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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin orqanı

Genişmiqyaslı islahatlar
Azәrbaycanın gәlәcәk yüksәlişi
üçün güclü baza formalaşdırır
Qlobal böhranın getdikcә daha da
dәrinlәşmәsi postpandemiya dövründә ölkәlәrin iqtisadi durumunun kifayәt qәdәr gәrginlәşәcәyini demәyә
әsas verir. Beynәlxalq Valyuta Fondunun yaydığı mәlumatda da qeyd
edilir ki, dünya iqtisadiyyatı gözlәnildiyindәn daha lәng bәrpa olunur vә
dәrin qeyri-müәyyәnlik hökm sürür.
Pandemiyanın yaratdığı iqtisadi şoklar fonunda bu il dünya iqtisadiyyatının 5 faiz azalacağı qeyd edilir.
Göründüyü kimi, bәşәriyyәti çәtin sınaq qarşısında qoyan pandemiya makroiqtisadi siyasәtdәn
tutmuş qlobal ticarәtәdәk bütün sahәlәrә mәnfi
tәsirini göstәrmәklә böyük problemlәr yaradır.
Ümumbәşәri bәlaya çevrilmiş koronavirus pandemiyası ilә mübarizә tәdbirlәri çәrçivәsindә sәrhәdlәrin bağlanması iqtisadi fәallığı minimuma
endirsә dә, bәzi ölkәlәr bu şәraitdә dә beynәlxalq
ticari әlaqәlәri fonunda yükdaşıma proseslәrini
fasilәsiz olaraq davam etdirirlәr. Bu da әlbәttә ki,
hәmin ölkәlәrә iqtisadi dvidendlәr gәtirir.
Pandemiya sәbәbindәn yük axınlarının özünün
konyukturasında mühüm dәyişikliklәr baş verib.
Belә ki, pandemiya yük axınlarını dәmir yolu
nәqliyyatına yönlәndirmәklә bu sektora yeni
perspektivlәr gәtirib. Nәticәdә dәmir yolu nәqliyyatı ilә yükdaşımalara tәlәbat artıb. Hәm dә ona
görә ki, bu nәqliyyat növü ilә yükdaşımalar daha
ucuz başa gәlir.
Avrasiyanın әn etibarlı, әlverişli nәqliyyat-tranzit qovşaqlarından birinә çevrilәn Azәrbaycan da
bu prosesdә üzәrinә düşdüyü vәzifәni uğurla
reallaşdırır. Nәhәng nәqliyyat, logistik layihәlәrin
reallaşmasında, onlarca ölkәni birlәşdirәn "ŞәrqQәrb”, "Şimal-Cәnub” vә "Şimal-Qәrb” nәqliyyat dәhlizlәrinin yaradılmasında böyük rol oynayan Azәrbaycan әrazisi vasitәsilә maneәsiz tranzit daşımalarını tәmin edir.
Pandemiyanın mәnfi tәsirlәrinә baxmayaraq,
qlobal miqyaslı tәşәbbüslәri ilә Azәrbaycanı Avrasiyanın mühüm logistik mәrkәzlәrindәn birinә
çevirәn Prezident İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә
ölkәmizdә tranzit yüklәrin daşınması üçün әlavә
tәdbirlәr görülüb. Ölkәmizin tranzit potensialının
vә yük axınlarının artırılması mәqsәdilә hәlә pandemiyadan öncәki dövrdә daşımalara vә tranzit
keçid haqlarına әlavә güzәştlәr dә tәtbiq edilib.
Bu ilin aprel ayının 10-da Prezident İlham
Əliyevin tәşәbbüsü ilә videokonfrans formatında
keçirilәn Türk Şurasının fövqәladә Zirvә görüşünün yekun bәyannamәsindә dә pandemiya dövründә ölkәlәr arasında yükdaşımaların davamlılığının tәmin edilmәsi üçün müvafiq addımların
atılmasının vacibliyi qeyd olunmuşdu. Eyni zamanda yük nәqliyyat vasitәlәrinin sәrhәdlәrdәn
keçmә prosedurlarının sadәlәşdirilmәsi vә bu sahәdә yaranan problemlәr barәdә mәlumat mübadilәsinin aparılması zәruri hesab edilmişdi.
May ayının 4-dә Qoşulmama Hәrәkatının
sәdri kimi Prezident İlham Əliyevin tәşәbbüsü ilә
tәşkilatın Tәmas Qrupu formatında keçirilәn Zirvә görüşündә dә dövlәt başçısı pandemiya şәraitindә ölkәlәr arasında ticarәtin açıq saxlanılmasının vә beynәlxalq yükdaşımaların fasilәsiz
hәyata keçirilmәsinin vacibliyini bildirmişdi.
Azәrbaycanın artıq Avrasiyada önәmli nәqliyyat vә logistika mәrkәzlәrindәn birinә çevrildiyini, bir çox ölkәni birlәşdirәn layihәlәrin reallaşmasında böyük rol oynadığını deyәn Prezident
mәhz bu çәtin dönәmdә dә ölkәmizin etibarlı
tranzit-logistika mәrkәzi kimi öz roluna mәsuliyyәtlә yanaşaraq, әrazisi vasitәsilә daşımaları
maneәsiz tәmin etdiyini vurğulamışdı.
Bu gün Azәrbaycanın tәtbiq etdiyi güzәştlәr
Türk Şurasına üzv ölkәlәrin daşıyıcıları üçün
nәqliyyat әmәliyyatlarının sadәlәşdirilmәsi vә
daşıma xәrclәrinin azaldılması baxımından әhәmiyyәtlidir. Bu sәbәbdәn Avropadan Asiya istiqamәtindә hәrәkәt edәn daşıyıcılar üçün Xәzәr
dәnizi üzәrindәn keçәn marşrutun üstünlüklәrin-

dәn davamlı şәkildә istifadәnin nәzәrdәn keçirilmәsi mövcud yük axınının daha da artmasına
öz töhfәsini verir.
Prezident İlham Əliyevin hәyata keçirdiyi iqtisadi strategiyaya uyğun olaraq son illәr nәqliyyat
infrastrukturunun, o cümlәdәn dәmir yolu nәqliyyatı sisteminin beynәlxalq standartlara uyğun
tәkmillәşdirilmәsini tәmin etmәk mәqsәdilә bir
sıra mühüm qәrarlar qәbul olunub. Bu qәrarlara
әsasәn ölkәnin dәmir yolları şәbәkәsinin genişlәndirilmәsi, müasirlәşdirilmәsi vә yenilәnmәsi
istiqamәtindә intensiv işlәr aparılıb, beynәlxalq
vә regional nәqliyyat dәhlizlәrinin, hәmçinin
"Bakı-Tbilisi-Qars” vә "Şimal-Cәnub” layihәlәrinin reallaşması prosesindә Azәrbaycanın aktiv
iştirakı tәmin edilib.
Hazırda pandemiya dövründә trans-Xәzәr
dәhlizi boyunca zәruri malların - әrzaq mәhsulları, dәrman vә tibbi lәvazimatların maneәsiz daşınmasının vә tәchizat zәncirinin daim fәaliyyәti
tәmin edilir. Azәrbaycan üzәrinә düşәn vәzifәnin
öhdәsindәn layiqincә gәlir. Azәrbaycan yalnız
tranzit ölkә kimi yox, eyni zamanda, bir sıra nәqliyyat layihәlәrinin tәşәbbüskarı vә icraçısı kimi
çıxış edir.
Bu gün Azәrbaycan "Şәrq-Qәrb” vә "ŞimalCәnub” nәqliyyat dәhlizlәri ilә beynәlxalq yük
daşımalarını fasilәsiz olaraq hәyata keçirir. Bu
dәhlizlәrin qovşağında yerlәşәn Bakı Beynәlxalq
Dәniz Ticarәt Limanı Kompleksi ölkәnin tranzit
imkanlarının genişlәndirilmәsindә hәlledici rola
malikdir. Bu limanın inşası üçün әrazi tәsadüfәn
seçilmәmişdir. Belә ki, Əlәt qәsәbәsi respublika-

nın әrazisindәn keçәn avtomobil vә dәmir yollarının kәsişmәsindә yerlәşir ki, buraya su yollarının da әlavә olunmasından sonra hәmin әrazinin
geniş potensial ixrac imkanlarına malik beynәlxalq nәqliyyat qovşağına çevrilmәsi üçün zәmin
yaranıb.
Bu gün Azәrbaycan Xәzәr dәnizindә 260 gәmidәn ibarәt әn böyük donanmaya malikdir.
Müasir gәmiqayırma zavodunda müasir gәmilәrin hazırlanması, tәmiri proseslәri reallaşır. Bu
gәmilәr Xәzәr dәnizi vasitәsilә yükdaşımaların
artırılmasına xidmәt edir.
Bütün bunlar isә ölkәmizdә nәqliyyat sektoruna qoyulmuş böyük investisiyalar sayәsindә
müasir nәqliyyat vә logistika infrastrukturunun
yaradıldığını tәsdiq edir.
Davos İqtisadi Forumunun son hesabatında
dәmir yollarının sәmәrәliliyinә görә Azәrbaycanın dünyada 11-ci yerdә qәrarlaşması da beynәlxalq birliyin Prezident İlham Əliyevin reallaşdırdığı layihәlәrә verdiyi yüksәk qiymәtin göstәricisidir.
Birmәnalı şәkildә deyә bilәrik ki, dövlәt başçısının tәşәbbüsü vә bilavasitә rәhbәrliyi ilә Asiyanı Avropa ilә bağlayan nәhәng nәqliyyat, logistik transmilli layihәlәrin reallaşması ölkәmizin
beynәlxalq alәmdә layiqli yer tutduğunun göstәricisidir.
Bu layihәlәr eyni zamanda Azәrbaycanın ixrac
potensialının tam hәcmdә realizә olunması üçün
әhәmiyyәtli rol oynayır. Artan tranzit imkanları
ölkәmizә hәm siyasi, hәm dә iqtisadi dividendlәr
gәtirir. Bu layihәlәr hәmçinin bölgәdә, elәcә dә

qlobal miqyasda tәhlükәsizliyin qarantına çevrilir.
Əlbәttә ki, milli iqtisadiyyatın aparıcı sahәsi
olan nәqliyyat sistemi ölkәnin iqtisadi tәhlükәsizliyinin etibarlı tәminatında çox mühüm әhәmiyyәtә malikdir. Dünya tәcrübәsi sübut edir ki, bir
çox ölkәlәr etibarlı nәqliyyat sisteminin yaradılmasını özlәrinin milli iqtisadi tәhlükәsizliyinin
әsas tәminatı kimi qәbul edirlәr.
Regionda hadisәlәrin inkişaf istiqamәtini
müәyyәn edәn, coğrafi mövqeyindәn, daxili-xarici investisiyalarından uğurla faydalanan Azәrbaycan Cәnubi Qafqazda әn böyük investisiya
layihәlәrinә sahibdir vә Prezident İlham Əliyevin
tәşәbbüsü ilә reallaşan bu mühüm layihәlәrin
Azәrbaycanın tarixinin әn qüdrәtli dövlәtinә çevrilmәsindә böyük payı var.
Azәrbaycan Prezidenti qlobal pandemiya ilә
mübarizә dövründә hәtta dövlәt idarәçiliyi sisteminin daha da tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә
islahatları davam etdirmәkdәdir. Bu zaman
qәtiyyәtli, düşünülmüş addımlar atan dövlәt başçısı ilk növbәdә, xalqın vә dövlәtin maraqlarını,
milli mәnafeyini nәzәrә alır.
Prezident İlham Əliyev cәmiyyәtin islahatlara
münasibәtinә çox yüksәk önәm verir vә vәtәndaşların proseslәrlә bağlı nә düşünmәsini, hansı
sahәlәrdә nәdәn razı vә ya narazı olmasını әsas
götürür. Müxtәlif şәhәr vә rayonlara yeni icra hakimiyyәti başçıları tәyin edәrkәn hәmin şәxslәri
qәbul edib ölkә ictimaiyyәtinin gözü qarşısında
onlara ciddi göstәriş vә tapşırıqlarını verir.
davamı 2-ci sәh.

