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Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası (AmCham) Azərbaycanda biznes maraqlarını
dəstəkləyən özəl, qeyri-kommersiya biznes assosiasiyasıdır. 1996-cı ildə yaradılmış
AmCham ən aktiv biznes assosiasiyası olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün
sektorlarında fəaliyyət göstərən 280-dən çox şirkəti özündə birləşdirir. Palata bütünlüklə
xarici investisiyaların 80%-ni və yerli investisiyaların əhəmiyyətli hissəsini təmsil edir.
Əsas məqsədi Azərbaycanda biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması və hökumət ilə
özəl sektor arasında körpü rolunu oynamaqdır. 12 aprel 2016-cı il tarixində Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev AmCham nümayəndə heyətini şəxsən
qəbul etmişdir. Baş tutmuş görüş cənab prezidentin ölkəmizdəki biznes ictimaiyyətinə
olan qayğısının növbəti göstəricisi olmaqla, AmCham üzvlərinə çox böyük qürur hissi
bəxş etmiş və Azərbaycanın bütöv biznes icmasını hədsiz fərəhləndirmişdir.
Hər iki ildən bir, AmCham üzvlərinin rəyi əsasında Azərbaycanda biznes mühitinin, və
müvafiq olaraq, bütövlükdə ölkəni gücləndirə biləcək dəyişikliklərə dair ümumi fikri
təmsil edən Ağ Sənəd hazırlayır. AmChamın İcra Komitəsi və Direktorlar Şurası, Komitə
sədrləri və böyük sayda üzvləri bu Ağ Sənədin hazırlanmasında iştirak etmişdirlər.
Ağ Sənəd iki hissədən ibarətdir – Sənəddə qeyd edilən təklifləri müxtəsər formada əhatə
edən birinci hissə (“Giriş”) və həmin təklifləri daha təfərrüatlı şəkildə ehtiva edən ikinci
hissə (“Təkliflər”).
Uzun müddət ərzində toplanmış və qiymətləndirilmiş məlumatlara əsaslanaraq, biz, 
ölkəmizin biznes mühitinin daha da inkişaf etdirilməsinə xidmət edəcək aşağıdakı
məsələləri vurğulamaq istərdik:

1. Lombard və icarə haqqında qanunların qəbul edilməsi;
2. Əmanətlərin sığortalanması üzrə uzunmüddətli strategiyanın elan edilməsi;
3. COVID-19-un iqtisadiyyata mənfi təsiri nəzərə alınmaqla əks-dövri tənzimləmənin 

qəbul edilməsi;
4. Ödəmə kartlarının verilməsi və istifadəsinə dair Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankının qaydalarının təkmilləşdirilməsi;
5. Mobil operatorların hesabat qurumu kimi qəbul edilməsi;
6. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi;
7. “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun təkmilləşdirilməsi;
8. “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun təkmilləşdirilməsi;
9. “Məhkəmələr və Hakimlər haqqında” Azərbaycan Repsublikasının Qanununun 

təkmilləşdirilməsi;
10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi;
11. Depozit qutuları ilə bağlı yaranan münasibətləri tənzimləyən normativ bazanın 

yaradılması;
12. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Qanununun təkmilləşdirilməsi;
13. “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanununun təkmilləşdirilməsi;
14. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununun təkmilləşdirilməsi; 
15. Rəqəmsal inkişaf strategiyası;
16. Startapların inkişafına töhfə verən tədbirlər;
17. Yerli texnoloji həll və innovasiyaların milli reyestrinin yaradılması;

Giriş
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18. Rəqəmsal mühitin normativ tənzimlənməsi;
19. Avropa İttifaqının Ümumi Məlumatın Mühafizəsi Qaydalarının tətbiqinin təmin 

edilməsi;
20. “Qablaşdırma və Qablaşdırma Tullantıları haqqında” Qanun layihəsinin 

təkmilləşdirilməsi;
21. Əmək Məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi;
22. İşçilərin ezamiyyətə göndərilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi;
23. Vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması;
24. Hakimlərin və məhkəmələrin ixtisaslaşması;
25. Dövlət orqanları ləğv edilərkən hüquq varisliyi;
26. Dövlət satınalmaları qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi;
27. Dövrü iqtisadiyyat konseptinin milli iqtisadiyyata inteqrasiya edilməsi;
28. Azərbaycan istehsalı məhsullarının və xidmətlərinin beynəlxalq bazarlara girişini 

təmin etmək üçün beynəlxalq standartların biznes proseslərinə inteqrasiya edilməsi;
29. Bizneslərin dayanıqlı inkişaf prinsipləri istiqamətində anlayış və biliklərinin 

dəyərləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi;
30. İdxal-ixrac əməliyyatları ilə bağlı məsələlər;
31. Əmək haqqı ödənişlərindən tutulmalar;
32. Əlavə dəyər vergisi ilə bağlı məsələlər;
33. Mənfəət vergisi ilə bağlı məsələlər;
34. Vergi inzibatçılığına dair məsələlər;
35. Hava nəqliyyatının liberallaşdırılması təcrübəsi;
36. Vizadan azad olunma və miqrasiya məsələləri;
37. Turizm infrastrukturuna giriş və ondan istifadənin təkmilləşdirilməsi; və s.

Yuxarıda sözügedən məsələlərə dair ətraflı şərh və tövsiyələr bu sənədin qalan hissəsində
əks olunmuşdur.

AmCham Azərbaycanda həyata keçirilən islahatları daim dəstəkləyir və bütün üsul və
vasitələrlə aparılan islahatlar barədə mütəmadi olaraq həm üzvlərini, həm də beynəlxalq
ictimaiyyəti məlumatlandırmağa çalışır. Qeyd etmək lazımdır ki, AmCham 2018-
ci ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən böyük investorlar və transmilli şirkətlərin
iştirakı ilə ABŞ-a “Door-Knock” missiyası təşkil etmişdir ki, bu səfərin əsas məqsədi
ABŞ Konqresinin üzvləri və yüksək səviyyəli hökumət nümayəndələri ilə görüşlər
keçirərək həmin şəxsləri Azərbaycanın mövcud iqtisadi vəziyyəti, biznes imkanları və
investorlar üçün mövcud olan əlverişli şərtlər barədə məlumatlandırmaq olmuşdur. Səfər
çərçivəsində keçirilmiş görüşlərdə, həmçinin, Azərbaycanla bağlı “Doing Business”
və “Global Competitiveness” hesabatlarında baş vermiş müsbət dəyişikliklər barədə
ətraflı informasiya verilmiş, ölkədə aparılan davamlı islahatlar barədə ətraflı məlumatlar
paylaşılmışdır.

AmChamın əsas missiyası biznesin inkişafına və iqtisadi artıma xidmət edəcək daha
təkmil kommunikasiya və qanunvericiliyi dəstəkləməkdir. Hesab edirik ki, hökumət
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bu Ağ Sənəddə təqdim olunan təşəbbüslərin həyata keçirilməsində maraqlı olduğu 
təqdirdə, AmCham bu prosesə öz dəstəyini verə bilər. AmCham ölkəmizdə sahibkarlığın
inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən layihələri yaxından izləyir və böyük
rəğbətlə qarşılayır. İnanırıq ki, bu kompleks tədbirlər davamlı xarakter daşıyacaqdır.
Üzvlüyümüzün geniş əhatəsini nəzərə alaraq, Palatamızın dialoqun aparılması üçün əla
platforma olduğunu hesab edirik. Bundan əlavə, üzvlərimiz və üzvü olduğumuz Amerika
Ticarət Palataları Assosiasiyası vasitəsilə biz dünya miqyaslı qabaqcıl təcrübələrə və
problemlərin həll yollarına çıxışa malikik. Təşkilat olaraq, biz ölkənin inkişafı üçün istər
icra, istərsə də qanunvericilik səylərinə yardım etməyə hazırıq.

AmCham üzvləri tərəfindən Ağ Sənəd çərçivəsində hazırlanmış təkliflərin həyata 
keçirilməsi ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatlara növbəti töhfə olacaq və Azərbaycandakı
işgüzar mühitin inkişafına yeni təkan verəcəkdir.

Giriş
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1. Lombard və icarə haqqında qanunların qəbul edilməsi

•  Lombard:
2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı ilə “Lombard 
fəaliyyətləri üçün xüsusi icazələrin verilməsi haqqında Qaydalar”ın ləğv edilməsindən 
sonra qanunvericilik bu fəaliyyət növü üçün tələbləri, nəzarət mexanizmlərini və nəzarət 
orqanını müəyyən etmədiyindən bu sahədə problemlər artmışdır. 

• Lizinq:
Azərbaycanda lizinq müqavilələri hazırda Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 
ilə tənzimlənir və bununla bağlı ayrıca qanun yoxdur. Prezidentin 2016-cı il tarixli 
fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak 
mallarının istehsalına dair” Strateji Yol Xəritəsi təsdiq olunmuş, həmçinin, icarə haqqında 
qanun layihəsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Beləliklə, lombard müəssisələrinin hüquq və öhdəliklərini tənzimləyən normaların, habelə 
bu sahədə nəzarət mexanizmlərinin olmaması vətəndaşların hüquqlarının pozulması və 
digər mənfi hallara gətirib çıxara bilər. Eyni zamanda, tənzimləmədə qeyri-bərabərlik 
digər maliyyə bazarı iştirakçıları (banklar, bank olmayan kredit təşkilatları və s.) üçün 
ədalətsiz rəqabət mühiti formalaşdırır.

Tövsiyə:
Yuxarıda sadalanan faktlar müvafiq fəaliyyətlərin icrası ilə əlaqədar norma və nəzarət 
mexanizmini müəyyən edən lombard və lizinq fəaliyyətlərini tənzimləyən vahid 
qanunların qəbul edilməsini zəruri edir. Həmçinin, sektora nəzarət, kredit verilməsi 
anlayışı və hesabat tələbləri, müştəri məlumatlarının toplanması bu kimi təşkilatların 
ölkədə fəaliyyətinin daha şəffaf hala gəlməsinə xidmət edəcəkdir.

2. Şəxsin razılığı ilə bank sirlərinin ötürülməsi

“Banklar haqqında” Qanunun 41-ci maddəsində bank sirləri haqqında məlumatlar 
yer alır. Həmin maddənin 1-ci bəndinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsinə müvafiq olaraq bank bank hesabı, hesab əməliyyatları və balanslar, eləcə də 
müştəri, müştərinin adı, ünvanı və rəhbərlər haqqında məlumatların məxfiliyinə zəmanət 
verir. Lakin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə (Maddə 967) və “Banklar 
haqqında” Qanuna (Maddə 41) əsasən gizlilik təşkil edən məlumatlar nəinki yalnız 
müştərilərə və onların nümayəndələrinə, həmçinin, kənar auditorlara, maliyyə nəzarəti 
qurumuna və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına təqdim edilir. Bu məlumatlar 
cinayət işinin tədqiqatı, müştərinin puluna və əmlakına bank tərəfindən əl qoyulması 
ilə əlaqədar qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarı əsasında dövlət qurumlarına və onların 
əməkdaşlarına təqdim edilə bilər. Bununla yanaşı, banklar bu məlumatları kartların emal 
mərkəzinə, dövlət fondlarına da təqdim edir. Bu hüquqi tələblər problemli kreditlərin 
satışını da məhdudlaşdırır. 

Tövsiyə:
“Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunun 5-ci maddəsinə əsasən fərdi məlumatlar aid 
olduğu şəxsin razılığı ilə üçüncü tərəflərə ötürülə bilər. Bu baxımdan, eyni yanaşmanın 
bank gizliliyinə də tətbiqi qanunvericilik və problemli kreditlərlə bağlı uyğunsuzluğun 
aradan qaldırılmasında, daha sabit bankçılıq sisteminin yaradılmasında öz müsbət rolunu 
oynayacaqdır.

Bank, Maliyyə və Sığorta
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3. Geri alınmış əmlakın satışına görə ƏDV

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 3-cü maddəsi vergilərin müəyyən 
edilməsi və tutulması prinsiplərini müəyyən edir. Bu prinsiplərə əsasən vergitutma ədalətli 
olmalı, həmçinin vergi sistemi sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətlərini təşviq etməlidir. 
ƏDV-dən azad olan əməliyyatlar Məcəllənin 164-cü maddəsində qeyd olunmuşdur. 
Həmin maddə həm də maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar malların təqdim 
edilməsi üçün şamil olunur.
Məcəllənin 164, 13.2.14 və 13.2.10-cu maddələri birlikdə nəzərə alınmaqla borc təminatı 
olan daşınmaz əmlakın bankın balans vərəqəsinə ötürülməsi maliyyə xidməti hesab 
olunur və bu əmlakın bank tərəfindən digər şəxsə satışı ƏDV-dən azad olmalıdır. Bununla, 
bank qanunvericilik üzrə yaranmış öhdəlik fonunda birmənalı olaraq bu aktivləri özünün 
balans vərəqəsində nəzərdən keçirir və mümkün qədər qısa müddətdə onu satır.

Tövsiyə:
Yuxarıda qeyd olunmuş vəziyyətə əsasən 18 % ƏDV tələbi geri qaytarılmış aktivlərin 
satışı təqdirində banklar üçün istisna olunması tövsiyə olunur.

4. Əmanətlərin sığortalanması üzrə uzunmüddətli strategiyanın elan edilməsi

Qısamüddətli müzakirələr istehlak davranışına qeyri-müəyyənlik, banklara isə yalnız 
qısamüddətli maliyyə vəsaiti gətirir. Nəticədə, uzunmüddətli layihələrə investisiya 
qoyuluşu banklar üçün çətinləşir. Bunları nəzərə alaraq, “Əmanətlərin tam sığortalanması 
haqqında” Qanuna düzəliş edilmişdir və həmin düzəlişə əsasən əmanətlərin sığortalanması 
müddəti 4 dekabr 2020-ci ilədək olmaqla daha 9 ay müddətinə uzadılmışdır. 

Tövsiyə:
Həll yolu olaraq bank müştəriləri və istehlakçılar öz əmanətlərini banklarda yerləşdirmək 
üçün gələcəklə bağlı etimada və aydın təsəvvürə malik olmalıdırlar. Bunu nəzərə 
alaraq Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına tövsiyə olunur ki, əmanətlərin 
sığortalanması ilə bağlı uzunmüddətli strategiyanın müddəti uzadılsın və ya yenisi 
hazırlansın.

5. Tənzimləyici orqanların təyinatı ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsi və digər qanunlar arasında uyğunsuzluq

Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsinə əsasən əmək 
müqavilələri konkret və ya qeyri-müəyyən müddətə bağlanılır. Eyni maddənin 5-ci 
bəndində qeyd olunur ki, müddətli əmək müqaviləsi fasiləsiz olaraq 5 ildən çox davam 
etdiyi təqdirdə qeyri-müəyyən müddətli müqavilə hesab olunur. Bununla belə, Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 107-7.4-cü maddəsinə əsasən səhmdar cəmiyyətinin 
direktorlar şurasının (İdarə Heyəti) üzvləri 3 ildən çox olmayan müddətə ümumi 
yığıncaqda seçilir. Eyni formada, “Banklar haqqında” Qanunun 26.2-ci maddəsində qeyd 
olunur ki, İdarə Heyətinin üzvləri bankın səhmdarlar yığıncağında 3 ildən çox olmayan 
müddətə seçilir və həmin şəxslər ikinci müddət olaraq növbəti 3 il üçün təkrar seçilmək 
hüququna malikdir. Əmək Məcəlləsinin 45.5-ci maddəsinə istinadən onlar öz vəzifələrini 
qeyri-müəyyən müddətə icra edə bilərlər. 
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Tövsiyə:
Vəzifədə qalma müddətini müəyyən edən Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinin 45-ci maddəsinin beşinci bəndi və digər qanunvericilik aktlarının 
(Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Banklar haqqında” Qanun, “Sığorta 
fəaliyyəti haqqında” Qanun) tətbiqi ilə bağlı ziddiyyət mövcuddur. Bu ziddiyyətin aradan 
qaldırılması üçün Əmək Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi zəruridir.

6. COVID-19-un iqtisadiyyata mənfi təsiri nəzərə alınmaqla əks-dövri 
tənzimləmənin qəbul edilməsi

COVID-19 situasiyası və karantin tədbirləri iqtisadiyyatın müxtəlif seqmentlərinə 
mənfi təsir göstərmişdir. Bunun nəticəsində bir çox biznes subyektləri hələ də fəaliyyət 
göstərmir və onların bərpası üçün uzun müddət tələb olunur. İqtisadiyyatın bu vəziyyəti 
bank sektorunda da özünü göstərmişdir. Belə ki, biznes subyektlərinin ödəmə qabiliyyəti 
pisləşməkdədir. Hazırkı vəziyyət və növbəti il üzrə gözləntilərin mənfi olması nəzərə 
alındıqda, əks-dövri tənzimləmə iqtisadiyyatın bundan sonrakı inkişafında banklara 
dəstək ola bilər.

Tövsiyə:
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının yuxarıda sadalanan məsələlərlə əlaqəli 
ehtiyatlar və kapital tələbləri ilə bağlı orta müddətli tənzimləmənin yumşaldılması 
strategiyasına malik olması tövsiyə olunur.

7. Ödəmə kartları bazarı

Son onillikdə Azərbaycanda ödəmə kartları seqmenti dinamik olaraq inkişaf edir. 2010-
cu ildən bəri ödəmə kartlarının sayı iki dəfə artaraq 8,7 milyona çatmışdır. Ödəmə kartları 
vasitəsilə həyata keçirilən əməliyyatların sayında isə 3,5 dəfə artım müşahidə olunmuşdur. 
Bu cür artıma baxmayaraq ödəmə kartları seqmenti rəqib bazarlarla müqayisədə inkişaf 
baxımından hələ də geri qalmaqdadır. Bazarın tutumuna gəldikdə isə, hər 100 nəfərə 
orta hesabla 87 ödəmə kartı verilmişdir. Bu göstərici Gürcüstanda 181, Rusiyada 197, 
Qazaxıstanda isə 220-dir. İnfrastrukturun münasiblik səviyyəsi də olduqca aşağıdır. Belə 
ki, hər 100 min nəfərə düşən bankomat (ATM) və POS terminalın orta sayı müvafiq 
olaraq 26 və 542-dir. Bu göstərici Gürcüstan üçün 71 və 1818, Qazaxıstan üçün 66 və 
995, Rusiya üçün isə 132 və 2090 ədəd təşkil edir. Digərləri ilə yanaşı, bu şərtlər nağd 
vəsaitin çıxarılmasının Azərbaycanda ödəmə kartları ilə əməliyyatlarının böyük hissəsi 
olmaqda davam etməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə ki, bu əməliyyatlar 2020-ci ilin birinci 
yarısı ərzində ümumi əməliyyatların 75%-ni təşkil etdiyi halda, Qazaxıstanda bu göstərici 
38%, Rusiyada 29%, dünya üzrə isə 14% təşkil edir.

Tövsiyə:
Yuxarıda müzakirə olunan məsələlərin fonunda hökumət, tənzimləyici orqanlar və 
bazar iştirakçıları kartların emalı infrastrukturunun inkişafına dəstək məqsədilə əlavə 
səylər göstərməli, habelə kartların bütöv əhali üçün ödəmə metodu kimi əlçatanlığının 
artırılması məqsədilə ölkənin maliyyə bazarında müvafiq kart məhsulları ilə bağlı 
təklifləri gücləndirməlidir. Xüsusilə banklar bankomat və POS terminalların əlçatanlığını 
əhəmiyyətli dərəcədə artırmalıdır. Digər mühüm bir məsələ isə odur ki, xüsusilə 2020-
ci ilin birinci yarısında və post-pandemiya dövründə POS terminalların sayının kəskin 
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(-18%) azalmışdır. Bu şəraitdə konkret seqmentlər üzrə ödəmə kartlarının təşviqi 
məqsədilə kartların emalı ödənişləri, eləcə də mübadilə faizi və əldə etmə haqqının 
tənzimlənməsi məqsədəuyğun olar.

8. Qüvvədə olan qanun və normaların təkmilləşdirilməsi

Hazırda “Banklar haqqında” Qanun və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi də 
daxil olmaqla ödəmə kartları biznes seqmenti ilə bağlı qanun və normalar köhnəlmişdir, 
burada bəzi çatışmazlıqlar və boşluqlar mövcuddur. Əsas boşluqlara kibercinayətkarlıq, 
kiberhücum, kompüter saxtakarlığı, internet və e-ticarət fırıldaqçılığı, zərərli proqramlar 
kimi kateqoriyaların sadə izahının olmaması aid edilə bilər. Bununla yanaşı, Cinayət 
Məcəlləsində bank hesablarından vəsaitlərin oğurlanması kimi kateqoriyanın izahı verilmir. 
Bu isə öz növbəsində bu kimi tədbirlərlə bağlı cinayətlərin təsnifatını çətinləşdirir. Kart 
sahibləri nöqteyi-nəzərindən saxtakarlıq və digər icazəsiz əməliyyatlar səbəbi ilə qanuni 
müdafiə təmin edən qanun və normaların olmaması ciddi narahatlıq doğurur. Halbuki bu 
cür hüquqi müdafiə inkişaf etmiş bazar iqtisadiyyatı üçün geniş yayılmış bir təcrübədir. 
Misal olaraq ABŞ-da Fair Billing Credit Act və Birləşmiş Krallıqda Pul Vəsaitlərinin 
Elektron Köçürülməsi Aktını göstərmək olar. Yuxarıda sadalanan çatışmazlıq və boşluqlar 
kart sahiblərinin hüquqlarının müdafiəsini təmin etməməklə, ödəmə kartı seqmentinin və 
maliyyə bazarının inkişafına töhfə vermir. Bu baxımdan, müvafiq qanunvericilik mümkün 
qədər tez bir müddətdə təkmilləşdirilməlidir.

Tövsiyə:
a) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə bank hesablarından pul vəsaitlərinin 
oğurlanması, kompüter saxtakarlığı, internet və e-ticarət saxtakarlığı, əlaqədar kiberhücum 
fəaliyyətləri və zərərli proqramlar kimi kateqoriyaların daxil edilməsi;
b) Kart sahiblərinə onların pul vəsaitlərinin icazəsiz əməliyyat və ya fırıldaqçılıq predmeti 
olduğu təqdirdə hüquqi müdafiə təmin edən yeni qanun və normaların tətbiqi.

9. Ödəmə kartlarının verilməsi və istifadəsinə dair Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankının qaydalarının təkmilləşdirilməsi

Ödəmə kartlarının verilməsi və istifadəsinə dair Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 
Bankının 10 iyul 2012-ci ildə təsdiq etdiyi və hazırda qüvvədə olan qaydalara əsasən 
emitent banklardan kartlarla bağlı fırıldaqçılıq hallarının qarşısının alınması üçün 
müəyyən risk tənzimləmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi tələb olunur. Bu tədbirlərə 
ödəmə kartları ilə bağlı şübhəli əməliyyatların real vaxt şəraitində müəyyən edilməsi və 
monitorinqi üçün xüsusi proqram təminatının tətbiqi, müvafiq risklərin idarə edilməsi 
proqramının tətbiqi və daxili proseduralar daxildir. Lakin bu qaydalarda qlobal qabaqcıl 
təcrübələrlə müqayisədə bəzi ciddi çatışmazlıqlar mövcuddur.

Tövsiyə:
Kartlarla bağlı fırıldaqçılıq hallarının qarşısının alınması məqsədilə aşağıdakı tələblərin 
yerinə yetirilməsi xüsusilə zəruridir:

a) Kart sahiblərindən faktiki və ya şübhəli fırıldaqçılıq halları ilə bağlı bildirişlər, habelə 
banklar tərəfindən verilmiş müvafiq cavablar haqqında məlumatlar daxil olmaqla ödəmə 
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kartları və əlaqədar fırıldaqçılıq halları üzrə şübhəli əməliyyatlarla bağlı tənzimləyici 
hesabat tələbləri;
b) Bankın daxilində kart fırıldaqçılığının qarşısının alınması, tənzimləyici hesabat, 
eləcə də kart sahiblərinə verilmiş cavablar kimi sahələr üzrə məsul xüsusi şöbənin təyin 
olunması ilə bağlı tələb;
c) Emitent bank və kart sahibləri arasında beynəlxalq kart şirkətləri, habelə qüvvədə olan 
yerli qanunlar və normalar (bu qeydin 2-ci bəndinə də baxın) tərəfindən təmin olunan 
“öhdəliyin qorunması”nın təmin edilməsi ilə bağlı tələb;
d) Kartlarla bağlı fırıldaqçılıq və müvafiq preventiv tədbirlər (bu qeydin 5-ci bəndinə 
də baxın) üzrə kart sahiblərinin məlumatlılığının artırılmasına yönəlmiş davamlı 
fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı tələb.

10. Mobil bankçılıq

Yerli bankların fərdi istehlakçılar üçün təmin etdikləri mobil bankçılıq tətbiqlərinin 
müşahidəsi onu göstərir ki, autentifikasiya, o cümlədən əməliyyatların təsdiqi və 
icrası proseslərində bəzi ciddi zəifliklər mövcuddur. Biometrik metodlar daxil olmaqla 
çoxfaktorlu autentifikasiya, habelə mobil bankçılıq tətbiqlərinin texniki spesifikasiyaları 
tənzimləyici tələblərin predmeti deyil. Bu isə kart sahiblərinin vəsaitlərinin təhlükəsizliyinin 
zəifləməsinə və kartla bağlı fırıldaqçılıq ilə əlaqədar itkilərə gətirib çıxara bilər.

Tövsiyə:
Müvafiq tənzimləyici qurumlar emitent banklarına öz müştərilərinə ən azı aşağı 
təkmilləşdirmə sahələrinin nəzərə alınması məqsədilə mobil bankçılıq həllərini təmin 
etmələri üçün təlimat verməlidir:

a) Proqram kodlarının təhlükəsizliyinin və müvafiq proqram təminatının təhlükəsizlik 
sertifikatlarının gücləndirilməsi;
b) Biometrik autentifikasiyanın tətbiqi daxil olmaqla məcburi çoxfaktorlu autentifikasiya;
c) Token əsaslı dinamik şifrələrin tətbiqi daxil olmaqla əməliyyata icazə verilməsinin 
gücləndirilməsi.

11. Kart sahiblərinin məlumatlılığının artırılması

Kartlarla bağlı fırıldaqçılıq halları sahəsində maarifləndirmə fəaliyyətləri və məlumatlılığın 
artırılması hazırda ölkənin maliyyə bazarlarında geniş şəkildə təşviq olunmur. Bu sahədə 
ümumi maarifləndirmə və məlumatlandırma səviyyəsi aşağıdır. Bu fəaliyyətlərin məcburi 
olmamasına baxmayaraq, tənzimləyicilər, banklar və əlaqədar assosiasiyalar bu biliklərin 
əhaliyə çatdırılmasında əsas rol oynamalıdır.

Tövsiyə:
Tənzimləyicilər, banklar və əlaqədar assosiasiyalar kart fırıldaqçılığı ilə bağlı məlumatların 
əhaliyə çatdırılması və istehlak hüquqlarının müdafiəsi sahəsində tövsiyələrin verilməsi 
istiqamətində xüsusi səy göstərməlidir. Bu, müvafiq məsələ ilə bağlı əhalinin ümumi 
təhsil səviyyəsi və məlumatlılıq səviyyəsini artıracaqdır.
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12. Kart fırıldaqçılığının monitorinqi və qarşısının alınması

Hazırda kart fırıldaqçılığı, ödəmə kartları ilə icazəsiz əməliyyatlar və digər şübhəli 
kart əməliyyatları mərkəzləşdirilmiş monitorinqlə tənzimlənmir. Bu səbəbdən bazarda 
kart fırıldaqçılığı halları ilə bağlı rəsmi statistika olmamaqla yanaşı, banklar və digər 
bazar iştirakçıları üçün müvafiq məlumatların bildirilməsi, kart fırıldaqçılığı hallarının 
qarşısının alınması səylərinin koordinasiyası və hüquq-mühafizə orqanları ilə əməkdaşlıq 
üçün mərkəzi platforma yoxdur. Kart sahiblərinin sayı milyonlarla olduğundan kart 
fırıldaqçılığı təhdidi sosial önəm daşıyır.

Tövsiyə:
Müvafiq tənzimləyici orqanlar kart fırıldaqçılığı hallarının, ödəmə kartları ilə icazəsiz 
əməliyyatlar və digər şübhəli əməliyyatların monitorinqi və qarşısının alınması ilə bağlı 
mərkəzi funksiyanın təşkilini nəzərdən keçirməlidir. Proqram təminatı həlləri daxil 
olmaqla qüvvədə olan qanun və normalarla bağlı dünyanın qabaqcıl təcrübələri nəzərə 
alınmalıdır. Emitent banklar və digər ödəmə kartı alıcıları monitorinq funksiyasının 
iştirakçıları olaraq istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək məqsədilə kart 
fırıldaqçılığı hallarının ciddi monitorinqi, müvafiq tənzimləyici tədbirlərin hesabatı ilə 
bağlı öhdəlik götürməlidir

13. Mobil operatorların hesabat qurumu kimi qəbul edilməsi

Elektron imzaların tətbiqi bir tərəfdən də rəqəmsal bankçılığın genişlənməsinin qarşısını 
alır. Bunun səbəbi isə çox az insanın elektron imzasının olmasıdır. Elektron imzaların 
məzmunun genişləndirilməsinə və mövcud alətlərdən faydalanmağa ehtiyac var.

Tövsiyə:
a) Mobil operatorların hesabat qurumu olaraq qəbul edilməsi nəticəsində mobil nömrələri 
identifikasiya aləti kimi qəbul etmək mümkündür;
b) Elektron imzaların (OTP) təqdim edilməsi üçün qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi və 
banklara icazə verilməsi zəruridir.

14. Etibarlı mənbə

Müştəri məlumatlarının yoxlanması üçün etibarlı mənbə yoxdur. Banklar tərəfindən 
mövcud resurslardan istifadə qanunda nəzərdə tutulmur. Blokçeyn texnologiyasının 
tətbiqi hələ başlanğıcdır və qanunda nəzərə alınmamışdır.

Tövsiyə:
Müştəri məlumatlarının yoxlanması üçün dövlətin etibarlı mənbələrindən istifadə edilməsi 
məqsədilə qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər edilməli və banklara icazə verilməlidir.

15. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2017-ci il 
tarixli, 422 №-li Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Nəzarət zərfi dövlətə məxsus banklar 
tərəfindən öz vəsaitləri hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsi Qaydası”na 
dəyişikliklərin edilməsi (bank tərəfindən öz vəsaitləri hesabına verilən ipoteka 
kreditinin Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun 
vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditinin şərt və tələblərinə uyğun olması (cavab 
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verməsi) tələbinin istisna edilməsi, o cümlədən bank tərəfindən öz vəsaitləri 
hesabına verilən ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin 
maksimal məbləğinin və həmin kreditlər üzrə illik faiz dərəcələrinin bankın 
səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən müəyyən edilməsi məsələsinin 
çıxarılması və ya bankın digər idarəetmə orqan(lar)ına ötürülməsi)

“Azərbaycan Respublikasında ipoteka kreditləşməsinin bəzi məsələləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 22 iyun 2016-cı il tarixli, 940 №-li Fərmanının 
(bundan sonra – “Fərman”) 9.6-cı bəndinə əsasən nəzarət zərfi dövlətə məxsus banklar 
tərəfindən öz vəsaitləri hesabına ipoteka kreditlərinin, “Azərbaycan Respublikası İpoteka 
və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli 
ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası”nın 3.1-3.3-cü bəndlərində müəyyən edilmiş 
tələblərə uyğun verilməsinin qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə 
razılaşdırmaqla bir ay müddətində müəyyən etmək Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinə həvalə edilmişdir. Fərmana müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2017-ci il tarixli, 422 №-li Qərarı ilə “Nəzarət zərfi 
dövlətə məxsus banklar tərəfindən öz vəsaitləri hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsi 
Qaydası” (bundan sonra – “Qayda”) təsdiq edilmişdir. 

