyat vasitәlәrindәn birinin sürücüsünün
üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn iki әdәd "Vertu"

Информационно-аналитический обзор
Самарские таможенники задержали
партию контрафактной спортивной
обуви стоимостью 66 млн руб
Партию из 15 тыс. пар контрафактной
спортивной обуви известных брендов общей
стоимостью около 66 млн руб. задержали
сотрудники мобильной группы Самарской
таможни.
Транспортное средство, следовавшее из
Алматы (Республика Казахстан) в Москву,
таможенники остановили 30 мая 2020 года в
районе Большой Черниговки (Самарская
область). В грузовом отсеке автомобиля перевозились кроссовки и сланцы марок Adidas,
Nike, Reebok и Under Armour.
Согласно заключению правообладателей,
задержанные товары являются контрафактными: отсутствует оригинальная заводская
упаковка, качество продукции и дизайн этикеток не соответствует оригинальным. Кроме
того, отправитель и получатель партии не
заключали с правообладателями договор об
использовании товарных знаков. Размер предотвращенного ущерба по оценкам правообладателя Adidas составил 26,6 млн руб., Nike 24 млн руб., Reebok - 8,3 млн руб., Under
Armour - 6,8 млн руб.
По выявленному факту Самарская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 180 УК
РФ. В настоящее время материалы подготавливаются для передачи по подследственности
в МВД России.
TKS.RU

Таможне могут разрешить
расследовать контрабанду
алкоголя и табака
Служащих таможенных органов могут
наделить полномочиями по проведению дознания по делам о контрабанде алкоголя и табака, а пограничникам - по контрабанде денежных средств. Такой законопроект Госдума
планирует рассмотреть на одном из ближай-
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ших пленарных заседаний в первом чтении.
В настощее время таможенные органы в
полном объеме правомочны расследовать в
форме дознания только уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой
наличных денежных средств и денежных
инструментов.
Правительство предлагает разрешить
таможенникам проводить дознание по преступлениям, предусмотренным ст. 200.2 УК
РФ («Контрабанда алкогольной продукции
и/или табачных изделий»). Пограничники
также смогут производить дознание по этой
статье и по ст. 200.1 («Контрабанда наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов»).
В правительстве рассчитывают, что внесение указанных изменений позволит снизить
нагрузку на следственные подразделения
иных правоохранительных органов, в которые, по данным Минфина России, за период с
2014 по 2018 годы таможенными органами
было передано по подследственности свыше
8,5 тыс. уголовных дел, а также более 12 тыс.
сообщений о преступлениях.
Парламентская газета

127 бутылок незаконно ввезенного
алкоголя обнаружили хабаровские
таможенники на судне в порту
Ванино
127 бутылок (более 43 литров) незаконно
ввезенного алкоголя обнаружили таможенники на судне, прибывшем в порт Ванино из
порта Донхэ (Южная Корея). Бутылки с
пивом и корейским алкогольным напитком
были спрятаны в кладовой судна.
Установлено, что горячительные напитки
приобрел член экипажа в порту Донхэ, однако
зная о допустимых нормах беспошлинного
ввоза алкогольной продукции, спрятал их в
кладовой на борту судна.

«Gömrük xәbәrlәri»
ictimai-siyasi qәzet

Как сообщили в пресс-службе ДВТУ, в
отношении моряка Хабаровская таможня возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ
«Недекларирование по установленной форме
товаров, подлежащих таможенному декларированию». Нарушителю грозит наказание в
виде административного штрафа с конфискацией товара или без таковой.
В настоящее время товар изъят и помещён
в камеру хранения до решения суда.
Для личного пользования физическим
лицам, достигшим 18-летнего возраста, без
уплаты таможенных платежей разрешен ввоз
не более трёх литров алкогольной продукции
и пива, а с уплатой таможенных платежей - не
более пяти литров. Алкоголь, общим объёмом
более 5 литров к ввозу запрещен.
TKS.RU