ВЕСТНИК ТАМОЖНИ

Rәsmi xronika
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
avqustun 24-dә Faiq Qürbәtovu Bilәsuvar Rayon İcra Hakimiyyәtinin, Elmir Bağırovu isә Saatlı Rayon İcra Hakimiyyәtinin başçısı vәzifәlәrinә tәyin olunmaları ilә әlaqәdar videoformatda qәbul edib.
Dövlәtimizin başçısı videoqәbulda çıxış edib vә bildirib
ki, bu gün siz Bilәsuvar vә Saatlı rayonlarına icra başçıları
vәzifәsinә tәyin edilirsiniz. Sizә böyük etimad göstәrilir.
Əminәm ki, siz bu etimadı öz işinizlә doğruldacaqsınız. İlk
növbәdә, rayonlarda vәziyyәt düzgün tәhlil edilmәlidir,
mövcud olan nöqsanlar, çatışmazlıqlar araşdırılmalıdır. İnsanları narahat edәn problemlәr öz hәllini tapmalıdır. Əgәr
hansısa problem rayon sәviyyәsindә öz hәllini tapa bilmirsә, mәrkәzi icra orqanlarına, Prezident Administrasiyasına,
Nazirlәr Kabinetinә, aidiyyәti nazirliklәrә müraciәt etmәlisiniz.
Siz öz işinizdә hәmişә insanlarla bir yerdә olmalısınız.
İnsanlar sizin qayğınızı hiss etmәlidirlәr. Bütün kәndlәri birbir gәzib, vәtәndaşlarla görüşüb, mövcud problemlәri onların dilindәn eşitmәli vә problemlәri hәll etmәlisiniz. Mәn
bunu bir neçә dәfә demişәm, bir daha demәk istәyirәm ki,
әgәr ölkәmizin bütün kәndlәrindә mövcud problemlәr hәll
olunarsa, demәk olar ki, biz öz işimizi daha da yüksәk sәviyyәyә qaldıra bilәrik.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
avqustun 25-dә Rusiya Federasiyasının Müdafiә naziri Sergey Şoyqunun başçılıq etdiyi nümayәndә heyәtini qәbul
edib.
Qonaqları salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi ki,
sizi yenidәn Azәrbaycanda görmәyimә şadam. Mәn sizinlә
әvvәlki görüşümüzü xatırlayıram. Tәqribәn bir il bundan
әvvәl siz bizim ölkәmizә gәlmişdiniz. O vaxt Bakıda MDB
Müdafiә Nazirlәri Şurasının iclası keçirilirdi. Bu gün Bakıda Ordu Oyunlarının bir hissәsi olan “Dәniz Kuboku” yarışı açılır. Bildiyiniz kimi, Azәrbaycan әnәnәvi olaraq Ordu
Oyunlarında iştirak edir vә әnәnәvi olaraq “Dәniz Kuboku”
yarışlarına ev sahibliyi edir. Düşünürәm ki, bu yarışlar bundan sonra da hәmin yarışlarda iştirak edәn bütün ölkәlәr
arasında әmәkdaşlığın möhkәmlәndirilmәsinә xidmәt edәcәkdir.
* * *
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә
birinci xanım Mehriban Əliyeva avqustun 26-da Bakının
Xәzәr rayonunun Buzovna qәsәbәsindә yenidәn tikilәn 99
mәnzildәn ibarәt yeddimәrtәbәli yataqxana binasının
açılışında iştirak ediblәr.
Prezident İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban Əliyeva binada yaradılan şәraitlә tanış oldular. Dövlәtimizin
başçısına vә birinci xanıma mәlumat verildi ki, binadakı
mәnzillәr 1, 2 vә 3 otaqlıdır. Yeni yataqxana binası “Azәriqaz” QSC-nin “Bakqazmaş” zavodunun qәzalı vәziyyәtdә
olan beşmәrtәbәli yataqxanasının yerindә inşa edilib. Heydәr Əliyev Fondunun nümayәndәlәri 2019-cu il noyabrın
11-dә qәzalı vәziyyәtdә olan binaya baxış keçirib vә
sakinlәrlә görüşüblәr. Hәmin vaxt binanın qәzalı vә yaşayış
üçün tәhlükәli vәziyyәtdә olduğu müәyyәnlәşdirilib.
Sakinlәr dәrhal kirayә mәnzillәrә yerlәşdirilib, 2019-cu ilin
dekabr ayından etibarәn 8 ay әrzindә inşaat işlәri aparılıb.
Heydәr Əliyev Fondunun layihәsi çәrçivәsindә tikilәn
binadakı mәnzillәr tam tәmirlidir vә zәruri avadanlıqla tәchiz olunub.
Sakinlәr onlar üçün yaradılan yüksәk şәraitә görә Prezident İlham Əliyevә vә birinci xanım Mehriban Əliyevaya
dәrin minnәtdarlıqlarını bildiriblәr.
* * *
Bakının Xәzәr rayonunun Qala qәsәbәsindә yeni inşa
olunan 216 nömrәli tam orta mәktәb binasının avqustun 26da açılışı olub.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә
birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısı vә birinci xanım yeni tәhsil ocağında yaradılan şәraitlә tanış oldular. Mәlumat verildi ki,
216 nömrәli tam orta mәktәb 624 şagird yerlikdir. Tәhsil
müәssisәsindә 24 sinif otağı, kimya, biologiya, fizika laboratoriyaları, әmәk otaqları, hәrbi hazırlıq otağı, informatika
kabineti, idman vә akt zalları, kitabxana vә yemәkxana fәaliyyәt göstәrir. Mәktәbdә videomüşahidә sistemi vә fiberoptik internet quraşdırılıb.
Heydәr Əliyev Fondunun “Yenilәşәn Azәrbaycana yeni
mәktәb” proqramı çәrçivәsindә inşa olunan bu tәhsil müәssisәsinin hәyәtindә geniş abadlıq işlәri aparılıb.
* * *
Avqustun 26-da Bakının Suraxanı rayonunda görkәmli
rәssam Sәttar Bәhlulzadәnin adını daşıyan Mәdәniyyәt Evinin açılışı olub.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev vә
birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblәr.
Dövlәtimizin başçısına vә birinci xanıma mәlumat verildi ki, 1926-cı ildә inşa edilmiş bina Heydәr Əliyev Fondunun tәşәbbüsü ilә әsaslı tәmir olunub. Ümumi sahәsi 8662
kvadratmetr olan dördmәrtәbәli binada rәqs ansamblı, vokal-instrumental qrup fәaliyyәt göstәrir. Burada 612 tamaşaçı yeri olan konsert-tamaşa zalı vә universal sәhnә, rәqs
ansamblının vә orkestrin mәşq zalları, solistlәr üçün mәşq
vә qrim otaqları, multimedia mәrkәzi, sәsyazma studiyası,
sәrgi salonu, dәrnәk otaqları, texniki vә kömәkçi tәyinatlı
otaqlar yaradılıb.
Mәdәniyyәt Evinin 2 hektar hәyәtyanı әrazisindә
abadlıq işlәri hәyata keçirilib, açıq havada istirahәt guşәlәri
salınıb.
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Genişmiqyaslı islahatlar Azәrbaycanın gәlәcәk
yüksәlişi üçün güclü baza formalaşdırır
әvvәli 1-ci sәh.
Bu da yeni vәzifәyә tәyin olunan kadrların mәsuliyyәtini bir qәdәr dә artırmış olur. Ona görә dә
xalq Prezidentin bütün yenilik vә dәyişikliklәrini çox
yüksәk qiymәtlәndirir.
Avqustun 24-dә dövlәt başçısı Bilәsuvar vә Saatlı
rayonlarına tәyin etdiyi yeni icra hakimiyyәti başçıları ilә videoformatlı görüşündә dә bir daha hәmin
şәxslәrә ciddi xәbәrdarlıq etdi vә qarşılarına mühüm
tәlәblәr, vәzifәlәr qoydu: ilk növbәdә, rayonlarda vәziyyәt düzgün tәhlil edilmәlidr; mövcud olan nöqsanlar, çatışmazlıqlar araşdırılmalıdır; insanları narahat edәn problemlәr öz hәllini tapmalıdır; icra başçısı hәmişә insanlarla bir yerdә olmalıdır; insanlar
icra hakimiyyәti başçısının qayğısını hiss etmәlidirlәr; insanları qıcıqlandıra bilәcәk addımlar atılmamalıdır; xalq icra başçılarının gördüyü işlәrdәn razı
qalmalıdır; әgәr әyri yolla getsәlәr, qanun qarşısında
cavab vermәli olacaqlar.
Prezident bildirdi ki, ölkәnin bütün kәndlәrindә
mövcud problemlәr hәll olunarsa, bu, dövlәtin gördüyü işlәrin daha yüksәk sәviyyәyә yüksәlmәsini
şәrtlәndirәcәk. Ona görә dә şәhәr vә rayonlara yeni
tәyin olunan rәhbәr şәxslәr kәndlәri bir-bir gәzib,
mövcud problemlәri vәtәndaşın dilindәn eşitmәli vә
onların aradan qaldırılması ilә bağlı ciddi işlәr hәyata
keçirmәlidirlәr. Əgәr hansısa problem rayon sәviyyәsindә öz hәllini tapa bilmirsә, mәrkәzi icra orqanlarına, Prezident Administrasiyasına, Nazirlәr Kabinetinә, aidiyyәti nazirliklәrә müraciәt edilmәlidir.
Onu da vurğulayaq ki, hazırda bölgәlәrdә regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 4-cü Dövlәt Proqramının icrası davam etdirilir. İcrası başa çatan 3
dövlәt proqramı çәrçivәsindә indiyәdәk ölkәnin bütün regionlarında çox böyük infrastruktur layihәlәri
icra olunub. Bu proqramların tәrtib edilmәsindә
yerlәrdәn gәlәn müraciәtlәr xüsusi rol oynayıb.
Mәhz bu proqramların nәticәsindә regionların әksәriyyәtindә yeni yolların, içmәli su xәtlәrinin çәkilmәsi, qazlaşdırma, elektrik enerjisi ilә bağlı mәsәlәlәr hәllini tapıb. İnsanların mәşğulluğunun artırılmasına, sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmәt
edәn onlarla zavod vә fabriklәr, sәnaye mәhәllәlәri,
sosial-iaşә obyektlәri açılıb.
Hәmçinin son illәrdә kәnd tәsәrrüfatının inkişafına, o cümlәdәn infrastruktur layihәlәrinә qoyulan
investisiya böyük inkişafa sәbәb olub. Dövlәt tәrәfindәn verilәn subsidiyaların şәffaflaşdırılması istiqamәtindә çox önәmli addımlar atılıb, islahatlar aparılıb. Fermerlәr üçün daha uyğun, çox şәffaf sistem
yaradılıb, eyni zamanda, dövlәt orqanları üçün dә
nәzarәt mexanizmi tәkmillәşib.
Bütün bu proseslәrin reallaşması, yerlәrdә mühüm
layihәlәrin icrası, müәssisәlәrin yaradılması prosesi
ilә daim maraqlanan Prezident İlham Əliyev
tәmәlqoyma vә açılış mәrasimlәrindә şәxsәn iştirak
edәrәk öz xeyir-duasını verir, elәcә dә vәtәndaşlarla
sәmimi görüşlәr keçirәrәk problemlәrini dinlәyir,
onların hәlli istiqamәtindә ciddi tapşırıqlarını verir.
Prezidentin daim vәtәndaşın yanında olması, problemlәrlә maraqlanması, onların hәlli ilә bağlı göstәrişlәrini vermәsi, ilk növbәdә, xalqın dövlәt başçısına
olan etimadını, inamını daha da artırır.
Dövlәt başçısı qlobal böhran, pandemiya ilә
mübarizә şәraitindә sahibkarlara göstәrilәn diqqәt vә
qayğıdan da söz açdı. Sahibkarlığın inkişafının ölkәmizin ümumi inkişafı ilә birbaşa bağlı olduğunu deyәn Prezident İlham Əliyev dedi ki, ölkә iqtisadiyyatı öz dayanıqlılığını saxlamalıdır, möhkәmlәndirmәlidir. Buna nail olmaq üçün әlbәttә ki, qeyri-neft
sektoru inkişaf etmәlidir. Bu inkişaf 2020-ci ilә qәdәr
çox sürәtli idi. Ancaq pandemiya ilә әlaqәdar bütün
ölkәlәrdә iqtisadi tәnәzzül müşahidә olunur, o cümlәdәn Azәrbaycanda da. Digәr ölkәlәrlә müqayisәdә
isә ölkәmizdә bu tәnәzzül kifayәt qәdәr aşağı sәviyyәdәdir - 7 ay әrzindә cәmi 2,8 faiz. Əgәr inkişaf etmiş ölkәlәrin iqtisadiyyatına nәzәr yetirsәk, 20-30
faizlik tәnәzzülün şahidi olarıq. Dövlәt başçısının da
söylәdiyi kimi, ölkәmizdә bu rәqәmin aşağı sәviyyәdә olması böyük nailiyyәt kimi qiymәtlәndirilmәlidir.
Sevindirici haldır ki, mәhz böhran şәraitindә olaola ölkәnin qeyri-neft sektorunda, xüsusilә sәnaye