Qaydaya uyğun olaraq, nəzarət zərfi dövlətə məxsus banklar (bundan sonra – bank) 
tərəfindən öz vəsaitləri hesabına ipoteka kreditləri Fərmanla təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına ipoteka kreditinin, 
o cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin verilməsi Qaydası”nın 3.1-3.3-cü bəndləri ilə 
müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməlidir. Həmçinin, həmin Qaydaya əsasən bank 
tərəfindən öz vəsaitləri hesabına verilən ipoteka kreditinin, o cümlədən güzəştli ipoteka 
kreditinin maksimal məbləği və həmin kreditlər üzrə illik faiz dərəcələri Azərbaycan 
Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının Fondun 
vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri üzrə təsdiq etdiyi hədlərə uyğun olaraq bankın 
səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən müəyyən edilməlidir. 
Nəticə etibarı ilə, bank tərəfindən öz vəsaitləri hesabına ipoteka kreditlərinin Azərbaycan 
Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka 
kreditinin şərt və tələblərinə uyğun olması (cavab verməsi) və onunla eynilik təşkil 
etməsi kreditlərin verilməsi (rəsmiləşdirilməsi) zamanı müvafiq gecikmələrə, kreditləşmə 
sahəsində bankın çevikliyinin azalmasına, digər kommersiya banklarının təklif etdiyi və 
bazarda mövcud olan oxşar məhsullara münasibətdə adekvat addımların atılmasında 
müvafiq ləngimələrə və müştəri məmnuniyyətinin azalmasına səbəb olur. 
Bununla belə, Qaydada göstərilən digər məsələ üzrə, yəni qərarın bankın ali idarəetmə 
orqanı olan səhmdarların ümumi yığıncağı tərəfindən qəbul edilməsi təcrübədə bir çox 
çətinliklərin yaranmasına səbəb olur. Belə ki, bankın səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə 
məxsus olmasına baxmayaraq, bank digər kommersiya bankları ilə yanaşı kommersiya 
(sahibkarlıq) fəaliyyəti ilə məşğuldur. Müvafiq Qərarın tələblərinin tətbiq edilməsi, yəni 
kredit üzrə məhsul şərtlərinin ildə bir dəfə növbəti və zəruri olan hallarda növbədənkənar 
ümumi yığıncağa çağırılan Bankın ali idarəetmə orqanı tərəfindən təsdiq edilməsi, rəqabət 
mühitində fəaliyyət göstərən səhmlərin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan bankın digər 
kommersiya banklarına münasibətdə əlavə tənzimlənmə mexanizmi ilə üzləşməsinə, 
müvafiq kredit məhsullarının bazara çıxarılmasında və bazar şəraitinin tələbləri nəzərə 
alınaraq mövcud kredit şərtlərinin dəyişdirilməsində müəyyən ləngimələrə gətirib 
çıxarılmasına səbəb olur. Nəzərə alınmalıdır ki, analoji sahəvi (bank) qanunvericiliyində 
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sözügedən məsələlərin ali idarəetmə orqana çıxarılması nəzərdə tutulmur. Həmin 
məsələlər ya digər idarəetmə orqanları (məs.: bankın idarə olunmasına və işinə nəzarəti 
həyata keçirən orqan – Müşahidə Şurası və ya bankın məsul icra orqanı – İdarə Heyəti) 
tərəfindən, ya da effektivliyin artırılması məqsədilə həmin idarəetmə orqanlarının 
yaratdığı daxili komitələr (məs.: Kredit Komitəsi) tərəfindən müəyyən olunur.

Tövsiyə:
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, habelə kreditlərin verilməsi şərtlərinin dəyişdirilməsi 
sahəsində çevikliyin, banklarda əlverişli rəqabət mühitinin təmin edilməsi məqsədilə 
müvafiq Qaydadan bank tərəfindən öz vəsaitləri hesabına verilən ipoteka kreditinin 
Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına verilən 
ipoteka kreditinin şərt və tələblərinə uyğun olması (cavab verməsi) tələbinin istisna 
edilməsi, o cümlədən bank tərəfindən öz vəsaitləri hesabına verilən ipoteka kreditinin, o 
cümlədən güzəştli ipoteka kreditinin maksimal məbləğinin və həmin kreditlər üzrə illik 
faiz dərəcələrinin bankın səhmdarlarının ümumi yığıncağı tərəfindən müəyyən edilməsi 
məsələsinin çıxarılması və ya bankın digər idarəetmə orqan(lar)ına ötürülməsi tövsiyə 
edilir.

BƏZİ QANUN VƏ NORMALARA DÜZƏLİŞLƏRLƏ BAĞLI TƏKLİFLƏR

1.  Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 158-ci maddəsinə 
dəyişiklik edilməsi

Bəzi hallarda mübahisə predmeti olan əmlakların üzərinə həbs qoyulması iddianın təmin 
tədbiri kimi istənilən və gözlənilən məqsədə çatmağa kifayət etmir. Həbs anlayışının 
qeyri-müəyyən olması və mülki qanunvericilikdə anlayışının dəqiq verilməməsi də 
əksər hallarda praktik olaraq “həbs” qoyulması adı altında hansı tədbirlərin görülməsinin 
müəyyənləşdirilməsində çətinlik yaradır. İcra məmurları tərəfindən əmlak siyahıya 
alınır və mülkiyyətçiyə xəbərdarlıq edilərək onun sərəncamında saxlanılır. Lakin əlavə 
mühafizə təyin edilməsi və ya istifadə nəticəsində amortizasiya olması və ya məhv olması 
ehtimal olunan mübahisə predmetlərinin istifadəsinin qadağan edilməsi və ya hansısa 
həddə məhdudlaşdırılması aparılmır. Hesab edirik ki, iddianın təmin tədbiri qismində 
əlavə təsir və mühafizə tədbirlərinin olması müdafiəçilər üçün mübahisələrlə bağlı daha 
çevik addımlar atmağa şərait yaratmış olacaq və iddianın məqsədlərinə çatmaqda daha 
böyük imkanlar verəcəkdir.

Tövsiyə:

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 158-ci maddəsinin aşağıdakı 
redaksiyada verilməsini təklif edirik:

158.1.1. cavabdehdə və ya digər şəxslərdə olan cavabdehə məxsus əmlak üzərinə həbs 
qoymaq, istifadəsini məhdudlaşdırmaq və ya qadağan etmək.

2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 284-cü 
maddəsinə dəyişiklik edilməsi

Nəzərə alsaq ki, hazırki vəziyyətdə distant şəkildə işləmək daha məqsədəuyğun hesab 
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edilir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 284-
1-ci maddəsinin tələbləri çərçivəsində keçirilən məhkəmə prosesləri distant xarakterlidir, 
kiçik iddialara dair mülki və kommersiya işləri üzrə iddia qiymətinin qaldırılması daha 
da məqsədəuyğundur. Digər tərəfdən də, nəzərə alsaq ki, məhkəməyə verdiyimiz fiziki 
şəxslərə dair iddia tələblərinin bir çoxunun məbləğləri iyirmi min manatdan az olur, təklif 
qəbul edildiyi təqdirdə bu məbləğdə olan kiçik iddialara dair keçirilən proseslərin heç 
birində iştirakımıza zəmin qalmayacaq.
Həmçinin kommersiya mübahislərinə dair işlər üzrə iddia qiyməti iyirmi beş min manat 
müəyyən edilərsə həm bu məbləğdə olan işlərimiz distant xarakterli olar, həmdə uzun 
müddətli məhkəmə mübahisəsi keçirilmədən 30 gün müddətində qətnaməni əldə edə 
bilərik. Bu da çox saylı işlərimizdə distant şəkildə işləməyimizi təmin edəcək. Hər bir 
halda 284-5.4.-cü maddədə də qeyd edildiyi kimi məbləğdən asılı olmayaraq sənəd 
çatışmazlığı olarsa, iş iddia icraatına keçirilə bilər.
Tövsiyə:
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə aşağıdakı 
düzəlişin edilməsini təklif edirik:
Mülki işlər üzrə iddianın qiyməti iki iyirmi min manatdan, kommersiya mübahisələrinə 
dair işlər üzrə iddianın qiyməti on iyirmi beş min manatdan az olan iddialar (kiçik 
iddialar) üzrə işlərə bu fəslə uyğun olaraq sadələşdirilmiş qaydada baxılmasına yol verilir.

3. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin 158-ci maddəsinə 
əlavələr edilməsi

Hesab edirik ki, iddianın təmin tədbiri qismində əlavə təsir və mühafizə tədbirlərinin 
olması müdafiəçilər üçün mübahisələrlə bağlı daha çevik addımlar atmağa şərait yaratmış 
olacaq və iddianın məqsədlərinə çatmaqda daha böyük imkanlar verəcək. Hal-hazırda 
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində iddianın təmin olunması 
üçün tədbirlər nəzərdə tutulmuşdur. Lakin həmin tədbirlər ümumi xarakterli olduğundan 
hesab edirik ki, maddə qeyd etdiyimiz təkliflər formasında daha da konkretləşdirilməlidir.

Tövsiyə:
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinə aşağıdakı qaydada 158.1.8 - 
158.1.10-cu maddələr əlavə edilsin:
158.1.8. mübahisə predmeti olan əmlakın mühafizəsini təşkil etmək üçün həmin əmlaka 
mühafizə təyin etmək;
158.1.9. mübahisə predmeti olan hüquqi şəxs, müəssisə, təşkilat və ya əmlak 
komplekslərinə müvəqqəti idarəçi təyin etmək;
158.1.10. mübahisə predmeti olan hüquqi şəxs, müəssisə, təşkilat və ya əmlak 
komplekslərinə iddiaçının mənafelərinə uyğun nəzarətin həyata keçirilməsi üçün 
iddiaçının nümayəndəsini nəzarətçi qismində təyin etmək.

4. “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi

İcrası birbaşa tələbkarın iradəsindən asılı olan icra vərəqələrinin tələbkarın özündə 
saxlanılması və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq istədiyi vaxt icraya 
yönəldilməsi üçün imkan verilməsini zəruri hesab edirik. İcra vərəqələrinin məhkəmələrdə 
saxlanılmasına zərurət yoxdur, belə ki, hər dəfə yenidən icraya yönəldilmə məhkəmə üçün 
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əlavə vaxt və resurs itkisinə səbəb olur. Əlavə olaraq hesab edirik ki, icra vərəqələrinin 
tələbkarda saxlanılması və qanunvericiliyə müvafiq dəyişiklik edilməklə onun başqa 
şəxslərə satılması mexanizmlərinin də müəyyən edilməsi bu sahədə atılmalı zəruri 
addımdır.

Tövsiyə:

a) Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:
23.1. Tələbin icra edilmədiyi və ya qismən icra edildiyi icra sənədi aşağıdakı hallarda icra 
sənədi üzrə tələbkara qaytarılır.

b) Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:

23.3. İcra sənədinin qaytarılması bu Qanunun 23.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əsaslar 
aradan qalxdıqdan sonra tələbkar icra vərəqəsini də əlavə etməklə müraciət etdikdə 
sənəd yenidən icraya yönəldilir.

Bu qanunun 23.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əsaslar aradan qalxdıqdan sonra tələbkar 
icra qeydinin icrası üçün yenidən aidiyyəti icra qurumuna müraciət edə bilər. Bu hallarda 
icra qurumu icra qeydini icraata qəbul etməli və bu Qanunla nəzərdə tutulan tədbirləri 
görməlidir.
c) Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:

23.7. İcra sənədinin tələbkara (notariusun icra qeydinin isə tələbkara) qaytarılması, avans 
ödəməsinin isə tələbkara qaytarılması barədə icra məmuru tərəfindən qərar qəbul edilir və 
həmin qərar icra qurumunun rəhbəri tərəfindən yoxlanılaraq təsdiq olunur. Tərəflər həmin 
qərardan onun surətini aldıqdan sonra 30 gün müddətində müvafiq məhkəməyə şikayət 
verə bilərlər. 

5. “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əlavənin 
edilməsi

İpoteka predmetinin satışını həyata keçirəcək şəxs ipoteka predmetinə tutmanın 
yönəldilməsi anından asılıdır. Müqaviləyə bu bəndin məcburi qaydada daxil edilməsi 
ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsinin effektivliyini aşağı salır. Belə ki, satışını 
həyata keçirəcək şəxsin ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi zamanı fəaliyyəti iflic 
vəziyyətdə ola, reputasiyası kifayət qədər aşağı düşmüş ola bilər ki, bu da həm ipoteka 
qoyanın, həm də ipoteka saxlayanın mənafeyinə zidd nəticələrlə nəticələnə bilər. Odur ki, 
“İpoteka haqqında” Qanundan qeyd olunan məcburi tələbin çıxarılması zəruridir.

Tövsiyə:
“İpoteka haqqında” Qanunun 10.5-ci maddəsinin birinci cümləsindən “ipoteka predmeti 
açıq bazarda satılarkən satışı həyata keçirməli şəxs” çıxarılsın və həmin cümlə aşağıdakı 
məzmunda dəyişdirilsin: 

10.5. İpoteka müqaviləsində tərəflərin adı və yaşayış yeri (olduqları yer), ipotekanın 
predmeti, onun adı, olduğu yer və eyniləşdirilməsi üçün yetərli olan digər təsviri, əsas 
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öhdəliyin mahiyyəti, ölçüsü (məbləği), əmələ gəlməsi əsasları və icra müddəti, bu 
öhdəliyin əsaslandığı müqavilənin tərəfləri, bağlandığı yer və tarix, həmçinin Qanunla 
müəyyən edilmiş imperativ normalar nəzərə alınmaqla ipoteka saxlayanın tələbinin 
ipoteka predmeti hesabına yönəldilməsi barədə şərtlər, ipoteka predmetinin satış üsulu, 
ipoteka predmetinin ilkin satış qiyməti və ya bu qiyməti müəyyən edəcək müstəqil 
qiymətləndiricilər, ipoteka predmeti açıq bazarda satılarkən satışı həyata keçirməli 
şəxs və ipoteka predmetinin satılmasından əldə olunacaq gəlirlərin bölüşdürülməsi 
qaydası və növbəliliyi, ipoteka qoyanın elektron poçt ünvanı göstərilməlidir. 

6. “İpoteka haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliyin 
edilməsi

Satış üçün hərraca çıxarılan əmlaklar hərrac qurumunun sərəncamında olmadıqca bu 
sahədə ciddi nəticələr gözləmək olmaz. Bu sahədə satışları aktivləşdirmək, prosesi 
sürətləndirmək və optimallaşdırmaq üçün bu formada dəyişikliyə ehtiyac vardır. Belə ki, 
hal-hazırda məhkəmə qərarı ilə hərraca çıxarılan daşınmaz əmlaklara alıcılar tərəfindən 
baxılması imkanı, demək olar, mümkün deyildir. Bu vəziyyətdə isə heç bir alıcı hər hansı 
bir əmlakın alınmasında maraqlı olmayacaqdır.

Tövsiyə:

a) Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:

Maddə 41. İpoteka predmetinin satış üsulları

41.1. İpoteka müqaviləsinə əsasən tutma yönəldilən ipoteka predmeti açıq bazarda və ya 
hərracda, o cümlədən elektron qaydada keçirilən hərracda satıla bilər.
41.2. Məhkəmənin qərarı və ya notariusun icra qeydi əsasında tutma yönəldilməsi proseduru 
icra məmuru tərəfindən “İcra haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 
olaraq həyata keçirilir. İcra məmuru ipoteka saxlayanın və ipoteka qoyanın qarşılıqlı 
razılığına əsasən seçilmiş beş ildən az olmayan daimi fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış 
təşkilata (bundan sonra - hərracın təşkilatçısı) hərracın keçirilməsi barədə sifarişi verir 
və satılacaq əmlakı hərracın təşkilatçısının sərəncamına satış üçün təhvil verir. Bu 
razılıq 5 təqvim günü müddətində əldə edilmədikdə icra məmuru sifarişi “İcra haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq verir.

b) Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:

Maddə 42. Hərracın keçirilmə qaydası

42.1. Hərracın təşkilatçısı icra məmurundan sifarişi aldığı gündən 5 iş günü müddətində 
hərracın keçirilməsinə dair kütləvi informasiya vasitələrində və özünün rəsmi internet 
saytında elan dərc etdirir və bu barədə ipoteka saxlayana və ipoteka qoyana sifarişli poçt 
göndərişi (məktubu) ilə bildiriş göndərir. Elan və bildiriş hərracın keçirilməsinə ən geci 20 
təqvim günü qalmış verilir (göndərilir). Hərrac sifarişin alındığı gündən 30 təqvim günündən 
gec olmayaraq keçirilir. Elanda və bildirişdə hərracın vaxtı, yeri, keçirilmə qaydası, satışa 
çıxarılan ipoteka predmetinin yerləşdiyi ərazi və təsviri, ipoteka predmetinə baxış 
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keçirilmə vaxtı, ilkin satış qiyməti, hərrac addımı (ilkin satış qiymətinin 3 faizindən artıq 
olmamaqla), hərracda iştirak üçün behin məbləği, onun ödənilməsi müddəti və qaydası, 
hərracda iştirak hüququnu əldə etmək üçün sənədlərin siyahısı, habelə alış qiymətinin 
ödənilməsi müddəti və qaydası haqqında məlumat olmalıdır. Hərracın iştirakçısı hərracın 
predmetinin ilkin satış qiymətinin 5 faizi məbləğində beh ödəməlidir.
 
c) Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:

42.1. Hərracın təşkilatçısı icra məmurundan sifarişi aldığı gündən 5 iş günü müddətində 
ipoteka predmetini ipoteka saxlayana ilkin satış dəyəri ilə təklif edir, əgər ipoteka 
saxlayan 10 iş günü ərzində bunu qəbul etməzsə hərracın təşkilatçısı 5 iş günü ərzində 
hərracın keçirilməsinə dair kütləvi informasiya vasitələrində və özünün rəsmi internet 
saytında elan dərc etdirir və bu barədə ipoteka saxlayana və ipoteka qoyana sifarişli poçt 
göndərişi (məktubu) ilə bildiriş göndərir. Elan və bildiriş hərracın keçirilməsinə ən geci 
20 təqvim günü qalmış verilir (göndərilir). Hərrac sifarişin alındığı gündən 30 təqvim 
günündən gec olmayaraq keçirilir. Elanda və bildirişdə hərracın vaxtı, yeri, keçirilmə 
qaydası, satışa çıxarılan ipoteka predmetinin yerləşdiyi ərazi və təsviri, ilkin satış qiyməti, 
hərrac addımı (ilkin satış qiymətinin 3 faizindən artıq olmamaqla), hərracda iştirak üçün 
behin məbləği, onun ödənilməsi müddəti və qaydası, hərracda iştirak hüququnu əldə 
etmək üçün sənədlərin siyahısı, habelə alış qiymətinin ödənilməsi müddəti və qaydası 
haqqında məlumat olmalıdır.
 Hərracın iştirakçısı hərracın predmetinin ilkin satış qiymətinin 5 faizi məbləğində beh 
ödəməlidir 

d) Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:

43.8. İpoteka saxlayan təkrar hərrac baş tutmamış elan edildikdən sonra 30 təqvim 
günü ərzində ipoteka predmetini əldə edə və ya ipoteka predmetinin 6 aydan çox 
olmayan fasilə ilə təkrar satışa çıxarılmasını tələb edə bilər, əgər bundan sonra da 
təkrar hərrac baş tutmamış elan edildikdən sonra 30 təqvim günü ərzində ipoteka 
predmetini əldə etməzsə ipotekaya xitam verilir. 

7. “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa aşağıdakı dəyişikliyin edilməsi

Sorğuların verilməsini və məlumatların əldə edilməsini sürətləndirmək üçün arayış 
formasında məlumatların elektron hökumət portalından əsaslandırılmış sorğu verməklə 
və order əlavə etməklə əldə edilməsi real imkan olduğu üçün hesab edirik ki, bu formada 
dəyişikliyin olması zəruridir. Həmçinin bu vəkil araşdırması üçün geniş imkanlar açmış 
olacaq. Əlavə olaraq hazırki vəziyyətdə bank sirri təşkil edən məlumatların əldə edilməsi 
mümkün olmadığı üçün “Banklar haqqında” Qanuna və “Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti 
haqqında” Qanuna bu formada əlavənin edilməsi də zəruridir.

Tövsiyə:
Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:
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Maddə 15. Vəkilin hüquqları

II. Vəkillər aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:

peşə fəaliyyətini həyata keçirməklə əlaqədar müstəqil araşdırmalar aparmaq, sənəd 
toplamaq, hüquqi yardım göstərmək üçün zəruri olan arayışları və digər sənədləri idarə, 
təşkilat və müəssisələrdən tələb etmək, onlarla tanış olmaq və həmin sənədlərin surətlərini 
çıxarmaq, elektron hökumət məlumat bazasından qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada fərdi məlumatların alınması ilə bağlı əsaslandırılmış elektron sorğular vermək, 
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin məlumatlarının alınması ilə bağlı 
əsaslandırılmış yazılı və ya elektron sorğular vermək, “Banklar haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Bank sirri təşkil edən məlumatların alınması 
ilə bağlı əsaslandırılmış yazılı sorğular vermək; 
xüsusi bilik tələb edən məsələlərin araşdırılması üçün mütəxəssislərdən və ekspertlərdən 
rəy almaq.
 

8. “Məhkəmələr və Hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa aşağıdakı dəyişikliyin edilməsi

Məhkəmə sədri və hakimlərinin texniki və inzibati işlərdən uzaqlaşdırılmasını zəruri 
hesab edirik. Belə ki, məhkəmə aparatının idarə edilməsi və işin təşkili inzibati vəzifə 
olduğu üçün sədr və hakimlər tərəfindən həyata keçirilməməlidir. Çünki bu əlavə iş 
yüklənməsinə səbəb olur. Texniki işlərin idarə edilməsi, məhkəmə aparatının işinin 
təşkili hər bir məhkəmədə aparat rəhbəri tərəfindən həyata keçirilməlidir. Həmçinin, katib 
və köməkçilərin işlərinə nəzarət, iclas protokollarının aparılmasına nəzarət, qərarların 
vaxtında çatıdırlmasına nəzarət, dəftərxana və katiblik işinə nəzarət aparat rəhbərinin 
vəzifəsi olmalı və həmin işlərə və aparatın fəaliyyətinə görə o cavabdeh olmalıdır. Ədalət 
mühakiməsini həyata keçirən hakimlərlə məhkəmə aparatı ciddi şəkildə ayrılmalıdır. 
Hakimlərin qeyd etdiyimiz texniki məsələlərdə, dəftərxana və katiblik işlərində 
çatışmazlıqlara görə cəzalandırılması aradan qaldırılmalıdır. 
Əlavə olaraq qeyd etmək istərdik ki, hakimlər maksimal olaraq texniki və inzibati işlərdən 
uzaqlaşdırılmalı onlar yalnız işləri araşdırmağa və qərarlar verməyə diqqət yetirməlidirlər. 
Bu formada işin məhkəmələrdə təşkili hakimləri əlavə iş yükündən azad edəcək, onların 
daha da müstəqil hərəkət etməsini təmin edərək neqativ halları aradan qaldıracaq.

Tövsiyə:
Qanunun müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:

Maddə 23. Rayon (şəhər) məhkəməsi sədrinin səlahiyyətləri

Rayon (şəhər) məhkəməsinin sədri:
məhkəmədə işin təşkilinə və məhkəmə aparatının işinə rəhbərlik edir, məhkəmədə əmək 
və icra intizamına əməl olunmasını təmin edir;
məhkəmə iclaslarına sədrlik edir, işlərin kargüzarlıq qaydalarına uyğun bölüşdürülməsinə 
nəzarət edir;
məhkəmə aparatı işlərinin işə qəbul və işdən azad edilməsi, mükafatlandırılması və 
intizam qaydasında cəzalandırılması məsələlərini həll edir;
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Ali Məhkəmənin Plenumunda və müvafiq apelyasiya instansiyası məhkəməsinin Rəyasət 
Heyətində rayon (şəhər) məhkəməsində ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi 
vəziyyətinə dair məlumat verir; 
məhkəmə fəaliyyətinin təşkili vəziyyətinin, məhkəmə təcrübəsinin öyrənilməsinə və 
ümumiləşdirməsinə, məhkəmə statistikasının aparılmasına rəhbərlik edir; 
şəxslərin qəbulu, təklif, ərizə və şikayətlərə baxılması sahəsində məhkəmənin işini təşkil 
edir; 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə ona aid edilmiş digər səlahiyyətləri 
həyata keçirir.

9.  Məhkəmələr və Hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
aşağıdakı dəyişikliyin edilməsi

Məhkəmə aparatının rəhbəri vəzifəsinin səlahiyyələtləri genişləndirilməli və o ədalət 
mühakiməsinə müdaxilə etmədən və ora aid olmayan hissədə məhkəmənin tam idarə 
olunmasını həyata keçirməlidir.

Tövsiyə:
Qanuna aşağıdakı qaydada yeni maddə əlavə edilsin:

Maddə 88-1. Məhkəmə aparatının rəhbəri

Rayon (şəhər) məhkəməsinin aparatının rəhbəri:
məhkəmədə işin təşkilinə və məhkəmə aparatının işinə rəhbərlik edir, məhkəmədə əmək 
və icra intizamına əməl olunmasını təmin edir;
işlərin kargüzarlıq qaydalarına uyğun bölüşdürülməsinə nəzarət edir;
məhkəmə aparatı işlərinin işə qəbul və işdən azad edilməsi, mükafatlandırılması və 
intizam qaydasında cəzalandırılması məsələlərini həll edir;
məhkəmə fəaliyyətinin təşkili vəziyyətinin, məhkəmə təcrübəsinin öyrənilməsinə və 
ümumiləşdirməsinə, məhkəmə statistikasının aparılmasına rəhbərlik edir;
şəxslərin qəbulu, təklif, ərizə və şikayətlərə baxılması sahəsində məhkəmənin işini təşkil 
edir;
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə ona aid edilmiş digər səlahiyyətləri 
həyata keçirir.

10. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişikliyin edilməsi

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 87.10-cu maddəsi ilə nəzərdə tutulan 
norma kreditləşmə prosesinə əhəmiyyətli dərəcədə mane olur. Qanun çərçivəsində 
səlahiyyətin ötürülməsi yolu ilə qərarın qəbul edilməsinin icra orqanına həvalə edilməsini 
məqsədəuyğun hesab edirik.

Tövsiyə:
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada 
düzəliş edilsin:
87.10. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin əlli faizindən artıq 
məbləğdə olan əqd xüsusi əhəmiyyətli əqd hesab edilir. Xüsusi əhəmiyyətli əqdin 
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bağlanılması barədə qərar, cəmiyyətin nizamnaməsi ilə başqa qayda müəyyən 
edilməyibsə, cəmiyyətin iştirakçılarının ümumi yığıncağında qəbul edilir.

Xüsusi əhəmiyyətli əqdin bağlanılması barədə qərarın qəbul edilməsi səlahiyyəti 
cəmiyyətin direktorlar şurasına (müşahidə şurasına) və icra orqanına ötürülə bilər. 

11. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişikliyin edilməsi

“Biometrik informasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun olmasını 
nəzərə alaraq vətəndaşlar tərəfindən müqavilələrin imzalanmasının səs yazısı, barmaq 
izi, göz izi ilə imzalanması imkanlarının qanunvericiliyə əlavə edilməsi və bu prosesin 
sürətləndirilməsinə ehtiyac vardır. Belə ki, hal-hazırda əksər mobil cihazlarda bu imkan 
var. Belə olacağı halda vətəndaşa fiziki imza, video konfransla, barmaq izi, göz izi, səslə, 
ASAN imza ilə sənədləri imzalamaq imkanı yaradacağıq və belə olan halda bir neçə 
imkan vermiş olacağıq.

Tövsiyə:
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada 
düzəliş edilsin:

331.3. Əqdlərin bağlanması zamanı mexaniki və ya başqa surətçıxarma vasitələrinin 
köməyi ilə imzanın faksimilesindən, elektron imzadan və ya şəxsi imzanın başqa 
analoqundan istifadə edilməsinə tərəflərin razılaşmasında nəzərdə tutulan hallarda və 
qaydada yol verilir. Elektron və biometrik imzadan istifadə etmə qaydaları qanunvericiliklə 
müəyyən edilir.

12. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişikliyin edilməsi

Hesab edirik ki, elektron sənəd anlayışının elektron müqavilə anlayışına inteqrasiya 
edilməsi mülki dövriyyəyə böyük təkan vermiş olacaq. Belə olanda E-gov bazasında 
ölkə üzrə elektron sənəd dövriyyəsi platforması yaradıla bilər və ya şirkətlərin öz daxili 
elektron müqavilə dövriyyəsinə dair platformaları yaradıla bilər.

Tövsiyə:

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə aşağıdakı qaydada 
düzəliş edilsin:

406.3. Yazılı formada müqavilə tərəflərin imzaladığı bir sənədin tərtibi yolu ilə və ya 
elektron müqavilə layihəsinin, sosial şəbəkə, real vaxt rejimində kommunikasiya 
proqramları və onun əvəzediciləri, elektron poçt və onun əvəzediciləri üzərindən 
mübadiləsi yolu ilə, o cümlədən də dövlət elektron informasiya resurslarında 
yaradılmış şəxsi kabinetindən, habelə poçt, teleqraf, teletayp, telefon, elektron rabitəsi 
və ya sənədin müqavilə üzrə tərəfdən gəldiyini dürüst müəyyənləşdirməyə imkan verən 
digər rabitə vasitəsilə sənədlər mübadiləsi yolu ilə bağlana bilər. 
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13. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişikliyin edilməsi

Mülki-hüquqi xarakterli münasibətlərin həyata keçirilməsi zamanı ortaya çıxan fors-
major vəziyyətlərin tənzimlənməsi üçün fors-majorla bağlı normanın Azərbaycan 
Respublikasının Mülki Məcəlləsinə qaytarılması məqsədəuyğundur.

Tövsiyə:

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə aşağıdakı qaydada maddə əlavə edilsin:

455. Əgər bu Məcəllədə və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, öhdəliyi 
icra etməmiş və ya lazımınca icra etməmiş şəxs lazımınca icranın qarşısıalınmaz 
qüvvənin, yəni həmin şəraitdə fövqəladə və qarşısı alına bilməyən halların nəticəsində 
qeyri-mümkün olduğunu sübuta yetirməsə, məsuliyyət daşıyır. Borclunun kontragentləri 
tərəfindən vəzifələrin pozulması, bazarda lazımi malların olmaması və ya borcluda zəruri 
pul vəsaitinin olmaması bu cür hallara aid deyildir. 

14. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə dəyişikliyin edilməsi

Hal-hazırda veksellərlə bağlı münasibətlər yalnız Azərbaycan Respublikasının Mülki 
Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Mülki Məcəllədə isə yalnız köçürmə vekselinin itməsi, iddia 
tələbləri üzrə müddətlər, köçürmə vekselinin indossamenti tənzimlənir.

Tövsiyə:
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə sadə veksellərə bağlı müddəalar əlavə 
edilsin.

15. Adlı, sənədli qiymətli kağızların uçotunun üçüncü şəxs - vahid depozitari 
tərəfindən aparılması və saxlancının təmin edilməsi

Hal-hazırda adlı, sənədli qiymətli kağızların uçotu depozitar tərəfindən aparılmır. Belə 
ki, bunların uçotu və reyestri aparılmadığından, girov qoyulması kifayət qədər risklidir. 
Qiymətli kağızın sahibi qiymətli kağızın itməsi ilə bağlı elan verə, iddia qaldıra bilər, 
girovun vahid qeydiyyatı aparılmadığından, girov saxlayanın girov hüququ əsaslı risklər 
üzləşir.

Tövsiyə:
Adlı, sənədli qiymətli kağızların uçotunun üçüncü şəxs - vahid depozitari tərəfindən 
aparılması və saxlancının təmin edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulsun.

16. Depozit qutuları ilə bağlı yaranan münasibətləri tənzimləyən normativ 
bazanın yaradılması

Depozit qutuları faktiki olaraq bütün banklar tərəfindən təqdim edilən məhsuldur. 
Bununla bağlı tərəflərin hüquq və vəzifələri, məsuliyyəti isə hal-hazırda tənzimlənmir və 
qanunvericilikdə minimal tələblərə dair boşluqlar mövcuddur.
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Tövsiyə:
Depozit qutuları ilə bağlı yaranan münasibətləri tənzimləyən normativ baza yaradılsın.

17. “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Qanuna dəyişiklik edilməsi

Azərbaycan Respublikasınınnın əksər vətəndaşlarında mobil nömrələrin olmasını nəzərə 
alaraq təklif edirik ki, həmin nömrələr də ASAN imzalara aktivləşdirilsin və vətəndaş 
istənilən poçt, bank, ASAN xidmət mərkəzinə yaxınlaşmaqla imzanı aktivləşdirə bilsin və 
ya ASAN imzanın məsafədən eyniləşdirməklə onlayn qaydada əldə edilməsi mexanizmi 
nəzərdən keçirilsin. 
Əlavə olaraq, OTP (birdəfəlik kod) göndərilən mobil nömrənin müştərinin özünə aid 
olduğu bank tərəfindən eyniləşdirilə bilirsə, müqavilələrin, ərizələrin, müvafiq ödəniş 
sənədlərinin OTP vasitəsilə imzalanması imkanı təmin edilməlidir.

Tövsiyə:
Mobil nömrələrin ASAN imzalara aktivləşdirilməsi, ASAN imzanın məsafədən 
eyniləşdirməklə onlayn qaydada əldə edilməsi mexanizmi müəyyən edilsin və OTP 
elektron imza kimi tanınsın.

18. “Azərbaycan Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının 
aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili Qaydaları”na əlavə edilməsi

Xidmət Mərkəzlərində bəzi hallarda kassanın təşkil edilməsi zərurəti yaranmasına 
baxmayaraq hazırda qüvvədə olan qaydaların tələblərinə uyğun olan formada kassa 
qovşalarının təşkil edilməsi mümkünsüzdür. Cari anda depozit qutularına dair heç bir 
qayda və ya təlimat mövcud deyil. Təklif edirik “Kassa əməliyyatlarının aparılması və 
qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili” Qaydalarına depozit qutularının idarə edilməsinə 
dair də bənd əlavə edilsin.