Минсельхоз намерен сделать
механизм квотирования экспорта
зерна постоянным
Минсельхоз РФ планирует сделать механизм квотирования экспорта зерна постоянным. Параметры квоты на следующий год
могут быть определены после получения урожая, сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.
"Мы хотим, чтобы механизм квотирования
стал постоянным. Планируем определить параметры квотирования совместно с участниками рынка после получения итоговых данных об урожае нового сезона - предположительно, в октябре текущего года", - сказал он.
По словам главы Минсельхоза, российское
зерно пользуется повышенным спросом в
мире, и отсутствие мер контроля потенциально может привести к его нехватке на внутреннем рынке. При этом министр подчеркнул,
что для первой половины сельскохозяйственного года применение такой меры не предполагается. "Размер нетарифной квоты будет
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определяться исходя из балансов поставок и
объемов урожая", - заявил Патрушев.
Как сообщалось ранее, во второй половине
прошлого сельхозгода (1 июля 2019 года - 30
июня 2020 года) Минсельхоз вводил квоту на
экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн.
Говоря о возможности введения экспортной пошлины на зерно, министр отметил, что
это механизм, который забирает часть дохода
у сельхозтоваропроизводителя. "У нас же
стоит задача по наращиванию производства
продукции растениеводства. Кроме того,
пошлина не защищает внутренний рынок от
слишком активного экспорта. Сейчас оснований для применения этого инструмента мы не
видим", - заключил он.
ТАСС

Юрлица могут запретить
ликвидировать до завершения
любых таможенных проверок
Ликвидация юрлица может быть запрещена до завершения камеральной таможенной
проверки. Соответствующий законопроект
Госдума приняла во втором чтении.
Согласно действующему законодательству,
проведение данного вида проверки ограничено сроком в 90 календарных дней с возможностью однократного продления на 120
календарных дней.
Как ранее пояснял статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, законопроект направлен на повышение
эффективности работы с дебиторской задолженностью перед таможенными органами. В
настоящее время действует норма о недопущении ликвидации юридических лиц, в отношении которых проводится выездная таможенная проверка. Законопроектом предлагается установить аналогичный запрет на ликвидацию юрлиц, в отношении которых проводится камеральная таможенная проверка.
Парламентская газета
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İyulun 9-da
koronavirus pandemiyası ilә bağlı
Rusiya Federasiyasından hәkim
heyәti Azәrbaycan Respublikasına sәfәr edib.
Rusiya Federal
Biomedikal
Agentliyinin
(FBMA) baş infeksionisti Vladimir Nikiforov başda olmaqla
nümayәndә heyәti Mәrkәzi Gömrük Hospitalında olublar.
Onlar Hospitalın şöbәlәrini gәzib, Reanimasiya şöbәsindә vә
digәr stasionar şöbәlәrdә koronavirus infeksiyası ilә müalicә olunan xәstәlәri ziyarәt ediblәr. Hospitalın hәkimlәri ilә birgә müalicә protokolları, görülәn diaqnostik vә müalicә tәdbirlәri barәdә
diskussiyalar aparılıb, müәyyәn tövsiyәlәr verilib.
Hospitalın şöbәlәri ilә tanışlıqdan sonra Mәrkәzi Gömrük
Hospitalının baş hәkimi Elman Mәmmәdov vә müalicә işlәri üzrә rәsi müavini Bәxtiyar Musayevlә rusiyalı hәkimlәr arasında
görüş keçirilib. Görüş zamanı qonaqlar Hospital barәdә öz fikirlәrini söylәyiblәr.
Onlar Hospitalın COVİD-19-la mübarizәyә hazırlıqda, avadanlıq vә müalicә taktikası vә müalicә sxemlәri ilә bağlı yüksәk
professionallığını xüsusi qeyd ediblәr. Qonaqlar, eyni zamanda,
Hospitalın texniki cәhәtdәn hazırlığını, burada xәstәlәr vә tibbi
personal üçün xüsusi yolların ayrılmasını, nişanlanmasını, dezinfeksiya zonasını, ümumiyyәtlә Hospitalın texniki tәchizatını, işlәnilәn protokolları yüksәk qiymәtlәndirib, ümumilikdә Mәrkәzi
Gömrük Hospitalının fәaliyyәti barәdә xoş fikirlәr sәslәndiriblәr.
Nüfuzlu rusiyalı mütәxәssislәr Vәtәnimizin bu çәtin günlәrindә COVID-19 pandemiyası şәraitindә gәrgin iş rejimindә
çalışan peşәkar vә yüksәkixtisaslı hәkimlәrimizin vә fәdakar tibb
işçilәrimizin böyük әmәyini xüsusilә vurğulayıblar.