istehsalı sahәsindә yüksәliş var. Son 7 ayda 13 faizlik
inkişaf uğur göstәricisidir. Prezident bunu indiki
dövr üçün tarixi nailiyyәt adlandırdı: "Biz nәyin
hesabına buna nail olmuşuq, sahibkarlığın inkişafı
hesabına, verilәn güzәştli kreditlәrin vә sahibkarların
mәsuliyyәti nәticәsindә. Azәrbaycanda artıq formalaşmış sahibkarlar sinfi ölkә iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayır vә siz dә sahibkarlara dәstәk olmalısınız. Çünki bu gün dövlәt sahibkarlara
dәstәk göstәrir, müdafiә edir, şәrait yaradır, onların
gәlirlәrinin artırılmasına çalışır. Sahibkarlar da, öz
növbәsindә, dövlәtin vergisini qәpiyinә qәdәr ödәmәlidirlәr. Burada kölgә iqtisadiyyatına yol verilmәmәlidir, ikili mühasibat olmamalıdır. Əgәr olarsa,
bu sahibkarlar mәsuliyyәtә cәlb edilmәlidirlәr. Eyni
zamanda, sahibkarlar bu gün hәlә dә ağır vәziyyәtdә
yaşayan insanlara kömәk göstәrmәlidirlәr”.
Dövlәt başçısı bәzi rayonlarda sahibkarlara qarşı
yaradılan süni әngәllәrin aradan qaldırılması ilә dә
bağlı ciddi xәbәrdarlıq etdi. Bәyan etdi ki, buna qәtiyyәn yol vermәk olmaz vә bu mәsәlәlәrә çox ciddi
nәzarәt olmalıdır. Sahibkarlar dövlәt mәmurları tәrәfindәn yalnız dәstәk, kömәk görmәlidirlәr vә sahibkar ancaq dövlәtin vergisini ödәmәlidir. Bundan başqa, heç kimә heç bir vәsait ödәnilmәmәlidir.
Prezident hәmçinin sahibkarların regionlarda yatırdıqları sәrmayәlәrin hәcminin artırılmasının vacibliyini dә vurğuladı vә bu işdә yerli icra hakimiyyәtlәrinә mәslәhәtlәrini verdi. Dövlәt başçısı dedi ki,
icra başçıları rәhbәrlik etdiklәri rayonlara sәrmayә
qoyuluşunu artırmaq üçün yerli vә әcnәbi sahibkarlara çağırış etmәlidirlәr. Yәni, rayondakı mövcud
potensialı sahibkarların diqqәtinә çatdırmalı vә iş
adamlarını maraqlandırmalıdırlar: "Onları maraqlandırmalısınız, onlara şәrait yaratmalısınız. Çünki investisiya olmadan heç bir bölgә, heç bir rayon inkişaf
edә bilmәz. Düzdür, bu gün dövlәt investisiyaları he-

sabına işlәrin böyük әksәriyyәti görülür - ilk növbәdә, infrastruktur layihәlәri vә digәr layihәlәr. Ancaq
özәl sektorun inkişafı, tәbii ki, sәrmayә tәlәb edir.
Onu da demәliyәm ki, hazırda xarici investorları aqrar rayonlara cәlb etmәk o qәdәr dә asan deyil, bunu
biz hamımız başa düşmәliyik. Xüsusilә bu gün dünyada hәlә ki davam edәn maliyyә vә iqtisadi böhran
bu imkanları mәhdudlaşdırır. Eyni zamanda, pandemiya dövründә, ümumiyyәtlә, iqtisadi fәallıq çox
aşağı düşüb. Dünyada bu iqtisadi fәallıq nә vaxt bәrpa edilәcәk vә yaxın gәlәcәkdә edilәcәkmi, bunu demәk mümkün deyil. Ona görә biz gәrәk bu mәsәlәyә
çox praqmatik nöqteyi-nәzәrdәn yanaşaq”.
Dövlәt başçısı diqqәtә çatdırdı ki, bu gün xarici
investorlar üçün Azәrbaycanda cәlbedici sahәlәr
energetika sahәsi ilә bağlıdır - neft-qaz layihәlәri,
elektrik enerjisinin istehsalı, bәrpaolunan enerjinin
istehsalı, nәqliyyat layihәlәri. Ona görә dә әcnәbi
investorları kәnd tәsәrrüfatı layihәlәrinә dәvәt etmәk
üçün ciddi işlәr görmәk lazımdır.
Dünya iqtisadiyyatında hökm sürәn gәrginlik
fonunda hәlәlik әcnәbi investorları maraqlandırmaq
o qәdәr dә asan olmayacaq. Ona görә dә ümidlәr
yerli investorlaradır. İlk növbәdә, yerli sahibkarlar
regionlara sәrmayә qoymalıdırlar.
Çünki bu gün Azәrbaycan sahibkarları ölkәmizdә
mövcud olan vә gündәn-günә möhkәmlәnәn sabitlikdәn, әmin-amanlıqdan istifadә edәrәk, dövlәtin
onlara verdiyi dәstәkdәn faydalanaraq, onlar üçün
yaradılmış şәraitdәn bәhrәlәnәrәk, iqtisadiyyatımızın liberallaşmasından xeyir görәrәk xarici ölkәlәrә
böyük hәcmdә sәrmayә qoyurlar. Bu da tәbiidir. Ancaq xarici ölkәlәrә on milyonlarla dollar hәcmindә
investisiya qoyan Azәrbaycan sahibkarı, ilk növbәdә, öz vәtәnini düşünmәlidir: "Sahibkarlarımız düşünmәlidirlәr ki, bu gün pandemiya dövründә, neftin
qiymәtinin kәskin düşmәsi şәraitindә işsizlik arta

bilәr. Əlbәttә ki, busahibkarların mәnәvi öhdәliyi
olmalıdır. Ona görә mәn Azәrbaycan sahibkarlarına
üz tutub deyirәm ki, indiki şәraitdә sizin vәsaitiniz
ölkә iqtisadiyyatının xeyrinә işlәmәlidir. Azәrbaycana vәsait qoyun. Burada sizin vәsaitiniz әn yüksәk
sәviyyәdә qorunur”.
Dövlәt başçısı vurğuladı ki, bu sözlәrdәn sonra
ölkә iqtisadiyyatına, o cümlәdәn regionlara özәl sektor tәrәfindәn daha böyük hәcmdә investisiya qoyulacaq.
Son illәr ölkәmizdә hәqiqәtәn dә biznes iqlimi
daha da yaxşılaşıb. Dünya Bankının "Doing
Business” proqramı çәrçivәsindә әldә edilәn tarixi
nailiyyәtlәr bunu tәsdiq edәn reallıqdır. Prezident vә
hökumәt dә sahibkarları hәr zaman dәstәklәyib vә
bundan sonra da dәstәyini әsirgәmәyәcәk.
Prezident hәmçinin son dövrlәrdә ölkәdә korrupsiyaya vә rüşvәtxorluğa qarşı aparılan ciddi mübarizәdәn dә söz açaraq dedi ki, bu mübarizә sözdә yox,
әmәldә aparılır. Bu mübarizә xalq tәrәfindәn yüksәk
qiymәtlәndirilir. Bu, ölkә vәtәndaşlarının dövlәt
başçısına ünvanladıqları mәktublarda da öz әksini
tapır.
Hәmçinin vәtәndaşlar bu mәktublarda Prezidentә
müәyyәn mәsәlәlәrlә bağlı müraciәtlәr dә edirlәr.
Dövlәt başçısı da bu müraciәtlәr әsasında araşdırmaların aparılmasını tapşırır. Bu da son zamanlar ölkәdә
ictimai nәzarәt mexanizminin mütәşәkkil forma
aldığını tәsdiqlәyir.
Prezident İlham Əliyev bunu tәqdirәlayiq hal kimi
dәyәrlәndirir: "Göndәrilәn mәktublar bәzi mәsәlәlәrә diqqәtimi çәkir. Şadam ki, son vaxtlar ictimai
nәzarәt mexanizmi daha da mütәşәkkil forma alır.
Mәn bunu alqışlayıram. Siz dә öz işinizdә insanlara
arxalanmalısınız vә rayonlarda ictimai nәzarәt mexanizmi tәkmil olmalıdır. O, sizә dә öz işinizdә kömәk
göstәrәcәk. Sizin diqqәtinizdә olmayan bәzi mәsәlә-

lәr ictimaiyyәt tәrәfindәn sizin diqqәtinizә çatdırılacaq vә belәliklә, bu mәsәlәlәr öz hәllini tapacaq”.
Bu gün bütün ölkәlәrdә korrupsiya vә rüşvәtxorluq halları mövcuddur. Ancaq Prezidentin dә dediyi
kimi, әsas mәsәlә odur ki, dövlәt vә hökumәt bu mәsәlәlәrә hansı prizmadan yanaşır. Azәrbaycanda bu
mәsәlәlәrә dözümlülük sıfır sәviyyәsindәdir vә dövlәt başçısı İlham Əliyevin son illәrdә bu sahәdә gördüyü işlәr bunun real tәsdiqidir.
Tәkcә yerli icra orqanlarının rәhbәrlәrinin yox,
eyni zamanda, mәrkәzi icra orqanlarının rәhbәrlәrinin dә mәsuliyyәtә cәlb edilmәsi vә bu mәsәlәlәrin
ictimailәşdirilmәsi bir daha göstәrir ki, Prezident ortaya qәtiyyәtli mövqe qoyub. Bu çirkin әmәllәrlә
mәşğul olanlara güzәşt olunmayacaq: "Son vaxtlar
biz bunu ictimaiyyәtә dә tәqdim edirik ki, ictimaiyyәt dә bilsin vә sizin rәhbәrlik edәcәyiniz rayon
sakinlәri dә bilsinlәr ki, mәn sizә hansı tapşırıqları
vermişәm vә siz bu tapşırıqları necә yerinә yetirirsiniz. Ona görә sizin işinizә әn düzgün vә әdalәtli qiymәti xalq verәcәkdir. Əminәm ki, siz elә işlәyәcәksiniz ki, xalq sizin işinizdәn razı olsun”.
Dövlәt başçısı bir daha mәmurların xalqla münasibәtinә toxunaraq vurğuladı ki, Prezident başda olmaqla, bütün dövlәt mәmurları xalqın xidmәtçilәridir.
Son 17 ildә hәyata keçirdiyi siyasәtin mәrkәzindә
ölkә vәtәndaşı dayanan Prezident İlham Əliyevin bu
istiqamәtdәki fәaliyyәti göz önündәdir. Hәr zaman
vәtәndaş maraqlarını üstün tutduğu üçün, dar gündә
dә, xoş gündә dә vәtәndaşın yanında olduğu üçün,
istәnilәn böhran şәraitindә öncә vәtәndaşın sağlamlığını, sosial rifah halını fikirlәşdiyi üçün dövlәt başçısı İlham Əliyev xalqın sevimli vә alternativsiz liderinә çevrilib. Prezident istәyir ki, icra mәmurları bu
әmәllәrdәn örnәk götürәrәk fәaliyyәt istiqamәtlәrini
müәyyәnlәşdirsinlәr. Ancaq bәzi hallarda xoşagәlmәz vәziyyәtlәr dә yaranır. Bәzi mәmurlar vәzifә sәlahiyyәtlәrini aşırlar vә bu da dövlәt başçısının diqqәtindәn yayınmır: "Mәhz buna görә biz bu vәzifәdәyik. Buna görә xalq mәnә etibar edib vә mәn tәyin
etdiyim bütün kadrlardan bunu tәlәb edirәm. Ancaq
әfsuslar olsun ki, bir çox hallarda, bәzi hallarda yox,
bir çox hallarda dövlәt mәmurları özlәrini apara bilmirlәr. Onlar hesab edirlәr ki, onlara hansısa xüsusi
imtiyaz verilib. Onlar qanunları pozurlar, bәzi hallarda çox ciddi pozurlar. Cәmiyyәtimizdә formalaşmış
әnәnәvi davranış qaydalarını pozurlar. Özünü xalqdan yuxarıda hiss edirlәr, tәkәbbürlә yanaşırlar. Ona
görә belә hallar mәnә mәruzә edilәndә dәrhal müvafiq göstәrişlәr verilir vә bu insanlar ya inzibati qaydada cәzalandırılır, ya da ki, cinayәt mәsuliyyәtinә
cәlb edilir”.
Mәhz buna görә dә icra mәmurları ciddi çalışmalı,
hәtta mәişәtdә dә, işdә dә nümunә olmalı vә özlәrini
tәvazökar aparmalıdırlar. Bu, bütün mәmurlara, ictimai işlәrdә çalışan hәr kәsә aiddir. Prezidentin bu
mәsәlә ilә bağlı siyasәti konkret işlәrdә dә özünü
göstәrir. Hәr kәs artıq bunu özü üçün yәqin edib vә
qaydaların pozulması, bunun acı nәticәlәri hәr kәs
üçün dәrs olmalıdır.
Kadr siyasәtindәn dә danışan Prezident bir daha
xatırlatdı ki, bu mәsәlәdә dә düzgün addımların atılması mütlәqdir. Çünki bәzi hallarda rәhbәrlәr özlәrinә yaxın olan, özlәrinә sadiq saydıqları kadrları önә
çәkir vә o kadrların digәr xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmır. Bir müddәt sonra da arzuolunmaz hallar yaşanır.
Ona görә dә ilk növbәdә, hansısa mәmura yox,
dövlәtә, Vәtәnә sәdaqәtli insanlar önә çәkilmәlidir.
Müstәqilliyi hәr şeydәn üstün tutan, vәtәnpәrvәr,
milli ruhda, milli dәyәrlәr әsasında tәrbiyә alan insanlar önә çәkilmәlidir vә әlbәttә ki, bu insanların
peşәkarlığı da yüksәk sәviyyәdә olmalıdır. Kadr siyasәti mәhz bu prinsiplәr әsasında qurulmalıdır.
Hәr iki rayonun icra hakimiyyәti başçısına tövsiyәlәrini verәn dövlәt başçısı hәm dә bütün icra mәmurlarına bir daha mesaj ünvanladı: "Sizin dә icra
başçıları kimi işinizin әsas prinsiplәri mәhz bu olmalıdır - Vәtәnә, dövlәtә sәdaqәt, peşәkarlıq, şәffaflıq,
dürüstlük. Belә olan halda hәm vәtәndaşlar sizi dәstәklәyәcәk, mәn dә sizin işinizә yüksәk qiymәt verәcәyәm. Əks tәqdirdә, әgәr әyri yolla getsәniz, onda
qanun qarşısında cavab verәcәksiniz”.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
№ 303
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2013-cü il 14
oktyabr tarixli 305 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş “Fiziki şәxslәr
tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә
tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli
vә sadәlәşdirilmiş Qaydaları”nda dәyişiklik edilmәsi haqqında
Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddәsinin
sәkkizinci abzasını rәhbәr tutaraq Azәrbaycan Respublikasının
Nazirlәr Kabineti qәrara alır:
1. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2013-cü il 14
oktyabr tarixli 305 nömrәli Qәrarı (Azәrbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2013, № 10, maddә 1223; 2015, № 4,
maddә 464, № 5, maddә 624; 2016, № 1, maddә 177, № 7, maddә
1347; 2017, № 9, maddә 1756; 2018, № 11, maddә 2450; 2019, №
3, maddә 518, № 6, maddә 1144; 2020, № 3, maddә 361) ilә tәsdiq
edilmiş “Fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya
mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn
keçirilmәsinin güzәştli vә sadәlәşdirilmiş Qaydaları”nda aşağıdakı
dәyişikliklәr edilsin:
1.1. 1.5-ci bәndin ikinci cümlәsindәn “әn azı” sözlәri çıxarılsın vә
hәmin bәndә aşağıdakı mәzmunda üçüncü cümlә әlavә edilsin:
“Fiziki şәxs tәrәfindәn gömrük sәrhәdindәn keçirilәn eyni vә (vә
ya) eynicinsli malların miqdarı 2-dәn çox olduqda, güzәştli qaydada
(gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn) gömrük sәrhәdindәn keçirilәcәk
malların 2-dәn çox olan miqdarı bu bәnddә göstәrilәn xüsusiyyәtlәr
әsasında gömrük orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilir vә müәyyәn
edilmiş miqdardan artıq keçirilәn eyni vә (vә ya) eynicinsli mallara
görә bu Qaydaların 2.1.2-ci vә 2.1.4-cü yarımbәndlәrindә nәzәrdә
tutulmuş hәdlәr nәzәrә alınmadan gömrük ödәnişlәri ödәnilir.”;
1.2. 2.1.2-ci vә 2.1.4-cü yarımbәndlәr aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.1.2. bu Qaydaların 2.1.1-ci yarımbәndindә göstәrilәn mallar
istisna olmaqla, Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә (bundan sonra - gömrük әrazisi) hәr tәqvim ayı әrzindә bir dәfә gәtirilәn,