Tövsiyə:
Müvafiq Qaydalara aşağıdakı qaydada norma əlavə edilsin:

4.6. Bu tələblər qapalı məkanlarda və vətəndaşlara xidmət mərkəzlərində 500 manat 
məbləğinədək mədaxil əməliyyatlarını həyata keçirən kassa qovşaqlarına aid edilmir. 

19. “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanuna dəyişiklik edilməsi

Təcrübə göstərir ki, yazılı ərizənin şəxsən və ya elektron imza vasitəsilə verilməsi çətinlik 
yaradır və günün hazırki tələblərinə cavab vermir. Bununla əlaqədar razılığın daha çevik 
üsullarla təqdim edilməsi nəzərdən keçirilməlidir. 

Tövsiyə:
Azərbaycan Respublikasının “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanununa aşağıdakı qaydada 
düzəliş edilsin:

8.1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada fərdi 
məlumatların məcburi şəkildə toplanılması və işlənilməsi halları istisna olmaqla, hər hansı 
şəxs barəsində fərdi məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə yalnız subyekt tərəfindən 
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verilmiş yazılı, o cümlədən gücləndirilmiş elektron imzalı elektron sənəd formasında və 
ya razılığın onu verən subyekt tərəfdən gəldiyini dürüst müəyyənləşdirməyə imkan 
verən digər rabitə vasitəsilə mövcud razılıq formasının təsdiq edilməsi yolu ilə 
verilmiş razılıq və ya özünün yazılı təqdim etdiyi məlumatlar əsasında yol verilir. 

20. “Banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi Qaydaları”, Əlavə 1-ə 
dəyişiklik edilməsi

Hesab edirik ki, imzalayan şəxsin səlahiyyətini təsdiq edən sənədin olması kifayətdir. 
Artıq sənədlərin tələb edilməsi, lazımsız vaxt itkisinə səbəb olur.

Tövsiyə:
Müvafiq Qaydalara aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:
 
4. Borcalan hüquqi şəxs olduqda, onun səlahiyyətli idarəetmə orqanının kreditin alınması 
haqqında müvafiq qərarı və kredit sənədlərini imzalamaq hüququ olan şəxsin səlahiyyətini 
təsdiq edən sənəd.

21. “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanuna dəyişiklik edilməsi 

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun 3.4.7-
ci bəndinə əsasən dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadəsi 
(xərclənməsi) nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir. Bu tələb banklarda praktiki 
çətinliklərə səbəb olur. Belə ki, banklarda müştərilərin hesablarına daxil olan vəsaitlərin 
hansı hissəsinin Dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitlərdən formalaşdığını 
hansı hissənin formalaşmadığını müəyyən etmək olmur. Əlavə olaraq bəzi hallarda Dövlət 
satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitlərin izinin itirilməsi məqsədilə vəsaitlər 
bölünərək bir neçə hissədə vergi ödəyicilərinin bank hesablarına köçürülür. Nəticədə 
tələblərin pozulmasına şərait yaranır.

Tövsiyə:
“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.4.7 -ci maddəsinə əsasən dövlət satınalma 
müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadəsi qeyri-nağd şəkildə aparılmalıdır. Dövlət 
satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin reyestrinin yaradılmasını və reyestrə 
dair müvafiq məlumatların əldə edilməsinə dair müvafiq Qanuna istinadən Qaydanın 
yaradılmasını təklif edirik.

22. “Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak edən digər şəxslər 
tərəfindən məlumatların Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunması 
Qaydasına” dəyişiklik və əlavələr 

Uzun müddətdir ki, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun tələblərinə riayət 
etməyən vergi ödəyicilərinin məlumatları elektron versiyada banklar tərəfindən Maliyyə 
Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilir. Lakin bu tələb müvafiq Qaydalarda öz əksini 
tapmayıb.
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Tövsiyə:
Müvafiq Qaydanın Əlavə 2-nə məlumatların təsnifat kodlarının siyahısına “TPR- limitdən 
(15 000 AZN və 30 000 AZN) artıq nağd məxariclər haqqında məlumat” əlavə edilsin.

23. “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın 
eqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə 
haqqında” Qanuna və “Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması 
Qaydaları”nda dəyişiklik və əlavələr

“Kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları), nizamnamə kapitalındakı payları 
və qiymətli kağızların mülkiyyətçiləri barədə məlumatların monitorinq iştirakçılarına və 
monitorinqdə iştirak edən digər şəxslərə verilməsi Qaydası” hal-hazırda işlək mexanizm 
deyil və optimal və sürətli eyniləşdirmənin aparılmasına zərurət var.

Tövsiyə:
İşgüzar münasibətlərin qurulması zamanı eyniləşdirmə və verifikasiya məqsədilə əmək 
haqqı ödənişlərinin edilməsi üçün kart sahiblərinin fərdi məlumatlarının, hüquqi şəxsin 
direktoru və yekun benefisiarları barədə fərdi məlumatların bank tərəfindən şərtsiz 
olaraq işgüzar münasibətlərin yaradılması məqsədilə toplanılması, bunun üçün xüsusi 
informasiya ehtiyatının yaradılmasını təklif edirik. Bu məqsədlə tövsiyə edirik ki, müvafiq 
Qaydalara aşağıdakı qaydada düzəliş edilsin:

9.2. Monitorinq iştirakçıları Qanunda nəzərdə tutulan hallarda müştərinin və benefisiar 
mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası üçün tədbirlər görməlidir.

“BANK HESABLARININ AÇILMASI, APARILMASI VƏ BAĞLANMASI 
QAYDALARI”NA   DAİR TƏKLİFLƏR

1. Qeyri-rezident hüquqi şəxs, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından 
kənarda fəaliyyət göstərirsə və Azərbaycan Respublikasının vergi 
qanunvericiliyinə uyğun dolaraq, ölkə ərazisində vergi tutulan fəaliyyəti 
yoxdursa, xarici hüquqi şəxsin nümayəndəliyi və ya filialı formasında 
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidmətinin müvafiq qeydiyyat orqanında qeydiyyatdan keçmədən, VÖEN, 
təsis sənədləri və banklarda hesab açılması üçün şəhadətnamə dublikat əldə 
edə bilmir. Xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında vergi tutma 
məqsədləri olmadan, yerli bankların bank xidmətlərindən yararlanması istəyi 
olduqda müvafiq xidmətlərin təqdim edilməsi zəruriyyəti yaranır. Bu halda 
xarici hüquqi şəxsə, Azərbaycan Respublikasında nümayəndəlik və ya filial 
təsis etmək və əlavə resurslar sərf etməklə, qeydiyyatdan keçmək proseduru 
həmin xarici hüquqi şəxsin yerli bankların bank xidmətlərinə çıxış imkanını 
məhdudlaşdırır. 

Tövsiyə:
“Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın (“Qaydalar”) 2.3-
cü bəndinə aşağıdakı norma əlavə edilsin:
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2.3. Cari subhesablar hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəlik statusu daşımayan və 
olduğu yerdən kənarda yerləşən struktur bölmələrinə açılır. Bu hesablara daxil olan 
vəsaitlər həmin struktur bölmələrin işçilərinin əmək haqları və əmək haqqı ilə bağlı 
digər məcburi köçürmələrin, habelə bu qurumların fəaliyyətini təmin edən kommunal 
xərclərin ödənilməsi üzrə ödənişləri istisna olmaqla, hüquqi şəxslə bağlanmış bank 
hesabı müqaviləsində müəyyən olunmuş müddətlərdə onun cari hesabına köçürülür. Cari 
subhesablar həmçinin Azərbaycan Respublikasında vergitutma məqsədləri üçün 
qeydiyyata alınmayan və fəaliyyət göstərməyən, qeyri rezident hüquqi şəxslərin 
yerli bankların bank xidmətlərindən yararlanması üçün istifadə edilir. Müvafiq 
hesabdan digər şəxslərə köçürmə xidmətləri istisna olmaqla, yalnız məhdud bank 
xidmətlərinin (kredit və depozit) göstərilməsi üçün istifadə edilə bilər.

2. Xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasında vergi tutma məqsədləri 
olmadan, yerli bankların bank xidmətlərindən yararlanması istəyi olduqda yerli 
banklar tərəfindən müvafiq bank xidmətlərinin təqdim edilməsi zəruriyyəti 
yaranır. Belə ki, hazırda müvafiq bank xidmətlərinin təqdim edilməsi ilə bağlı 
əməliyyatların hər biri sadalanan şirkətlərin cari hesabları vasitəsilə aparılır ki, 
real təsərrüfat xərclərinin süni şəkildə həddən artıq böyüməsinə gətirib çıxarır 
və vergi uçotu üçün çətinlik yaradır. Buna görə vergi orqanları ilə müştəri 
arasında anlaşılmazlıq yaranır, müştəri isə bu məsələnin həll edilməsində 
bankdan kömək istəyir.

Tövsiyə:
İnvestisiya şirkətləri, sığorta təşkilatları, lotereya təşkilatçıları, bank olmayan kredit 
təşkilatları, onlayn ödənişlərin aparılmasında vasitəçilik fəaliyyəti göstərən aqreqator 
şirkətlərinin öz müştərilərindən qəbul etdikləri pul vəsaitinin toplanılması üçün ayrıca 
hesab növünün nəzərdə tutulmasını təklif edirik. 

3 . İnvestisiya şirkətləri, sığorta təşkilatları, lotereya təşkilatçıları, bank 
olmayayn kredit təşkilatları və onlayn ödənişlərin aparılmasında vasitəçilik 
fəaliyyəti göstərən aqreqator şirkətlərində müştərilərdən qəbul edilən pul 
vəsaitinin toplanılması üçün ayrıca hesab növünün nəzərdə tutulmasına 
zərurət var. 

Tövsiyə:
Qaydalara aşağıdakı formada yeni bəndin artırılmasını tövsiyə edirik:

2.10. Nominal hesablar müştərinin profilinə (investisiya şirkətləri, sığorta təşkilatları, 
lotereya təşkilatçıları, bank olmayan kredit təşkilatları, onlayn ödənişlərin aparılmasında 
vasitəçilik fəaliyyəti göstərən aqreqator şirkətlərinin və sair) uyğun olaraq, onun öz 
müştərilərinin aktivlərini saxladığı, mülkiyyəti və idarəsi şirkətin müştərisinə aid olan 
bank hesabıdır. Əsas fəaliyyət növü kreditlərin verilməsi, qiymətli kağızların alqı-satqısı, 
sığorta hadisələri üzrə dəymiş zərərin kompensasiya edilməsi və uduşların verilməsi 
fəaliyyəti ilə məşğul olan bank olmayan kredit təşkilatları, lombard fəaliyyəti ilə məşğul 
olan hüquqi və fiziki şəxslər, qiymətli kağızlar bazarının iştirakçıları olan brokerlər, sığorta 
təşkilatları lotoreya təşkilatçıları və aqreqatorlar xidmət göstərdikləri tərəfdaşlarına 
vəsaitləri bu hesablar vasitəsilə köçürürlər. Nominal hesab üzərindən şirkətin cari maliyyə 
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təsərrüfat fəaliyyəti üzrə əməliyyatların aparılmamasına icazə verilmir və bu hesablar 
üzərində aparılan əməliyyatların uyğunluğu və monitorinqini təşkil etmək xidmət göstərən 
bankın məsuliyyətindədir. 

4. Girov qoyulmuş nağd vəsaitlərin bloklaşdırılması üçün açılan hesabların 
cari hesablardan fərqləndirilməsi və dondurulan vəsaitlər bank qarşısında 
götürülmüş maliyyə öhdəliklərinin təminatı olduğu üçün, bu hesabların vergi 
şəhadətnamə dublikatı olmadan açılmasına zərurət vardır.

Tövsiyə:
Qaydalara aşağıdakı formada yeni bəndin əlavə edilməsini tövsiyə edirik:
 

2.12. Bloklaşdırılmış cari hesablar hüquqi şəxslərin, fərdi sahibkarların və ya individual 
fiziki şəxslərin nağd vəsaitlərlə təmin olunmuş və bank qarşısında götürdüyü öhdəliklər 
üzrə girov qoyulan vəsaitlərin saxlanması üçün açılır. Müvafiq hesablar üzərindən 
hər hansı digər əməliyyatların (girov vəsaitin köçürülməsi və müvafiq öhdəliklər üzrə 
borcların silinməsi istisna olmaqla) aparılmasına icazə verilmir. Bu hesabların açılması 
üçün vergi şəhadətnamə dublikatının alınması tələb olunmaması təklif edilir. 

5. Hazırki Qaydalara əsasən büdcə təşkilatlarının cari hesablarından əmək 
haqqı üzrə əməliyyatların aparılması mümkün olmadığına görə təcrübədə bir 
çox problemlər yaranır.

Tövsiyə:
Qaydaların 2.2.4-cü maddəsində büdcə təşkilatları üçün nəzərdə tutulan cari hesab üzrə 
əməliyyatların siyahısına əmək haqqı üzrə mədaxil və məxaric əməliyyatlarının da daxil 
edilməsini təklif edirik:

6. Qaydaların 2.3-cü bəndinin məzmunundan çıxan nəticəyə görə, həmin 
struktur bölmə gəlir gətirən hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmalıdır ki, hesaba 
mütəmadi olaraq müəyyən vəsaiti mədaxil edə bilsin. Bundan əlavə, Hesablar 
Planında cari subhesablar nəzərdə tutulmadığından, həmin hesabların hansı 
sinfə və ya qrupa aid edildiyini müəyyənləşdirmək mümkün deyildir. 

Tövsiyə:
Yuxarıda qeyd edilən hər iki məqama aşağıdakı qaydada aydınlıq gətirilməsini tövsiyə 
edirik:

Qaydaların 2.3-cü bəndində “cari subhesablar hüquqi şəxslərə onların filial və nümayəndəlik 
statusu daşımayan və olduğu yerdən kənarda yerləşən struktur bölmələrinə açılır” dedikdə, 
hansı kateqoriyadan olan struktur bölmələrin nəzərdə tutulduğunu müəyyənləşdirmək 
məqsədilə müvafiq bənddə bir-iki nümunənin göstərilməsi məqsədəuyğun olardı. 
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SIĞORTA İLƏ BAĞLI TƏKLİFLƏR

I. Qeyri-həyat bölməsi:

1. Sığorta şirkətləri müvafiq qərarların qəbulu, bazarın və qabaqcıl təcrübələrin 
araşdırılması, habelə hesablamaların aparılması zamanı yerli sığorta bazarı, 
rəqiblər, sığorta məhsulları, maliyyə bazası haqqında konsolidə olunmuş və 
statistik məlumatların çatışmazlığı ilə üzləşir. Həmçinin, sığorta fəaliyyətlərinin 
həyata keçirilməsi və müvafiq quruma müraciət ünvanlanan zaman yaranan 
sual və problemlərlə bağlı tənzimləyici qurumun mövqe bildirməsi zəruridir. 
Sorğuların gec cavablandırılması və gedişatla bağlı məlumatın əldə edilməsində 
gecikmələr əməliyyat prosesində çətinliklərə gətirib çıxarır.

Tövsiyə:
Yuxarıdakıları nəzərə alaraq statistik məlumatların toplanması və vahid mənbədə 
yerləşdirilməsi ilə bağlı mexanizmin qurulmasını təklif edirik. Buna misal olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının illik hesabatlarını (ildə bir dəfə), Rüblük 
Monetar Siyasətin İcmalı (ildə 4 dəfə), Maliyyə Sabitliyinin İcmalı (ildə 4 dəfə) və 
Statistik Bülleteni (aylıq) göstərmək olar.

2. Azərbaycan Respublikasının “İcbari sığortalar haqqında” Qanununun 39.1-
ci maddəsinə əsasən yaşayış evləri və mənzillər istisna olmaqla, digər daşınmaz 
əmlakın icbari sığortası üzrə sığorta məbləğləri - tikililər və binalar üzrə – 
sığorta predmeti olan əmlakın yerləşdiyi yerdə eyni cür tikilinin və binanın 
inşasının dəyəri – bərpa dəyəri məbləğində müəyyən olunur. Bərpa dəyəri 
müəyyən edilərkən materialların köhnəlmə əmsalı və sığorta predmeti olan 
əmlakın texniki vəziyyəti nəzərə alınır. Bəzi hallarda sığorta şirkətləri qeyri-
yaşayış sahələri, binalar və konstruksiyalar üçün nisbətən daha aşağı məbləğ 
təklif edir. Sığorta şirkətlərinin qanunun tələblərinə riayət etmədiyi hallar da 
aşkar edilmişdir.

Tövsiyə:
Bu səbəbdən biz sığorta məbləğlərinin hər hansı meyara (ölçü, yerləşmə və s.) uyğun 
olaraq standart qaydada müəyyən edilməsini təklif edirik.

3. Ümumilikdə ekosistemlə bağlı sığorta bazarının inkişafına və 
optimallaşdırılmasına əngəl törədən bəzi maneələr mövcuddur. 

Tövsiyə:
• Daşınmaz əmlakın icbarı sığorta müqavilələrinin vahid informasiya sistemi üzərindən 
elektron rəsmiləşdirilməsi mexanizminin formalaşması; 
• Ölkədə mövcud daşınmaz əmlakın icbari sığortaya cəlb olunması məqsədilə müvafiq 
dövlət qurumları ilə İcbari Sığorta Agentliyi arasında vahid informasiya sisteminin 
qurulması;
• Mövcud metodlar əvəzinə daha sadələrindən istifadə etməklə sığortanın elektron 
qaydada könüllü növlərinin əldə edilməsi imkanlarının yaradılması.
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4. Sığorta bazarının inkişafı ilə bağlı müsbət trendlərlə yanaşı mənfi hallarda 
da artım müşahidə olunur. Bu mənada sığorta sahəsində fırıldaqçılıq hallarını 
görürük ki, bu da ümumilikdə sığorta bazarının nüfuzuna təsir göstərir.

Tövsiyə:
Sığorta şirkətləri üçün könüllü və icbari avtomobil sığortası ilə bağlı Mərkəzləşdirilmiş 
Sığorta Hadisələri Reyestrinin yaradılması təklif olunur. Hesab edirik ki, sığorta hadisələri 
ilə bağlı müvafiq məlumatların reyestrinin tutulması fırıldaqçılıq, əsassız varlanma və 
risklərin dəqiq qiymətləndirilməsinə kömək edəcəkdir.

5. Qanunvericilik aktları ilə tələb olunduğu kimi bəzi sənədlər dövlət qurumları 
tərəfindən təqdim edilməlidir. İddiaların daha sürətli həll edilməsi üçün 
sığortaçılar və dövlət qurumları arasında elektron məlumat mübadiləsi sistemi 
mövcud olmalıdır.

Tövsiyə:
Elektron sistemə çıxış əldə etmək məqsədilə: 

• Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi təbii fəlakət riskləri 
(sağanaq, qasırğa, fırtına və s.) haqqında məlumat əldə etməlidir; 
• Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seysmik 
Araşdırmaları Mərkəzi zəlzələlər haqqında məlumat əldə etməlidir; 
• Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji 
Kəşfiyyat Xidməti torpaq sürüşmələri haqqında məlumat əldə etməlidir;
• Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi reyestrdə olan sığorta iddialarının 
müştəriləri adından etibarnamələrin mövcudluğu və keçərliliyi haqqında məlumat əldə 
etməlidir. 

II. Həyat bölməsi:

1. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
902.1.9-cu maddəsi elektron sığorta siyasətlərinin genişmiqyaslı istifadəsinə 
maneə yaradır. Hazırkı qanunvericiliyə əsasən elektron sertifikatın tətbiqi 
“ASAN” və ya elektron imza tələb edir ki vətəndaşların da əksəriyyəti bu 
imzalara malik deyil. Bu problem elektron siyasətlərin tətbiqində sığorta 
şirkətləri üçün çətinlik törədir. 

Tövsiyə:
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsindən elektron siyasətlərin tətbiqini 
məhdudlaşdıran müddəanın çıxarılmasını, “ASAN” və elektron imzanın əldə edilməsi 
prosesinin sadələşdirilməsini və elektron siyasətlərlə bağlı xüsusi qaydaların qəbul 
edilməsini tövsiyə edirik.

2. Qeyd olunmalıdır ki, sığorta şirkətləri daxili nəzarət sisteminin təşkili, 
maliyyə nəzarəti orqanlarına hesabatların təqdim edilməsi, habelə 
benefisiarların müəyyən edilməsi ilə bağlı çətinliklərlə üzləşir. Bununla yanaşı, 
qanunvericiliyə əsasən sığorta şirkətləri identifikasiya yoxlama məqsədilə 
biznes münasibətlərinin qurulmasından əvvəl hüquqi şəxslərdən notarial 
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təsdiqli sənədlər tələb etməlidir ki, bu da müştərilərin narazılığına səbəb olur. 
Azərbaycan Respublikasının “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununa 
əsasən bütün sığorta ödənişlərinin nağdsız qaydada həyata keçirilməli olduğu 
faktı nəzərə alınmaqla banklar köçürmələr zamanı müvafiq identifikasiya 
tədbirləri həyata keçirirlər. Nəticədə sığorta şirkəti tərəfindən identifikasiya 
eyni proseslərin təkrarlanmasına gətirib çıxarır.

Tövsiyə:
Sığorta əməliyyatları ilə bağlı notarial təsdiqli sənədlərə ehtiyac olmadan sadələşdirilmiş 
identifikasiyanın və yoxlama prosesinin tətbiqini tövsiyə edirik. İdentifikasiya və yoxlama 
tədbirlərinin banklar tərəfindən həyata keçirilməsi şərti ilə sığorta şirkəti bu prosesi 
ümumiyyətlə təkrarlamamalıdır.

3. Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında” Qanunun 78-ci maddəsinə 
əsasən öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi ödənişlərin ardıcıllığına (82-ci maddə) 
riayət edilməsi şərti ilə müflis bankla onun kreditorları arasında həyata keçirilə 
bilər. Sözsüz ki, sığorta şirkətlərinin əmanətləri Əmanətlərin Sığortalanması 
Fondu tərəfindən sığortalanmadığı halda, bu əmanətlər ödəmələr sırasında son 
yerdə qərarlaşır. O da qeyd olunmalıdır ki, həyat sığortası şirkətlərinin əmanət 
hesabları bir qayda olaraq həyat sığortası müştərilərinin kredit borcları ilə 
bağlı təminat rolunu oynayır. Bu baxımdan, banklarda iflas baş verdikdə 
sığorta şirkətləri moratorium səbəbi ilə öz əmanətlərini banklardan çıxarmaq 
hüququna malik deyil, lakin onlar kredit məbləği ilə sığorta məbləğini vaxtında 
ödəməlidir. Bu kimi vəziyyətlər sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyini zədələyir 
və onları yerli banklarda əmanət hesabı açmaqdan çəkindirir. 

Tövsiyə:
Kredit məbləğini həyat sığortası üçün təminat rolunu oynayan əmanət məbləği ilə 
əvəzləşdirmək üçün Qanuna düzəliş edilməsini tövsiyə edirik.

4. Azərbaycan Respublikasının “Banklar haqqında” Qanununun 10.2.6-cı 
maddəsinə əsasən bankın İdarə Heyətinin üzvü ən çoxu 3 hüquqi şəxs və ya hər 
hansı digər bankda idarəetmə orqanının üzvü ola bilər. Başqa sözlə ifadə etsək, 
bankın İdarə Heyətinin üzvü bankdan savayı yalnız daha 2 hüquqi şəxsdə 
idarəetmə orqanının üzvü ola bilər. Əlavə olaraq, Azərbaycan Respublikasının 
“Sığorta Fəaliyyəti haqqında” Qanununun 28.5.2-ci maddəsində qeyd edilir 
ki, sığorta şirkətinin direktorlar şurasının üzvü ən çoxu 2 qeyri-sığorta 
hüquqi şəxsdə idarəetmə orqanının üzvü ola bilər. Deməli, sığorta şirkətinin 
direktorlar şurasının üzvü yalnız daha 2 qeyri-sığorta hüquqi şəxsdə 
idarəetmə orqanının üzvü ola bilər. İdarə Heyətinin təyinatı ilə bağlı yuxarıda 
sadalanan məhdudiyyətlər Holdinq şirkətləri üçün problemlər yaradır. Belə 
ki, səhmdar Holdinq şirkətləri İdarə Heyətinə yüksək ixtisaslı məhdud sayda 
namizədə malikdir və qeyd olunan qanunların məhdudiyyətləri səbəbi ilə 
özünün bütün şirkətlərini həvalə edə biləcək məhdud sayda nümayəndə təyin 
edə bilər. Regionda Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan və Ukrayna kimi qonşu 
ölkələrin Korporativ İdarəçilik Məcəllələri, o cümlədən bankçılıq və sığorta 
qanunvericiliyi araşdırılaraq aşağıdakı nəticələrə nail olunmuşdur:
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• İdarə Heyətinin üzvünün (səhmdarın nümayəndəsi) malik ola biləcəyi vəzifələrlə bağlı 
say məhdudiyyəti yoxdur;
• Səhmdarın nümayəndəsi olan İdarə Heyətinin üzvü üçün yeganə tələb “Rəqabətin 
qadağan olunması haqqında” Qanuna riayət edilməsi, yəni bir-biri ilə rəqabət aparan 
şirkətlərdə vəzifə tutmamaqdır.

Tövsiyə:
Yuxarıdakı araşdırmanın nəticəsi nəzərə alınmaqla Azərbaycanın qeyd olunan 
qanunlarında dəyişikliklərin həyata keçirilməsi və regionda Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan 
və Ukrayna kimi qonşu ölkələrdə olduğu kimi banklarda və sığorta şirkətlərində İdarə 
Heyətində (səhmdarların nümayəndələri) tutulan vəzifə sayı ilə bağlı məhdudiyyətin 
aradan qaldırılması tövsiyə olunur.
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Sevindirici haldır ki, son illərdə Azərbaycanda rəqəmsal texnologiyalar və innovasiyalar 
sənayesində fəal işlər görülür. Bu inkişafda əsas rolu isə, şübhəsiz, dövlət oynayır. 
Belə ki, dövlət müsbət fəaliyyəti hər bir Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən hiss olunan 
ASAN Agentliyinin bazasında əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
istiqamətində əsas alət olaraq rəqəmsal texnologiyaları tətbiq edir. Bu tendensiya sağlam 
şəkildə davam etdirilir və biz artıq elektron hökumət portalının, DOST məşğulluq 
mərkəzinin portal xidmətlərindən aktiv şəkildə istifadə edirik. İcbari tibbi sığortanın 
mərkəzləşdirilmiş sisteminin tətbiqinə başlanılmış, Mərkəzi Bank tərəfindən rəqəmsal 
maliyyə xidmətləri ilə bağlı layihələr həyata keçirilir, digər sahələrdə də xidmətlərin 
rəqəmsallaşdırılmasına hazırlıq getməkdədir. Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı bizim 
mütləq istiqamətimiz olan yeni rəqəmsal iqtisadiyyatın əsasına çevriləcəkdir. Bu müsbət 
tendensiya olmaqla, dövlət vətəndaş və kommersiya seqmenti arasında yeni keyfiyyətli 
informasiya mübadiləsini təmin edir. O həmçinin, Azərbaycan da daxil olmaqla dünya 
liderləri tərəfindən qəbul edilmiş BMT-nin 2030-cu ilə qədərki dövr üzrə dayanıqlı 
inkişaf sahəsində on yeddi məqsədindən birini (davamlı infrastrukturun yaradılması, 
hərtərəfli və dayanıqlı sənayeləşmə və innovasiyalara töhfə vermə) özündə ehtiva edir. 
Lakin texnologiyanın sürətli inkişafı texnoloji xaos, kibertəhlükəsizliyə təhdidlər, 
texnologiyaların dövlətlər üçün maya dəyərinin yüksək olması, birbaşa inteqrasiyanın 
olmaması və rəqəmsal iqtisadiyyata keyfiyyətli keçidin təmin edilə bilməməsinə gətirib 
çıxara biləcək nəzarətsiz hərtərəfli rəqəmsallaşma ilə bağlı yeni risklər də meydana 
gəlir. Dövlətin rəqəmsal keçidi nəzarətsiz bir proses ola bilməz və ölkənin rəqəmsal 
inkişaf strategiyasında öz əksini tapmalıdır. Dövlət səviyyəsində idarəetmə proseslərinin 
dəyişdirilməsi və dövlət sistemlərinin parçalanmasının aradan qaldırılmasına yönəlmiş, 
eyni zamanda, vahid məlumat toplusuna əsaslanan vahid dövlət rəqəmsal platformasının 
yaradılması üçün ümumi modelin istifadəsinə dair bir yanaşmaya ehtiyac var. Dövlətin 
rəqəmsal keçid strategiyasının əsasında ölkənin rəqəmsal iqtisadiyyata keçidini təmin 
edən kompleks tədbirlər durmalıdır. Azərbaycan biznes subyektlərinin rəqəmsal 
keçidinin sürətləndirilməsi məqsədilə siyasi tədbirlər rəqəmsal keçid proseslərinin və 
nəticələrinin əhəmiyyətini qəbul edən həssas daxili bazarın inkişafına yönəldilməlidir. 
Bu kimi tədbirlərə işgüzar mühitin yaxşılaşdırılmasına töhfə verən konkret addımlar, o 
cümlədən bazarda dominant mövqeyə malik iri dövlət müəssisələrinin rəqəmsal keçidinin 
stimullaşdırılması yolu ilə daxili tələbatın yüksəldilməsi məqsədilə bazarın inkişafı 
ilə bağlı konkret təşəbbüslər daxildir. Cəmiyyətin rəqəmsal iqtisadiyyata inamının 
möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş təşəbbüslər də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət 
orqanları, həmçinin, regional səviyyədə bərabərsizliyin azaldılması məqsədilə rəqəmsal 
texnologiyalardan istifadə yollarına xüsusi diqqət yetirməlidir. Burada strategiyanın əsas 
istiqaməti rəqəmsal bacarıqların artırılması, rəhbər işçilərin hazırlanması, dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığının yaradılması, innovasiya klasterlərinin yaradılması, yerli bazarın və 
maliyyələşmə mexanizmlərinin inkişafı da olmalıdır.

1. Rəqəmsal inkişaf strategiyası

Dünya təcrübəsi göstərir ki, rəqəmsal inkişafa vahid yanaşmanın olmaması seqmentlər üzrə 
ayrıca strukturların və biznes subyektlərinin pərakəndə halda avtomatlaşmasına gətirib 
çıxarmaqla, həm dövlət, həm də xidmət istehlakçısı üçün sosial-iqtisadi mənfəətlərdən 
effektiv istifadənin təmin edilməsini çətinləşdirir. Bu, həmçinin, dövlətdə açıq innovasiya 
mədəniyyətinin təmin edilməsində öz mənfi təsirini göstərir və Azərbaycanın həm ölkə 
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daxilində fundamental texniki tərəqqiyə nail olma imkanını, həm də qlobal cəmiyyətə 
sonrakı inteqrasiya prosesini məhdudlaşdırır.
Qabaqcıl təcrübəyə əsasən innovativ ekosistemin gücləndirilməsi, rəqabətin 
stimullaşdırılması və təmini siyasəti arasında balansa nail olma yolu ilə iqtisadiyyatın 
müxtəlif sahələrində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi zəruridir. Milli təhlükəsizliyin, 
istehlakçıların maraqlarının, eləcə də əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması zamanı 
rəqəmsal bərabərlik naminə maliyyə əlçatanlığının artırılması və yeni bacarıqların 
təkmilləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Tövsiyə: 
Ölkənin rəqəmsal inkişafla bağlı iddialı planının təmin edilməsi və rəqəmsal iqtisadiyyata 
keçid üçün rəqəmsal keçid sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin tətbiqi nəzərə 
alınmaqla Azərbaycanın vahid rəqəmsal inkişaf proqramının qəbul edilməsinə ehtiyac 
vardır. Proqramın əsas aspektlərinə aşağıdakı sahələrdə inkişafın təmin edilməsi daxil 
olmalıdır: informasiya infrastrukturu, rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrlar, informasiya 
təhlükəsizliyi, rəqəmsal texnologiyalar, rəqəmsal dövlət idarəetməsi, rəqəmsal mühitin 
normativ tənzimlənməsi. Strategiya innovasiyaların tətbiqi üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması, effektiv idarəetmə mexanizmlərinin işlənib hazırlanması, strateji planlama, 
müvafiq normativ-hüquqi baza ilə dəstəklənən institusional çevikliyin təmin edilməsinə 
yönəlməlidir. Həmçinin, dövlət rəqəmsal bərabərsizliyin azaldılması məqsədilə rəqəmsal 
texnologiyalardan istifadə yollarına xüsusi diqqət yetirməlidir. 