2020/2021-ci tәdris ili üçün
Rusiya Federal Gömrük
Xidmәti Rusiya Gömrük
Akademiyasında vә onun
Sankt-Peterburq vә Rostov
şәhәrlәrindәki filiallarında
“Gömrük işi” ixtisası üzrә
tәlәbә qәbulu elan edilir
Müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәn abituriyentlәr 9-15 iyul
2020-ci il tarixlәrindә tәlәb olunan sәnәdlәri info@dim.gov.az
elektron poçt ünvanına göndәrmәklә qeydiyyatdan keçmәlidirlәr.
Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Gömrük Komitәsi ilә
Rusiya Federal Gömrük Xidmәti Rusiya Gömrük Akademiyası
arasında әmәkdaşlıq haqqında sazişә uyğun olaraq Moskva
vilayәti Lüberts şәhәrindә yerlәşәn Rusiya Gömrük Akademiyası
vә onun Rostov filialının hәr birindә 1 nәfәr, Sankt-Peterburq
filialında isә 2 nәfәr olmaqla, “Gömrük işi” ixtisası üzrә әyani
tәhsil alması üçün ümumilikdә 4 nәfәr Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşı üçün yer ayrılıb.
Müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәn abituriyentlәr 9-15 iyul
2020-ci il tarixlәrindә tәlәb olunan sәnәdlәri info@dim.gov.az
elektron poçt ünvanına göndәrmәklә qeydiyyatdan keçmәlidirlәr.
Müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәn abituriyentlәr qeyd olunan
elektron poçt ünvanına aşağıdakı sәnәdlәrin fotosurәtlәrini
göndәrmәlidirlәr:
1. Şәxsiyyәt vәsiqәsi;
2. Cari ildә orta mәktәbi bitirәn mәzunlar 2020/2021-ci
tәdris ili üçün tәsdiq olunmuş “Abituriyentin elektron әrizәsi”
forması (varsa), әks tәqdirdә bitirdiyi mәktәbdәn illik qiymәtlәri
göstәrilәn arayış;
3. Əvvәlki illәrin mәzunları orta tәhsil haqqında sәnәdi;
4. Hәrbi bilet vә ya çаğırışçı şәhadәtnamәsi (oğlanlar);
5. Əlaqә mәlumatları.
Müsabiqәdә iştirak etmәk hüququna 2020-ci ildә orta
mәktәbin rus bölmәsini bitirәn, 2020-ci il iyulun 10-dәk 19 yaşı
tamam olmayan, attestatında riyaziyyat, ümumi tarix, rus dili vә
xarici dil fәnlәri üzrә yekun illik qiymәti 5 olan Azәrbaycan
Respublikasının vәtәndaşları malikdirlәr.
Müsabiqәdә iştirak etmәk istәyәnlәr üçün Dövlәt İmtahan
Mәrkәzi tәrәfindәn 16 iyul 2020-ci il tarixindә onlayn müsahibә
keçirilәcәk.
Ali tәhsil müәssisәsinin tәlәbәsi vә ya mәzunu olan şәxslәr bu
müsabiqәdә iştirak etmәk hüququna malik deyillәr.
Ərizә qәbulunda iştirak edәn vә onlayn müsahibәdәn uğurla
keçәn 4 nәfәrin namizәdliyi ödәnişsiz tәhsil forması üzrә oxumaq
üçün qeyd olunan Akademiyaya tәqdim olunacaqdır.
Rusiya Gömrük Akademiyası tәrәfindәn abituriyentlәr üçün
ictimai fәnlәr, hәmçinin rus dili vә xarici dil fәnlәri üzrә distant
formada imtahan keçirilәcәk.
Abituriyentlәr onları maraqlandıran әlavә mәlumatları (+994
12) 404 22 00 (daxili 3302) telefonu vә ya +994 50 216 17 99
mobil telefonu vasitәsilә, elәcә dә müvafiq keçidlәrdәn әldә edә
bilәrlәr.
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