Bakı şәhәri, 21 avqust 2020-ci il
ümumi gömrük dәyәri 800 ABŞ dollarının ekvivalenti mәblәğindәn
artıq olmayan mallar;”
2.1.4. beynәlxalq poçt göndәrişlәri vә ya daşıyıcı şirkәt vasitәsilә
eyni fiziki şәxsin adına hәr tәqvim ayı әrzindә gömrük әrazisinә bir
dәfә gәtirilәn, ümumi gömrük dәyәri 300 ABŞ dollarının ekvivalenti
mәblәğindәn artıq olmayan mallar;”;
1.3. 2.3-cü bәnd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“2.3. İki ildәn az olmayaraq Azәrbaycan Respublikasının diplomatik nümayәndәliklәrindә vә konsulluqlarında xidmәt etmiş
Azәrbaycan Respublikasının diplomatik xidmәt әmәkdaşları vә diplomatik xidmәt orqanlarının inzibati-texniki xidmәtini hәyata keçirәn
şәxslәr, Azәrbaycan Res-publikasının xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq
tәşkilatlarda fәaliyyәt göstәrәn diplomatik nümayәndәliklәrinin vә
konsulluqlarının mühafizәsini hәyata keçirәn hәrbi qulluqçular
tәrәfindәn müvafiq olaraq Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr
Nazirliyi vә xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda fәaliyyәt göstәrәn diplomatik nümayәndәliklәrinin vә konsulluqlarının mühafizәsini hәyata keçirәn dövlәt orqanı tәrәfindәn xarici ölkәyә ezam olunmuş әmәkdaşın tәyinat vә geri çağı-rılma әmrlәrinin tәsdiq olunmuş
surәtlәri gömrük orqanına tәqdim edilmәklә, onların xaricdә işlәdiklәri dövrdә әldә etdiklәri vәsaitin vә әmlakın, o cümlәdәn ümumi
gömrük dәyәri 40 000 ABŞ dollarının ekvivalenti mәblәğindәn vә
mühәrrikin hәcmi 3000 kubsantimetrdәn artıq olmayan bir әdәd avtonәqliyyat vasitәsinin (avtonәqliyyat vasitәsinin dәyәrinin ödәnilmәsi haqqında sәnәd, avtonәqliyyat vasitәsinin bir il müddәtindә özgәninkilәşdirilmәmәklә sahibliyi, hәmçinin avtonәqliyyat vasitәsini
idarә etmәk hüququ istisna olmaqla üzәrindә digәr sәrәncam vermәmәk barәdә avtonәqliyyat vasitәsi sahibinin öhdәliyinә dair sәnәd
tәqdim olunmaqla) gömrük әrazisinә gәtirilmәsinә görә gömrük
ödәnişlәri tutulmur.
Gömrük ödәnişlәri tutulmayan avtonәqliyyat vasitәlәrinin
göstәrilәn müddәtdә özgәninkilәşdirilmәsinә hәmin avtonәqliyyat
vasitәlәri üçün qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş gömrük ödәnişlә-

rinin ödәnilmәsi şәrtilә yol verilir;
1.4. 3-cü hissәnin adından “yazılı formada” sözlәri çıxarılsın;
1.5. 3.3-cü bәnddә “yazılı” sözü “gömrük sәrhәdinә gәtirilәnәdәk
әvvәlcәdәn elektron formada vә ya gömrük sәrhәdinә gәtirildikdәn
sonra yazılı (kağız üzәrindә vә ya elektron)” sözlәri ilә әvәz edilsin;
1.6. 3.7-ci bәnd aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.7. Fiziki şәxslәr istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün
nәzәrdә tutulmayan malları gömrük sәrhәdindәn әl yükündә vә (vә
ya) müşayiәt edilәn baqajda keçirdikdә vә hәmin malın gömrük dәyәri bu Qaydaların 2.1.2-ci yarımbәndi ilә müәyyәn edilmiş hәddәn
artıq olduqda, alan vә ya göndәrәn şәxs vә ya onların sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәrәfindәn sadәlәşdirilmiş bәyannamә hәmin mal gömrük
sәrhәdinә gәtirilәnәdәk әvvәlcәdәn elektron formada vә ya mal gömrük sәrhәdinә gәtirildikdәn sonra yazılı (kağız üzәrindә vә ya elektron) formada malların gömrük orqanına tәqdim edilmәsi ilә eyni
vaxtda verilir. Hәmin mallar üçün gömrük ödәnişlәri gömrük rәsmilәşdirilmәsi aparılan günә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi
Bankı tәrәfindәn müәyyәn edilәn mәzәnnәyә görә manatla hesablanır vә yalnız bank, poçt vә ya ödәniş kartı vasitәsilә fiziki şәxs tәrәfindәn elektron ödәmә sistemindәn istifadә edilmәklә gömrük orqanlarının hesabına köçürülür.”;
1.7. 3.9-cu bәnddә “vә ya onun” sözlәri “, daşıyıcı şirkәt, poçt rabitәsi operatoru vә ya onların” sözlәri ilә әvәz edilsin;
1.8. 3.10-cu, 3.11-ci vә 3.18-ci bәndlәr aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“3.10. Müşayiәt olunmayan baqajda bu Qaydaların 3.11-3.14-cü
bәndlәrindә nәzәrdә tutulan qaydada gәtirilәn yetkinlik yaşına çatmayan şәxsә aid olan mallar üzrә gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә bağlı
münasibәtlәr hәmin bәndlәrin tәlәbinә uyğun olaraq, onun valideynlәri, övladlığa götürәnlәri, qәyyumları, himayәçilәri, yaxud göstәrilәn
şәxslәrin etibarnamәlәri әsasında hәrәkәt edәn başqa fiziki şәxslәr
tәrәfindәn hәyata keçirilir.
3.11. İstehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutul-

mayan, fiziki şәxsin adına daşıyıcı şirkәt vasitәsilә göndәrilәn malların vә ya Ümumdünya Poçt İttifaqının aktlarında nәzәrdә tutulmuş
sәnәdlәrlә müşayiәt olunmayan beynәlxalq poçt göndәrişlәrinin
gömrük dәyәri bu Qaydaların 2.1.4-cü yarımbәndi ilә müәyyәn edilmiş hәddәn çox olduqda, malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi alan vә
ya göndәrәn şәxs vә ya onların sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәrәfindәn
gömrük orqanına sadәlәşdirilmiş elektron bәyannamә tәqdim
edilmәklә hәyata keçirilir. Hәmin mallar üçün gömrük ödәnişlәri
gömrük rәsmilәşdirilmәsi aparılan günә Azәrbaycan Respublikasının
Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn müәyyәn edilәn mәzәnnәyә görә manatla
hesablanır vә yalnız bank, poçt vә ya ödәniş kartı vasitәsilә fiziki şәxs
tәrәfindәn elektron ödәmә sistemindәn istifadә edilmәklә gömrük
orqanlarının hesabına köçürülür.
3.18. Tәqdim olunan bәyannamә bәyannamәçi vә ya bu Qaydalara
әsasәn sәlahiyyәti olan digәr şәxs tәrәfindәn imzalanmalı vә gömrük
rәsmilәşdirilmәsini hәyata keçirәn gömrük orqanının mәsul şәxsi
tәrәfindәn şәxsi nömrәli möhürlә vә imzası ilә tәsdiq edilmәlidir.”;
1.9. Qaydalara 1 nömrәli әlavә - “Fiziki şәxslәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәrkәn yazılı formada
bәyan edilmәli olan malların Siyahısı” üzrә:
1.9.1. 6-cı hissәyә “valyuta” sözündәn әvvәl “xarici” sözü әlavә
edilsin;
1.9.2. aşağıdakı mәzmunda 8-ci vә 9-cu hissәlәr әlavә edilsin:
“8. 20000 (iyirmi min) manat vә ondan yuxarı mәblәğdә olan nağd
milli valyuta (kağız vә metal pul nişanları) vә milli valyutada ifadә
olunan qiymәtli kağızlar.
9. Sәfәr zamanı fiziki şәxslәr tәrәfindәn, hәmçinin poçt göndәrişlәri
ilә ölkә әrazisinә gәtirilәn mobil telefon vә digәr simsiz rabitә avadanlıqları.”.
2. Bu Qәrar dәrc edildiyi gündәn 30 (otuz) gün sonra qüvvәyә
minir.
Əli ƏSƏDOV,
Azәrbaycan Respublikasının Baş Naziri
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World Customs Organization
holds videoconference
A videoconference was held with the participation of the
acting chairman of the Customs Cooperation Council of
the World Customs Organization and vice-chairmen of the
Council.
The meeting was attended by
WCO Secretary General Kunio Mikuriya, acting chairman of the Council Ahmed Al Khalifa and WCO vicechairmen for five regions.
Chairman of the State Customs
Committee, customs service ColonelGeneral Safar Mehdiyev attended the
videoconference in capacity of WCO
Vice-Chair for Europe region.
Addressing the event, WCO Secretary General Kunio Mikuriya gave
information about the current situation, as well as the innovations in the
organization's activity. The Secretary
General touched upon the issues of
budget and amendments to the harmonic system discussed during the
meeting of the Council on June 25
this year, and stressed the importance
of building the organization's activi-

ties in connection with the coronavirus (COVID-19) pandemic basing on
the recommendations of the World
Health
Organization.
Kunio
Mikuriya also noted that the WCO
was currently operating successfully
in an online format.
Speaking about the explosion in
Beirut, the Secretary General stressed
the importance of paying special attention to security issues and upgrading the existing standards in this
regard. It was also noted that the
organization's capacity building
activities should be adjusted to the
conditions of pandemic.
Acting chairman of the Customs
Cooperation Council Ahmed Al
Khalifa said that all the vice-chairmen had coped well with their duties
during the current period and thanked

them for their productive activity.
Ahmed Al Khalifa also spoke about
improving the management structure
and financial issues. Issues related to
the meeting of the Council in

region Safar Mehdiyev spoke about
the importance of the videoconference, expressed support for the elections to the supreme body of the
Council in December this year.
Commenting on the change in the
procedural rules of the organization,
Safar Mehdiyev suggested holding
meetings at the regional level and
discussing the results within the
Council. Speaking about security
issues, the head of the Azerbaijani
Customs Service stressed that WCO
should issue a special statement in
this regard, guidelines on the transportation and storage of this kind of
goods should be prepared for the
ports and customs bodies.
At the end of the discussions, it was
decided to continue the activities of
the organization in a virtual format,
and in the future to form it in accorDecember this year and the upcom- dance with the situation.
ing elections to the relevant bodies
Press and Public Affairs
were also discussed at the videoconDepartment of the State
ference.
Customs Committee
WCO Vice-Chair for Europe