2. Rəqəmsal iqtisadiyyat üçün kadrlar

Rəqəmsal transformasiyanın və ölkənin rəqəmsal iqtisadiyyata effektiv keçidinin təmin 
edilməsi məqsədilə idarəetmədə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinə və mürəkkəb 
idarəetmə proseslərinin transformasiyası sahəsində biliklərinə malik olan, böyük həcmdə 
məlumatlarla işləyə bilən, qabaqcıl texnologiyaları tətbiq etmək qabiliyyətinə malik 
olan yeni nəsil mütəxəssislərə böyük tələbat vardır. Tədris olunan sahələrdə biliklərin 
artırılması və texnologiyaların tətbiqi məqsədilə bütün təhsil müəssisələrində texnoloji 
kurrikulumların tətbiqi ilə müxtəlif sfera və sahələrdə kadrların mövcudluğunun təmin 
edilməsi zəruridir. Bütün ölkədə rəqəmsal iqtisadiyyat vərdişlərinin sürətli inkişafının 
təmin edilməsi məqsədilə təhsil platformalarına investisiyalar, habelə həyat boyu 
öyrənməyə yönəlmiş tədris modelləri əsas götürülməklə mövcud işçi qüvvəsinin təlimi 
və ixtisaslaşdırılması tələb olunur.

Tövsiyə:

a) Rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin əsası olaraq texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyətinin 
dərindən anlaşılması məqsədilə dövlət qulluqçularının rəqəmsal bacarıqlarının 
məqsədyönlü inkişafı üçün Dövlət İdarəçilik Akademiyasında texnologiya kursunun 
tətbiqi tövsiyə olunur;
b) Ali təhsil və elmi-tədqiqat institutları sahəsində sahibkarlıq müəssisələri və təhsil 
qurumları arasında koordinasiya daxil olmaqla, uşaq bağçasından başlayaraq ali 
təhsil müəssisəsinədək təlim və tərbiyə ekosistemi möhkəmləndirilməlidir. Ali təhsil 
müəssisələrində effektiv təlim metodlarından biri SAP, İBM, Oracle, Microsoft, Cisco 
kimi nəhənglərin texnologiyalar üzrə qlobal tədris proqramının tətbiqi ola bilər. Bu tədris 
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proqramları seçilmiş ixtisas üzrə sertifikat təqdim edir ki, bu da yerli mütəxəssislərin 
beynəlxalq səviyyəyə çatmalarını təmin edəcəkdir;
c) Orta məktəblərdə informatika fənni üzrə dərsliyin müasir texnologiya və innovasiyalara 
uyğun şəkildə yenilənməsi tövsiyə olunur. Tədris olunan mövzularla yanaşı, bu fənn 
üzrə aşağıdakı texnologiyaların tədrisi də aparılmalıdır: əşyaların interneti (IoT), 
maşın öyrənməsi (ML), biznes proseslərin əsasları (Alqoritmika), məlumat bazalarının 
əsasları, analitikanın əsasları, robototexnika, kibertəhlükəsizlik və s. Yuxarı sinif 
şagirdləri ixtisaslaşmış siniflərdə seçilmiş mövzular üzrə daha dərin biliklər əldə edə 
bilərlər. Məktəblərdə şagirdlərin əldə etdikləri texnologiya bilikləri orta və ali təhsil 
müəssisələrində seçilmiş ixtisaslarda müasir rəqəmsal texnologiyaların tətbiqinin daha 
şüurlu şəkildə qavranılması üçün zəmin rolunu oynayacaqdır;
d) Kompetensiya Mərkəzləri və digital laboratoriyaların yaradılması məqsədəuyğundur. 
Hal-hazırda innovasiyalar sürətlə artır və tətbiq olunur, xidmətlər elektronlaşdırılır. 
İri müəssisələrin (Məsələn ARDNŞ, Maliyyə institutları və s.) daxilində müvafiq 
Kompetensiya Mərkəzləri və digital laboratoriyaların yaradılması belə layihələrdə yerli 
mütəxəssislərin inkişafını təmin edə, məsrəfləri azalda, riskləri əvvəlcədən müəyyənləşdirə 
və innovasiyaları daha səmərəli şəkildə tətbiq etməyə kömək edə bilər. Kompetensiya 
Mərkəzləri müvafiq layihələrin icrası zamanı toplanmış təcrübəni toplayıb saxlamaqla 
yanaşı səriştələri müəyyənləşdirə və müəssisənin tələblərinə uyğunlaşdıra bilər. Onlar 
eləcə də, işçi qüvvəsinin sürətlə ixtisasartırmasında dəstək ola bilər. 

3. Vahid standartların tətbiqi. 

Dövlət səviyyəsində idarəetmə proseslərinin transformasiyası üzrə vahid modelin tətbiqinə 
dair ümumi yanaşmanın olması labüddür. Burada məqsəd proseslərin icrasının və ona 
nəzarətin effektivliyinin artırılması, xərclərin optimallaşdırılması, kibertəhlükəsizlik 
səviyyəsinin artırılması və regionlarda texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsindən 
ibarətdir. 
Standartlar, proqram məhsulları, texnologiyalar, arxitektura platformaları, təhlükəsizlik 
sistemləri səviyyəsində dövlət seqmentində istifadə olunan texnoloji landşaftın 
heterogenliyi tətbiq olunmuş sistemlərin saxlanması, şəxsi heyətə təlim keçirilməsi ilə 
bağlı böyük xərclərə gətirib çıxarır, effektiv modernizasiyanı təmin etmir və ən əsası, 
mərkəzləşdirmənin sinerji effektini təmin etmir ki, bu da öz növbəsində proseslərin idarə 
edilməsində optimallaşdırılması üçün əlavə imkanlar yaratmır. Çox zaman standartların 
tətbiqi ilə bağlı anlayış, habelə müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı tələblər və 
kibertəhlükəsizlik normalarına uyğunluq müşahidə olunmur. Bu isə dövlət qulluqçularının 
bir işdən digərinə keçidi zamanı idarəetmə alətlərini tanımasına şərait yaratmır və yeni 
təlim sistemlərini tələb edir. 

Tövsiyə:
Dövlət müəssisə və idarələrinin biznes prosesləri üçün standart və şablonlarının işlənib 
hazırlanması tövsiyə olunur.
Aşağıdakı şərtlərlə və vahid (beynəlxalq və milli) standartların tətbiqi ilə standartlaşmanın 
təmin edilməsi: 
dövlət idarəetməsi üçün biznes proseslərin vahid şablonunun, idarəetmə sisteminin və 
informasiya təhlükəsizliyi sisteminin qurulması, texnoloji landşaftın konsolidasiyası, 
milli məlumat bazalarının yaradılması. 
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Bu, İT ilə bağlı xərclərin əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmasına, proqram məhsullarının 
daha çox tanınmasına, eləcə də dövlət miqyasında idarəetmə alətlərinin tətbiqi sahəsini 
genişləndirməyə imkan verəcək, kibertəhlükəsizliyi artıracaq, həmçinin, bütün hakimiyyət 
orqanlarının rəqəmsal qarşılıqlı əlaqələrini və şaquli inteqrasiyasını təmin edəcəkdir. 

4. Startapların inkişafına töhfə verən tədbirlər

Milli startapların inkişafı istiqamətində maliyyə güzəştləri və dövlət investisiyalarına 
baxmayaraq, bu sahə hələ də passiv olaraq qalmaqdadır. Əsas problemlərdən biri startaplar 
yaradıldıqdan sonra onların inkişafı üçün şəraitin olmamasıdır. Uğurlu startaplar bir 
qayda olaraq ölkə xaricinə axın edir. Dövlət tərəfdən, eləcə də milli startapların tətbiqi 
və onların ölkə daxilində sonrakı inkişafını təmin etmək iqtidarında olan iri kommersiya 
təşkilatları tərəfindən dəstək və marağın olmaması startapların inkişafına maneə törədən 
amillərdən biridir.

Tövsiyə:
Həll yolu olaraq Texnoparkların gənc mütəxəssislər qarşısında məqsəd olaraq qoyacaqları 
ehtiyac siyahısının dövlət və kommersiya təşkilatları ilə razılaşdırılması qeyd oluna bilər. 
Bu vəzifələrin həvalə edildiyi və müvafiq təşkilatlar tərəfindən müsbət dəyərləndirilmiş 
startapların tətbiqi və bu təşkilatlarda həyata keçirilməsinə zəmanət əldə etmiş olur, 
beləliklə ölkədə qalır. Startapların ölkədə həyata keçirilməsi gənc mütəxəssislərə 
fəaliyyətlərinin ilk vaxtlarında özlərini təsdiq etmək, özlərinə qarşı tələbatı anlamaq 
imkanı təmin edir, o cümlədən startapların ekosisteminin inkişafına, milli texnoloji 
layihələrin işlənib hazırlanmasına təkan verərək yerli proqramçı və developlerlərin 
inkişafı üçün güclü zəmin formalaşdıracaqdır.
Sponsorlar olaraq Müdafiə Sənayesi, Kənd Təsərrüfatı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, neft-kimya sənayesi, kommersiya strukturları və holdinqləri və s.-ni qeyd etmək 
olar. Dövlət sektoru milli innovasiya və startapların inkişafına dəstək verməklə yanaşı, həm 
də son nəticələrin kommersiyalaşdırılmasını təşviq etməlidir. Özəl sektor isə bazara çıxış 
strategiyalarına və yeni biznes modellərin işlənib hazırlanmasına diqqət yönəltməlidir. 
İnnovasiyaları stimullaşdıran effektiv tənzimləmə sisteminin işlənib hazırlanmasına 
davam etmək, eləcə də əqli mülkiyyət hüquqlarına və patent tənzimlənməsinə xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır. 

5. Yerli texnoloji həll və innovasiyaların milli reyestrinin yaradılması

Tövsiyə:
Texnologiya və innovasiyaların milli reyestrinin yaradılması zəruridir. Bu, Azərbaycan İT 
şirkətləri tərəfindən yaradılmış həllərin portfelinin üzə çıxarılmasına, onlara olan tələbatın 
və texniki yararlılıqlarının müəyyən edilməsinə, zəruri hallarda inkişafına və bizim 
texnologiyalarımızın ölkə xaricinə ixracına dəstək göstərilməsinə imkan verəcəkdir. Yerli 
texnologiyaların portfelinin güclənməsi idxalın əvəzlənməsi (uzunmüddətli perspektivdə) 
ilə bağlı Prezidentin fərmanının icrası çərçivəsində onlardan istifadəyə imkan verəcəkdir. 
Yerli proqram təminatının beynəlxalq standartlar əsasında sertifikatlaşdırılması metodu 
tətbiq olunmalıdır ki, bu da öz nou-haularımızı beynəlxalq aktorlara qarşı qoyaraq milli 
texnologiyalarımızı beynəlxalq bazarlara çıxarmağa şərait yaradacaqdır. Yerli nou-
hau müəlliflərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində yerli və xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi də mümkündür.
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6. Məlumatların vahid idarəetməsi

Məlumatlar gələcəkdə inzibati proseslərin təşkilində təməl rol oynayacaqdırlar. 
Məlumatların potensialından effektiv istifadə məqsədilə hökumətlər məlumatların idarə 
edilməsi üzrə üç elementi özündə ehtiva edən etibarlı sistemə ehtiyac duyacaqlar: 

• bütövlükdə dövlət sektoru üçün məlumatların vahid idarəetmə mühiti; 
• məlumatlardan birgə istifadə üçün infrastruktur; 
• məlumatların “ağıllı” strategiya və xidmətlər çərçivəsində istifadəsi üçün onların dərin 
təhlili.

Məlumatların effektiv idarə edilməsi dövlət idarələri tərəfindən mövcud hüquqi və 
etik normalara uyğun qaydada məlumatların toplanması, saxlanılması, birgə və təkrar 
istifadəsini tənzimləyən vahid dövlət siyasətinin işlənib hazırlanmasını zəruri edir. 
Məlumatların unifikasiyası prinsipi dedikdə təkcə onların vahid xarakteristikası deyil, həm 
də məlumatları sürətli və təhlükəsiz qaydada yeniləməyə imkan verən, habelə birdəfəlik 
daxil etmə və təkrar istifadə prinsipinin tətbiq olunduğu çevik saxlanma infrastrukturu 
nəzərdə tutulur. 

Tövsiyə:
Məlumatlarla işlə bağlı vahid yanaşmanın təmin edilməsi məqsədilə dünya təcrübəsinə 
istinad etmək lazımdır. Belə ki, bır sıra ölkələr (Sinqapur təcrübəsinə istinad olunur) 
“Məlumatlar üzrə mütəxəssis” (Chief Data Officer) vəzifəsini təsis etdikləri halda, 
digərləri dövlət sektorunun rəqəmsallaşdırılması üzrə məsul ixtisaslaşmış strukturları 
yaratmaq qərarına gəlmişdir. Hər iki halda onların kompetensiyasına ölkə miqyasında 
məlumatların idarə edilməsinin koordinasiyası, ona nəzarət və bu istiqamətdə vahid 
yanaşmanın tətbiq edilməsi daxildir.
Diqqət çəkən daha bir komponent isə məlumatların idarə edilməsi – toplanmış 
məlumatlardan daha çox dəyərin əldə edilməsi və dövlət sektoru fəaliyyətinin 
effektivliyinin artırılması məqsədilə məlumatların dərin təhlilinin aparılmasıdır. 
Məlumatların idarə edilməsi onların birgə istifadəsi üçün infrastrukturun yaradılması ideyası 
ilə sıx əlaqəlidir. Bu ideya hökumətin informasiya infrastrukturunun modernizasiyasını, 
unifikasiya olunmuş məlumatları emal etmə qabiliyyətinə malik müasir emal mərkəzləri 
kimi standartlaşdırılmış infrastruktur komponentlərinin yaradılmasını, habelə ayrıca 
həllərlə bağlı investisiyaları nəzərdə tutur. Bulud hesablamaları hökumətlərin xidmətlərin 
çevik, səmərəli və sürətli şəkildə yaratmağa imkan verən infrastruktur nümunəsidir.
Prediktiv təhlil alətləri sosial problemlərin daha yaxşı həllinə, elmi tədqiqatları 
təkmilləşdirməyə, o cümlədən xərclərin azaldılması və daha fərdiləşdirilmiş xidmətlərin 
göstərilməsi hesabına dövlət idarəçiliyinin effektivliyinin artırılmasına kömək edir.
Yeni iş yerləri üçün tələbatın müəyyən edilməsi və iri işəgötürənlərin ehtiyacları nəzərə 
alınmaqla yeni tədris proqramlarının işlənib hazırlanması məqsədilə rəqəmsal iqtisadiyyat 
alətlərindən istifadə olunması tövsiyə olunur: strateji proqnozlaşdırma, proqnoz təhlili 
üçün böyük həcmli məlumatlar və süni intellekt. 
Məlumat sahəsində tələbatın getdikcə artması və ekspert çatışmazlığı nəzərə alınmaqla, 
hökumətlər bu çatışmazlığın aradan qaldırılması məqsədilə özəl sektorla əməkdaşlıq da 
edərək yeni müəssisələr, eləcə də təhsil və peşəkar hazırlıq sahələrində yeni imkanlar 
yaratmalıdır.
Strateji iqtisadi inkişaf xəritəsində əks olunan sənaye sahələrində tərəqqinin inkişaf 
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göstəricilərinin təhlilində və iqtisadi tendensiyaların gözlənilməsində uyğunsuzluqların 
və ehtimal olunan səhvlərin qarşısını almaq üçün vahid proqnozlaşdırıcı analitik alət tətbiq 
etmək lazımdır. Bu, hazırkı anda sənayenin inkişafının reallığını əks etdirən məlumatların 
yanlış təfsirindən yayınmağa və bu sahələrdə potensial tendensiyanı proqnozlaşdırmağa 
imkan verəcəkdir. Proqnozlaşdırıcı analitik vasitə irəliləyiş və rəqabətsiz bir texnologiyadır.

7. Rəqəmsal mühitin normativ tənzimlənməsi

Tövsiyə: 
Yeni rəqəmsal iqtisadiyyatın daim dəyişən tələblərinə cavab vermək məqsədilə normativ-
hüquqi bazada dəyişikliklərə ehtiyac olduqda çevikliyin təmin edilməsi; rəqəmsal keçidin 
stimullaşdırılması və “qabaqcıl” texnologiyalarla bağlı risklərin idarə edilməsi üzrə məsul 
dövlət orqanları, institut və təşkilatları daxil olmaqla ekosistemin hüquq və imkanlarının 
genişləndirilməsi zəruridir. 

8. Avropa  İttifaqının Ümumi Məlumatın Mühafizəsi Qaydalarının 
reqlamentinin təmin edilməsi

General Data Protection Rights (bundan sonra “GDPR”) – Avropa Şurasının 2016/679 
saylı qətnaməsidir. Bu qətnamə sayəsində Avropa Parlamenti, Avropa İttifaqı Şurası 
və Avropa Komissiyası Avropa İttifaqında (Aİ) bütün şəxslərin fərdi məlumatlarının 
mühafizəsini gücləndirir və unifikasiya edir. Bu qətnamə həm də Aİ-dən məlumat ixracı 
ilə də əlaqəlidir.
GDPR hər şeydən əvvəl vətəndaşlara öz məlumatları üzərində nəzarət imkanının 
verilməsi və Aİ çərçivəsində tənzimləmənin unifikasiyası yolu ilə beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlərlə bağlı normativ bazanın sadələşdirilməsinə yönəlmişdir. 

Tövsiyə:
Dövlət xidmətləri səviyyəsində rəqəmsallaşmanın ciddi artımı nəzərə alınmaqla, Avropa 
İttifaqının məlumatların mühafizəsi haqqında reqlamentini nümunə götürərək “Fərdi 
məlumatlar haqqında” Qanuna təkrar baxmaq zərurəti yaranmışdır. Bu məsələyə xüsusi 
ehtiyac vardır, çünki Avropa İttifaqı ilə ticarət aparan və Aİ ölkələrinə xidmətlər təqdim 
edən ölkələr GDPR reqlamentinin təsir dairəsinə daxil olurlar. GDPR prinsiplərinin 
Azərbaycanda tətbiqi həm də ölkənin Aİ ölkələri ilə ticari əlaqələrə malik kommersiya 
sektoru üçün də faydalı olacaqdır. Yeni reqlamentin təsir dairəsinə mütləq qaydada Aİ 
ölkələrində nümayəndəliyi olan və Aİ vətəndaşlarının fərdi məlumatlarını emal edən 
enerji və maliyyə şirkətləri, rabitə operatorları və bron xidmətləri, internet mağazalar və 
sosial şəbəkələr, özəl və dövlət korporasiyaları daxil olacaqdır.
Beynəlxalq perspektivdə milli məlumat mərkəzlərinin resurslarından istifadə və xaricdən 
istifadəçilərin cəlb edilməsi məqsədilə fərdi məlumatlarla bağlı beynəlxalq reqlamentin 
təmin olunmasına ehtiyac vardır.

9. ÜXM və regional xidmət mərkəzlərinin yaradılması. 

Tövsiyə:
Proseslərin unifikasiyası və xərclərin optimallaşdırılmasına dair nümunələrdən biri kimi 
“ümumi xidmət mərkəzlərinin” (ÜXM) yaradılmasını göstərmək olar. Mühasibat və vergi 
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uçotu, kadr uçotu və əmək haqqının hesablanması, xəzinədarlıq, satınalmalar və s. kimi 
müxtəlif funksiyalar ÜMX-lərə ötürülə bilər. Bu xidmətlərin kommersiyalaşdırılması ilə 
bağlı ölkədə vahid hesablama mərkəzinin yaradılması misal ola bilər. Bu miqyasda həllər 
müxtəlif sənaye və işlərin fakturalanması ilə bağlı məlumatları emal etmək qabiliyyətinə 
malikdir. Məsələn, buraya ödənişli yolların, kommunal xidmətlərin, telekommunikasiya 
seqmentinin, müxtəlif növ və miqyasda xidmətlərin fakturalanması aid oluna bilər. Bir 
qayda olaraq, bu mərkəzlər regional mərkəz rolunu oynayaraq qonşu ölkələrə də xidmət 
göstərir. 

10.  Rəqəmsal hökumət 

Rəqəmsal hökumət bundan əvvəl elektron hökumətin yaradılması ilə bağlı işlərə 
əsaslanmaqla, əhaliyə göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsi, habelə biznes və 
istehsalatın rəqabət qabiliyyətli ola biləcəyi əlverişli şərtlərin yaradılması məqsədilə 
yeni rəqəmsal texnologiyaların təmin etdiyi imkanlardan istifadə olunaraq dövlət 
xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılmasını nəzərdə tutur. Hökumətin fəaliyyətinin, 
şəffaflığının və hesabatlılığının effektivliyinin artırılması ilə yanaşı, rəqəmsal hökumət 
milli məlumat bazaları əsasında rəqəmsal münasibətlərin təmin olunmasına imkan 
verən daxili proseslərin yenidən qurulmasını da özündə əks etdirir. Buraya həmçinin, 
xüsusilə tənzimləmə ilə bağlı yanaşmaların işlənib hazırlanması zamanı bütün maraqlı 
tərəflərin maraqlarının balanslaşdırılması məqsədilə bütün hakimiyyət orqanlarının şaquli 
inteqrasiyasının və sıx əməkdaşlığının təmin edilməsi də daxildir. 
Gartner şirkəti rəqəmsal hökumətə keçidin beş mərhələsini müəyyən etmişdir: açıq 
hökumətlə bağlı elektron hökumətin ilkin mərhələsindən məlumat yönümlü hökumətə 
doğru. Sonuncu daha sonra tam rəqəmsal hökumətə və nəhayət, “ağıllı hökumətə” çevrilir 
(şəkilə bax). 

Lakin bütün dünyada rəqəmsal hökumətin təcrübədə tətbiqi bir sıra ciddi məhdudiyyətlərlə 
qarşılaşır. Bəzi hallarda elektron hökumətlə bağlı təşəbbüslər vətəndaşlara xüsusilə uzaq 
rayonlarda daha keyfiyyətli xidmət göstərilməsi məqsədilə prosesin kökündən yenidən 
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qurulması əvəzinə mövcud dövlət xidmətlərinin rəqəmsallaşdırılması ilə məhdudlaşır. 
Çox zaman elektron hökumət modelləri tələb yox, təklif əsasında formalaşır. Əksər 
hallarda platformanın istifadəsi ilə bağlı istifadəçilər çətinliklərlə üzləşir və bu da 
istifadəçi məmnuniyyətinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Rəqəmsal xidmətlərin 
göstərilməsi prosesində qurumlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin təşkilində də problemlər 
yaşanır. Nəticədə isə funksional baxımından zəruri olan qurumlararası fəaliyyətin 
olmamasına gətirib çıxarır. Nəhayət, hökumətin xaric yönümlü effektiv və interaktiv 
rəqəmsal platformaları ilə daxili proseslərin “əllə” dəstəklənən ənənəvi informasiya 
sistemləri arasında boşluq qalmaqda davam edir ki, bu da effektivliyin artırılması ilə bağlı 
əvvəlcədən qoyulmuş məqsədlərə nail olmağa imkan vermir.

Tövsiyə:
Təməl olaraq rəqəmsal hökumət strategiyasının uğurlu icrası məqsədilə qurumlar arasında 
daxili biznes proseslərin optimallaşdırılması və/və ya yenidən təşkili nəzərə alınmaqla 
rəqəmsal keçid strategiyasının hazırlanması və təyin olunmuş müddətdə rahat icrasının 
təmin edilməsi tələb olunur. Rəqəmsallaşdırma ilə bağlı mövcud vəziyyət və rəqəmsal 
idarəetməyə keçidlə bağlı dövlətin iradəsi nəzərə alınmaqla məqbul e-gov modeli və 
keçid senarisi hazırlanmalıdır.
Dövlət idarəetməsi üçün prioritet olaraq məlumatlardan istifadə və analitikanı müəyyən 
etməyə; yüksək keyfiyyətli məlumatların çoxsaylı istifadə təyinatlı milli aktiv kimi 
tanınmasına və məlumatların idarə edilməsi ilə bağlı milli sistemin yaradılmasına; dövlət 
sektorunda şəffaflığın artırılması üçün açıq məlumatlar konsepsiyasına riayət etməyə 
ehtiyac vardır. Həmçinin, ayrı-ayrı qurumların məlumat emalı mərkəzləri hökumət bulud 
sisteminə köçürülməlidir. 
Rəqəmsal bərabərsizliyin azaldılması ilə bağlı irəliləyişin, kibertəhlükəsizlik və məxfilik 
tələblərinə riayət edilməsinin; innovasiyalara açıq rəqəmsal mədəniyyətin təmin edilməsi. 

11. Süni İntellekt (Artificial Intelligence, AI)

Süni İntellekt (bundan sonra “AI”) bir gün bəşəriyyət tarixində ən güclü texnologiyaya 
çevriləcək. Ehtimal olunur ki, ən geci növbəti 10 il ərzində AI demək olar ki, bütün 
sahələrdə idrak tələb edən əksər tapşırıqların öhdəsindən insandan daha yaxşı gələcəkdir. 
Bu o deməkdir ki, AI elm və texnologiya, ağır xəstəliklərin müalicəsi, kasıbçılığın aradan 
qaldırılması, kosmosun fəthi və s. sahələrində inqilabi sıçrayış yaradacaqdır. Amma  eyni 
zamanda, AI düzgün strategiya üzrə inkişaf və istifadə edilmədiyi təqdirdə görünməmiş 
bərabərsizlik, nəzarət, güc toplanması və bədbəxt hadisələrə gətirib çıxara bilər. 
Əksər ölkələr uzunmüddətli məqsədlərə xidmət edən, qloballaşan dünyada müxtəlif 
üstünlüklər əldə etməyə yönəlmiş təşəbbüslər saxlayan AI üzrə Milli Strategiyaya 
hazırlamışdır. Azərbaycan Respublikası da AI və onun tətbiqi məsələləri ilə artıq 
rastlaşmışdır. AI üzrə müvafiq hərtərəfli strategiyanın yaradılması ölkənin iqtisadi 
cəhətdən rəqabətqabiliyyətli olması, maksimal sosial üstünlüklər əldə etməsi və milli 
təhlükəsizliyi möhkəmləndirməsi üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. AI tək texnologiyanın 
və innovasiyaların hər sahədə tətbiqini nəzərdə tutmur, bu, eləcə də biznes proseslərə 
yenidən təkrar baxılmasını, dərin dəyişikliklər edilməsini və yeni sahələrin inkişafını 
zəruri edir. AI səmərəli istifadə üçün yüksək əhəmiyyətli verilənlər, AI üzrə bilik-bacarıq-
vərdişlər və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən elmi araşdırmalar və inkişaf (R&D) fondu 
olması labüddür. 
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Tövsiyə:

1. Milli ekspertlərdən ibarət müvafiq işçi qrup tərəfindən seçilmiş 10 ölkənin sözügedən 
strategiyası nəzərdən keçirildikdən sonra Azərbaycan Respublikasında mövcud 
prioritet sahələr üzrə AI tətbiqi imkanlarının araşdırılması, yaradacağı üstünlüklər və 
təhdidlər təhlilinin həyata keçirilməsi, nəticələr əsasında strateji əhəmiyyətli, hərtərəfli 
və uzunmüddətli Milli Süni İntellekt Strategiyası (National AI Strategy) hazırlanması 
məqsədəuyğundur;
2. Maliyyələşdirmə, satınalma və idarəçilik vasitəsi ilə səhiyyə, nəqliyyat, təhsil və s. 
sahələrdə dövlətin əhəmiyyətli təsiri və iştirakı var. Müvafiq sahələrə aid AI strategiyasının 
vahid Milli Süni İntellekt Strategiyasının ayrılmaz hissəsi olması, bu istiqamətdə 
innovasiya-yönümlü hüquqi baza yaradılması, əməkdaşların məhsuldarlığını, adambaşına 
düşən gəliri artırmaq məqsədilə təkrarlanan, qeyri-sağlam və təhlükəli tapşırıqlarının AI 
köməkliyi ilə reallaşdırılması və avtomatlaşdırılması, qeyd edilən sahələrdə AI vasitəsi 
ilə Rəqəmsal Transformasiyaya şərait yaradılması məqsədəuyğundur. Azərbaycan 
hökumətinin müvafiq qurumları (Məsələn Milli Elmlər Akademiyasını, Ali Təhsil 
müəssisələrini və s.) cəlb etməklə 2025-ci ilədək ən azı 100 nəfər Aİ üzrə səriştəli istedadlı 
gənc alimin planlı şəkildə yetişdirilməsinə sərmayə yatırması məqsədəmüvafiqdir. AI üzrə 
müvafiq elmi araşdırmalar aparılması üçün dövlət sifarişləri və zəruri maliyyələşdirmənin 
ən azı 5 il təmin olunması müsbət nəticələr verə bilər.  Eyni zamanda, AI istiqamətində 
elmi dərəcəsi olan kadrlar yerli ali məktəblərdə təlim prosesində iştirak edə və AI 
istiqamətində artan kadr tələbatını qismən təmin edə bilər. Azərbaycan hökuməti milli 
mənafe və elmi araşdırmalar naminə özəl sektorda formalaşan verilənləri paylaşmağa və 
əlçatan olmasına həvəsləndirməlidir. Özəl sektorda AI istiqamətində elmi araşdırmalara 
yatırılan sərmayələrə vergi güzəştləri nəzərdə tutulması və bu araşdırmaların nəticələrinin 
monitorinqi və tətbiqi məqsədəmüvafiqdir. Dövlət sektorunda AI haqqında planlı şəkildə 
müntəzəm maarifləndirmə işlərinin həyata keçirilməsi AI tətbiqini sürətləndirə və müsbət 
nəticələr verə bilər. Belə tədbirlər təcrübə mübadiləsi, müştərək təşəbbüslər və məsrəflərin 
optimallaşması baxımından da əlverişlidir;
3. AI tətbiqi planlı və düz həyata keçirilmədiyi təqdirdə əməkdaşlar kütləvi şəkildə 
iş yerlərini itirmək riski ilə üzləşə bilərlər. AI tətbiqinə paralel işçi qüvvəsinin ixtisas 
artımına, müasir bilik-bacarıq -vərdişlərə yiyələnməsinə diqqət/sərmayə ayrılması, 
hazırda/gələcəkdə icrası AI ilə mümkün olmayan vəzifələrə işçi qüvvəsini səmərəli 
keçirmək məqsədəuyğundur. Bir sözlə AI tətbiqinin dövlətin iştirakı və nəzarəti ilə həyata 
keçirilməsi yaxşı təcrübə hesab edilir;
4. Azərbaycan hökumətinin yerli startaplar arasında AI elementləri olanların formalaşması, 
yetişməsi və inkişafı üçün həvəsləndirici yarışlar, mükafatlar və s. nəzərdə tutması 
məqsədəuyğundur. 

12. Kibertəhlükəsizlik

Biz hazırda rəqəmsal texnologiyaları və həlləri hər yerdə tətbiq etməyə çalışırıq. Bu 
texnologiya və həllər səmərəlilik yaratmaqla, vaxta qənaət etməklə, məsrəfləri azaltmaqla, 
yeni imkanları əlçatan edərək həyatımızın bir hissəsinə çevrilmişdir. 
Rəqəmsal gələcəyə doğru dünya transformasiya etdikcə kiberhücumların yaratdığı 
təhlükələr və onların vura biləcəyi zərər də artmaqdadır. Müasir texnologiyaların və 
həllərin onlayn istifadəsi iri həcmdə data yaradır və bu verilənlərin qorunması da növbəti 
onilliyin əsas hədəflərindən biridir. Sistem təhlükəsizliyindən şəbəkə təhlükəsizliyinə 
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qədər, müəssisələr zərərli hücumların uğurlu olmasının qarşısını almaq üçün 
kibertəhlükəsizliyini optimallaşdırmaqda çətinliklərlə üzləşirlər. Kiberhücumların qlobal 
miqyasda bütün sənaye sahələrində mürəkkəbliyi və təsir dərəcəsi hər an artır.

Tövsiyə:

1. Milli Kibertəhlükəsizlik Strategiyasının hazırlanması/yenilənməsi məqsədəuyğundur. 
Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal əmlakın artması, elektron xidmətlərin çoxalması 
rəqəmsal mühitdə bu aktivlərin və onlardan təhlükəsiz, avtorizə edilmiş şəkildə istifadəni 
zəruri edir. Digər tərəfdən Azərbaycanın maraqlarının sosial şəbəkələrdə qorunması, 
informasiya müharibəsinə ölkənin hazır olması strateji əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. 
Digər qonşu dövlətlərdə fəaliyyət göstərən kiberordulara qarşı müvafiq strategiya 
mümkün riskləri və təhlükələri modelləşdirməyə, onlarla mübarizəyə hazır olmağa 
kömək edə bilər; 
2. Təşkilat və müəssisələrdə mütəmadi olaraq kibertəhlükəsizlik üzrə maarifləndirmə 
təlimlərinin həyata keçirilməsi məqsədəuyğundur. Kibertəhlükəsizliyin təkmilləşdirilməsi 
üçün ən səmərəli vasitə, bütün əməkdaşlara keyfiyyətli kibertəhlükəsizlik təlimi 
proqramları təqdim etməklə insan amili riskini minimuma çatdırmaqdır. Tövsiyə olunur 
ki, a) aydın təhlükəsizlik prosedurları hazırlansın, bütün əməkdaşlar bununla tanış 
edilsin; b) bütün əməkdaşlar üçün mütəmadi (ən azı ildə iki dəfə) təhlükəsizlik üzrə 
maarifləndirmə seansı təşkil edilsin (video çarxlar və interaktiv etmək mümkündür); c) 
mütəmadi təhlükəsizlik sınaq-yoxlamaları (ən azı rübdə bir dəfə) gerçəkləşdirilsin;
3. Dayanıqlığı təmin etmək üçün hər müəssisədə İşgüzar Fəaliyyətin Davamlılığı / 
Fövqəladə Bərpa Planı (Business Continuity Planning/Disaster Recovery) hazırlanması, 
mütəmadi sınaqdan keçirilməsi və müntəzəm yenilənməsi məqsədəuyğundur. Rəqəmsal 
məlumatların pozulma ehtimalının yüksək olması nəzərə alınmaqla, işgüzar fəaliyyətə 
minimal təsir göstərməsi və ən dəyərli rəqəmsal aktivlərin itkisi zərərindən qorunması 
üçün müəssisədə işlək İşgüzar Fəaliyyətin Davamlılığı / Fövqəladə Bərpa Planı olması 
vacibdir. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən müəssisələrə 
yönəlmiş kiberhücumlar bunu daha da zəruri edir. 

13. 5G texnologiyasının tətbiqinin sürətləndirilməsi

5G texnologiyası dünyada geniş tətbiq edilir. Bu texnologiyanın əsas xüsusiyyətləri  
eyni zamanda, daha çox istifadəçiyə bağlantı təmin etmək, daha az gecikmə (near 
real time) ilə informasiyanın ötürülməsi və daha yüksək sürətdir. Özəlliklə 5G-nin 
informasiya ötürülməsi xidməti xəttinin çəkilmə xərclərinə və xəttin dayanıqlılığına görə 
fiber optik xəttinə rəqibdir. Bu texnologiyanın tətbiqi ölkədə daha geniş ərazidə sürətli 
və keyfiyyətli internetdən istifadəni, sənayedə avtonom robot və avtonom nəqliyyatın 
tətbiqini sürətləndirəcəkdir. Başqa tərəfdən bu texnologiyanın xüsusiyyəti imkan verir ki, 
tezlik diapazonlarından səmərəli istifadə edilsin. Dövlətin mobil operatorlar tərəfindən 
istifadəsi üçün ayıra biləcəyi tezlik resursları məhduddur və buna görə də bu tezliklərin 
yeni texnologiya olan 5G üçün istifadəsi daha az resurslarla daha səmərəli komunikasiya 
xidmətləri əldə etməyə imkan verəcəkdir. 
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Tövsiyə:

1. 5G texnologiyasının tətbiqi Ağıllı Şəhər, Ağıllı Kənd Təsərrüfatı, Ağıllı ev və s. kimi 
müasir həllərə geniş imkan yaradır. Milli ekspertlərdən ibarət müvafiq işçi qrup tərəfindən 
seçilmiş 10 ölkənin sözügedən texnologiyanın tətbiqindən əldə etdikləri üstünlüklər və 
yaranmış risklərin təhlili bu istiqamətdə düz qərar verməyə dəstək ola bilər;
2. 5G texnologiyasının tətbiqi üçün hüquqi bazanın yaradılması, uyğun tezliklərin 
boşaldılması və hərraca çıxarılması, mobil operatorlara tezlik zolağının təmin olunması 
ilə yanaşı öhdəliklərin qoyulması məqsədəuyğundur. 

Rəqəmsal texnologiya və innovasiyalar
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Azərbaycan Respublikasında bərk məişət tullantılarının idarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsinə dair 2018–2022-ci illər üçün Milli Strategiyanın 1 noyabr 2018-ci 
il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilməsini bu sahədə 
atılan mühüm addım hesab edir və Strategiyanın məqsəd və prioritet istiqamətlərini tam 
dəstəkləyirik. Bunlardan aşağıdakıları vurğulamaq istərdik daxildir:

1. İstehsalçılar tərəfindən ekoloji tarazlığı pozmayan təcrübələrin tətbiqi vətəndaşlar 
tərəfindən tullantıların azaldılması, onların təkrar istifadə və emalı üçün çeşidlənməsinə 
əsaslanan qabaqcıl idarəetmə təcrübəsinin və standartlarının qəbulu və tətbiqi;
2. “İstehsalçının genişləndirilmiş məsuliyyəti” mexanizminin (bundan sonra “EPR”) 
tətbiqinə dair təkliflərin hazırlanması.

1. “Qablaşdırma və Qablaşdırma Tullantıları haqqında” Qanun layihəsinin 
təkmilləşdirilməsi

Qeyd etmək lazımdır ki, qanun layihəsində istehsalçıların (qablaşdırma və qablaşdırma 
məhsulları istehsal və ya idxal edən yaxud satan hüquqi şəxslərin) EPR prinsiplərinə uyğun 
olaraq öhdəliklərini yerinə yetirmələrinə imkan yaradılması və istehsalçılar üçün illik 
utilizasiya hədəflərinin müəyyən edilməsinə dair müddəaların yer alması təqdirəlayiqdir. 
Bununla belə, hesab edirik ki, qanun layihəsinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Milli Strategiyadakı məqsədlərə və prioritet istiqamətlərə 
daha uyğun olması üçün onun bəzi müddəalarının təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. 

Tövsiyə:
Ölkəmizdə tullantıların idarəedilməsinin beynəlxalq standartlara uyğun uğurlu modelinin 
qurulması məqsədilə kiçik düzəlişlərlə yanaşı, qanun layihəsində bir sıra vacib məqamların 
nəzərə alınmasını tövsiyə edirik:

a) Əsas anlayışlar – beynəlxalq standartlara uyğun qablaşdırma tullantılarının 
idarəolunmasının dəqiq hüquqi çərçivəsinin yaradılması üçün qanun layihəsində 
istifadə olunan əsas anlayışların beynəlxalq anlayışlarla uyğunlaşdırılması (İƏİT və Aİ 
direktivlərinə uyğun);

b) Hədəflər - istehsalçıların tullantı izlərini azaltmalarını təşviq etmək üçün qanun 
layihəsinə müəyyən hədəflərin daxil edilməsini alqışlayırıq. Bununla belə, bildiririk ki, 
sənəddə göstərilən hədəflər (aşağıda qeyd olunmuşdur) hazırkı vəziyyətdə yerli şirkətlər 
üçün çox yüksək və əldə edilməsi qeyri-real hesab olunur. Qanun layihəsində 2.3-cü maddə 
bazarda birdəfəlik qablaşdırmalarda satılan içkilərə nisbətdə çoxdəfəlik qablaşdırmalarda 
satılan içkilərin payının 2025-ci ilədək 70%-ə çatdırılmasını hədəf olaraq müəyyən 
edir. Hazırkı vəziyyətə uyğun olaraq, bu rəqəm özəl sektor üçün qeyri-real olduğundan, 
təkrar istifadə edilə bilən qablaşdırma üçün deyil, təkrar emal üçün daha aşağı bir hədəf 
qoyulmasını tövsiyə edirik. Əlavə olaraq, qanun layihəsinin 2.5-ci maddəsində qoyulmuş 
qablaşdırma tullantılarının 2025-ci ilədək 50%-nin utilizasiya edilməsi hədəfi çox yüksək 
olaraq qiymətləndirilir və onun istehsalçılarla razılaşdırılaraq endirilməsi tövsiyə olunur;

Tez tükənən istehlak məhsullari (FMCG)
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Qablaşdırma və qablaşdırma tullantılarının dövriyyəsi sistemləri tərəfindən
illər üzrə yığılmış qablaşdırmaların təkrar istifadə və ya təkrar emala yönəldilən 
normativi (yığılmış tam həcmə faizlə)

c) Qanun layihəsi dövlət qurumu statusunda fəaliyyət göstərəcək EPR Fondunun 
yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu müddəanın Genişləndirilmiş İstehsalçı Məsuliyyəti 
prinsipinə zidd olduğuna qətiyyətlə inanırıq. Şirkətlər birliyi olaraq, qablaşdırma 
tullantılarının idarə olunması əməliyyatlarının dövlət tərəfindən həyata keçirilməsinin 
səmərəli olmayacağı qənaətindəyik və bu halın beynəlxalq təcrübəyə zidd olduğunu 
hesab edirik. EPR ətraf mühitin qorunması üçün strateji yanaşmasıdır və onun əsas 
məqsədi ölkədəki tullantıların təkrar emalının həcminin artırılması üçün məsuliyyətin 
(fiziki olaraq və/yaxud iqtisadi cəhətdən; tam və ya qismən) yerli icra hakimiyyətlərindən/
bələdiyyələrdən şirkətlərə ötürülməsidir. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq EPR 
bir təşkilat olaraq şirkətlər tərəfindən qurulmalı və müvafiq qanunvericilik çərçivəsində 
şirkətlər tərəfindən idarə olunmalıdır. Bu səbəbdən şirkətlərin yer aldığı güclü idarəetmə 
heyəti olan, şirkətlər tərəfindən yaradılan və mənfəət üçün çalışmayan EPR qurumunun 
Azərbaycan üçün uğurlu model olacağını düşünürük;

d) Qanun layihəsi, həmçinin, məhdud sayda qablaşdırma tullantılarına (əsasən plastik 
və şüşə) şamil olunan və bununla, ayrı-seçkilik xarakteri daşıyan və istehlakçılar ilə 
yanaşı istehsalçılar üçün də ciddi maliyyə yükünə səbəb olacaq Depozit Qaytarma 
Sisteminin yaradılmasını ehtiva edir. Qanun layihəsində nəzərdə tutulduğu həcmdə 
yüksək depozit haqqının tətbiqi qablaşdırılan məhsulların qiymət artımına (ölkə üzrə 
depozit sistemi infrastrukturunun olmaması səbəbindən) səbəb olacaqdır ki, bu da 
qablaşdırılan məhsulların dövriyyəsinin zəifləməsinə, nəticədə bu sahədə məşğulluğun 
və dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxaracaqdır. Sənaye tərəfindən 
idarə olunan səmərəli EPR sisteminin tətbiqindən on illər sonra depozit sisteminə keçən 
Avropa ölkələrinin təcrübəsinə əsasən deyə bilərik ki, depozit sistemi Azərbaycanın 
hazırkı sistem ehtiyaclarına və istehlakçıların tullantıların çeşidlənməsi və yenidən emalı 
üzrə hazırlıq səviyyəsinə uyğun deyildir. Sənaye tərəfindən idarə olunan EPR modeli, 
xüsusilə COVID-19-un milli iqtisadiyyatlara təsirləri nəzərə alınmaqla, Azərbaycan üçün 
ən səmərəli model olacaqdır;

e) Qanunvericilik sahələrinin üst-üstə düşməsi – hazırkı qanun layihəsində digər sahənin 
normaları ilə üst-üstə düşən ən azı 3 müddəa vardır (məs., qida təhlükəsizliyi sahəsində). 
Qanun layihəsi qablaşdırmanın keyfiyyəti, qablaşdırmanın komponentləri, markalanma 
və etiketləmə ilə bağlı müəyyən tələblər müəyyən edir ki, bunlar artıq qida təhlükəsizliyi 
ilə bağlı digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Hesab edirik ki, bu kimi məqamların 
layihədən götürülməsi qanunun tələblərinin istehsalçılar tərəfindən düzgün icrasına və 
dövlət qurumları aralarında məsuliyyət bölgüsünün düzgün tənzimlənməsinə kömək 
etmiş olar.
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Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 1999-cu ildə qəbul edilib və 
qüvvəyə mindiyi vaxtdan etibarən ona çoxsaylı düzəlişlər edilmişdir. Son bir neçə il 
ərzində məşğulluğun sənədləşdirilməsi prosesinin rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı səciyyəvi 
dəyişikliklər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bununla belə, Məcəllə normalarının tətbiqində 
və ümumilikdə əmək qanunvericiliyində hələ də ciddi çatışmazlıqlar qalmaqda davam 
edir.
Son 20 ildə Azərbaycanda iqtisadiyyatın dərindən modernləşdirilməsi, innovasiya 
prosesləri, ölkəmizin dinamik inkişafı ilə ayaqlaşa bilməyən standart əmək 
münasibətlərinin daha çevik tənzimlənməsini tələb edir. Buraya, məsələn, ənənəvi iş 
yerlərinin kiberməkana keçidi fonunda distant işlə bağlı münasibətlərin yeni tənzimləmə 
qaydalarının hazırlanması, ölkə iqtisadiyyatının inkişafı üçün mühüm rol oynaması üçün 
qurulmuş kiçik sahibkarlıq subyektlərinin inkişafı üçün daha əlverişli hüquqi imkanların 
yaradılması daxildir. Bu bölmədə dinamik inkişaf edən müasir dünya kontekstində bu 
hüquqi dəyişikliklərin nəzərə alınması məqsədilə əmək qanunvericiliyinin islahatlar 
xəritəsinin tərtib edilməsi nəzərdə tutulur.

1. Evdən əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və 
distant iş

COVID-19 pandemiyası səbəbindən bir çox sahələrdə işəgötürənlər işçiləri evdən və 
yaxud da əmək müqaviləsində nəzərə tutulmuş iş yerlərindən kənarda işə cəlb etməyə 
məcbur olmuşlar. Lakin Əmək Məcəlləsinin hazırkı mətni işçi tərəfindən öz əmək 
funksiyalarını evdən və yaxud işəgötürənin müəssisəsindən kənarda yerinə yetirilməsinı 
təfərrüatlı şəkildə tənzimlənir. Nəticədə, əmək funksiyalarını evdən və yaxud işəgötürənin 
müəssisəsindən kənarda yerinə yetirilməsi zamanı tərəflərin qarşılıqlı hüquq və 
öhdəliklərində qeyri-müəyyənliklər yaranır və bu qeyri-müəyyənliklər tərəflər arasında 
əmək mübahisələrinin yaranması səbəb ola bilir. Əmək Məcəlləsinə təklif edilən əlavə və 
dəyişiklər bu sahədə tərəflər arasında qeyri-müəyyənlikləri aradan qaldırmaq məqsədini 
daşıyır.

Tövsiyə:

1. Əmək Məcəlləsinin “XIII Bölmə”-si sözləri “XIV Bölmə” bölmə sözləri ilə və “Qırx 
yeddinci fəsil” və “Qırx səkkizinci fəsil” sözləri isə müvafiq olaraq “Qırx səkkizinci fəsil” 
və “Qırx doqquzuncu fəsil” sözləri əvəz edilsin.
2. Aşağıdakı mətndə yeni “XIII Bölmə” əlavə edilsin:

“XIII Bölmə
Evdən əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və distant iş

Qırx yeddinci fəsil

Maddə 307-1. Ümumi müddəalar
 
1. Evdən əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərini yerinə yetirən şəxs dedikdə 
işəgötürənin təqdim etdiyi və ya işçinin öz hesabına əldə etdiyi xammalından 
(materialından), istehsal vasitələrindən, avadanlıqlardan və ya proqram təminatlarından 
istifadə etməklə əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərini öz evində yerinə yetirilməsi 
haqqında əmək müqaviləsi bağlamış fiziki şəxs başa düşülür. 

İnsan resursları və əmək
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2. Evdən əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərini yerinə yetirən şəxs ilə əmək 
müqaviləsinin bağlanması, ona əlavə və dəyişiklik edilməsi və ya ona xitam verilməsi, o 
cümlədən işəgötürənin müvafiq əmrlərinin (qərarların), bildirişlərin və əmək münasibətləri 
ilə bağlı olan hər hansı digər sənədlərin tərtib edilməsi zamanı elektron imzadan və ya 
şəxsi imzanın başqa analoqundan istifadə edilə bilər. Elektron imzadan və ya şəxsi imzanın 
başqa analoqundan istifadə edildiyi təqdirdə sənədin üzərinə müəssisəsinin (işəgötürənin) 
möhürünün qoyulması tələb edilmir. Tərəflərin biri-biri ilə sənəd mübadiləsi elektron 
şəkildə, poçt kuryeri və ya sifarişli məktub vasitəsilə də həyata keçirilə bilər. 

3. Evdən əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərini yerinə yetirən şəxs ilə bağlanılan 
əmək müqaviləsində həmçinin aşağıdakılar göstərilməlidir: 
3.1 tərəflərin biri-biri ilə əlaqə saxlaması üçün telefon nömrələri, elektron poçt ünvanları 
və poçt ünvanları;
3.2 işçi özünün xammalından (materialından), istehsal vasitələrindən, avadanlıqlardan və 
ya proqram təminatlarından istifadə etdiyi təqdirdə onların adi aşınmasına görə işəgötürən 
tərəfindən işçiyə ödənilməli olan kompensasiyanın həcmi, onun ödənilmə şərtləri və 
qaydası;
3.3 əmək funksiyalarının və əmək öhdəliklərinin evdən yerinə yetirilməsi ilə bağlı işçinin 
xərclərin əvəzinin ödənilmə şərtləri və qaydası;
3.4 işçinin işəgötürənin telefon zənglərinə, elektron məktublarına və sair sorğularına 
dərhal cavab vermək öhdəliyi;
3.5 işəgötürənin fəaliyyət göstərdiyi idarəsinə (ofisinə) işçinin çağırılmasının, o cümlədən 
həmin idarədə (ofisdə) işçinin əmək funksiyalarının və əmək öhdəliklərinin müvəqqəti 
yerinə yetirilməsinin qaydası və şərtləri; və 
3.6 tərəflərin müəyyən etdiyi hər hansı digər məsələlər.

4. Əmək funksiyalarının və əmək öhdəliklərini evdən yerinə yetirilməsinə maneçilik 
törədən hər hansı bir hadisənin baş verdiyi (misal üçün, işçinin xəstələnməsi, internet 
rabitəsinin kəsilməsi və s.) təqdirdə, işçi dərhal bu barədə işəgötürənə məlumat verməlidir.

5. İşəgötürən əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərini evdən yerinə yetirən işçinin əmək 
şəraiti ilə iş vaxtları ərzində tanış ola və işəgötürənin mülahizəsinə əsasən əmək şəraitinin 
işin yerinə yetirilməsi baxımından tələb olunan səviyyəyə çatdırmaq üçün zəruri olan 
tədbirləri görməyi işçidən tələb edə bilər. 

6. Aşağıdakı öhdəliklər istisna olmaqla, əməyin mühafizəsi ilə bağlı Əmək Məcəlləsində 
nəzərdə tutulmuş işəgötürənin hər hansı digər öhdəlikləri əmək funksiyalarını və əmək 
öhdəliklərini evdən yerinə yetirən işçilərə şamil edilmir:
6.1 normal əmək və istirahət rejiminə riayət etmək;
6.2 işçilərin əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları üzrə ilkin təlimatlandırılmaq; və
6.3 istehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin araşdırılmasında iştirak etmək;
6.4 İşçilərin istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək 
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta etdirmək.
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Maddə 307-2. Müstəsna hallarda işçi tərəfindən əmək funksiyaların və əmək 
öhdəliklərinin evdən yerinə yetirilməsi

1. İşəgötürən müstəsna hallarda (yəni, işin normal ahəngini pozan təbii fəlakət, epidemiya, 
pandemiya, istehsalat qəzaları, işçilərin həyat və ya sağlamlığı üçün təhlükə yaradan 
hallarda və operativ surətdə qarşısı alınmayan digər hallar mövcud olduqda) onunla 
əmək müqaviləsi bağlayıb öz əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərini işəgötürənin 
müəssisəsində yerinə yetirən işçiyə bildiriş təqdim etməklə işçidən əmək funksiyalarının 
və əmək öhdəliklərininin müvəqqəti olaraq evdən yerinə yetirilməsini birtərəfli qaydada 
tələb edə bilər. 

2. Bildirişdə işçidən əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərininin müvəqqəti olaraq evdən 
yerinə yetirilməsinin müddəti bir qayda olaraq 1 (bir) aydan çox ola bilməz. İşəgötürənin 
əsalandırılmış əmri (qərarı) ilə bu müddət hər dəfə əlavə 1 (bir) aylıq müddətlərə artırıla 
bilər.

3. Bildirişdə aşağıdakı məlumatlar göstərilməlidir:
3.1 işçinin iş və istirahət saatları və günləri;
3.2 tərəflər arasında biri-biri ilə əlaqənin aparılması qaydası; 
3.3 əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərininin müvəqqəti olaraq evdən yerinə 
yetirilməsi ilə bağlı işəgötürənin münasib bildiyi hər hansı digər məsələlər.
4. Müstəsna hallarda əmək funksiyalarını və əmək öhdəliklərininin müvəqqəti olaraq 
evdən yerinə yetirən işçinin əmək haqqı dəyişməz saxlanılır. 
 
Maddə 307-3. Distant iş

1. Distant iş dedikdə işçi tərəfindən əmək funksiyaların və əmək öhdəliklərin işəgötərinin 
yerləşdiyi yerdən, onun filialından, nümayəndəliyindən, hər hansı digər struktur 
bölməsindən kənarda və yaxud işəgötürənin birbaşa və ya dolayısı ilə nəzarəti altında 
olmayan ərazidə (işçinin evi istisna olmaqla) işçi tərəfindən yerinə yetirilməsi başa 
düşülür, bu şərtlə ki, əmək funksiyalarının və əmək öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi və 
işəgötürənlə qarşılıqlı əlaqənin təmin ediməsi üçün kommunikasiya (o cümlədən internet) 
vasitələrindən istifadə edilmiş olsun.
2. Distant iş haqqında əmək müqaviləsində başqa cür nəzərdə tutulmayıbdırsa, işçinin iş 
vaxtının rejimi və istirahət vaxtı onun tərəfindən sərbəst şəkildə müəyyən edilir. 
3. Bu Məcəllənin evdən əmək funksiyalarının və əmək öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini 
tənzimləyən müddəaları distant işə də şamil edilir.

Maddə 307-4. Əmək Məcəlləsinin müddəalarının şamil edilməsi

Bu Məcəlləninin digər Bölmələrinin müddəaları evdən əmək funksiyalarının və əmək 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə və distant işə hazırkı “XIII Bölmə”-də göstərilmiş 
xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla tətbiq edilir. 

İnsan resursları və əmək
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2. İşçilərin ezamiyyətə göndərilməsi qaydalarının təkmilləşdirilməsi

Hal-hazırda bir sıra özəl müəssisələr və təşkilatlar işçilərin ezamiyyətə göndərilməsi ilə 
bağlı mövcud qaydaları tətbiq edərkən müəyyən çətinliklər ilə üzləşir. Bu xüsusilə xarici 
ölkələrə ezamiyyətlərlə bağlı müddətin 40 gün ilə məhdudlaşdırılmasında, 40 gündən artıq 
müddətə ezamiyyətlərin rəsmiləşdirmə qaydalarının mövcud olmamasında, ezamiyyət 
ilə bağlı ödənişlərin edilməsi qaydalarında qeyri-dəqiqliklərin mövcud olmasında özünü 
göstərir. 
Bununla əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 18 yanvar 
2012-ci il tarixli Q-01 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları”nın 
(“Ezamiyyə Qaydaları”) təkmilləşdirilməsi ilə bağlı aşağıdakıları tövsiyə edirik:
1. İş ezamiyyətlərinin qısamüddətli və uzunmüddətli iş ezamiyyətləri kateqoriyalarına 
bölünməsi. Ezamiyyə Qaydalarında maksimum 40 günədək müddət üçün nəzərdə 
tutulmuş ezamiyyət xərclərinin ödənilməsi və belə ezamiyyətlərin rəsmiləşdirilməsi 
qaydaları əsasən qısamüddətli ezamiyyətlər üçün keçərlidir. Qısamüddətli ezamiyyətlər 
üçün müddətin artırılması və uzunmüddətli ezamiyyət katerqoriyasının müəyyən edilməsi 
şirkətlərə və işçilərə daha çox çeviklik verərək belə ezamiyyətlərin səmərəliliyini artıra 
və sənədləşdirmə prosesini sadələşdirə bilər. 

Tövsiyə:
Qısamüddətli və uzunmüddətli iş ezamiyyətlərinin anlayışının müəyyən edilməsini, 
qısamüddətli ezamiyyətlər üçün müddətin ən azı 3 təqvim ayınadək, uzunmüddətli 
iş ezamiyyətləri üçün isə müddətin 3 təqvim ayından 3 təqvim ilinə qədər müəyyən 
edilməsini təklif edirik. 

2. Uzunmüddətli iş ezamiyyətlərinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı qaydaların müəyyən 
edilməsi. Hal-hazırda qanunvericilikdə uzunmüddətli iş ezamiyyətlərinin rəsmiləşdirilməsi 
ilə bağlı müddəalar mövcud deyil. Bu praktikada uzunmüddətli ezamiyyətlərin 
rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı xeyli çətinliklər yaradır. 

Tövsiyə:
Uzunmüddətli ezamiyyətlər zamanı iş rejimi, əmək haqqının ödənilməsi, ezamiyyətin 
elektron hökumət portalında qeydiyyatı, ezamiyyət zamanı əmək qabiliyyətinin müvəqqəti 
itirilməsi, məcburi sosial sığorta haqlarının və digər icbari ödənişlərin (aliment, məcburi 
tibbi sığorta haqqı və s.) tutulma qaydası və s. məsələlərə aydınlıq gətirilməsini və bununla 
bağlı Ezamiyyə Qaydalarına əlavə və dəyişikliklər edilməsini tövsiyə edirik. 

3. Xarici ölkələrə ezamiyyət ilə bağlı xərclərin kateqoriyalara bölünməsi və 
işçiyə ödənilməsi ilə bağlı qaydalara aydınlıq gətirilməsi. 

Ezamiyyət Qaydalarının III bölməsində müəyyən edilmişdir ki, xarici ölkədə ezamiyyə 
xərclərinin 1 günlük normasının 40 faizini gündəlik yemək xərcləri təşkil edir. Lakin 
işçinin ezamiyyət zamanı yemək xərclərinin bir qisminin yaşayış yerinin xərclərinin 
tərkibinə daxil edildiyini nəzərə alaraq, işçiyə belə ezamiyyə zamanı yemək xərcləri 
üçün hansı məbləğin ödənilməli olması aydın deyil. Həmçinin, digər xərclərin (nəqliyyat, 
rabitə və s.) məbləğinin hansı miqdarda olması müəyyən edilməmişdir. 
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Tövsiyə:
Xarici ölkələrə ezamiyyət zamanı yemək, nəqliyyat, rabitə və s. xərclərinin dəqiq 
bölgüsünün müəyyən edilməsini təklif edirik. 

4. Ezamiyyət zamanı işçinin əmək haqqının ödənilməsi məsələlərinə aydınlıq 
gətirilməsi. Ezamiyyə Qaydalarının I bölməsinin 9-cu hissəsində müəyyən 
edilmişdir ki, ezam olunan işçilərə ezam olunduqları təşkilatların iş vaxtının 
rejimi və istirahət vaxtı tətbiq edilir. Bu zaman işçinin ezam edildiyi ölkədə 
işlədiyi günlərin Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyinə əsasən 
iş günü hesab edilməyən günlərlə üst-üstə düşdüyü halda işçinin əmək 
haqqının hansı qaydada hesablanması və işçinin Azərbaycan Respublikası 
Əmək Məcəlləsinə əsasən bağladığı əmək müqaviləsində müəyyən edilmiş 
iş saatlarından artıq işlədiyi hallarda hansı qaydada kompensasiya edilməli 
olması barədə aydınlıq yoxdur. 

Tövsiyə:
Tövsiyə olunur ki, işçinin xarici ölkədə qısamüddətli ezamiyyətləri zamanı əmək 
haqqı, iş vaxtından artıq işlədiyi saatlar və ya bayram günlərində işləməsi Azərbaycan 
Respublikası Əmək Məcəlləsinin müddəalarına əsasən tənzimlənsin və bu barədə 
Ezamiyyə Qaydalarına müvafiq əlavə edilsin. Uzunmüddətli ezamiyyətlər zamanı isə bu 
məsələlərin tənzimlənməsinin işçi ilə işəgötürənin qarşılıqlı razılığı əsasında müəyyən 
edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. 
Yuxarıda qeyd edilən və edilməyən, ezamiyyə qaydalarının tətbiqi ilə bağlı mühüm praktiki 
əhəmiyyət kəsb edən məsələlər üzrə meydana çıxan uyğunsuzluqların, ziddiyyətlərin və 
boşluqların aradan qaldırılması məqsədilə əmək qanunvericilində təsbit edilmiş müvafiq 
normaların təkmilləşdirilməsini, habelə xüsusi mülkiyyətdə olan müəssisələrin işçilərinin 
ezamiyyətə göndərilməsi qaydasını hərtərəfli şəkildə tənzimləyən normativ-hüquqi 
aktın qəbul edilməsini, işçilər üçün müəyyən olunmuş ezamiyyə xərclərinin gündəlik 
normasının artırılaraq real xərclərə uyğunlaşdırılmasını təklif edirik.

İnsan resursları və əmək
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1. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin (“Mülki 
Prosessual Məcəllə”) təkmilləşdirilməsi

A) Ali Məhkəmədə eyni iş üzrə işin baxılması ilə bağlı məhdudiyyətin tətbiqi 

Bəzi hallarda Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi Apelyasiya instansiyası 
məhkəməsinin qətnamə və ya qərardadını ləğv edib işi yenidən baxılmaq üçün həmin 
məhkəməyə göndərir. Apelyasiya instansiyası məhkəməsi işə baxaraq müvafiq məhkəmə 
aktı qəbul edir. Tərəflərdən biri (və ya hamısı) Apelyasiya instansiyası məhkəməsinin 
qətnamə və ya qərardadından yenidən kassasiya şikayəti verir. Eyni iş üzrə ikinci dəfə 
(və ya daha çox) kassasiya şikayətinin verilməsinə baxmayaraq, Ali Məhkəmə təkrarən 
Apelyasiya instansiyası məhkəməsinin qətnamə və ya qərardadını ləğv edib işi yenidən 
baxılmaq üçün həmin məhkəməyə göndərə bilər. Göründüyü kimi, burada müraciətlərin 
sayı baxımından qeyri-müəyyənlik mövcuddur. Buna digər bir səbəb kimi, qanunvericiliyin 
Ali Məhkəmənin göstərişlərinin işə baxan Apelyasiya məhkəməsi üçün məcburi olması 
prinsipinə baxmayaraq, Apelyasiya məhkəmələri tərəfindən bu prinsipin pozulmasıdır. 

Tövsiyə:
Eyni iş üzrə Ali Məhkəmədə işin dəfələrlə baxılmasına məhdudiyyət qoyulmasını təklif 
edirik. Misal üçün, eyni iş Ali Məhkəməyə ikinci dəfə daxil olduqda Ali Məhkəmə 
həmin işi apelyasiya instansiyası məhkəməsinə göndərmədən özünün yekun qərarını 
çıxarmalıdır.

B) İddianın təmini tədbiri ilə bağlı məsələlər
 
Təcrübədə iddianın təmini tədbiri barədə ərizəyə baxarkən məhkəmə cavabdehin əmlakının 
olub-olmaması barədə sübut tələb edir. Misal üçün, cavabdehin bank hesabı üzərinə 
həbs qoyulması ilə bağlı ərizə ilə məhkəməyə müraciət edilib və məhkəmə cavabdehin 
bank hesabının olub-olmaması və hesabda pul vəsaitinin olub-olmaması ilə bağlı sübut 
tələb edir (müvafiq sübutlar təqdim edilmədikdə iddianın təmini tədbirinə dair ərizələr 
bir qayda olaraq təmin olunmur). Bank sirri ilə əlaqədar müddəaların tələblərinə əsasən 
bank hesabları barədə məlumatı tərəflərin müstəqil əldə etmək imkanı olmadığına görə 
bunu məhkəmə özü əldə edə bilər. Bu isə öz növbəsində vaxt aparır (məhkəmə tərəfindən 
müvafiq sorğunun banka göndərilməsi və sorğunun bank tərəfindən cavablandırılması). 
Beləliklə, iddianın təmini tədbiri öz praktik əhəmiyyətini itirmiş olur. Bundan əlavə, 
Mülki Prosessual Məcəllədə iddianın təmini tədbirinə dair ərizənin məhkəmədə iddia 
qaldırılanadək müstəqil surətdə verilməsi nəzərdə tutulmayıb. 

Tövsiyə: 

1. Mülki Prosessual Məcəllənin 157-ci maddəsinə yeni müddəaların əlavə edilməsini 
təklif edirik: “Məhkəmə iddianın təmin edilməsi haqqında işdə iştirak edən şəxsin 
ərizəsinə baxarkən işin konkret hallarını nəzərə almalı və məsələyə iddianın əsaslılığı 
prezumpsiyası baxımından yanaşmalıdır. İddianı təmin etmə tədbirlərinin tətbiqindən 
ötrü sübutların mübahisənin mahiyyəti üzrə həlli üçün zəruri olan həcmdə məhkəməyə 
təqdim edilməsi tələb olunmur.”;

Hüquq  və  komplayens
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2. Həmçinin, Mülki Prosessual Məcəllənin 157-ci maddəsinə bu müddəanın əlavə 
edilməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik: “Ərizə məhkəmədə iddia qaldırılanadək ayrıca 
icraatda və ya iddia ilə eyni vaxtda, yaxud məhkəmə icraatının gedişində verilə bilər.”