Əsas mәqsәd dövlәtin iqtisadi siyasәtindәn
irәli gәlәn vәzifәlәri yerinә yetirmәkdir
Xәbәr verildiyi kimi, avqustun 21-dә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2013-cü il
14 oktyabr tarixli, 305 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq
edilmiş "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal, yaxud
kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli vә sadәlәşdirilmiş Qaydaları"na
dәyişikliklәr edilib. Lakin bu qәrar ölkәnin bәzi
kütlәvi informasiya vasitәlәrindә, elәcә dә sosial
şәbәkәlәrdә yanlış şәrh edilәrәk ictimaiyyәt arasında müәyyәn anlaşılmazlıqlara sәbәb olub.
Azәrbaycan Respublikasının daxili vә xarici siyasәtinin
tәrkib hissәsi olan vahid gömrük siyasәtinin әsas mәqsәdi öz
sәlahiyyәtlәri daxilindә Azәrbaycan Respublikasının iqtisadi
mәnafeyinin vә tәhlükәsizliyinin, daxili bazarının qorunmasında, dövlәtin iqtisadi siyasәtindәn irәli gәlәn digәr vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsindә iştirak etmәkdәn ibarәtdir.
Aparılmış iqtisadi tәhlilin nәticәsi olaraq müәyyәn edilib ki,
son illәr fiziki şәxslәrin özlәri tәrәfindәn gömrük әrazisinә
gәtirilәn malların ayrı-ayrı kәnar şәxslәrin adına rәsmilәşdirilәrәk
Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn istehsal vә ya
kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan mallar şәklindә keçirilmәsinә cәhd göstәrilmәklә hәmin mallar üçün qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş gömrük ödәnişlәrindәn yayınma,
hәmçinin qeyd olunan malların qaçaqmalçılığı halları artıb.
Bununla yanaşı, müәyyәn edilmiş hәdlәr vә miqdar daxilindә
idxal olunan malların gömrük ödәnişlәrindәn azad olunması daxili
bazarda hәmin malların dövriyyәsinin artması ilә yanaşı, ölkә üzrә
illik idxal dövriyyәsinin azalmasına, bәzi hallarda analoji malları
rәsmi qaydada idxal edәnlәrin müflislәşmәsinә sәbәb olurdu.
Bundan әlavә, fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan mallar şәklindә
gömrük әrazisinә güzәştli qaydada gәtirilmiş mobil telefon vә
digәr simsiz rabitә avadanlıqlarının ticarәt şәbәkәlәrinә yönlәndirilmәsi hallarının çoxalması vә nәticәdә gömrük ödәnişlәrindәn
yayınmaqla qeyri-qanuni ticarәtә meyllәrin artması, hәmçinin
mobil telefonların daimi olaraq qaçaqmal şәklindә ölkә әrazisinә
gәtirilmәsi cәhdlәrinin tam aradan qaldırılması mәqsәdilә
müvafiq qabaqlayıcı tәdbirlәrin görülmәsi zәrurәti yaranmışdı.
Beynәlxalq tәcrübә olaraq, mәsәlәn, Türkiyә Respublikasının
qanunvericiliyinә әsasәn qeyri-kommersiya mәqsәdlәri üçün
eyni fiziki şәxs tәrәfindәn 2 (iki) tәqvim ilindә yalnız 1 (bir) әdәd
telefon aparatı, mobil vә ya başqa simsiz rabitә şәbәkәlәri üçün
telefon aparatları gömrük әrazisinә gәtirilә bilәr vә hәmin telefon
aparatları 1 (bir) tәqvim ayı әrzindә hәmin dövlәtin müvafiq
qurumlarında mütlәq qaydada qeydiyyata alınır.
Avropa İttifaqına daxil olan ölkәlәrin qanunvericiliyinә әsasәn
fiziki şәxslәr tәrәfindәn Birliyә daxil olan ölkәlәrә gәtirilәn kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların ümumi
mәblәği 300 avroyadәk tәşkil edir.
Dünya praktikasına nәzәr yetirdikdә fiziki şәxslәr tәrәfindәn
poçt göndәrişlәri ilә ölkә әrazisinә gәtirilәn kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan mallar üçün müәyyәn edilmiş güzәşt limitinin dә kifayәt qәdәr aşağı olduğu görünür. Bәzi ölkәlәrә
nәzәr yetirdikdә, güzәşt mәblәğinin Rusiya Federasiyasında 200
avro, Belarusda 200 avro, Gürcüstanda 300 lari (125 dollar) vә 30
kiloya qәdәr çәki, Moldovada 200 avro (30 kilo), Ukraynada 100
avro (31 kilo), Türkiyәdә isә 150 avro olduğu müşahidә olunur.
Avropa Birliyinin әksәr ölkәlәrindә isә 22 avroya qәdәr poçt
bağlamaları heç bir gömrük ödәnişi olmadan ölkә әrazisinә gәtirilә bilәr. Dәyәri 22 avro ilә 150 avro arasında olan poçt bağlamaları üçün isә yalnız ƏDV tutulur. Bu miqdar Yunanıstanda 15-20
avro, İspaniya vә Fransada isә 50 avrodur. Əgәr bağlamanın dәyәri 150 avrodan çoxdursa, o zaman ƏDV vә qeydiyyat rüsumlarına әlavә olaraq malların kateqoriyasından asılı olaraq gömrük
rüsumları da tutulur.
Göstәrilәnlәri, elәcә dә beynәlxalq tәcrübәni nәzәrә alaraq
Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 2013-cü il 14 oktyabr tarixli, 305 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş "Fiziki şәxslәr
tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә
tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli
vә sadәlәşdirilmiş Qaydaları"nda dәyişikliklәr edilmәsi zәrurәti
yaranıb. Qәrarda aşağıdakı dıyişikliklәr qeyd edilib:
-1.5-ci bәndin ikinci cümlәsindәn "әn azı" sözlәri çıxarılaraq,
hәmin bәndә aşağıdakı mәzmunda üçüncü cümlә әlavә edilib:
"Fiziki şәxs tәrәfindәn gömrük sәrhәdindәn keçirilәn eyni vә
(vә ya) eynicinsli malların miqdarı 2-dәn çox olduqda, güzәştli
qaydada (gömrük ödәnişlәri ödәmәdәn) gömrük sәrhәdindәn keçirilәcәk malların 2-dәn çox olan miqdarı bu bәnddә göstәrilәn

xüsusiyyәtlәr әsasında gömrük orqanları tәrәfindәn müәyyәn edilir vә müәyyәn edilmiş miqdardan artıq keçirilәn eyni vә (vә ya)
eynicinsli mallara görә bu Qaydaların 2.1.2-ci vә 2.1.4-cü yarımbәndlәrindә nәzәrdә tutulmuş hәdlәr nәzәrә alınmadan gömrük ödәnişlәri ödәnilir.";
(Dәyişikliyә әsasәn fiziki şәxs tәrәfindәn gömrük sәrhәdindәn
keçirilәn eyni vә (vә ya) eynicinsli malların miqdarı 2-dәn çox olduqda, artıq olan hissә nәzәrdә tutulmuş hәdlәr nәzәrә alınmadan
gömrük ödәnişlәrinә cәlb olunur.)
2.1.2-ci vә 2.1.4-cü yarımbәndlәr aşağıdakı redaksiyada verilmәklә 1500 vә 1000 ABŞ dolları ekvivalenti mәblәği olaraq
800 vә 300 ABŞ dolları ekvivalenti mәblәği ilә әvәz edilib:
"2.1.2. bu Qaydaların 2.1.1-ci yarımbәndindә göstәrilәn mallar
istisna olmaqla, Azәrbaycan Respublikasının gömrük әrazisinә
(bundan sonra - gömrük әrazisi) hәr tәqvim ayı әrzindә bir dәfә
gәtirilәn, ümumi gömrük dәyәri 800 ABŞ dollarının ekvivalenti
mәblәğindәn artıq olmayan mallar;"
2.1.4. beynәlxalq poçt göndәrişlәri vә ya daşıyıcı şirkәt
vasitәsilә eyni fiziki şәxsin adına hәr tәqvim ayı әrzindә gömrük
әrazisinә bir dәfә gәtirilәn, ümumi gömrük dәyәri 300 ABŞ dollarının ekvivalenti mәblәğindәn artıq olmayan mallar;";
(2.1.4-cü yarımbәndinә edilәn dәyişikliyә әsasәn qeyd olunan
hәddlәrdәn artıq hәr tәqvim ayı әrzindә gömrük әrazisinә bir dәfә
gәtirilәn mallar gömrük ödәnişlәrinә cәlb olunacaq.)
-2.3-cü bәnd aşağıdakı redaksiyada verilib:
"2.3. İki ildәn az olmayaraq Azәrbaycan Respublikasının diplomatik nümayәndәliklәrindә vә konsulluqlarında xidmәt etmiş
Azәrbaycan Respublikasının diplomatik xidmәt әmәkdaşları vә
diplomatik xidmәt orqanlarının inzibati-texniki xidmәtini hәyata
keçirәn şәxslәr, Azәrbaycan Respublikasının xarici ölkәlәrdә vә
beynәlxalq tәşkilatlarda fәaliyyәt göstәrәn diplomatik nümayәndәliklәrinin vә konsulluqlarının mühafizәsini hәyata keçirәn hәrbi
qulluqçular tәrәfindәn müvafiq olaraq Azәrbaycan Respublikasının Xarici İşlәr Nazirliyi vә xarici ölkәlәrdә vә beynәlxalq tәşkilatlarda fәaliyyәt göstәrәn diplomatik nümayәndәliklәrinin vә konsulluqlarının mühafizәsini hәyata keçirәn dövlәt orqanı tәrәfindәn xarici ölkәyә ezam olunmuş әmәkdaşın tәyinat vә geri çağırılma әmrlәrinin tәsdiq olunmuş surәtlәri gömrük orqanına tәqdim edilmәklә, onların xaricdә işlәdiklәri dövrdә әldә etdiklәri vәsaitin vә әmlakın, o cümlәdәn ümumi gömrük dәyәri 40 000 ABŞ dollarının ekvivalenti mәblәğindәn vә mühәrrikin hәcmi 3000 kubsantimetrdәn
artıq olmayan bir әdәd avtonәqliyyat vasitәsinin (avtonәqliyyat
vasitәsinin dәyәrinin ödәnilmәsi haqqında sәnәd, avtonәqliyyat
vasitәsinin bir il müddәtindә özgәninkilәşdirilmәmәklә sahibliyi,
hәmçinin avtonәqliyyat vasitәsini idarә etmәk hüququ istisna
olmaqla üzәrindә digәr sәrәncam vermәmәk barәdә avtonәqliyyat
vasitәsi sahibinin öhdәliyinә dair sәnәd tәqdim olunmaqla) gömrük
әrazisinә gәtirilmәsinә görә gömrük ödәnişlәri tutulmur.
Gömrük ödәnişlәri tutulmayan avtonәqliyyat vasitәlәrinin göstәrilәn müddәtdә özgәninkilәşdirilmәsinә hәmin avtonәqliyyat
vasitәlәri üçün qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş gömrük ödәnişlәrinin ödәnilmәsi şәrtilә yol verilir;
(Dәyişikliyә әsasәn diplomatik şәxslәr tәrәfindәn müәyyәn
olunmuş hәddlәrdәn artıq ölkә әrazisinә gәtirilәn avtonәqliyyat
vasitәlәri gömrük ödәnişlәrinә cәlb olunacaq.)
- 3-cü hissәnin adından "yazılı formada" sözlәri çıxarılıb:
-3.3-cü bәnddә "yazılı" sözü "gömrük sәrhәdinә gәtirilәnәdәk
әvvәlcәdәn elektron formada vә ya gömrük sәrhәdinә gәtirildikdәn sonra yazılı (kağız üzәrindә vә ya elektron)" sözlәri ilә әvәz
edilsin;
-3.7-ci bәnd aşağıdakı redaksiyada verilib:

"3.7. Fiziki şәxslәr istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri
üçün nәzәrdә tutulmayan malları gömrük sәrhәdindәn әl yükündә vә (vә ya) müşayiәt edilәn baqajda keçirdikdә vә hәmin
malın gömrük dәyәri bu Qaydaların 2.1.2-ci yarımbәndi ilә
müәyyәn edilmiş hәddәn artıq olduqda, alan vә ya göndәrәn
şәxs vә ya onların sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәrәfindәn sadәlәşdirilmiş bәyannamә hәmin mal gömrük sәrhәdinә gәtirilәnәdәk әvvәlcәdәn elektron formada vә ya mal gömrük sәrhәdinә gәtirildikdәn sonra yazılı (kağız üzәrindә vә ya elektron)
formada malların gömrük orqanına tәqdim edilmәsi ilә eyni
vaxtda verilir. Hәmin mallar üçün gömrük ödәnişlәri gömrük
rәsmilәşdirilmәsi aparılan günә Azәrbaycan Respublikasının
Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn müәyyәn edilәn mәzәnnәyә görә
manatla hesablanır vә yalnız bank, poçt vә ya ödәniş kartı
vasitәsilә fiziki şәxs tәrәfindәn elektron ödәmә sistemindәn
istifadә edilmәklә gömrük orqanlarının hesabına köçürülür.";
(Dәyişikliyә әsasәn fiziki şәxslәr tәrәfәndin ölkә әrazisinә gәtirilәn vә "Qırmızı kanal" buraxılış sistemi ilә gömrük
sәrhәdindәn keçirilәn mallar dair hәmçinin әvvәlcәdәn elektron
formada bәyannamә tәqdim olunması da mümkün olacaq.)
-3.9-cu bәnddә "vә ya onun" sözlәri, "daşıyıcı şirkәt, poçt
rabitәsi operatoru vә ya onların" sözlәri ilә әvәz edilib.
-3.10-cu, 3.11-ci vә 3.18-ci bәndlәr aşağıdakı redaksiyada verilib:
"3.10. Müşayiәt olunmayan baqajda bu Qaydaların 3.11-3.14cü bәndlәrindә nәzәrdә tutulan qaydada gәtirilәn yetkinlik yaşına
çatmayan şәxsә aid olan mallar üzrә gömrük rәsmilәşdirilmәsi ilә
bağlı münasibәtlәr hәmin bәndlәrin tәlәbinә uyğun olaraq, onun
valideynlәri, övladlığa götürәnlәri, qәyyumları, himayәçilәri,
yaxud göstәrilәn şәxslәrin etibarnamәlәri әsasında hәrәkәt edәn
başqa fiziki şәxslәr tәrәfindәn hәyata keçirilir.
3.11. İstehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan, fiziki şәxsin adına daşıyıcı şirkәt vasitәsilә göndәrilәn
malların vә ya Ümumdünya Poçt İttifaqının aktlarında nәzәrdә tutulmuş sәnәdlәrlә müşayiәt olunmayan beynәlxalq poçt göndәrişlәrinin gömrük dәyәri bu Qaydaların 2.1.4-cü yarımbәndi ilә
müәyyәn edilmiş hәddәn çox olduqda, malların gömrük rәsmilәşdirilmәsi alan vә ya göndәrәn şәxs vә ya onların sәlahiyyәtli nümayәndәsi tәrәfindәn gömrük orqanına sadәlәşdirilmiş elektron
bәyannamә tәqdim edilmәklә hәyata keçirilir. Hәmin mallar üçün
gömrük ödәnişlәri gömrük rәsmilәşdirilmәsi aparılan günә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn müәyyәn edilәn
mәzәnnәyә görә manatla hesablanır vә yalnız bank, poçt vә ya ödәniş kartı vasitәsilә fiziki şәxs tәrәfindәn elektron ödәmә sistemindәn istifadә edilmәklә gömrük orqanlarının hesabına köçürülür
3.18. Tәqdim olunan bәyannamә bәyannamәçi vә ya bu Qaydalara әsasәn sәlahiyyәti olan digәr şәxs tәrәfindәn imzalanmalı
vә gömrük rәsmilәşdirilmәsini hәyata keçirәn gömrük orqanının
mәsul şәxsi tәrәfindәn şәxsi nömrәli möhürlә vә imzası ilә tәsdiq
edilmәlidir.";
-Qaydalara 1 nömrәli әlavә - "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn keçirilәrkәn yazılı
formada bәyan edilmәli olan malların Siyahısı" üzrә:
6-cı hissәyә "valyuta" sözündәn әvvәl "xarici" sözü әlavә edilsin;
Aşağıdakı mәzmunda 8-ci vә 9-cu hissәlәr әlavә edilsin:
"8. 20000 (iyirmi min) manat vә ondan yuxarı mәblәğdә olan
nağd milli valyuta (kağız vә metal pul nişanları) vә milli valyutada ifadә olunan qiymәtli kağızlar.
9. Sәfәr zamanı fiziki şәxslәr tәrәfindәn, hәmçinin poçt
göndәrişlәri ilә ölkә әrazisinә gәtirilәn mobil telefon vә digәr simsiz rabitә avadanlıqları.".
(Dәyişikliyә әsasәn qeyd olan mәblәğdә milli valyuta vә ölkә
әrazisinә qeydiyyata alınması üçün daimi olaraq gәtirilәn mobil
telefon vә digәr simsiz rabitә avadanlıqları yazılı formada gömrük orqanlarına bәyan olunmalıdır.)
Onu da qeyd edәk ki, qәrar dәrc edildiyi gündәn 30 (otuz) gün
sonra qüvvәyә minir.
Dәyişikliyin qәbulu fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal, yaxud
kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn güzәştli vә sadәlәşdirilmiş qaydada keçirilmәsinin tәkmillәşdirilmәklә büdcә daxilolmalarında da mühüm rol
oynayacaq.
Lakin bәzi sosial şәbәkә istifadәçilәri edilәn dәyişikliklәrin guya inhisarçılığa şәrait yaradacağına, elektron ticarәtin inkişafına
әngәl törәdәcәyinә dair fikirlәr irәli sürür, ictimaiyyәtdә çaşqınlıq
yaratmaq istәyirlәr. Birmәnalı olaraq qeyd edirik ki, bu kimi fikirlәrin heç bir әsası yoxdur, әksinә bu qәrar bәzi inhisarçı
qrupların qeyri-qanuni әmәllәrinin qarşısını almağa yönәlib ki,
hәmin insanların narazılığı da başa düşülәndir.
DGK Mәtbuat vә İctimaiyyәtlә Əlaqәlәr İdarәsi
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Dәyişikliklәr zamanın
tәlәbi ilә aparılan
islahatların mövcud
qanunvericilikdә
tәzahürüdür
Avqustun 21-dә Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli, 305 nömrәli Qәrarı ilә
tәsdiq edilmiş "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli vә sadәlәşdirilmiş
Qaydaları"na dәyişikliklәr edilib.
Öncә qeyd edәk ki, bu Qaydalara zaman-zaman müvafiq dәyişikliklәr olunub.
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rәhbәrliyi
ilә ölkәmizdә bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn gömrük sferasında aparılan genişmiqyaslı islahatlar - “kölgә iqtisadiyyatı”na qarşı mübarizә,
şәffaflığın tәmin olunması istәr gömrük qanunvericiliyindә, istәrsә dә
digәr qanunvericiliklәrdә bu kimi Qaydaların yenidәn işlәnmәsi, onlara düzәlişlәr edilmәsi zәrurәtini yaradır. Hökumәtin müvafiq qurumları ilә birgә müzakirәsi aparılan vә razılaşdırılan bu dәyişikliklәr zamanın tәlәbi ilә aparılan islahatların mövcud qanunvericilikdә tәzahürüdür.
Xüsusilә qeyd etmәk istәrdik ki, şәffaflığın tәmin olunması, “kölgә
iqtisadiyyatı” ilә mübarizә, sahibkarların hüquqlarının qorunması, iqtisadi tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi mәqsәdilә qәbul edilәn bu qәrarın
tәşәbbüskarı Dövlәt Gömrük Komitәsidir vә bu dәyişikliklәr uzun
müddәtli müzakirәlәrdәn, hökumәtin müvafiq qurumlarının razılığı ilә
hәyata keçirilib.
Mövcud pandemiya şәraitindә gömrük-sәrhәd keçid mәntәqәlәrindә fiziki şәxslәrin gediş-gәlişinin dә olmadığını, qәrarın imzalandığı
andan 30 gün sonra qüvvәyә minmәsini dә nәzәrә alsaq vәtәndaşların
bu Qaydalarla yaxından tanış olmasına geniş imkanlar var.
Belәliklә, sonuncu dәyişikliyә әsasәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn gәtirilәn kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların
ümumi mәblәği 1500 ABŞ dollarından 800 ABŞ dollarına, poçt
göndәrişlәri ilә ölkә әrazisinә gәtirilәn kommersiya mәqsәdlәri üçün
nәzәrdә tutulmayan mallara görә müәyyәn edilmiş güzәşt limiti isә
1000 ABŞ dollarından 300 ABŞ dollarına endirilib.
Sosial yönümlü olan bu qәrarda qaçaqmalçılığa qarşı mübarizәnin
daha effektiv aparılması üçün müәyyәn sәrtlәşdirmәlәr mövcuddur.
Lakin ölkәnin fiskal siyasәtinin hәyata keçirilmәsinә cavabdeh qurumlardan biri kimi Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn dövlәt büdcәsinә әlavә vәsaitlәrin toplanması da bu qәrarla mümkün olacaq.
Dәyişikliyә әsasәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn kommersiya mәqsәdlәri
üçün nәzәrdә tutulmayan malların ölkәyә gәtirilmә limiti bugünkü
qaydalarla 800 ABŞ dolları hәcmindә müәyyәnlәşdirilib. 2013-cü
ildәki qәrarla bugünkü dәyişikliklәri müqayisә etsәk, o zaman fiziki
şәxslәr üçün nәzәrdә tutulan 1500 dollar limiti manat ekvivalenti ilә
1160 manat tәşkil edirdi. Yәni alıcılıq qabiliyyәti ilә 2013-cü ildә 1160
manat tәşkil etdiyi halda bugünkü 800 dollar limiti 1360 manat
әtrafındadır. Bu da 200 manata qәdәr әlavә artım demәkdir. Bütün
qәrarlar, normativ sәnәdlәr mәlum devalvasiyalar olduqdan sonra ona
uyğunlaşdırılmışdır. 2013-cü illә 2020-ci il arasında, manat ifadәsi ilә
alıcılıq qabiliyyәtindә heç bir dәyişiklik baş vermir.
Aparılmış iqtisadi tәhlilin nәticәsi olaraq müәyyәn edilib ki, son illәr
fiziki şәxslәrin özlәri tәrәfindәn gömrük әrazisinә gәtirilәn malların
ayrı-ayrı kәnar şәxslәrin adına rәsmilәşdirilәrәk Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn istehsal vә ya kommersiya mәqsәdlәri
üçün nәzәrdә tutulmayan mallar şәklindә keçirilmәsinә cәhd göstәrilmәklә, hәmin mallar üçün qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş
gömrük ödәnişlәrindәn yayınma, hәmçinin qeyd olunan malların
qaçaqmalçılığı halları artıb.
Bununla yanaşı, müәyyәn edilmiş hәdlәr vә miqdar daxilindә idxal
olunan malların gömrük ödәnişlәrindәn azad olunması daxili bazarda
hәmin malların dövriyyәsinin artması ilә yanaşı, ölkә üzrә illik idxal
dövriyyәsinin azalmasına, bәzi hallarda analoji malları rәsmi qaydada
idxal edәnlәrin müflislәşmәsinә sәbәb olurdu.
Bundan әlavә, fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya
mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan mallar şәklindә gömrük
әrazisinә güzәştli qaydada gәtirilmiş mobil telefon vә digәr simsiz
rabitә avadanlıqlarının ticarәt şәbәkәlәrinә yönәldilmәsi hallarının
çoxalması vә nәticәdә gömrük ödәnişlәrindәn yayınmaqla qeyri-qanuni ticarәtә meyllәrin artması, hәmçinin mobil telefonların daimi
olaraq qaçaqmal şәklindә ölkә әrazisinә gәtirilmәsi cәhdlәrinin tam
aradan qaldırılması mәqsәdilә müvafiq qabaqlayıcı tәdbirlәrin görülmәsi zәrurәti yaranmışdı.
Diqqәtә onu da çatdıraq ki, sadәcә administrativ qaydada aparılan
tәdbirlәr nәticәsindә mobil telefonların idxalı nәzarәtә götürülәrәk 70
milyon manatdan artıq vәsaitin dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi tәmin
olunub. Bu isә tәkcә bir mal mövqeyindә әldә olunan nәticәlәrdir.
Mәqsәd bütün mal mövqelәri üzrә hәr bir vәtәndaşın malını
rәsmilәşdirmәdәn sonra proses olaraq әmәliyyat tәdbirlәri keçirib
nәzarәtә götürmәk, bunu kütlәvi hal şәklinә salmaqdan ibarәt deyil.
Əsas mәqsәd inzibati qaydada tәnzimlәnmәni hәyata keçirmәkdir.
Mәhz bu qәrar sosial yönümlü qәrara çevrilmәlidir ki, işbazlar,
dırnaqarası iş adamları sui-istifadә hallarına yol vermәsinlәr.
Qәrarda müvafiq limitlәrin 800 vә 300 ABŞ dollarına endirilmәsinin әsas mahiyyәti vә sәbәblәrindәn biri dә budur. Bәzi vәtәndaşlar
mövcud limitlәrin azaldılmasından narazılıq ifadә edirlәr. Fiziki olaraq
azalma hәyata keçirilib, lakin sosial yönümü ilә qәrar bu gün maraqlı
tәrәflәrә deyil, sosial ehtiyacı olan insanların rifahına yönәlib. Dörd
nәfәrdәn ibarәt bir ailә ölkә әrazisinә 5440 manat mәblәğindә şәxsi
istifadә üçün ayda 1 dәfә mal vә mәhsullar gәtirә bilәcәk ki, bu da
yetәrincә bir ailә üçün normaldır.
Qәrarın vergitutma bazasının müәyyәnlәşdirilmәsinә dә diqqәt yetirsәk görәrik ki, bu proseslәrdә tәxminәn 70-100 milyon manat arasında vәsait dövlәt büdcәsindәn yayınır. Bu yayınmalar mәhz qaçaq
yolla fiziki şәxslәrin adlarından istifadә edәrәk ölkәyә idxal olunan
mәhsullardan qaynaqlanır. Aparılan araşdırmalar zamanı mәlum olub
ki, hәtta dünyasını dәyişәn insanların adlarına mәhsullar idxal edilib.
Bu qәrar qәbul edilәrkәn beynәlxalq tәcrübә nәzәrә alınıb.
Mәsәlәn, Avropa İttifaqına daxil olan ölkәlәrin qanunvericiliyinә
әsasәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn Birliyә daxil olan ölkәlәrә gәtirilәn
kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların ümumi
mәblәği 300 avroyadәk tәşkil edir.
Dünya praktikasına nәzәr yetirdikdә, fiziki şәxslәr tәrәfindәn poçt
göndәrişlәri ilә ölkә әrazisinә gәtirilәn kommersiya mәqsәdlәri üçün
nәzәrdә tutulmayan mallara görә müәyyәn edilmiş güzәşt limitinin dә
kifayәt qәdәr aşağı olduğu görünür.
Hәmin güzәşt mәblәğinin, mәsәlәn, Rusiya Federasiyasında 200
avro, Belarusda 200 avro, Gürcüstanda 300 lari (125 dollar) vә 30
kiloya qәdәr çәki, Moldovada 200 avro (30 kilo), Ukraynada 100 avro
(31 kilo), Türkiyәdә isә 150 avro olduğu müşahidә olunur.
Avropa Birliyinin әksәr ölkәlәrindә isә 22 avroya qәdәr poçt
bağlamaları heç bir gömrük ödәnişi olmadan ölkә әrazisinә gәtirilә
bilәr. Dәyәri 22 avro ilә 150 avro arasında olan poçt bağlamaları üçün
isә yalnız ƏDV tutulur. Bu miqdar Yunanıstanda 15-20 avro, İspaniya
vә Fransada isә 50 avrodur. Əgәr bağlamanın dәyәri 150 avrodan çoxdursa, o zaman ƏDV vә qeydiyyat rüsumlarına әlavә olaraq malların
kateqoriyasından asılı olaraq gömrük rüsumları da tutulur.
Aparılan hesablamalardan mәlum olur ki, qәrarın qüvvәyә minmәsindәn sonra 70-100 milyon manat vәsaitin dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi tәmin oluna bilәcәk. Eyni zamanda, bu qәrarla sahibkarlar arasında rәqabәt qabiliyyәtinin daha şәffaf olması tәmin olunacaq.
Elektron idarәetmә sistemlәri vasitәsilә bu qәrarın icrası çox ciddi
nәzarәtә götürülüb. Hesab edirik ki, hәr bir vәtәndaş yaxın zamanlarda
istifadәyә verilәcәk yeni mobil xidmәt vasitәsilә sadәlәşmiş qaydada
gömrük bәyannamәlәrini ölkәyә gәlmәdәn dә tәqdim edә bilәcәk vә
ya ölkәyә gәldikdәn sonra da bu prosesi hәyata keçirә bilәcәk. 300-ә
yaxın daşıyıcı şirkәtlә dә danışıqlar aparılır ki, beynәlxalq tәcrübә
nәzәrә alınaraq vәtәndaşın gömrük orqanına gәlmәdәn onun
bağlamasını ünvanına çatdırma xidmәtini dә gerçәklәşdirsinlәr.
Eyni zamanda, Nazirlәr Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli,
305 nömrәli Qәrarı ilә tәsdiq edilmiş "Fiziki şәxslәr tәrәfindәn istehsal, yaxud kommersiya mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmayan malların
gömrük sәrhәdindәn keçirilmәsinin güzәştli vә sadәlәşdirilmiş
Qaydaları"na edilәn dәyişikliklәrә әsasәn, Qәrarın 2.1.4-cü yarımbәndindә beynәlxalq poçt göndәrişlәri vә ya daşıyıcı şirkәt vasitәsilә
eyni fiziki şәxsin adına hәr tәqvim ayı әrzindә gömrük әrazisinә bir dәfә gәtirilәn dedikdә, yәni vәtәndaş tәrәfindәn bәyannamәnin bir dәfә
verilmәsi nәzәrdә tutulur.
Əgәr vәtәndaş ay әrzindә bir dәfә deyil, bir neçә dәfә 300 ABŞ
dolları ekvivalenti mәblәğini keçmәmәk şәrtilә mal gәtirirsә, burada
vәtәndaşa seçim hüququ verilir. Vәtәndaş daşıyıcı şirkәtlә
razılaşmaqla ay әrzindә bir neçә dәfә sifariş etdiyi mәhsulu gömrük vә
ya daşıyıcı şirkәtә mәxsus anbarda saxlamaqla bir dәfәyә bәyan edә
bilәr, yaxud gömrük orqanına sadәlәşdirilmiş bәyannamә tәqdim etmәklә hissә-hissә bu prosesi hәyata keçirә bilәr.
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Risk qiymәtlәndirilmәsi "Sağlam Ahıllar"
xeyriyyә layihәsinә
tam avtomatlaşdırılacaq start verilib
tәsinin sәlahiyyәtlәrinә aid edilәn sәrhәdkeçmәyә
sәrf olunan vaxtın azaldılmasını da özündә ehtiva
edir. Bu da "Doing Business" indeks göstәricisi üzrә
ölkәmizin mövqeyinin güclәndirilmәsinә tәsir
göstәrәn mühüm amildir.
Nәzәrdә tutulan yeniliyin detallarına gәlincә isә
sistem hәr bir sәrhәdkeçmә әmәliyyatı üzrә müәyyәn olunmuş risk meyarlarına әsasәn mәlumatları
emal edir, onlara riyazi müәyyәn olunmuş әhәmiyyәtlilik dәrәcәsi üzrә xüsusi çәki verir vә nәticәdә aparılmış qiymәtlәndirmәyә görә әmәliyyatın riskli olub-olmaması ehtimalını müәyyәn edir.
Qiymәtlәndirmәnin nәticәsinә uyğun olaraq avtomatik şәkildә hәyata keçirilәcәk gömrük nәzarәtinin forması müәyyәnlәşdirilir.
Hazırda layihәnin tam şәkildә tәtbiqi mәqәsәdilә
texnoloji proseslәrin işlәnilmәsi hәyata keçirilir.