C) Açıq-aşkar əsassız iddialar və şikayətlərin qarşısının alınması

Təcrübədə məhkəmə prosesindən sui-istifadə edərək əsassız varlanmaq məqsədilə açıq-
aşkar əsassız iddialar və şikayətlərdən geniş istifadə olunur. Mülki Prosessual Məcəllədə 
məhkəmə cərimələri ilə bağlı ayrıca fəsil olsa da, əsassız iddia və şikayətlərlə bağlı 
məsələlərə səthi toxunulur. 
Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, açıq-aşkar əsassız iddia və şikayətlərlə mübarizə effektiv 
məhkəmə sisteminin mühüm bir hissəsidir. Azərbaycan məhkəmə təcrübəsində geniş 
yayılmış aşağıdakı neqativ halları nümunə kimi göstərmək olar: 

1. Eyni tərəflər arasında, eyni predmet barəsində və eyni əsaslar üzrə məhkəmənin qanuni 
qüvvəyə minmiş qətnaməsi olduğu halda şəxsin yenidən iddia qaldırması;
2. İşə baxılma müddətini uzatmaq üçün qərardadlardan formal olaraq şikayət verilməsi 
(xüsusilə, heç bir hüquqi əsas olmadığı halda aidiyyətlə bağlı ərizə verilməsi və sonradan 
qərardaddan şikayət verilməsi və ya ekspertiza təyin edilməsi ilə bağlı qərardadlardan 
icraatın dayandırılması hissəsindən şikayət verilməsi və s.).

Tövsiyə:
1. Mülki Prosessual Məcəlləyə “açıq-aşkar əsassız iddia” və “açıq-aşkar əsassız şikayət” 
anlayışlarının və belə kateqoriyaya aid olan iddia və şikayətlərin siyahısının (sadalama 
mahiyyətində olan) daxil edilməsini təklif edirik;
2. Həmçinin, təklif edirik ki, hazırlıq iclasında iddiaçının iddia qaldırması üçün subyektiv 
hüququnun olub-olmaması məsələsi araşdırılsın. Əgər iddiaçının iddia qaldırmaq üçün 
subyektiv hüququ və kifayət qədər hüquqi əsasları yoxdursa, bu halda həmin iddia ərizəsi 
baxılmamış saxlansın;
3. Bundan əlavə, açıq-aşkar əsassız iddia qaldırmış və ya şikayət vermiş tərəfin və 
onun nümayəndəsinin və ya vəkilinin ciddi cərimələnməsi ilə bağlı müddəaların Mülki 
Prosessual Məcəlləyə daxil edilməsini təklif edirik. 

D) Təsisçi fiziki şəxslərin iştirak etdiyi işlərdə aidiyyət məsələləri

Tərəflərdən biri kommersiya hüquqi şəxsinin təsisçisi olan fiziki şəxsdirsə və iddia tələbi 
həmin kommersiya hüquqi şəxsinin daxil olduğu hüquq münasibətlərindən irəli gəlirsə, 
bu halda məhkəmə aidiyyəti mübahisəlidir. Təcrübədə bu cür hallarda mübahisəyə ümumi 
məhkəmələr tərəfindən baxılır. Lakin, hesab edirik ki, ümumi məhkəmələrin sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə əlaqədar mübahisəyə baxması doğru deyil. 

Tövsiyə:
Tərəflərdən biri kommersiya hüquqi şəxsinin təsisçisi olan fiziki şəxsdirsə və iddia tələbi 
həmin kommersiya hüquqi şəxsinin fəaliyyəti ilə bağlıdırsa, həmin mübahisə üzrə işin 
inzibati-iqtisadi məhkəmələrə aid olmasının müəyyən edilməsini təklif edirik.
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2. Məhkəmə xərcləri ilə bağlı məsələlər

Sənədlərin tərcümə olunması ilə bağlı xərclər Mülki Prosessual Məcəllədə birbaşa olaraq 
işə baxılması ilə əlaqədar məsrəflərə aid edilməmişdir. Qeyd edək ki, Mülki Prosessual 
Məcəllədə göstərilən “tərcüməçilərə verilməli olan məbləğ” ifadəsi təcrübədə məhkəmədə 
birbaşa tərcüməni həyata keçirən şəxslərə ödənilən ödənişləri nəzərdə tutur və sənədlərin 
tərcüməsi ilə bağlı xərcləri əhatə etmir. Digər tərəfdən vəkilə göstərdiyi yardıma görə 
xərclərin ödənilməsi ilə bağlı “ağlabatan məbləğ” meyarı nəzərdə tutulmuşdur ki, 
təcrübədə məhkəmələr bu məbləği mümkün qədər az müəyyən edirlər. Bundan əlavə, 
apelyasiya və kassasiya instansiyasında çəkilmiş məhkəmə xərclərinin ödənilməsi ilə 
bağlı prosedur tam aydın deyil. 

Tövsiyə:
1. Sənədlərin tərcümə olunması və notarial təsdiq edilməsi ilə bağlı xərclərin Mülki 
Prosessual Məcəllədə birbaşa olaraq işə baxılması ilə əlaqədar məsrəflərə aid edilməsini 
təklif edirik. Həmçinin, Mülki Prosessual Məcəllənin 119-cu maddəsinə aşağıdakı yeni 
müddəanın əlavə edilməsini təklif edirik: 

“Tərəflər prosesin istənilən mərhələsində təmin edilmiş tələblərin məbləğinə mütənasib 
olaraq məhkəmə xərclərinin ödənilməsinə dair ərizə ilə məhkəməyə müraciət edə 
bilərlər.” 

2. Təklif edirik ki, Mülki Prosessual Məcəllənin 121.1-ci maddəsinə aşağıdakı ikinci 
cümlə əlavə edilsin:

“Məhkəmə iqtisadi mübahisələrdə vəkilin və ya müqavilə əsasında cəlb edilmiş üçüncü 
şəxs mütəxəssislərin göstərdiyi xidmətlərə görə müəyyən edilmiş haqqın digər tərəfdən 
alınıb xeyrinə qətnamə çıxarılan tərəfə verilməsini qərara alır.” 

3. Vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşdırılması

Qeyd edək ki, vahid məhkəmə təcrübəsi olmadığı üçün çox təəssüf ki, məhkəmələr eyni 
və ya oxşar hüquqi məsələlər barədə fərqli qərarlar verməklə biznes üçün gözlənilməz 
xərclərin yaranmasına səbəb olur və bununla da, ədalət mühakiməsini və nəticədə 
sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafını zədələyirlər.
Xüsusilə sahibkarlar daha çox süründürməçiliklə qarşılaşırlar və məhkəmələrdən effektiv, 
ədalətli və obyektiv mühakimə prosesinin aparılmasını gözləyirlər. İqtisadi xarakterli 
mübahisələrlə yanaşı, əmək mübahisələri ilə əlaqədar işlərdə də gözlənilməz məhkəmə 
qərarları artmaqdadır.
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yalnız Konstitusiya Məhkəməsinin 
hər hansı bir məsələ ilə bağlı verdiyi qərar və ya şərh məhkəmələr tərəfindən oxşar 
mübahisələrlə bağlı işlərə də tətbiq edilməli olsa da, çox hallarda istər hər üç instansiya, 
istərsə də Konstitusiya Məhkəməsinin özü tərəfindən həmin yanaşmaya riayət edilmir. 
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Tövsiyə:

1. Vahid məhkəmə təcrübəsinin formalaşması və ona nəzarət prinsipləri dəqiq müəyyən 
edilməlidir;
2. Elektron məhkəmə portalı vasitəsilə hakimlərin müəyyən edilmiş kateqoriyalar üzrə 
vahid məhkəmə təcrübəsi ilə tanış olub onu tətbiq etməsi əlçatan olmalıdır. 

4. Hakimlərin və məhkəmələrin ixtisaslaşması

Hal-hazırda, məhkəmə işləri təsadüfi əsasda xüsusi məhkəmənin hakimləri arasında 
bölüşdürülür. Bu seçim bazası işlərin ixtisas sahələrindən asılı olaraq hakimlər arasında 
bölüşdürülməsinə imkan vermir. Ona görə də hakimlərə bəzən mürəkkəb və xüsusi bilik 
tələb edən işlər (məsələn vergi, gömrük, əqli mülkiyyət və s.) tapşırılır ki, onların da çox 
vaxt bu sahələrdə lazımi qədər məlumatları olmur, ya da təcrübəsizlik üzündən işi lazımi 
səviyyədə həll edə bilmirlər, həmçinin ixtisaslaşmadıqları üçün ciddi xətalara yol verirlər.

Tövsiyə:
Biz müəyyən işlərin (məsələn, gömrük məsələləri, vergi mübahisələri, əqli mülkiyyət ilə 
bağlı xüsusi işlər) baxılması üçün ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin yaradılmasını təklif 
edirik.

5. Məhkəmə rüsumları

Xarici dövlətlərin bu sahədəki təcrübəsini nəzərə alaraq düşünürük ki, rüsumun 
kateqoriyalar üzrə bölünməsi və artırılması məhkəmə işlərinin azalması və mübahisələrin 
həllinin alternativ üsullarının rolunun (mediasiya, arbitraj) artması kimi müsbət nəticələrə 
gətirib çıxaracaq. Misal olaraq, Dövlət Rüsumu haqqında Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa əsasən (8-ci maddə) iddia tələbi 500 manatadək olarsa 20 manat məhkəmə 
rüsumu, 500 manatdan yuxarı olduqda isə 30 manat dövlət rüsumu ödənilməlidir. Burada 
ziddiyyətli məqam ondan ibarətdir ki, həm 501 manat iddia tələbi olan şəxs, həm də bir-
neçə milyon manat iddia tələbi olan şəxs hər ikisi 30 manat dövlət rüsumu ödəməlidirlər. 
Həmçinin, bu məbləğ Apelyasiya və Kassasiya instansiyası məhkəməsində həmin 
məbləğin yarısını təşkil edir. Bu da hüquqlardan sui-istifadəyə yol açır. Düşünürük ki, 
məhkəmə rüsumu iddia tələbinə uyğun olaraq yalnız 500 manata qədər və 500 manatdan 
yuxarı iddia tələblərinə nisbətdə deyil, bir neçə kateqoriyaya bölünməklə və həmçinin, 
fiziki və hüquqi şəxslər üçün müxtəlif olmaqla müəyyən edilməlidir. 

Tövsiyə:
Məhkəmə rüsumları iddia kateqoriyalarına və məbləğlərinə uyğunlaşdırılmalıdır. 
Rüsumlar iddia növləri və iddia həcminə nisbətdə fiziki və hüquqi şəxslər üçün faizlə 
müəyyən edilməldir.
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6. Məhkəmə qərarlarının icrası ilə bağlı

A) Hərracla bağlı təklif olunan dəyişikliklər

 İcra hərəkətləri edilən zaman Hərraca gedəsi əmlakın qiymətləndirilməsi qeyri-obyektiv 
aparılır və əksər hallarda əmlak ortada olmadan həyata keçirilir. Həmçinin, hərraca 
gedəsi əmlakı qiymətləndirən şirkət icra məmurları tərəfindən təyin edilir və qiyməti 
bazar şərtlərindən yuxarı olur. Bundan əlavə isə hərrac keçirildikdən sonra satışdan 
əldə olunmuş iddiaçıya çatası vəsaitdən qanunazidd olaraq ilk növbədə 5%-dək hərrac 
üzrə xidmət haqqının və 7%-lik icra ödənişinin tutulması icra edilir. Hərrac nəticəsində 
əmlak ipoteka saxlayan iddiaçının mülkiyyətinə keçərsə, qanunazidd olaraq 7%-lik icra 
ödənişinin və 5%-dək hərrac üzrə xidmət haqqının ödənilməsi iddiaçıdan tələb edilir. 
Hərrac protokollarında qanunsuz olaraq icra məmurunun imza atması üçün yer ayrılır 
və bu təsdiqlənmə olmadan protokol dövlət qeydiyyatı üçün qəbul edilmir. Ən əsası isə 
əmlakın qiymətləndirilməsi və hərracda satılması üzrə hazırlıq prosesləri uzun vaxt aparır 
və qapalı keçirilir

Tövsiyə:

1. Biz geniş auditoriyaya hesablanmış elektron hərrac sisteminin yaradılmasını təklif 
edirik ki, bu zaman qiymətləndirmə real və bazar şərtlərinə əsaslanmalıdır;
2. İcra ödənişlərinin qanunsuz olaraq tələbkardan alınması təcrübəsi ləğv edilməli, xərclər 
ya dövlət hesabına, ya da tələbkarın razılığı ilə onun hesabına avanslaşdırılmalıdır.

B) İcra sahəsində mövcud olan digər problemlər

Yuxarıda qeyd ediləndən əlavə icra sahəsində mövcud olan aşağıdakı problemlərin də öz 
müsbət həllini tapmalı olduğunu hesab edirik: 

1. İcra işinin statusu barədə operativ, hərtərəfli və onlayn məlumat almaq qeyri-
mümkündür;
2. İcra tədbirləri barədə tərəflərin rəsmi qaydada məlumatlandırılması davamlı və sistemli 
deyildir;
3. İcra tədbirləri operativ, keyfiyyətlə və tam icra edilmir, bəzən formal xarakter daşıyır;
4. İcra xidmətlərinin göstərilməsi üçün qanunsuz əlavə ödəniş tələb edilir və digər neqativ 
hallara yol verilir (cavabdehlə qanunsuz sövdələşmə və s.);
5. Borclunun əmlakı aşkar edilmədiyi halda icra işlərindən formal statistika məqsədləri 
üçün kütləvi şəkildə bu və ya digər yolla imtinalar edilir;
6. İcra işi üzrə tərəflərin hüquqlarının həyata keçirilməsinə süni maneələr yaradılır;
7. Borc bir icra üsulu ilə icra edildikdən sonra yerdə qalan borcun icra edilməsi faktiki və 
hüquqi yollarla yayındırılır;
8. Ölkədən çıxışa məhdudiyyət qoyulması və götürülməsində qeyri-obyektivlik hallarına 
yol verilir;
9. İcra prosesi əsasən iddiaçının vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilir;
10. İcra məmuru tərəfindən məhkəməyə verilən bu və ya digər təqdimatlar formal xarakter 
daşıyır, əsaslandırılmır və sübutla möhkəmləndirilmir, nəticədə rədd edilir;
11. İcra məmuru işi əsassız akt əsasında başqa icra şöbələrinə göndərir;
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12. Borclulardan icra ödənişi ilk növbədə alınır və sonra iş icra edilmir, ya da qanunsuz 
olarsa borcun hissə-hissə icrası üçün vaxt verilir;
13. Əmlakın boşaldılması üzrə icra tədbirlərinə görə qeyri-qanuni ödənişlər tələb edilir;
14. Birgə mülkiyyətdəki paya tələb yönəldilməsi üçün əlavə məhkəmə qərarı tələb edilir;
15. İcra sənədləri borcluların sayına uyğun verilmir.

Tövsiyə:

1. Biz təklif edirik ki, icra xidmətinə müraciət edilməsi iddiaçının qərarından asılı edilsin;
2. İcra sənədlərinin əlçatan elektron icra reyestri və sistemi yaradılsın və elektron icra 
sisteminin dövlətin bütün məlumat bazalarına birbaşa çıxış imkanları müəyyən edilsin;
3. İşlərin icra məmurları və ərazi üzrə bölüşdürülməsi şəffaflaşdırılsın və bu kriteriyalara 
yenidən baxılsın;
4. İcra ödənişi daha böyük məbləğli işlərdə azaldılsın;
5. İcra məmurlarının peşəkar, xüsusilə də psixoloji və etik biliklərinin möhkəmləndirilməsi 
üçün sertifikasiya sistemi tətbiq edilsin;
6. Ayrı-ayrı icra tədbirlərinin tətbiqi təcrübəsi və yeni icra tədbirləri qanunvericiliyə daxil 
edilsin.

7. Patent, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin dövlət reyestrinin şəffaflığı 

  Dünyanın bir çox aparıcı iqtisadiyyatlarında patent, əmtəə nişanları və bir sıra digər 
əqli mülkiyyət obyektlərinin dövlət reyestri elektron formada dövlət orqanlarının internet 
səhifələri vasitəsilə ictimaiyyətə açıqdır. Bu açıqlıq əmtəə və xidmət təqdim edən 
təşkilatların öz əqli mülkiyyət hüquqlarını effektiv qoruması və digər şəxslərin (biznes 
subyektlərinin) əqli mülkiyyət hüquqlarını pozmaması üçün patent, əmtəə nişanları və 
digər əqli mülkiyyət obyektlərinın dövlət tərəfindən qeydiyyatı barədə məlumatı açıqlayır. 
Bununla da əmtəə istehsal edən və ya xidmət göstərən şəxslər (təşkilatlar) əmtəələrini 
istehsal etməzdən və ya xidmətlərini hazırlamazdan əvvəl açıq reyestr vasitəsilə həmin 
əmtəə və ya xidmətlər üzrə əqli mülkiyyət hüquqlarının (məsələn, əmtəə nişanı) başqa 
şəxsə aid olub-olmadığını müəyyənləşdirə və bu hüquqların pozulmaması üçün müvafiq 
seçimlər etmək imkanı verir. Nəticədə, əqli mülkiyyət hüquqlarının pozuntusu baş vermir 
və müvafiq dövlət orqanlarının bu sahədə iş yükü azalmış və əqli mülkiyyət sahiblərinin 
hüquqları pozulmamış olur.
  Təəssüf ki, bu günədək Azərbaycanda belə bir işlək elektron reyestr qurulmamışdır. 
Qeydiyyatdan keçmiş patent və əmtəə nişanlarına dair rəsmi bülletenlərin çap olunmasına 
baxmayaraq onların sayının və həcminin çoxluğu səbəbindən onlar vasitəsilə qeydiyyatdan 
keçmiş əqli mülkiyyət hüquqlarının axtarışlarının keçirilməsi praktiki cəhətdən qeyri-
mümkündür. 

Tövsiyə:
Patent, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin dövlət reyestrləri elektron formada təşkil 
olunsun və Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin internet səhifəsi 
vasitəsilə ona çıxış təmin edilsin. 
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8. Dövlət orqanları ləğv edilərkən hüquq varisliyi 
 
  Son illər Azərbaycan hökuməti tərəfindən həyata keçirilən islahatlar çərçivəsində bir sıra 
dövlət orqanları ləğv edilir. Bununla əlaqədar qəbul olunan normativ və qeyri-normativ 
xarakterli aktlarda ləğv olunan dövlət orqanının hüquqi varisliyi məsələsi bəzi hallarda 
öz həllini tapmır. Nəticədə, ləğv olunan dövlət orqanının funksiyaları və aktivləri digər 
dövlət orqanı və ya publik hüquqi şəxsə ötürülsə də (aid edilsə də), sonuncular üzərinə 
ləğv olunan dövlət orqanı tərəfindən həyata keçirilməsinə başlanılmış icraatın davam 
etdirilməsi ilə bağlı öhdəlik qoyulmur. Bu isə başlanılmış icraatın başa çatdırılmaması 
ilə nəticələnir, icraat müddətləri ötürülür və uzanır, biznes subyektlərinin həmin icraatla 
bağlı yenidən müraciət etməli və uzun prosedurlardan keçməli olur. 

Tövsiyə:
Ləğv olunan dövlət orqanının funksiyaları digər dövlət orqanı və ya publik hüquqi şəxsə 
ötürülürdükdə (aid edildikdə), sonuncular üzərinə ləğv olunan dövlət orqanı tərəfindən 
həyata keçirilməsinə başlanılmış icraatın davam etdirilməsi ilə bağlı öhdəlik qoyulsun.
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Qeyd etmək lazımdır ki, son dövrlərdə dövlət satınalmaları sahəsində qanunvericiliyin 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə dövlət tərəfindən bir sıra müsbət tədbirlər həyata 
keçirilməkdədir. Bu tədbirlərə dəstək olmaq üçün AmCham tərəfindən də bəzi 
təşəbbüslər irəli sürülmüşdür. Belə ki, dövlət satınalmaları üzrə qanunvericilikdə olan 
məhdudiyyət və çatışmazlıqların aradan qaldırılması istiqamətində bir çox dövlət 
təsisatları və kommersiya təşkilatları ilə müzakirələr nəticəsində AmCham tərəfindən 
ayrıca mövqe sənədi hazırlamış və Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə 
təqdim etmişdir. Olduqca təqdirəlayiq haldır ki, Nazirlik tərəfindən AmChamın təklifləri 
müsbət qiymətləndirilmiş və müvafiq sahədə qəbul ediləcək yeni qanun layihəsi ilə bağlı 
müzakirələrdə də öz əksini tapmışdır. Həmçinin, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar 
və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti ilə də adıçəkilən təkliflər müzakirə edilmiş 
və qanun layihəsinin tərtibatında əməkdaşlıq edilmişdir. Bununla yanaşı, biz dövlət 
satınalmaları ilə bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi əlavə tövsiyələri 
bu Ağ Sənəd çərçivəsində aidiyyatı qurumların diqqətinə təqdim etmək istərdik.

1. Dövlət satınalmaları qanunvericiliyində çatışmazlıq və ziddiyyətlərin 
mövcudluğu

Dövlət satınalmaları üzrə proses 27 dekabr 2001-ci il tarixində hazırlanmış və mütəmadi 
olaraq yenilənən qanun əsasında aparılır.
Qanuna mütəmadi olaraq edilən əlavə və dəyişiklilər nəticəsində qanunvericilikdə bir sıra 
ziddiyyətlər formalaşdırmışdır. Bir sıra düzəlişlər satınalmaların bütün aspektlərini nəzərə 
almır və icrası imkansız tələblər irəli sürür (məsələn tender müddətləri, qiymətləndirmə), 
həmçinin, müəyyən edilən məbləğ limitləri günün tələblərinə uyğun deyil və onların 
yenilənməsinə ehtiyac var. Ümumən istifadə edilən anlayışlarda qeyri-müəyyənliklər 
mövcuddur ki, bu da sui-istifadə hallarına gətirir. Əlavə olaraq Qanunda prosessual 
məsələlər əks olunmamış və onların açıqlandığı normativ xarakterli aktlar da mövcud 
deyil.
Qanun əsasən satınalmaların yazılı formatda aparılmasına fokuslanıb və elektron mühitdə 
tenderlərlə bağlı çatışmazlıqlar daha da diqqət cəlb edir. Elektronlaşdırılan satınalma 
metodları yalnız açıq tenderin müəyyən məbləğdə olan hissəsi ilə məhdudlaşdırılır ki, 
nəticədə sahənin şəffaflaşdırılması üçün verilən töhfə məhdudlaşdırılır. 
Bundan başqa, kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssislərlə (burada və bundan 
sonra – aidiyyəti üzrə sənaye, istehsalat, bank fəaliyyəti, kənd təsərrüfatı sahəsi və digər 
biznes fəaliyyəti) nazirliklər, komitələr, idarələr kimi təsisatlar arasında qanunvericilikdə 
fərq qoyulmur. Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu dövlət 
müəssisə və təşkilatları (idarələri), nizamnamə fondunda dövlətin payı 30 faiz və daha çox 
olan müəssisə və təşkilatlara fərq qoyulmadan tətbiq edilir və bu da özlüyündə problemlər 
yaratmaqdadır. Nəticədə istehsal ilə məşğul olan, habelə maliyyə xidmətləri göstərən 
(banklar, sığorta şirkətləri, investisiya şirkətləri) təşkilatlar daha uyğun keyfiyyətdə və 
optimal müddətdə məhsul və xidmətlərin əldə edilməsində çətinliklər çəkir və nəticədə bir 
sıra hallarda digər özəl müəssisələrə rəqabətdə uduzur (və ya bazarda mal və xidmətlərin 
cəlbediciliyi azalır).
Qeyd edilən məsələlərlə yanaşı, beynəlxalq praktikada tətbiq edilən bir sıra məfhumlar 
(məsələn müəyyən mal və xidmətlərin alınması üçün çərçivə sazişi və mal və xidmət 
növlərinin kateqorizasiyası – ümumi satınalma lüğəti) qanunvericilikdə əks olunmamışdır. 
Qanunvericilikdə olan çatışmazlıqlar və ziddiyyətlər nəticəsində dövlət satınalmalarının 
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aparılmasında problemlər yaranır. Bir sıra hallarda eyni növ məhsulların satınalınması 
zamanı fərqli məbləğlərin qalib elan olunması, dövlət təsisatları tərəfindən fərqli 
yanaşmalar, maraqlar münaqişələri və şəffaflığın olmaması kimi hallar olur ki, bu da 
nəticədə dövlət büdcəsinə qənaətin qarşısını alır.

Tövsiyə:

a) Qanunun strukturlaşdırılması və ziddiyyətli məqamların aradan qaldırılması tövsiyə 
edilir. Qanunvericilikdə satınalma prosesinin tətbiqinə dair ümumi müddəaların müəyyən 
edilməsi və xüsusi detalların alt normativ aktlarla müəyyən edilməsi prosesin düzgün 
işləməsinə təkan verəcəkdir. Qanunda istifadə olunan anlayışların bəzilərinə yenidən 
baxılmalı, istifadə olunan, lakin anlayış verilməyən terminlərə aydınlıq gətirilməli və 
terminoloji uyğunsuzluqlar aradan qaldırılmalıdır. Məsələn qanunvericiliklə müəyyən 
edilən bir sıra məhdudiyyət və müddətlərin yenidən işlənməsi və günümüz reallıqlarına 
uyğunlaşdırılması təklif edilir. Belə ki, satınalma metodlarının tətbiqi üzrə məbləğ 
məhdudiyyətlərinə yenidən baxılması, prosesin aparılması üzrə vaxt limitlərinin 
optimallaşdırılması prosesin optimallaşdırılmasına gətirəcəkdir. Qanunvericiliyə əlavə 
və düzəlişlərlə bağlı Dövlət satınalmaları qanunvericiliyində olan məhdudiyyət və 
çatışmazlıqlarla bağlı Amcham tərəfindən hazırlanmış sənədə (Position paper) baxıla 
bilər;

b) Dövlət satınalmalarında şəffaflığın təmin edilməsi üçün daha çox müsabiqələrin 
elektronlaşdırımasına ehtiyac var. Cari qanunvericiliyə əsasən elektron mühitdə 
tenderin hazırlanması, elan edilməsi, təchizatçılar tərəfindən təkliflərin verilməsi və 
qiymətləndirilmənin aparılması yalnız satınalma predmetinin ehtimal olunan qiyməti 3,0 
milyon ABŞ dollarının manat ekvivalentində və ya ondan aşağı olan malların (işlərin, 
xidmətlərin) satın alınması üçün tətbiq edilir. Qanunvericilikdə elektronlaşma ilə bağlı 
hissələrə aidiyyatı düzəlişlərin edilməsi və bütün dövlət satınalmalarının (kotirovka, 
təkliflər sorğusu və digər metodlar üzrə) elektronlaşdırılması təklif edilir. Bununla yanaşı 
elektron proses üzrə dəqiqləşdirmələrin mümkün qədər detallı qaydada alt normativ 
aktlar vasitəsilə aparılması təklif edilir. Son olaraq, dövlət satınalmaları prosesində 
sənəd dövriyyəsinin gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə elektron sənəd dövriyyəsinə 
dəyişdirilməsi də təklif edilir ki, bu da bütün tərəflərin xərclərinin azaldımasına, prosesin 
sürət və effektivliyinin artırılması ilə nəzarət prosesini effektivləşdirəcəkdir. Elektronlaşma 
şəffaflığa müsbət təsir göstərdiyi kimi, icitmai nəzarətin təşkilinə də dəstək verəcəkdir;

c) Dövlət satınalmaları qanunvericiliyinin təkmilləşdirilərək kommersiya fəaliyyəti 
ilə məşğul olan, habelə bazarda rəqabətə malik olan təşkilatlar istiqamətində xüsusi 
yanaşmanın tətbiq edilməsi təklif edilir. Belə ki, kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan 
dövlət şirkətləri üçün dövlət satınalmaları qanunvericiliyində iddiaçıların minimal sayı, 
tender prosedurlarının aparılması müddətləri, tətbiq olunan satınalma metodunun ehtimal 
olunan qiymətə əsasən müəyyənləşdirilməsi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının 
nümayəndəsinin tender komissiyasında iştirakı kimi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması 
vacibdir. Həmin təşkilatlar qeyd olunan müddəaları öz daxili qaydaları ilə tənzimləyə 
bilərlər. Bu zaman qeyd olunan təşkilatlar ümumi dövlət satınalmaları qanunvericiliyi 
çərçivəsindən kənara çıxmamaq şərti ilə öz daxili qaydalarına uyğun olaraq satınalma 
fəaliyyətini aparacaqdır. Şəffaflığın təmin edilməsi üçün bütün satınalmalar dövlət 
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satınalmalarının vahid internet portalında aparılacaqdır. Bu da özlüyündə bütün dövlət 
təsisatları tərəfindən qanunvericiliyin tətbiq edilməsinə nail olmaqla yanaşı, onlara 
nəzarətin düzgün aparılması təmin edəcəkdir;

d) Hazırda satınalan təşkilat təchizatçı ilə əvvəlcədən müəyyən edilmiş və məhdud 
olaraq istifadə ediləcək mal və xidmətlərin çərçivəsində müqavilə imzalaya bilər. Bir 
sıra hallarda bu məhdudiyyət satınalan təşkilatları məhdudlaşdırır. Beynəlxalq praktikada 
tətbiq olunan çərçivə sazişi anlayışını qanunvericiliyə əlavə etmək tövsiyə edilir. Bu 
zaman əlbəttə ki çərçivə müqaviləsinin imzalanması şərtləri və xüsusi tənzimləyici 
qaydaların olması sui-istifadənin qarşısını almağa kömək edəcəkdir. Bununla yanaşı, 
gələcəkdə dövlət satınalmaları prosesinin effektiv aparılmasına dəstək verəcək beynəlxalq 
praktikada tətbiq edilən mal və xidmət növlərinin kateqorizasiyası – ümumi satınalma 
lüğətinin qanunvericiliyə əlavə edilməsi tövsiyə edilir.

2. Dövlət satınalmaları sahəsinə inamsızlıq, rəqabət mühitinin zəifliyi və 
müsabiqələrdə sərbəst iştirakda olan məhdudiyyətlər 

Hazırda dövlət satınalmaları sahəsində özəl sektorun inamının yüksək olmaması 
müşahidə edilir. Bu özünü daha çox özəl sektorda keçirilən satınalamalarla müqayisədə 
daha az iştirakçının olması ilə büruzə verir. Dövlət satınalmalarında bürokratik əngəllərin 
çoxluğu, tələb edilən sənədlərin çoxluğu və onların əldə edilməsinin vaxt və maliyyə 
itkilərinin (sənəd toplanması, satınalan təşkilat tərəfindən elan edilən iştirak haqqının 
yüksək olması) çox olması bu sahəyə kommersiya təşkilatlarının marağını azaldır. İnamın 
az olması öz növbəsində iştirakın da aşağı səviyyədə olmasına gətirib çıxarır. İştirakın az 
olmasının digər səbəblərindən biri xarici təşkilatların elektron müsabiqələrdə iştirakının 
məhdud olması, digəri isə açıq tenderlərdə iri sahibkarlıq subyektlərinin iştirakının 
qanunla məhdulaşdırılmasıdır (açıq tenderlərdə yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin iştirakına dair məhdudiyyət mövcuddur).
Belə olan halda daha az təchizatçıların iştirak etdiyi müsabiqələrdə maksimal effektiv 
prosesin əldə edilməsi, rəqabətin az olması ilə qiymətlərin yüksəlməsi və bəzi hallarda 
keyfiyyətin istənilən səviyyədə olmaması ilə qarşılaşılır. Qeyd olunan məsələlər yalnız 
təchizatçı olan kommersiya təşkilatlarının dövlət satınalmalarında iştirakı və ictimai 
inama təsiri ilə yanaşı,  eyni zamanda, dövlət büdcəsindən istifadəyə təsir edir. 