Dövlәt Gömrük Komitәsi tәrәfindәn
tәtbiq edilәcәk daha bir yeni layihәyә
әsasәn sәrhәdkeçmә әmәliyyatları zamanı
risk qiymәtlәndirilmәsi tam avtomatlaşdırılacaq.
Dövlәt Gömrük Komitәsi Risklәrin İdarәolunması vә Audit Baş İdarәsinin rәisi Fәrid Əliyevin
verdiyi mәlumata görә, yeni layihә gömrük-sәrhәd
buraxılış mәntәqәlәrinin mövcud potensialından
daha sәmәrәli istifadә olunmasına, Dövlәt Gömrük
Komitәsinin sәrәncamında olan resursların daha
riskli sahәlәrә yönlәndirilmәsinә, elәcә dә gömrük
orqanlarında beynәlxalq tәlәblәrә cavab verәn risklәrin idarәolunması sisteminin qurulmasına şәrait
yaradacaq.
Eyni zamanda, bu yenilik Dövlәt Gömrük Komi-

Информационно-аналитический обзор
Две партии незадекларированных
запчастей к транспортным
средствам стоимостью в 250 тыс.
белорусских рублей выявили
брестские таможенники
Две партии незадекларированных запчастей к
транспортным средствам общей стоимостью в
250 тыс. белорусских рублей выявили брестские
таможенники в пункте пропуска «Козловичи».
В двух случаях товар незаконно намеревались
переместить через белорусско-польскую границу
на территорию Евразийского экономического
союза.
Так, в грузовике VOLVO, следовавшем из
Германии в Россию, запчасти перемещались
среди сборного груза, заявленного в документах.
Незаконное «довложение» из 360 единиц карданных валов и запчастей к ним выявлено с применением инспекционно-досмотрового комплекса.
Во втором случае в следовавшем с запчастями из
Австрии в Россию автомобиле MERCEDES таможенники обнаружили незадекларированные 4 опорных катка и 60 звеньев гусеничного трака. Сведения
об этих товарах также отсутствовали в документах.
Подлежащие уплате таможенные платежи за
незаконно перемещаемые товары, на которых
намеревались сэкономить субъекты хозяйствования, в общей сложности составили порядка 60 тыс.
белорусских рублей.
По данным фактам Брестской таможней начаты
административные процессы в соответствии с ч. 1
ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией
данной статьи предусмотрен штраф в размере до
30% от стоимости предмета административного
правонарушения.
www.customs.gov.by/ru

Тюменские таможенники задержали
на границе с Казахстаном партию
контрафактных смартфонов на 10
млн рублей
Попытку незаконного ввоза контрафактных

смартфонов и чехлов пресекли на границе с Казахстаном сотрудники мобильной группы Тюменской
таможни совместно с сотрудниками Пограничного
управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
В грузовом автомобиле транспортно-логистической компании, следовавшем из Петропавловска
(Казахстан) в Екатеринбург, таможенники обнаружили 258 смартфонов марок Samsung и Huawei, а
также 480 чехлов для iPhone. Страна происхождения товаров - Китай. По оценкам правообладателей, сумма причиненного ущерба составляет более
10 млн рублей.
В настоящее время материалы данного дела
переданы в органы полиции. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ
«Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Статья предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет и штраф
до одного миллиона рублей.
www.customs.gov.ru

Жигулевске при проведении оперативно розыскных мероприятий задержана гражданка
России за незаконное перемещение через
Государственную границу РФ сильнодействующих веществ.
Как рассказала задержанная, она заказала
посредством сети Интернета из Республики
Казахстан препараты, использующиеся для похудения. Экспертиза же показала, что в изъятых 537
капсулах содержится сильнодействующее вещество сибутрамин. Общий вес контролируемого
вещества составил 288,72 гр.
Самарской таможней возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Указанная статья
предусматривает лишение свободы на срок от
трех до семи лет. В настоящее время расследование продолжается.
www.tamognia.ru

Уссурийская таможня выявила
факты незаконного экспорта
лесоматериалов в Китай на
70 млн рублей

Контрабанду почти 7 тыс. кубометров ценных
пород древесины стоимостью более 70 млн рублей
выявили сотрудники Уссурийской таможни и
Пограничного управления ФСБ России по
Приморскому краю.
Незаконный экспорт пиломатериалов дуба монгольского и ясеня маньчжурского организовал
гражданин России. В период с сентября 2015 года
по март 2016 года уссурийская фирма под его руководством экспортировала древесину ценных пород
в Китай - во исполнение внешнеторговых контрактов, заключенных с китайской компанией. При
таможенном декларировании фирма заявляла
недостоверные данные о происхождении леса.
По факту контрабанды стратегически важных
ресурсов,
включенных в перечень объектов
Самарскими таможенниками
СИТЕС,
Уссурийская
таможня возбудила уголовпресечена контрабанда
ное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ. Статья предусматсильнодействющих веществ
ривает лишение свободы на срок до семи лет.
Сотрудниками Самарской таможни в городе
www.customs.gov.ru