Tövsiyə:

a) Hazırda təchizatçılar iştirak etdiyi bütün tenderlərdə tender predmetinə aid olan 
məlumatlarla yanaşı maliyyə vəziyyətləri və hüquqi statusları ilə bağlı sənədləri təqdim 
edirlər. Bir sıra hallarda digər dövlət orqanlarından əldə edilən bu sənədlərin verilməsi 
gecikdirilə bilər və ya onların əldə edilməsində digər problemlər çıxa bilər. Dövlət 
satınalmaları sektoruna inamın artırılması məqsədilə təchizatçılardan tələb olunan 
sənədlərin siyahısının azaldılması və ya özü bəyan prinsipinin (self declaration) tətbiq 
edilməsidir. Özü bəyan modelinə keçid zamanı qalib təşkilatın bəyan etdiyi bütün 
məlumatların dəqiq yoxlanılması və məlumatların düzgün olmaması halında qara 
siyahıya əlavə edilməsi nəzərdə tutula bilər. Bununla yanaşı e-satınalma portalının digər 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının verilənlər bazası ilə inteqrasiyası prosesini həyata 
keçirmək müsbət təsir edəcəkdir (məlumatların onlayn qaydada bir kliklə əldə edilməsi 
proses dürüstləşdirəcəkdir);
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b) Dövlət satınalmalarında kommersiya təşkilatlarının iştirakının artırılması üçün açıq 
tender metodu ilə satınalma zamanı yalnız mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin 
iştirakına dair məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması (iri sahibkarlıq subyektləri ilə 
müqayisədə mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin təkliflərinin xeyrinə 
güzəşt tətbiq edilməklə) təklif edilir. Bununla yanaşı, bütün satınalma metodlarına 
elektronlaşmanın tətbiqi və dövlət satınlamalarında iştirak haqqı modelindən istifadə 
haqqı modelinə keçilməsidir. Bu zaman təchizatçıların maddi itkiləri azalacaqdır və 
elektronlaşma onların iştirakını rahatlaşdıracaqdır;

c) Hazırda dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olmaq yalnız Asan login 
(elektron imza və ya asan imza) vasitəsilə mümkündür. Xarici təşkilatların dövlət 
satınalmalarında iştirakı qanunla məhdudlaşdırılmasa da, onların elektron imza əldə 
etmələri çətin olduğu üçün, bir çox halda xarici təchizatçılar iştirakdan imtina edir. Xarici 
təşkilatların iştirakının tenderlərdə təmin edilməsi üçün onlara elektron imzaya alternativ 
olaraq məsafədən e-satınalma portalına daxil olub əməliyyat aparmaq üçün bir dəfəlik 
şifrə (otp) vasitəsilə girişin mümkünlüyünə baxılması tövsiyə edilir;

d) Dövlət satınalmalarına inamın artırılması, nəticədə daha çox iddiaçının satınalmalarda 
iştirakını təmin etmək üçün satınalan təşkilat tərəfindən mövcud bazarı olan (tez əldə 
edilə bilən və ya əlçatan olan) və ehtimal olunan qiyməti 100,000 (yüz min) manatadək 
olan malların (işlərin və xidmətlərin) (xüsusi sifariş əsasında texniki göstəricilərinin tam 
və ya qismən dəyişdirilməsinə yönələn istehsal halları istisna olmaqla) satınalınması 
zamanı “Əks hərrac” satınalma metodunun tətbiq olunması təklif edilir. Əks hərrac – 
satınalan təşkilat ilə satınalma prosedurunda ilk üç yeri tutmuş iddiaçılar arasında real 
vaxt rejimində vahid internet portalda təşkil edilir. Təqdim olunan təkliflərin texniki 
qiymətləndirilməsindən sonra müəyyən olunmuş müddət çərçivəsində iddiaçılar öz 
aralarında daha ucuz qiymət təklifinin təqdim edilməsi üzrə hərracda iştirak edir və 
nəticədə aşağı qiymətlər üzrə yenidən sıralama keçirilərək qalib seçilir. Bu zaman 
şərtlər toplusunda müəyyən edilmiş texniki şərtlər, dizayn, keyfiyyət, çatdırılma və 
bunlarla əlaqəli digər şərtlər dəyişdirilə bilməz (əks hərrac mürəkkəb xüsusiyyətə 
malik malların (işlər və xidmətlərin) satın alınmasına şamil edilmir). Sürətləndirilmiş 
satınalma prosesi- İddiaçılar əks hərrac zamanı təkliflərini təqdim edərkən tələb olunan 
malların (işlər və xidmətlərin) ən yaxşı xüsusiyyətlərini və ən ucuz qiymətlərini təklif 
edirlər. Bu isə satınalan təşkilatın təkliflərin qiymətləndirilməsi və müqayisəsi, habelə 
qərar qəbul olunması üzrə tələb olunan müddəti xeyli azaltmaqla yanaşı yaranmış rəqabət 
nəticəsində maliyyə vəsaitinə də qənaət etmək üçün münbit şərait yaradır. Nəticədə dövlət 
satınalmalarında qənaət etməklə yanaşı, iddiaçı təşkilatlar tərəfindən etibar və ictimai 
inam artacaq, şəffaflıq təmin olunacaq və bu da iqtisadiyyatın real sektoruna davamlı 
müsbət təsirini göstərəcəkdir.

Dövlət satınalmaları üzrə qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi prosesin 
şəffaflaşdırılması istiqamətində ilk addımdır. Bununla belə, qanunvericiliyin düzgün 
tətbiq edilməsi, ictimai nəzarətin təmin edilməsi prosesin şəffaflaşdırılmasına xidmət 
etməklə bərabər büdcə xərclərinin optimal və düzgün idarəedilməsinə kömək edəcəkdir. 
Qanunun yenilənməsi və tətbiqinə ardıcıl nəzarətin tətbiqi paralel aparılmalıdır.
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Dayanıqlı inkişafa sadiq olduğunu bildirərək, Azərbaycan BMT-nin üzvü olan dövlətlərin 
2015-ci ilin 25–27 sentyabr tarixlərində keçirilən Dayanıqlı İnkişaf Sammitində 2016–
2030-cu illər üzrə təsdiqlənmiş 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) qoşulmuşdur. 
2016-cı ildə cənab Prezident BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası 
(UNFCCC) ilə bağlı Tərəflərin 21-ci Konfransında qəbul olunmuş Paris Sazişini (COP 
21) təsdiq etmişdir. Bu Saziş, Konvensiyanı və onun məqsədlərini daha səmərəli həyata 
keçirməklə, dayanıqlı inkişaf və yoxsulluğu aradan qaldırmaq üzrə səylər kontekstində 
iqlim dəyişmələri təhlükəsinə qlobal cavab tədbirlərinin effektivliyini artırmaq məqsədi 
daşıyır. 
2030-cu ilədək Azərbaycan Respublikası Paris Sazişi və DİM-lərə uyğun olaraq qlobal 
iqlim dəyişmələri ilə mübarizə istiqamətindəki səylərə töhfə kimi istixana qazlarının 
havaya atılma səviyyəsinin 1990-cı il (başlanğıc ili) ilə müqayisədə 35% azaltmağı 
hədəfləyir və prioritetləşdirilmiş DİM-lər üzrə və müvafiq göstəriciləri inkişaf etdirməyi 
hədəfləyir. 
Üzərinə götürdüyü bu öhdəlikləri yerinə yetirmək, 2030 Qlobal Gündəlik çərçivəsində 
ölkənin iqtisadi, sosial və ekoloji potensialının daha da gücləndirilməsi, beynəlxalq arenada 
nüfuzunun artırılması, beynəlxalq investorların və iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizədə 
donor təşkilatların cəlb edilməsi, beynəlxalq təşkilatlarla və ayrı-ayrı ölkələrlə tərəfdaşlıq 
əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün vacibdir. Bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün həm 
özəl həm də dövlət şirkətlərinin prosesə qoşulması və dövlət və özəl sektor dialoqunun 
qurulması vacibdir və ən qabaqcıl dünya praktikası da bunu təsdiqləyir.1

Artıq qlobal bir konsensus mövcuddur ki, hökumətlər dayanıqlı inkişaf problemləri və 
iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə mütləq şəkildə biznesləri cəlb etməlidirlər və bu məqam 
Əddis Əbəbə Konvensiyasında (Addis Ababa Action Agenda, 2015 - AAAA) da öz əksini 
geniş şəkildə tapmışdır. Belə ki, bizneslər geniş spektrli maraqlı tərəflərinin həyatlarına 
əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu təsir onların istehsal etdiyi məsul və göstərdikləri xidmətlər 
və ya yaratdıqları iş yerləri və imkanlarla məhdudlaşmır, həmçinin, iş şəraitləri, insan 
hüquqları, səhiyyə və ətraf mühit baxımından göstərilir. Bu səbəbdən, qlobal səviyyədə 
istənilən biznesin maraqlı tərəfləri, cəmiyyətə və ətraf mühitə göstərilən müsbət və mənfi 
təsirləri anlamalı, yarada biləcəkləri mənfi təsirlərin (o cümlədən qlobal təchizat zənciri 
daxilində) qarşısını almalı, onları idarə etməli və mənfi təsirini minimuma endirməlidir. 
Bunun üçün aşağıdakı istiqamətlərdə qanun layihələrin və proqramların nəzərdən 
keçirilməsini tövsiyə edirik.

1. Dövrü iqtisadiyyat (Circular Economy) konseptinin milli iqtisadiyyata 
inteqrasiya edilməsi və strateji qərarların verilməsi

Ümumi baxış

Son 20 ildə sənayemiz neft-qaz xammalının istehsalına və xətti iqtisadiyyat prinsipinə 
əsaslanmışdır. Bununla birlikdə, sənayenin yalnız istehlaka əsaslanan yanaşması 
iqtisadiyyatın sürətlənməsi ilə ətraf mühitə öz mənfi təsirlərini göstərmişdir. Qida, su 
və enerjiyə artan tələbat və bioloji müxtəlifliyin itirilməsi, artan emissiyalar və torpaq 
deqradasiyası da daxil olmaqla iqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq və təbii resurslardan 
səmərəli istifadə etmək üçün iqtisadi modelimizdə sistematik və təcili dəyişikliyə ehtiyac 
var. 
1. https://sustainablebrands.com/read/defining-the-next-economy/155-business-leaders-push-governments-for-net-zero-covid-
recovery-plan
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İnsanların ehtiyaclarının qarşılamaq, iqtisadi artımı və ətraf mühitə təsiri minimuma 
endirmək üçün dövrü iqtisadiyyat konsepti artıq bir çox dünya ölkələri tərəfindən 
tətbiq edilir. Dövrü iqtisadiyyat konsepsiyası ətraf mühitə və təbii sərvətlərə meylli 
münasibətlə davamlı inkişaf, sağlamlıq və layiqli iş şəraiti üçün imkanlar yaradır. Qapalı 
dövrə iqtisadiyyata keçid həm iqtisadi göstəricilərdə, həm də sağlamlıq göstəricilərində 
əhəmiyyətli təkmilləşmə və Azərbaycanın Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri ilə bağlı bir sıra 
öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün geniş perspektivlər açır.

Qabaqcıl təcrübə 

Dövrü iqtisadiyyat üçün ən yaxşı təcrübə Avropa İttifaqının dövrü iqtisadiyyat konseptidir. 
Digər ən yaxşı təcrübə Almaniya hökumətinin İstehsalçıların Genişləndirilmiş Məsuliyyəti 
konseptidir. 
Dövrü iqtisadiyyatın tətbiqi üçün digər iş təcrübələrinə Hollandiya nümunəsi daxildir, 
burada 2016-cı ildə mövcud dairə müəssisələrinin sintezi əsasında 2050-ci ilə qədər 
qarşılıqlı əlaqəli tədbirlər paketi qəbul edilmişdir (A Circular Economy in the Netherlands 
by 2050: Government-wide Programme for a Circular Economy, 2016).
Avropa Birliyindən başqa, Birləşmiş Krallıq dövrü iqtisadiyyat tətbiq edərkən əsas 
diqqətini yeni və praktiki standart bələdçinin yaradılmasına yönəltmişdir. Bu məqsədlə BS 
8001: 2017 standartı, digər adı ilə «Təşkilatlarda dairəvi iqtisadiyyat prinsiplərinin həyata 
keçirilməsinin əsasları» standartı hazırlanmışdır ki, bu da müxtəlif sahələrdə fəaliyyət 
göstərən müəssisələr üçün resursların hərəkəti və ehtiyatların qorunması praktikasına dair 
təlimatdır.
Həmçinin, dövrü iqtisadiyyata keçid üçün əsas stimul iqtisadi artım və iş yerləridir. 
AB-də, 2030-cu ilə dairəvi iqtisadiyyata keçidin 1,2 milyondan 3 milyon yeni iş yeri 
ilə nəticələnə biləcəyi, tullantıların idarə olunması sektoru tərəfindən yaradılan bütün 
ixtisasların 170 minə qədərinə qədər iş yerinin olacağı gözlənilir.

Tövsiyə:
 
• Azərbaycanda dövrü iqtisadiyyat potensialının iqtisadi təhlilinin aparılması və təhlilin 

nəticələrinə uyğun olaraq müxtəlif proqramlar və qanun layihəsinin hazırlanması;
• Gündəlik həyatda “dövrü iqtisadiyyat” yeni konsepsiyasını tətbiq etməyə yönəlmiş 

dövlət siyasətinin qəbul edilməsi. Çünki, dövrü iqtisadiyyat qanunvericilik dəstəyi və 
iqtisadi stimul olmadan sistematik şəkildə inkişaf edə bilməz.

• Qanunvericilikdə tətbiq olunması üçün mövcud təşviq alətlərinin və sanksiyaların 
toplanması və təhlili, dövrü iqtisadiyyatı stimullaşdıran amillərin müəyyən edilməsi; 

• Tullantıların idarə edilməsi üçün qanunverici bazanın təkmilləşdirilməsi, ən yaxşı 
təcrübəyə əsaslanan İstehsalçının Genişləndirilmiş Məsuliyyəti konsepti çərçivəsində 
qanunverici bazanın yaradılması;

• Təbii resurslardan daha səmərəli istifadəni təşviq etmək üçün mövcud tariflərə 
yenidən baxmaq. Məsələn, su resurslarından biznes məqsədi üçün istifadə tariflərinə 
və şərtlərinə yenidən baxılması; 

• Dövrü iqtisadiyyata keçidi stimullaşdırmaq üçün dövlət tenderlərində bu konsepti əks 
etdirən bəndin olması;

• Bizneslər tərəfindən təbii resurslardan istifadə haqqında statistik məlumatların 
düzgünlüyü və dolğunluğunun yoxlanılması üçün Dövlət Statistika Komitəsinin 
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əsasnaməsinə yenidən baxılması və təqdim edilən məlumatların yoxlanılması və 
təsdiqi üçün yoxlama/monitorinq səlahiyyətinin verilməsi. Bu ölkə miqyasında 
düzgün məlumat platformasının formalaşmasına təkan verəcək;

• Bizneslərin sensor, simsiz rabitə, data analitikası, maşın öyrənməsi kimi yeni 
texnologiyalar tətbiqinə və  eyni zamanda, dayanıqlı inkişaf üçün zəruri olan məhsul 
və xidmətlərin yaradılmasına stimullaşdırmaq;

• Dövrü iqtisadiyyat konseptini biznes əməliyatlarına inteqrasiya etmək üçün bizneslər 
tərəfindən bu istiqamətdə həyata keçirilmiş əməliyyatlar üçün vergi və gömrük 
rüsumu güzəştlərinin tətbiq edilməsi.

2. Qeyri-maliyyə, ətraf mühit və sosial idarəetmə (bundan sonra “ƏMSİ”) 
hesabatları (Dayanıqlı İnkişaf Hesabatları) bizneslərin dayanıqlı 
inkişaf prosesinə cəlb edilməsi, şəffaf idarə edilməsi və statistik bazanın 
təkmilləşdirilməsi üçün bir alət kimi

Ümumi baxış

Qeyri-maliyyə, ƏMSİ hesabatları beynəlxalq səviyyədə sənaye standartlarını və ən yaxşı 
təcrübələri tətbiq edərək biznes və investorların cəlb edilməsi üçün effektiv alətlərə 
çevrilmişdir. Bunun illüstrativ nümunəsi olaraq, son 10 ildə investorlar investisiya 
edəcəkləri iqtisadiyyatları və şirkətləri qiymətləndirərkən ətraf mühit və sosial idarəetmə 
(ƏMSİ) amillərinə daha çox diqqət yetirməyə başlamışlar və ƏMSİ dünyada investisiyalarla 
bağlı qərarın qəbul edilməsi prosesində etibarlı bir alətə çevrilmişdir. Nizamlayıcı 
tələblərə uyğun olaraq, şirkətlər biznesin gələcəyini və korporativ idarəetmənin imkanları 
və qarşıda duran çətinlikləri necə idarə etdiyinin keyfiyyətini anlamaq üçün investorlara 
lazım olan ilkin məlumatları təmin edən əhəmiyyətli açıqlamalar toplusunu dərc etməlidir. 
İnvestorlar, hədəf şirkətlərin özlərinin ƏMSİ üzrə açıqladığı məlumatlara və korporativ 
sosial məsuliyyət və ya dayanıqlı inkişaf üzrə hesabatlardan istifadə etməsinə getdikcə 
daha çox etibar edirlər. 
Hədəf şirkətlərdən daha geniş və yüksək keyfiyyətli qeyri-maliyyə hesabatlarını tələb 
edən investorların sayı artdıqca, bu cür hesabatların mövcud olmaması üzə çıxır. Şəffaf 
hesabatlılığı səciyyələndirən əsas xüsusiyyət – keyfiyyət meyarlarının və kəmiyyət 
göstəricilərinin realistik uzunmüddətli strategiyalar kontekstində birləşməsidir. Güclü 
ƏMSİ hesabatları əhəmiyyətlik anlayışını dərk edən və hansı qeyri-maliyyə amillərinin 
biznes model üçün daha vacib olmasını müəyyən edə bilən şirkətlər tərəfindən təqdim 
edilir. 
Qeyri-maliyyə, ƏMSİ hesabatlarının hazırlanmasına aid əsas şərtlərin müəyyən edilməsi 
biznesin şəffaflığını idarə etmək və qeyri-maliyyə və ƏMSİ hesabatlarının könüllü təqdim 
edilməsini ölkədə məcburi bir prosesə çevirmə yolunu nümayiş etdirmək məqsədilə 
prosesdə fəal iştirak edən müəssisələrin statistik bazasının da işlənib hazırlanmasını əhatə 
edir.

Qabaqcıl təcrübə

Normativ qeyri-maliyyə hesabatları üzrə standartın və ya hökumət təşəbbüsünün 
yaradılması qlobal investorlar, o cümlədən diqqətini proqnoz məlumatlarının açıqlanması 
və uzunmüddətli dəyərin yaradılmasının qiymətləndirilməsinə yönəldən beynəlxalq 
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maliyyə təşkilatları üçün mütərəqqi və müsbət bir işarədir. 
Avropa İttifaqı (Aİ) və Amerika Birləşmir Ştatları (ABŞ) kimi bölgələrdə tətbiq olunan 
ən yaxşı qlobal təcrübələr, adətən, iri dövlət və özəl şirkətlərdən sosial və ekoloji 
problemlərin idarə və həll olunması ilə bağlı müəyyən məlumatların açıqlanmasını tələb 
edir. Bu cür tənzimləmə rejimlərinin nümunəvi mütləq aləti, 500-dən çox işçisi olan 
böyük ictimai maraq kəsb edən şirkətlərə tətbiq edilən, qeyri-maliyyə hesabatlarına dair 
xüsusi qaydaları nəzərdə tutan Aİ-nın 2014/95/Aİ direktividir. Direktiv, aşağıdakılar da 
daxil olmaqla, Aİ-nin təxminən 6.000 sənaye şirkətini və qrupunu əhatə edir:

• Səhmləri qiymətli kağızlar bazarında satılan şirkətlər;
• Banklar;
• Sığorta şirkətləri;
• Milli orqanlar tərəfindən ictimai maraq kəsb edən müəssisələr kimi təyin edilmiş 

digər şirkətlər.

Orta və iri müəssisələr üçün Korporativ Sosial Məsuliyyət (KSM) və Məsuliyyətli 
Biznes Davranışı (MBD) risklərin idarə edilməsi, xərclərə qənaət, kapitala çıxış, müştəri 
münasibətləri, kadr idarəçiliyi, əməliyyatların davamlılığı, yenilik etmə bacarığı və 
nəhayət, mənfəət baxımından mühüm üstünlüklər verir. Milli iqtisadiyyat kontekstində 
KSM və MBD şirkətləri daha dayanıqlı və yenilikçi vəziyyətə gətirərək, daha davamlı 
iqtisadiyyata və beynəlxalq səviyyədə tanınan iş təcrübəsinə töhfə verir. Cəmiyyət üçün 
KSM və MBD-yə sadiqlik daha möhkəm bir cəmiyyətin qurulacağı və dayanıqlı iqtisadi 
sistemə keçidin təmin edilə biləcəyi dəyərləri gündəmə gətirir.
ƏMSİ və KSM hesabatlarının biznesdə istifadə edilməsinin uğurlu misallarını Danimarka 
və Çində müşahidə etmək olar. Danimarkanın KSM üzrə Tədbirlər planı alimlər, QHT-
lər və ictimaiyyətin fəal iştirakı ilə özəl sektorda KSM-i inkişaf etdirmək üçün “yumşaq 
hüququ” məcburi tələblər, dövlət-özəl tərəfdaşlıq və maarifləndirmə vasitələri ilə 
inteqrasiya etdirmişdir. Danimarka təşəbbüsünün əsas nəticəsi, 2008-2010-cu illərdə 
BMT PRI (Principles of Responsible Investment – Məsuliyyətli İnvestisiya Prinsipləri) 
prinsipini təsdiq edən investor sayının 4-dən 19-dək beş dəfə artması ilə, Aİ daxilində 
Danimarka müəssisələrinin investorlar üçün rəqabət cəlbediciliyinin yüksəldilməsi 
olmuşdur.
Əsas diqqətin dövlət şirkətlərinə yönəldiyi Çində başlıca məqsəd yerli məhsulların 
keyfiyyətinin və xidmət standartlarının təkmilləşdirilməsi və ölkənin biznesinin 
beynəlxalq miqyasda müsbət imicinin artırılmasıdır. 2008-ci ildə proqramın tətbiq 
edilməsindən sonra aparılan araşdırma nəticəsində, 50-dən çox Çin dövlət müəssisəsində 
korporativ məsuliyyət və risklərin idarə edilməsi şöbələri və strukturları yaradılmış və bu 
da keyfiyyətin əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilməsinə səbəb olmuşdur.

Tövsiyə:

Azərbaycanda qeyri-maliyyə və ƏMSİ hesabatları ilə bağlı qanunvericiliyin tətbiqi 
ilə bağlı mümkün mexanizm

Azərbaycanın qanunvericiliyi və iqtisadiyyatının, həmçinin biznes mühitinin 
xüsusiyyətlərini və keçid mərhələsini nəzərə alaraq, 2022-ci ilə qədər enerji və dağ-mədən, 
maliyyə, kənd təsərrüfatı, kimya, nəqliyyat və logistika, pərakəndə satış, mehmanxana və 
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kommunal xidmətlər kimi əsas sənaye sahələrində orta və iri müəssisələr üçün dayanıqlı 
inkişaf haqqında hesabat üzrə könüllü tənzimləmə sxemi hazırlanması məqsədəuyğundur. 
ƏMSİ üzrə hesabat sxemi beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş standartlara və ya qaydalara 
uyğun olaraq həyata keçirilə bilər:

• Qlobal Hesabatlılıq Təşəbbüsü Standartları (Global Reporting Initiative (GRI) 
Standards);

• ISO 26000 standartı;
• İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının (İƏİT) çoxmillətli təşkilatlar üçün 

idarəetmə prinsipləri;
• 2014/95/Aİ Direktivi.

Təklif edilmiş ilkin könüllü hesabat dövründən sonra, 2023-ci ildən bu cür hesabatlılığın 
məcburi və müstəqil audit olaraq tətbiq edilməsi biznes şəffaflığını möhkəmləndirəcək. 
Eyni zamanda, dövlət və dövlət-özəl tərəfdaşlıqların müəssisələr arasında könüllü ƏMSİ 
hesabatlarının yayılmasında fəal iştirakı qərarvermə prosesini təkmilləşdirməklə yanaşı 
ölkədə iqtisadi və sosial dəyərlər yaradacaq, ölkə üzrə statistik bazanı təkmilləşdirəcək və 
sosial - ekoloji riskləri iqtisadi imkanlara çevirəcək.  

3. Azərbaycan istehsalı məhsullarının və xidmətlərinin beynəlxalq bazarlara 
girişini təmin etmək üçün beynəlxalq standartların biznes proseslərinə 
inteqrasiya edilməsi 

Ümumi baxış

Azərbaycan məhsullarının dünya bazarına çıxışını, xarici bazarlarda layiqli rəqabətini 
təmin etmək üçün dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin istehsalçı şirkətin bütün dəyər zənciri 
boyu fəaliyyətinə və bazar siyasətinə tətbiq edilməsi zəruridir. Bunun üçün ən effektiv alət 
kimi şirkətin əməliyyatlarının və fəaliyyətinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 
zəruridir. 
Bu cür təşəbbüs və standartların qəbul edilməsi şirkətlərin maliyyə statusunu, insan 
kapitalını və dayanıqlığını daha yaxşı idarə etməsinə xidmət edir ki, bu da nəticə 
etibarilə bizneslərin iqtisadi cəhətdən daha da möhkəmlənməsinə, həmçinin, beynəlxalq 
investorların marağına səbəb olur. Bundan əlavə, uyğunluğun daim nəzarətdə saxlanılması 
beynəlxalq bazara çıxacaq şirkətlərin dünyadakı yeniliklərdən (texnoloji, sənaye, 
istehlakçı tələbləri və s.) xəbər tutmasına və beləliklə də rəqabətliyinin artırılmasına 
xidmət edir.

Qabaqcıl təcrübə

Müasir keyfiyyət nəzəriyyəsində istehsal və ixrac olunan məhsulun keyfiyyəti beynəlxalq 
səviyyədə 3 hissəyə bölünür:

• Uyğunluq keyfiyyəti (Dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş tələblərə uyğunluq);
• İnnovativ keyfiyyət (İstehlakçı məmnunluğunu artıracaq innovativ yeniliklərin həddi);
• Rəqabətli keyfiyyət (Bazardakı müştəri istəklərinə uyğunluq dərəcəsi).
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Müasir dövrdə təkcə məhsulun yox, həm də məhsul istehsal prosesinin standartlara 
uyğunluğu vacibdir. İqlim dəyişikliyi və ətraf mühit problemlərinin qabarıq təzahür 
etdiyi bir dövrdə bu standartlar ənənəvi ISO standartlarından kənara çıxaraq karbon 
emissiyalarının məhsul həcminə görə ölçülməsi, ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi 
və idarə edilməsi, risklərin düzgün idarə edilməsi və sairə kimi sahələri əhatə edir. Nəzərə 
alsaq ki, hökumət prioritet sahə kimi kənd təssərrüfatını müəyyən edib, bu istiqamətdə 
olan təcrübə xüsusi maraq kəsb edir. 
Nümunə kimi beynəlxalq səviyyədə təhlükəsiz və dayanıqlı kənd təsərrüfatı standartlarını 
müəyyən edən GLOBALG.A.P standartını göstərmək olar. Bu, imkan verir ki, istehlakçılar 
təhlükəsiz qida əldə etsinlər, fermerlər isə ortaq uyğunluq sertifikatlarından istifadə 
etməklə əlverişli bazarlara çıxaraq məhsullarını təklif etsinlər. 
Digər bir nümunə, Avropa İttifaqı (Aİ) “farm-to-table chain” standartları qəbul etmişdir 
ki, bunlar qida sənayesinin demək olar ki, bütün mərhələlərini əhatə edir:

• Qida gigiyenası: AB-yə qida məhsulları ixrac edənlər də daxil olmaqla, qida 
təsərrüfatları (fermalardan restoranlara qədər) AB-nin qida təhlükəsizliyi qaydalarına 
uyğunluq;

• Heyvanların sağlamlığı: ev heyvanları, ət və süd verən heyvanlar üçün sanitar nəzarət 
və bütün kənd təsərrüfatı heyvanlarının hərəkətini izlənməsi;

• Bitkilərin sağlamlığı: zərərvericilərin və xəstəliklərin erkən mərhələdə aşkarlanması 
və aradan qaldırılması və fitosanitar nəzarət sayəsində sağlam toxumun təmin edilməsi;

• Çirkləndiricilər və tullantılar: Ətraflı monitorinq çirkləndiriciləri qida və heyvan 
yemlərindən uzaq saxlayır. Yerli və idxal olunan qida və yem məhsullarına maksimum 
nəzarət.

Kənd təsərrüfatında yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı ən vacib addımlardan biri də 
Avropa Komissiyası tərəfində yaradılmış “EU Blockchain Observatory”dir. Bu platforma 
AB daxilində blokçeyn ekosisteminin inkişafını (maliyyə, enerji, kənd təsərrüfatı, səhiyyə 
və s.) sürətləndirmək məqsədi daşıyır və buna görə də Avropanın bu transformativ yeni 
texnologiyada qlobal lider mövqeyini möhkəmləndirməyə kömək edir. Odur ki, yaxın 
zamanlarda blokçeyn texnologiyasının tətbiqinin AB-də standartlaşdırılması qonşu 
ölkələri də bu keçidə stimullaşdıra bilər. 

Tövsiyə:

• Azərbaycan məhsullarının yerli və xarici bazarlara çıxarkən istehsalçı şirkətin və ya 
ixracatçının beynəlxalq standartların biznes prosesinə inteqrasiya siyasəti düzgün 
qurulmalı və şirkətin dayanıqlıq inkişafı üzrə konsaltinq xidmətləri müvafiq qurum 
tərəfindən təmin edilməlidir;

• Beynəlxalq rəqabətlilik baxımından yerli şirkətlərin müəyyən kriteriyalar üzrə 
(Məsələn, hazırda biznes fəaliyyəti göstərdiyi ölkələr, məhsullar və xidmətlər və 
onların funksionallığı, texnologiya/innovasiya və əhatəliliyi) analizi və bölgüsünün 
təşkili;

• Daha sonra isə beynəlxalq bazara və standartlaşmaya daha hazır olan şirkətlərin 
müəyyən edilməsi;

• Dünya üzrə hal-hazırda ən vacib və yerli istehsalçı və ixracatçı şirkətlərin biznes 
fəaliyyətinə daha çox imkanlar yaradacaq standartların seçilməsi və təşviqi;
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• Həm dövlət, həm də özəl sektorda ümumi keyfiyyətin idarə edilməsi sistemi haqqında 
məlumatlılığı artırmaq və bu sistemi təkmilləşdirmək məqsədilə Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün minimal standartlaşdırma tələblərini özündə ehtiva 
edən ilkin mərhələdə təlimatlandırma, sonrakı mərhələlərdə məcburi xarakter daşıyan, 
qanun layihəsinin qəbul edilməsi. 

4. Təchizat zəncirinin məsuliyyətli idarə edilməsi - təchizat zəncirində ESG 
(ətraf mühit, əməyin təhlükəsizliyi, insan haqları və digər sosial məsələlər, 
idarəetmə) kriteriyasının tətbiq edilməsi və monitorinqi

Ümumi baxış

Dayanıqlı inkişaf istiqamətində ölkə üzrə müəyyən edilmiş hədəflərə nail olmaq üçün 
dayanıqlı inkişaf prinsiplərinin təchizat zəncirləri boyu da inteqrasiya etmək vacibdir. 
Təchizat zəncirləri şirkətin əsas əməliyyatlarından kənarda qaldıqda, onları təbii olaraq 
təbii ehtiyatların tükənməsi, insan hüquqlarının pozulması və digər ESG-lərdə nəzərdə 
tutulan amillər tərəfindən idarəolunan gizli və idarəolunmaz risklərə məruz qalırlar. 
Bu məsələlər investorların sahib olduğu müəssisələrin və ya aktivlərin nüfuzlarına, 
əməliyyatlarına və maliyyə fəaliyyətlərinə, habelə investorların öz nüfuzlarına və 
investisiya fəaliyyətlərinə zərər verə bilər. Yerli nizamnaməyə uyğunluq nadir hallarda 
maraqlı tərəflərin gözləntilərin qarşılamaq üçün kifayətdir. Lakin, təchizat zənciri 
sərhədləri aşdıqda şirkətlər digər ölkələrin daha ciddi qanuni təbləri və standartları ilə 
qarşılaşa bilərlər.
İnvestorlar üçün, təchizat zəncirində ESG risklərinin idarə edilməsi xüsusilə vacibdir, 
çünki:

• Özəl şirkətlər daha kiçik ola bilərlər və bu baxımdan təchizat zəncirlərindəki ESG 
riskini idarə etmək üçün tərəfdaşların təzyiqinə daha az məruz qala bilərlər. Təchizat 
zəncirlərindəki müxtəlif səviyyələrdə mürəkkəb riskləri adekvat idarə etmək üçün 
eyni mənbələrə çıxışları olmaya bilər;

• Özəl şirkətlərin olduğu bazarlar nisbətən qeyri-likviddir, buna görə nüfuzlu və ya 
digər ESG ilə əlaqəli məsələlərdən imtina etmək baha başa gələ bilər.