Heydәr Əliyev Fondu ilә birlikdә Dövlәt Gömrük Komitәsinin Tibbi Xidmәt İdarәsi "Sağlam Ahıllar" xeyriyyә layihәsinә start verib.
Layihә çәrçivәsindә ilk tәdbir avqustun 26-da Bilgәh qәsәbәsindәki
müharibә vә әmәk әlillәri üçün pansionatda keçirilib.
Tәdbiri giriş sözü ilә açan Dövlәt
Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi, general-mayor Ceyhun
Mәmmәdov bildirib ki, ölkәmizdә
ahıl insanlara dövlәt qayğısı ildәn-ilә
artır, onların sosial vә sağlamlıq problemlәri hәr zaman diqqәt mәrkәzindә
saxlanılır. Bu istiqamәtdә görülәn işlәrә, hәyata keçirilәn layihәlәrә dövlәtimizlә yanaşı, Heydәr Əliyev Fondu da böyük töhfә verir. Bu diqqәt vә
qayğı müharibә vә әmәk veteranları
üçün nәzәrdә tutulmuş bu gözәl pansionatda da açıq-aydın hiss olunur.
Mәn çox şadam ki, bu gün Dövlәt
Gömrük Komitәsinin Tibbi Xidmәt
İdarәsi Heydәr Əliyev Fondunun bu
pansionatın sakinlәri üçün keçirdiyi
xeyriyyә aksiyasına qoşulub.
İdarә rәisi qeyd edib ki, tәdbirә
tabeliyimizdә olan Mәrkәzi Gömrük
Hospitalının yüksәkixtisaslı hәkimlәr
briqadası cәlb edilib. Mәqsәdimiz
ahıl insanları müayinә etmәk, onlarda
olan xәstәliklәrin erkәn aşkarlanmasına vә qarşısının alınmasına kömәklik göstәrmәkdir. "Sağlam Ahıllar"
layihәsi il boyu mütәmadi olaraq bu
pansionatda davam etdirilәcәk.
Çıxışının sonunda DGK Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi Ceyhun Mәmmәdov fürsәtdәn istifadә edәrәk Heydәr
Əliyev Fondunun prezidenti, Azәrbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti xanım Mehriban Əliyevanı
ad günü münasibәti ilә tәbrik edib,
ona möhkәm cansağlığı, uzun ömür vә şәrәfli
işlәrindә uğurlar arzulayıb. İdarә rәisi hәmçinin tabeliyindә olan tibb personalı vә Mәrkәzi
Gömrük Hospitalında COVID-19 xәstәliyindәn müalicә almış şәxslәr adından Mehriban
xanım Əliyevaya ölkәdә koronaviruslu xәstәlәrin müalicәsi üçün tibb müәssisәlәrindә yaradılmış şәrait vә imkanlar üçün dәrin tәşәkkürünü bildirib.
Mәrkәzi Gömrük Hospitalının Poliklinika
şöbәsinin rәisi, kardioloq Tamilla Əliyeva, invaziv kardioloq Emin Hacıbalayev, damar cәrrahı Sәbuhi Dadaşov, oftalmoloq Ülfәt Cәfәrova, USM hәkimi Günay Əhmәdova pansionatın yaşlı sakinlәrini müayinә edib, onlara tibbi
mәslәhәt verib, lazım olan müalicәlәri tәyin
ediblәr. Tәdbir çәrçivәsindә hәkimlәr briqadası tәrәfindәn pansionatın 150-yә yaxın sakini kardioloji, oftalmoloji, doppler vә ultrasәs
müayinәlәrindәn keçib.
Pansionatın direktoru Samirә Musayeva vә
pansionatın sakinlәri bu cür xeyirxah aksiya-

nın keçirilmәsinә görә Heydәr Əliyev Fondunun prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya vә
Dövlәt Gömrük Komitәsi Tibbi Xidmәt İdarәsinin rәisi Ceyhun Mәmmәdova dәrin minnәtdarlığını bildiriblәr.
Pansionatın direktoru Samirә Musayeva bildirib ki, "Sağlam Ahıllar" xeyriyyә layihәsinin
hәyata keçirilmәsi burada ahılların özlәrini
qayğı, dәstәk mühitindә hiss etmәlәri vә sağlamlıqlarının qorunması baxımından böyük
әhәmiyyәt kәsb edir. "Sağlam Ahıllar" tibbi
müayinә tәdbiri ahıl insanlar üçün ilk növbәdә
çox böyük mәnәvi dәstәkdir. Bu cür tәdbirlәrin hәr biri ahıl insanlarda sonsuz sevinc vә
fәrәh hissi yaradır. Onlar bir daha dәrk edirlәr
ki, heç dә hәyatda tәnha deyillәr, Azәrbaycan
dövlәti daim onların himayәdarıdır vә onların
yanındadır.
Tәdbirin sonunda Heydәr Əliyev Fondu tәrәfindәn pansionat sakinlәrinә hәdiyyәlәr tәqdim olunub vә tәdbir xatirә fotosunun çәkilmәsi ilә yekunlaşıb.

Qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәri davam edir
Azәrbaycan gömrük orqanları gömrük hüquqpozmalarına, elәcә dә qaçaqmalçılıq hallarına qarşı mübarizә tәdbirlәrini davam etdirir.
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları
ölkә әrazisinә qanunsuz yolla gәtirilәn külli miqdarda aksiz markasız siqaretlәrin realizә edilmәsinin qarşısını alıblar. Baş İdarәnin Əmәliyyat vә
Tәhqiqat İdarәsinin Əmәliyyat şöbәsinә Bakı
şәhәri, Suraxanı rayonu, Əmircan qәsәbәsi әrazisindә yerlәşәn mәnzilin qarajında aksiz markası olmayan siqaretlәrin saxlanılmasına vә hәmin
әrazidәn Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının
idarә etdiyi “Hyundai Tucson” markalı avtomobillә daşınmasına dair әmәliyyat mәlumatı daxil
olub. Mәlumat tәsdiqini tapdıqdan sonra yaradılmış әmәliyyat qrupu hәmin әrazidә әmәliyyataxtarış tәdbirlәri hәyata keçirib. Baxış zamanı
qarajda vә avtomobilin yük yerindә Azәrbaycan
Respublikasının aksiz markası ilә markalanmayan 176.200 әdәd müxtәlif adda siqaret aşkarlanıb.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
әmәkdaşları külli miqdarda xarici valyutanın ölkәnin gömrük sәrhәdindәn bәyan etmәdәn keçirilmәsinә cәhdin qarşısını alıblar. Bakı-İstanbul
aviareysilә gedәn sәrnişin gömrük nәzarәti zonasına daxil olarkәn xarici valyutanı gömrük orqanına әvvәlcәdәn şifahi, yazılı, elektron formada
bәyan etmәyib. Ona mәxsus baqaj rentgen apa-
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ratından keçirilәrkәn monitorda şübhәli predmetlәrin tәsvirlәri müşahidә edilib. Çantaya tәkrar baxış zamanı baqajın içәrisindәki paketdә
olan 1 cüt ayaqqabı, gödәkcә vә paltarların arasında olan kisәnin içәrisindә ümumilikdә 42.600
ABŞ dolları aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin “Qırmızı
Körpü” gömrük postunda xeyli miqdarda siqaretlәrin gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәrәk ölkә
әrazisinә keçirilmәsi cәhdinin qarşısı alınıb.
Gürcüstan istiqamәtindәn gәlәn Azәrbaycan
Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi “Kamaz”
markalı yük nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb vә yoxlama zamanı avtomobilin ehtiyat tәkәrinin içәrisindә ümumilikdә 20.320 әdәd müxtәlif markalı
siqaretlәr aşkar edilib.
* * *
Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә tәhqiqat şöbәsinә daxil olan mәlumat әsasında, Rusiya Federasiyasından “Samur” gömrük postunun idxal gömrük nәzarәti xәttinә daxil
olan Azәrbaycan Respublikası vәtәndaşının idarә etdiyi “Mercedes Benz C 180” markalı avtomobil saxlanılıb. Nәqliyyat vasitәsi rentgen aparatında yoxlanılarkәn arxa oturacağın vә yük
yerindәki örtüklәrin arxasındakı boşluqlarda
gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn müxtәlif adda
2830 әdәd hәb, 590 ampul dәrman preparatı,
dәrman preparatı üçün 90 әdәd boş qutu vә plastik qab aşkarlanıb.
* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmә-
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liyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat
әsasında, İran İslam Respublikasından gәlәn
Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşı Astara
gömrük postunda saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı
vәtәndaş üzәrindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirib. Lakin şәxsi yoxlama zamanı onun daxili orqanlarında narkotik vasitә gizlәtdiyi ehtimal edilib vә
o, müayinә üçün Astara Mәrkәzi Rayon Xәstәxanasına aparılıb. Rentgen müayinәsi zamanı
vәtәndaşın düz bağırsağında 2 әdәd bükümdә
qablaşdırması ilә birgә çәkisi 22 qram olan psixotrop maddә - metamfetamin, 51 әdәd üzәrindә “M40” yazısı olan “metadon” hәbi aşkarlanıb.
Qeyd edәk ki, metadon “Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә dövriyyәsi mәhdudlaşdırılan
narkotik vasitәlәrin II Siyahısı”na, metamfetamin isә “Azәrbaycan Respublikasının әrazisindә
dövriyyәsi qadağan edilmiş psixotrop maddәlәrin I Siyahısı”na daxildir.
* * *
Bakı Baş Gömrük İdarәsinin әmәkdaşları
xeyli miqdarda aksiz markasız siqaretlәrin vә
müxtәlif növ alkoqollu içkilәrin realizә edilmәsinin qarşısını alıblar. Baş İdarәnin Əmәliyyat
vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat
әsasında, Bakı şәhәri, Binәqәdi rayonu әrazisindә yerlәşәn mәnzildә mәhkәmәnin qәrarı
ilә әmәliyyat-axtarış tәdbirlәri hәyata keçirilib.
Baxış zamanı hәmin mәnzilin yataq otağında
Azәrbaycan Respublikasına mәxsus aksiz markası ilә markalanmayan 46.100 әdәd müxtәlif
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adda siqaret, mәnzilin eyvanında isә 25 әdәd
hәr biri 1 litr olmaqla müxtәlif markalı spirtli
içkilәr aşkarlanıb.
* * *
Hava Nәqliyyatında Baş Gömrük İdarәsinin
әmәkdaşları mobil telefonların Azәrbaycan Respublikasının gömrük sәrhәdindәn qanunsuz yolla keçirilmәsi cәhdinin qarşısını alıblar. Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinә daxil olan mәlumat
әsasında, Moskva-Bakı aviareysilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının vәtәndaşları nәzarәtә
götürülüb. Hәmin şәxslәr “Yaşıl kanal” buraxılış
sistemi vasitәsilә gömrük nәzarәt zonasını tәrk
etmәk istәyәrkәn saxlanılıb. Yoxlama zamanı
hәr iki vәtәndaşın qarın nahiyәsindә - kәmәrin
altında, gödәkcәnin cibindә ümumilikdә 16 әdәd
“İphone 11 64GB” markalı mobil telefon aşkarlanıb. Vәtәndaşların birinin çamadanında isә 1
әdәd “İphone 7 64GB” markalı mobil telefon, 26
әdәd qidalandırıcı başlıq, 28 әdәd USB, qulaqlıq, mobil telefon üçün qutu vә onlara aid sәnәdlәr aşkar edilib.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Əmәliyyat vә Tәhqiqat İdarәsinin әmәkdaşları siqaretlәrin qanunsuz yolla ölkә әrazisinә gәtirilmәsinin qarşısını alıblar. Baş İdarәnin “Qırmızı
Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan gәlәn
“Volvo” markalı nәqliyyat vasitәsi saxlanılıb.
Gömrük yoxlaması zamanı avtomobilin yan hissәlәrindә olan ehtiyat alәtlәr sandığının içәrisindә gömrük nәzarәtindәn gizlәdilәn 3400 әdәd
“Marlboro” markalı siqaret aşkar edilib.
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* * *
Cәnub Ərazi Baş Gömrük İdarәsinin Bilәsuvar gömrük postunda İran İslam Respublikasından piyada gәlәn Azәrbaycan Respublikası
vәtәndaşının özü ilә gәtirdiyi әl yüklәri rentgen
aparatından keçirilәn zaman monitorda şübhәli
predmetlәrin tәsviri görünüb. Vәtәndaş sorğusual zamanı ona mәxsus bağlamalarda gömrük
nәzarәtindәn gizlәdilәn, mütlәq bәyan olunmalı
hәr hansı predmetin, o cümlәdәn narkotik vasitәlәrin, psixotrop maddәlәrin olmadığını, әl
yüklәrindә müxtәlif әrzaq malları vә sarmaşıq
dibçәyinin olduğunu bildirib. Lakin yoxlama
zamanı içәrisindә 2 әdәd sarmaşıq dibçәyi olan
bağlamada ümumi çәkisi 136 qram olan narkotik vasitә - heroin aşkarlanıb.
* * *
Qәrb Ərazi Baş Gömrük İdarәsi Əmәliyyat
vә Tәhqiqat İdarәsinin mәlumatı әsasında,
“Qırmızı Körpü” gömrük postunda Gürcüstandan “Ford Focus” markalı nәqliyyat vasitәsilә gәlәn Azәrbaycan Respublikasının
vәtәndaşı saxlanılıb. Sorğu-sual zamanı o, idarә
etdiyi avtomobildә gömrük nәzarәtindәn
gizlәdilәn vә bәyan edilmәyәn hәr hansı predmetin olmadığını bildirsә dә, yoxlama zamanı
nәqliyyat vasitәsinin oturacaqlarının altında 3
әdәd “Redmi Note 8”, 1 әdәd “Redmi 8A”, 1
әdәd “Samsung Galaxy A20S” vә 2 әdәd “Samsung Galaxy A20” markalı mobil telefonlar aşkarlanıb.
Bütün faktlarla bağlı araşdırma aparılır.
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