Qabaqcıl təcrübə

Birləşmiş Krallıq hökumətinin təchizat zənciri ilə bağlı işləyib hazırladığı siyasətində 
ətraf mühit, iqtisadi, sosial və etik məsələlər öz əksini tapmışdır. Burada, dayanıqlı 
təchizat praktikasının təsirləri aydın şəkildə göstərilməklə bərabər, həm də təchizat 
zəncirinin tərkib hissələri olan şirkətlərin öhdəlikləri də nəzərdə tutulub. Bu siyasət həm 
də hökumətin Greening Government Commitment ideyasını dəstəkləyir. Burada əsas 
nəzərə alınan amillər:

• Təsirlərlə bağlı yenilənmiş məlumatların şəffaf şəkildə dərc olunması;
• Dayanıqlı satınalma prosesinin təşkili;
• Bütün ekoloji və sosial standartlara uyğunluğun təmin olunması;
• Milli Dayanıqlı İctimai Satınalma Proqramının (National Sustainable Public 

Procurement Programme) prioritetləşdirilməsi, risk menecmenti yanaşması ilə 
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təsirlərin ölçülməsi.
Digər nümunədə, Avropa Birliyinin 2014/25/EU Direktivində Treaty on the Functioning 
of the European Union (TEFU) üzrə prinsiplər var ki, bunlar malların və xidmətlərin 
müstəqil hərəkətliyini, bərbər yanaşmanı, ayrı seçkiliyin olmamasını, proporsionallıq 
və şəffaflığı nəzərdə tutur. Yuxarıda sadalanan prinsiplərlə əlaqədar olaraq, ictimai 
satınalma ilə bağlı 2004/17/EC və 2004/18/EC Direktivləriin təkmilləşdirilməsi, kiçik 
və orta müəssisələrin bu satınalma prosesində xüsusi fəallığının artırılması və ümumən 
cəmiyyətə xidmət nəzərdə tutulub.
Son olaraq, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının dayanıqlı satınalma ilə bağlı anlaşmasına 
əsasən vacib sayılan əsas məqamlar: 

• İctimai asayişin və təhlükəsizliyin qorunması;
• İnsan və digər canlıların həyat və sağlamlığının qorunması;
• İntellektual mülkiyyətin qorunması;
• Əlilliyi olanlar, xeyriyyəçi təşkilatlar və s. tərəfindən təqdim olunan məhsul və 

xidmətlər öncəliyin tanınması.

Tövsiyə:
Aşağıdakı istiqamətləri özündə ehtiva edən qanun layihəsinin hazırlanması və mərhələli 
şəkildə tətbiq edilməsi:

• Təchizat zəncirində vacib olan ESG parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi və idarə 
olunması ilə əlaqəli şirkətin siyasət və prosedurlarının hazırlanması (rəsmi prosedurlar) 
istiqamətində sektorlar üzrə minimum tələblərin müəyyən edilməsi;

• Sözügedən əsas investisiya (podratçılar və digər partnyorlarla çalışan şirkət) şirkəti 
üçün spesifik ESG məsələləri haqda məlumatlılığın artırılması və zəruri hallarda 
bu məsələlərə dərindən fikir verilməsi üçün şirkətlərdə təchizat zəncirinə nəzarət 
mexanizmi üçün təlimatların və tələblərin müəyyənləşdirilməsi;

• Təchizat zənciri boyu ESG idarəetməsinin tətbiqi üçün sektorlar və təchizatçı növü 
üzrə konkret perfomans parametrləri və tələblər üzrə təlimatın hazırlanması;

• Təkcə öz şirkətin öz daxilində yox, həm də təchizat zəncirindəki partnyor şirkətlərdə 
auditin aparılması, ekoloji standartların və sertifikatların olub-olmamasının 
yoxlanması, insan hüquqları (əsasən işçilər), gender bərabərliyi və s. ilə bağlı şirkət 
siyasətinin yoxlanılması;

• Təchizat zəncirindəki təchizatçıların şəffaflığının təmin olunması;
• Dövlət tenderlərində iştirak üçün şirkətlərə təchizat zəncirinin məsuliyyətli idarə 

edilməsi istiqamətində tələbləri müəyyən edən qanun layihəsinin hazırlanması və 
mərhələli şəkildə tətbiq edilməsi.

5. ESG kriteriyalarının maliyyə institutlarının qərar qəbuletmə prosesində 
tətbiqi 

Ümumi baxış

Maliyyə xidmətləri sektoru dayanıqlı inkişaf hədəflərinə çatmaq üçün ən mühüm 
oyunçulardan biridir və bu səbəbdən ESG meyarlarını öz məqsədlərinə, təşkilati 
quruluşlarına, qərar vermə və maliyyələşdirmə prosesinə tam olaraq inteqrasiya etmək 
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vacibdir. Bu transformasiyanın arxasında dayanan əsas motiv hərtərəfli hesabatın verilməsi 
və məsuliyyətli maliyyə elementlərini iş prosesinə və kredit portfelinə inteqrasiya edilməsi 
ilə uzunmüddətli dəyərin yaradılmasının öngörülməsidir.
Məsuliyyətli maliyyə əsasən Maliyyə Xidmətləri Sektoru Qlobal Hesabat Təşəbbüsünün 
(GRI) G4 Təlimatlarına, BMK-nın Ekvator Prinsipləri, İqlimlə Bağlı Maliyyə Açıqlamaları 
üzrə Tapşırıq Qrupu (TCFD) və UNEP Maliyyə Təşəbbüsü ilə uyğunlaşdırılmışdır. Bunlar 
məsuliyyətli maliyyə və ESG (ekoloji, sosial və idarəetmə) elementlərinin maliyyə 
xidmətlərinə inteqrasiyası üçün hazırlanmış əsas normativlərdir. Bu normativlərin əsas 
tələblərindən biri mütəmadi olaraq ictimai hesabat, şəffaflıq və müstəqil monitorinqdir.

Qabaqcıl təcrübə

ESG-nin maliyyə institutlarının qərar qəbuletmə prosesinə inteqrasiya olunması olduqca 
vacibdir. Çünki, bu günə qədər 10-dan çox kredit reytinqi agentlikləri (məsələn, S&P 
Global Ratings, Fitch Group, Moody’s və s.) onu öz reytinq kriteriyalarına daxil etmişdir. 
“Moody’s” 2018-ci ilin sentyabr ayından artıq ESG-ni sektorlararası şəffaflığının 
artırılması baxımından yeni metodologiya kimi qəbul etmişdir. “Fitch” 2017-ci ilin 
Noyabrından bu yanaşmanı öz kredit reytinqlərinə daxil etmişdir. “S&P” isə biraz də 
irəli gedərək özünün Dayanıqlı Maliyyə Komandasını formalaşdırmış və ESG-nin hansı 
nəticələrə gətirib çıxaracağını öngörən bir metodologiya hazırlamışdır.
Məsələn, Çində yaradılmış China Banking Regulatory Commission tələb edir ki:

• Bank investisiya proqramlarında və kredit portfelində ətraf mühitlə bağlı risklər 
nəzərə alınsın;

• Green Credit Guidelines əsasında banklar dayanıqlılığın kreditvermə praktikasında 
(yerli və xarici) tətbiqini öyrənsinlər;

• Green Credit Guidelines Statistical System dərc olunmuşdur ki, bu da tələb edir 
ki, banklar kredit portfelində 12 dayanıqlı sektoru göstərsinlər. Bu sektorlar əsasən 
dayanıqlı bərpa olunan enerji, su infrastrukturu, tullantıların idarə olunması, meşə 
sənayesi, kənd təsərrüfatı və xarici kredit əməliyyatlarında beynəlxalq dayanıqlıq 
standartlarıdır.

Braziliya Banklar Federasiyası 2009-cu ildə Braziliya Ətraf Mühit Nazirliyi ilə Yaşıl 
Protokol imzalamışdır ki, bu da banklar qarşısında öhdəliklər qoyur:

• Həyatın keyfiyyətinin artırılması, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadəyə yönəlik kredit 
əməliyyatları;

• Aktivlərinin idarə edilməsində ətraf mühit xərclərini nəzərə almaq və müştəri risklərini 
və investisiya layihələrini təhlil etmək.

Hollandiya İnkişaf Maliyyə Şirkəti (FMO) sosial və ekoloji risklərinin təhlili üçün bir 
neçə vasitə, o cümlədən BMK-nın fəaliyyət standartlarına uyğun olaraq adıçəkilən 
risklərin mikromaliyyə təşkilatları və kiçik və orta banklar tərəfindən asan idarə edilməsi 
üçün təlimatlar hazırlamışdır. Bundan əlavə, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Banki 
(EBRD) kredit və investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olan tərəflər üçün Ekoloji və Sosial 
Risklərin Təsnifatlaşdırma Siyahısını yaratmışdır, hansı ki imkan verir ki, aparılan biznes 
fəaliyyətinin öncədən müəyyən olunan sosial və ekoloji tələblərə uyğunluğu müəyyən 
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olunsun. Son olaraq, ətraf mühitin qorunması səylərinin bir hissəsi olaraq, HSBC CO2 
tullantılarının azaldılması, enerji və su istehlakı daxil olmaqla illik ekoloji hədəflər 
müəyyənləşdirmişdir. HSBC, data mərkəzləri, kağız istehlakı və iş səyahətləri üçün ayrı 
hədəflər də var. Məqsədi səmərəliliyi idarə etmək, ətraf mühitə təsir təsiri azaltmaq və 
xərclərə qənaət etməkdir. Performans hər il ölçülür və Baş Əməliyyat İdarəsi işçiləri 
illik fəaliyyət sxemlərində hədəflər vasitəsi ilə ətraf mühitin fəaliyyətinə görə məsuliyyət 
daşıyırlar.

Tövsiyə:

• Maliyyə institutlarının və kredit agentliklərinin (məsələn, London Fond Birjası, 
Moody’s Corporation və Fitch Group) gözləntilərinə, eləcə də dünya miqyasında 
tanınmış hesabatların tələblərinə uyğun olan detallı araşdırmanın aparılması və 
çərçivələrin (məsələn, GRI standartları, İƏİT (İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatı) qaydaları), ESG indeksləri (məsələn, DJSI, CDP, TCFD) və xüsusi maraqlı 
tərəflərin ehtiyaclarının (məsələn, investor tələbləri) dərindən öyrənilməsi;

• Yuxarıdakılarla yanaşı, bank və maliyyə sektoru baxımından daha yaxın olan ölkələrin 
müəyyən edilməsi və bu ölkələr üzrə ən yaxşı təcrübələrdən qaynaqlanaraq, ESG ilə 
bağlı tətbiq olunan qaydaların yerli maliyyə təşkilatlarına uyğunlaşdırılması;

• ESG-nin inteqrasiyasının üstünlükləri ilə yanaşı, inteqrasiyadan imtina edildiyi halda 
maliyyə institutlarının qarşılaşacağı çətinliklərin və qaçıracağı imkanların dərin 
analizi;

• ESG ilə bağlı üstünlüklərin və risklərin dəqiq ölçülməsi üçün metodiki bazanın 
gücləndirilməsi və qanunverici bazanın mərhələli şəkildə işlənib, tətbiq edilməsi. 

6. Bizneslərin dayanıqlı inkişaf prinsipləri istiqamətində anlayış və biliklərinin 
dəyərləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi

Ümumi baxış

Dayanıqlı İnkişaf prinsiplərinin şirkətlərin fəaliyyətinə inteqrasiyası inkişaf məqsədlərinə 
çatmaq üçün ən vacib amillərdən biridir və şirkətlərdə və təşkilatlarda top menecmentin 
bu sahədə bilikləri ən vacib faktorlardan biridir. Dayanıqlı inkişaf prinsipləri üzrə 
anlayışların və biliklərin artırılmasında dövlətin stimullaşdırma siyasəti və dəstəyi çox 
vacib rol oynayır. Odur ki, dayanıqlı inkişaf konsepti xeyriyyəçilik və sosial məsuliyyət 
anlayışından çıxaraq daha geniş bir platformanı (iş prinsipinin ətraf mühitin qorunması 
meyarlarına uyğun təşkili, işçilərə qayğı, layiqli iş şəraitinin təmin edilməsi, dayanıqlı 
məhsul və xidmətlər) əhatə etməsi üçün direktorlar şurasının, top menecmentin bu sahədə 
güclü bilikləri olmalıdır və ən kritik sektorlar üçün bu dövlət tərəfindən tənzimlənməlidir.  

Qabaqcıl təcrübə

Beynəlxalq Ticarət Palatasının (International Chamber of Commerce) təqdim 
etdiyi Davamlı İnkişaf üçün Biznes Xartiyasında (Business Charter for Sustainable 
Development2) qeyd edir ki, biznesin və ümumilikdə iqtisadiyyatın inkişafında əsas rol 
oynayan amillər innovativ və məsuliyyətli biznes qərarlarıdır, hansı ki, güclü və gələcək-
2. https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2015/09/ICC-Business-Charter-for-Sustainable-Development-Business-contributions-
to-the-UN-Sustainable-Development-Goals.pdf
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yönümlü şirkət idarəetməsi və siyasətidir. BTP-ə görə dayanıqlı inkişaf biznes prioriteti 
kimi aşağıdakılara imkan verir:
• İdarəedənlər, işçilər, səhmdarlar, müştərilər və digər maraqlı tərəflər arasında zəruri 

məlumatlılığı artırmaq və anlaşma yaratmaq;
• Davamlılığı müəyyənləşdirmək və strategiyalara, liderlik prinsiplərinə, əməliyyatlara, 

fəaliyyətlərə və hər bir işin fərdi kontekstinə uyğun olaraq investisiya qoymaq;
• İşini vicdanla idarə etmək, hər hansı bir iş sahəsində ən yaxşı təcrübəni inkişaf 

etdirmək və etik davranış, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq.

Tövsiyə:

• Şirkətlərdə və təşkilatlarda dayanıqlı inkişaf prinsipləri ilə bağlı məlumatlığının və 
bilik səviyyəsinin ilkin dəyərləndirilməsi;

• İlkin mərhələ üçün dövlət təşkilatlarında, maliyyə institutlarında və iri kənd təsərrüfatı 
müəssisələrində (və digər şirkətlərdə) top menecment səviyyəsində dayanıqlı inkişaf 
prinsipləri istiqamətində minimum bilik tələblərinin qanun ilə tənzimlənməsi.

7. Dayanıqlı inkişafa yönümlü kiçik müəssisə və startapların (ekoloji təmiz 
istehsal, ekoloji problemlər, sosial-iqtisadi problemlərə yönəlmiş) inkişafını 
stimullaşdırmaq üçün lazımi şəraitin və infrastrukturun yaradılması

Ümumi baxış 

Startapların və kiçik bizneslərin uğuru üçün texnologiyaya, tədqiqata və elmə əsaslanan 
infrastruktur olmalıdır. Bu infrastruktur, istehsal prosesində sərf olunan vaxt, xammal və 
digər resursları minimuma endirmək, istehsal prosesinin lazım olmayan mərhələlərini 
ixtisar etmək, yüksək keyfiyyətli və dayanıqlı məhsul istehsalı üçün zəruri olan işçi 
qüvvəsi, maliyyə və texnologiya kimi əsas mənbələri təmin etməlidir. Beləliklə, yenilikçi 
məhsullar təqdim edən, dayanıqlıq təcrübəsi, strateji marketinq bacarıqları və geniş şəbəkəsi 
olan startaplar və kiçik müəssisələr bazarda daha uğurlu hesab olunur. Məsələn, Asiya 
İnkişaf Bankına (AİB, 2019)3 əsasən Azərbaycanda startapları dayanıqlı ideyalar istehsal 
etməyə çağıran bir neçə stimullaşdırıcı təşəbbüs mövcuddur (Məsələn, İKT yol xəritəsi 
daha yaxşı xidmət keyfiyyəti, xərclərin azaldılması və səhiyyə xidmətinin səviyyəsinin 
artırılması üçün inteqrasiya olunmuş e-sağlamlıq infrastrukturunun yaradılması). 
Bundan başqa, universitetlərin, startapları inkubasiya edərək və innovativ ideyaları 
dəstəkləyərək dayanıqlı biznesin inkişafı üçün tədris planını hazırlamaqla özəl sektorla 
daha yaxşı əməkdaşlıq edə bilər. Son olaraq, təklif olunur ki, yeni startaplarda dayanıqlı 
inkişaf-yönümlü korporativ mədəniyyətin yaradılmasından əlavə, enerji sistemlərinin 
və şəhər məkanının daha effektiv idarəetmə metodu tətbiq olunmalı, istixana qazlarının 
azaldılması və həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün yeni texnoloji həllərin tətbiqi həm 
dövlət həm də özəl sector tərəfindən stimullaşdırılmalıdır.4  Ən vacibi isə startapların 
yaranma və inkişaf çevrəsini bağlamaq üçün lazım olan həllər üçün sifariş verilməli və 
yerli startaplardan həll təklifləri aldıqdan sonra uyğun olanını seçib maliyyələşdirmək 
lazımdır. Hal-hazırda bu çevrə açıqdır Azərbaycanda açıqdır, ona görə də baxmayaraq 
ki, müəyyən infrastruktur və agentliklər yaradılıb (məs: high-tech park, asan) gözlənilən 
nəticəni almaq mümkün deyil. 
3. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/484586/aze-digital-development-overview.pdf
4. https://www.iicie.com/uploads/White-Paper/1468682714Sustainability-Issues-for-Start-up-Entrepreneurs.pdf
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Qabaqcıl təcrübə 

Avropa Komissiyasının Eko-İnnovasiya Fəaliyyət Planına əsasən5  Almaniya federal 
hökumət tərəfindən resursların səmərəliliyi proqramı qəbul edilmişdir, hansı ki 
«dayanıqlı inkişaf üçün master plan» tətbiq edərək iqtisadi artımdan ehtiyat istifadəsini 
tədricən ləğv etmək və ən çox səmərəli iqtisadiyyata keçməkdir. Proqram çərçivəsində 
Alman Mühəndislər Birliyi (VDI) Resurs Səmərəliliyi Mərkəzi kiçik və orta müəssisələr 
məsləhət xidmətləri göstərir. Başqa bir misalda, Alman Federal Ətraf Mühit Agentliyi 
tullantıların qarşısının alınması tədbirləri və ətraf mühitin texnoloji inkişafı üçün 17 
kateqoriya üzrə ölçülər müəyyən edir, habelə yeni sahibkarlıq müəssisələri üçün “eko-
dizayn”ı təşviq edir. Birləşmiş Krallıq, ekoloji cəhətdən yenilikçi biznes təşəbbüslərini 
dəstəkləyərək, «Clean and Cool» proqramı vasitəsilə onların Braziliya və ABŞ-da (ABŞ) 
təcrübəsində enerjiyə qənaət, nəqliyyat, günəş və külək enerjisi ilə məhdudlaşmayan 
ağıllı bazar imkanlarını araşdırmağa imkan verir. Təhsil müəssisələri və biznes sektoru 
arasındakı əməkdaşlığa misal olaraq, Oresund Universiteti - 14 universitet arasındakı 
əməkdaşlıq əsasında Danimarka və İsveçin birgə layihəsi olaraq, akademik, özəl və dövlət 
sektorlarından maraqlı tərəfləri bir araya gətirir. Bu sektorlar Avropa Birliyi fondlarından 
da faydalanaraq müəssisənin maliyyələşdirilməsinə kömək edir. Avropanın birgə səyləri 
sayəsində xüsusi diqqət su və tullantıların idarə olunması, eko tikinti və eko şəhərlər, 
eləcə də bərpa olunan enerji layihələrinə yönəldilmişdir.

Tövsiyə:

• “Eco-dedicated”, “Eco-open” və “Eco-reluctant” kateqoriyalarının tətbiq olunması 
və bu kateqoriyalar əsasında hazırda mövcud olan və ya yaranacaq startapları 
təsnifləşdirmək. Çünki, bu təsnifat tam və ya yarı ekoloji təmiz biznes həlləri təqdim 
edən startapların sayını və növünü (ölçü, yerləşdiyi bölgə və s.) və hansı kateqoriyaya 
aid olduğunu müəyyən etməyə imkan verə bilər;

• Dayanıqlı inkişaf (ekologiya, ətraf mühit, sağlamlıq, təhsil və s.) ilə bağlı boşluqların 
müəyyən edilməsi, sırf bu istiqamətlərdə startapların yaranmasını stimullaşdırmaq, 
müəyyən hədəflər qoymaqla bu hədəflərə çatacaq startaplara əlavə imkanların 
yaradılması və startap həllərinə istiqamətlənmiş düzgün sifarişlərin verilməsi (Təkcə 
maliyyə ayrılması şəklində yox, həm də dövlət və digər özəl sektor iştirakçıları ilə 
uzunmüddətli əməkdaşlıq, həmin startaplar tərəfindən yaradılan dayanıqlı məhsulların 
tədarükü və s.);

• Bizneslər arasında tədqiqat və inkişaf (Research and Development – R&D) 
mədəniyyətini yaratmaq üçün bizneslər və elm müəssisələri ilə strateji əməkdaşlığı 
stimullaşdıracaq proqramların tərtib edilməsi və mümkün qədər qanunla tənzimlənməsi. 

8. Paris Razılaşmasına uyğun olaraq istixana effekti yaradan qazların 
(emissiyaların) azaldılmasını ölkə miqyasında təşviq etmək üçün stimullaşdırıcı 
tədbirlərin görülməsi – Dekarbonizasiyaya doğru

Ümumi baxış

Yaşıl inkişafı təşviq etmək, iqtisadiyyata yüklənmədən ekoloji məqsədlərə çatmaq üçün 
əsas şərtlər hazırlıqlı qurumlar və güclü ekoloji siyasət alətləridir. İqtisai Əməkdaşlıq 
5. https://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
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və İnkişaf Təşkilatı (bundan sonra “İƏİT”) ölkələrində istehsal və istehlakın az ziyanlı 
formalarına keçidin stimullaşdırılmasında ətraf mühitlə əlaqəli vergilər kimi iqtisadi 
vasitələrin təsirli ola biləcəyi ehtimal olunur (EaPGREEN, 2014).6  Ekoloji siyasəti 
işləyib hazırlayan qurumlar istehsal və istehlak vərdişlərini dəyişdirmək üçün iki növ alətə 
malikdirlər: (1) Çirkləndiricilər və emissiyalar üçün xüsusi standartlar müəyyənləşdirən 
ənənəvi tənzimləmə yanaşmasından istifadə; (2) İstehsalçı və istehlakçı davranışlarını 
düzəltmək üçün bazar prinsiplərinə əsaslana iqtisadi təşviq siyasətlərdən istifadə. 
Bazar əsaslı yanaşmalara aid ola bilər: (1) Emissiya vergiləri, rüsumlar və yığımlar; (2) 
Subsidiyalar; (3) Vergi və subsidiyaların birləşməsi. Bu yanaşmalar karbon emissiyalarının 
azaldılmasına cavab olaraq müxtəlif fəaliyyətləri əhatə edə bilər. Məhsul-yönümlü alətlər, 
«çirkli» mallara daha yüksək vergi tətbiq etmək və istehsalçıların gəlirliliyini azaltmaq, 
istehsal zəncirində erkən mərhələdə ətraf mühitlə əlaqəli məhsul vergilərini ixtisar etmək 
kimi davranış dəyişikliklərinə və  eyni zamanda, rəqabətin təhrif edilməməsi üçün həm 
yerli istehsal, həm də idxal olunan mallara və avadanlıqlara yönəldilə bilər.

Qabaqcıl təcrübə

Beynəlxalq təcrübədə bir çox ölkədə bununla bağlı dövlət proqramları var. Məsələn, 
Almaniyada faiz dərəcələrinin azaldılması və enerji səmərəliliyi layihələri üçün qrantlar, 
İngiltərədə bərpa olunan enerji istehsalına tətbiq oluna tariflər, Fransada bərpa olunan enerji 
istehsalında istifadə olunan avadanlıqların aktiv amortizasiyası təşəbbüsləri buna misal 
ola bilər. Türkiyədəki bərpa olunan enerji istehsalında yerli istehsal avadanlıqlarından 
istifadə edən obyektlər üçün əlavə stimullar (Feed-in tariffs), Rusiya Federasiyasında 
enerjiyə qənaət edən aktivlərə vergi köhnəlməsi və təxirə salınmış vergi ödənişləri, Cənubi 
Afrikada enerjiyə qənaət və karbonun azaldılması ilə nəticələnən istehsal layihələri üçün 
vergi endirimləri, Braziliyada Sosial İnteqrasiya Proqramı və Sosial Müdafiə Fonduna 
Töhfə proqramlarına əsasən biodizel istehsalçıları və idxalçıları üçün xüsusi vergi rejimi 
tətbiq olunur. Kosta Rikada Baş Gömrük Qanununda, bərpa olunan enerji istehsalında 
istifadə olunan məhsul və ya avadanlıqların müvəqqəti məqsədlə gətirildiyi təqdirdə, idxal 
vergisindən azad edilir. Layihə başa çatdıqdan sonra, idxal olunan məhsul və avadanlıqlar 
gömrük vergisi ödəmədən ixrac edilə bilər.

Tövsiyə:

• Ölkənin emissiyaların azaldılması hədəflərinə əsaslanaraq, intervensiya edilməsi 
lazım olan sahələrin müəyyənləşdirilməsi, düzgün inventarlaşmanın aparılması, 
boşluqlara əsaslanaraq istər bərpa olunan enerji istehsalı ilə məşğul olan, istərsə də 
istehsal prosesində ekoloji təmiz avadanlıqları tətbiq edən müəssisələrin fəaliyyətinin 
təşviq olunması;

• Bərpa olunan enerji və enerji səmərəliliyi layihələrini maliyyələşdirməyə imkan verən 
aşağı faizli kreditləri;

• Bərpa olunan enerji istehsalçıları, ekoloji cəhətdən təmiz avadanlıq idxal edənlər, 
ekoloji cəhətdən təmiz avadanlıq və istehsal vasitələrindən istifadə edən istehsalçılara 
istehsal əsaslı stimul təqdim edən Feed-in tarifləri (FIT) gömrük və vergi rüsumlarına 
güzəştlərin tətbiq edilməsi;

• Bərpa olunan və alternativ enerji aktivlərinə investisiya qoymaq və ya istehsal etmək 
6. https://www.oecd.org/environment/outreach/EN_Policy%20Manual_Creating%20Market%20Incentives%20for%20Greener%20
Products_16%20September.pdf
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üçün vergi kreditləri;
• Bərpa olunan enerji istehsalının müəyyən səviyyələrini tələb edən dövlət qaydalarına 

uyğun olaraq şirkətlər və enerji istehsalçıları tərəfindən satın alınan bərpa olunan 
enerji kreditləri (Renewable Energy Credits);

• Sektorlar və bizneslər üzrə icazə verilən maksimal emissiya həddinin müəyyən 
edilməsi və standartların hazırlanması, icazə verilən emissiya həddini keçən hallar 
üçün vergi sisteminin tətbiq edilməsi, kontrol/audit mexanizminin qurulması; 

• Enerjiyə qənaət edən tikililəri (Green Buildings) təşviq etmək üçün qanunverici 
bazanın, standart və müvafiq proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsi (geri 
çevrilmə və yeni eko-tikinti təcrübələri);

• Bütün sadalananların qanunverici baza da daxil olmaqla “Milli Dekarbonizsiya” 
proqramı çərçivəsində yerinə yetirilməsi.

9. KSM çərçivəsində sosial layihələr istiqamətində həyata keçirilmiş xərclər 
üçün vergi güzəştlərinin nəzərə alınması və bu cür layihələr üçün milli səviyyədə 
təlimatların hazırlanması

Ümumi baxış

Dünyada “KSM çərçivəsində sosial layihələr üçün vergidən azadolma” (CSR exemption) 
praktikası mövcud olduğu təqdirdə, Azərbaycanda korporativ vergi mühitinə nəzər 
saldıqda görmək olar ki, qeyri-kommersiya fəaliyyətlərinə (məsələn, xeyriyyəçilik 
təşəbbüsü) vergidən azadolma və ya vergi dərəcələrinin yumşaldılması mexanizmi tətbiq 
olunmur. Əksinə, bir çox ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda sosial layihələrə maddi 
dəstək adi kommersiya fəaliyyəti kimi vergiyə cəlb edilir. Əgər hər hansı bir şirkət ictimai 
təşkilata inventar dəstəyi olaraq kompüter ianə edərsə 18% dərəcəsi ilə əlavə dəyər 
vergisinə (ƏDV) cəlb olunur, yaxud, hər hansı bir şirkət ictimai təşkilata müəyyən bir 
sosial problemin həlli üçün pul vəsaiti ianə edərsə bu cür pul vəsaiti 20% dərəcəsi ilə 
mənfəət vergisinə cəlb edilir. Bu cür hallar KSM çərçivəsində sosial layihələrə dəstək 
olmaqdan çəkindirir, hansı ki sosial yardımın sonda sistematik dəyərin yaradılması ilə 
yox, əvəzində təbliğat kampaniyasına çevirməsi ilə nəticələnir.

Qabaqcıl təcrübə 

Dünya ölkələrinin təcrübəsinə nəzər yetirilsə, məsələn Hindistanda, şirkətlərin ilk 
öncə KSM-ə uyğunluğu müxtəlif kriteriyalar əsasında müəyyən edilir. Bu kriteriyalar 
şirkətlərin net dəyəri, gəlir və mənfəətləri (5~50 milyon Rupi), mənfəətin ən azı 2%-in 
müxtəlif istiqamətlərdə xərclənməsi və s təşkil edir. Bundan başqa, vergi azadolmaları 
o zaman tətbiq olunur ki, şirkətlər yardım-yönümlü (məsələn, xeyriyyəçilik və fondlara 
yardım və elmi araşdırmalara yardım) və layihə-yönümlü (məsələn, cəmiyyətin sosial 
və iqtisadi rifahının inkişafı, işçilərin rifahı üçün) addımlar atsınlar. Avstriyada xeyriyyə 
məqsədli yardımlar şirkətin illik mənfəətinə 10%-a qədər vergi güzəştləri tətbiq olunur. 
Bundan başqa, müxtəlif institutlar (məsələn, araşdırma və təhsil fəaliyyəti ilə məşğul 
olan universitetlər, elmlər akademiyası və digər qeyri-kommersiya təşkilatları) və hətta 
Avstriya hökuməti ilə qarşılıqlı müqaviləyə əsasən Avropa Birliyi və Avropa İqtisadi 
Zonasında yerləşən institutlarla əməkdaşlıq edən qurumlar bəzi xərclərdən azad olunur. 
Fransada, şirkətlərin müəyyən fondlara və ya cəmiyyətə etdiyi xeyriyyə yardımları və 
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digər KSM fəaliyyətlər onların ümumu məbləğinin 60%-ə qədərində vergidən azaddır 
(vergilərdən əvvəlki dövriyyə 5000 Avro ilə məhdudlaşır).
Tövsiyə:

• Kommersiya şirkətlərinin sosial inkişafı üçün maliyyə dəstəyinin ayrılmasını 
stimullaşdırmaq məqsədilə vergi azadolması tətbiq edilməsi və QHT-lərin fəaliyyətində 
yaranan inzibati baryerlərin aradan qaldırılması üçün xüsusi komissiyanın yaradılması;

• Sosial layihələrin önəmini nəzərə alaraq, QHT-lərin və/və ya ictimai birliklərin 
KSM çərçivəsində sosial və xeyriyyə layihələrinin həyata keçirilməsi üçün ayrılan 
vəsaiti əldə etməsini və bu prosesin tənzimlənməsini təmin edən şəffaf mexanizmin 
yaradılması;

• Şirkətlərin KSM çərçivəsində sosial və xeyriyyəçilik fəaliyyətlərini stimullaşdırmaq 
üçün, kiçik, orta və irihəcmli sosial və xeyriyyə fəaliyyətləri bələdçisinin yaradılması, 
hansı növ fəaliyyətlərə şirkətlər cəlb olunduğu təqdirdə (məsələn, təhsilin inkişafı, 
aclıq və yoxsulluğun azaldılması, gender bərabərliyi və qadınların səlahiyyətlərinin 
artırılması, ətraf mühitin qorunması və s.) nə qədər vergidən azadolma və ya güzəştlərin 
olunacağının müəyyən olunmasının müəyyən edilməsi (illik qazancın neçə faizi və ya 
başqa formalarda).

Dayanıqlı inkişaf və korporativ təsir
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I. GÖMRÜK MƏSƏLƏLƏRİ

Son illərdə ölkəmizdə gömrük nəzarəti sahəsində aparılan islahatlar dövlət tərəfindən 
iqtisadiyyatın şəffaflaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən hərtərəfli proqramın ən 
nəzərə çarpan tərəflərindən biri olaraq qalmaqdadır. Gömrük orqanları tərəfindən elektron 
bəyannamənin geniş surətdə tətbiqinə başlanılması beynəlxalq ticarət sahəsində fəaliyyət 
göstərən bütün şəxslərə idxal-ixrac əməliyyatlarını bəyan etməyə imkan yaratmış; idxal 
olunan malların sərhəd keçid məntəqələrində daha sürətli keçidini təmin etmək məqsədilə 
qısa idxal bəyannaməsi təqdim edilməsinə şərait yaradılmış; eyni zamanda, sürətli və 
sadələşmiş qaydada keçidi təmin etmək məqsədilə “Yaşıl Dəhliz” tətbiq edilmişdir. 
Gömrük inzibatçılığında aparılmış qeyd edilən islahatlar idxal-ixrac əməliyyatları 
aparan hüquqi şəxslər və sahibkarlar tərəfindən təqdir edilmiş və fikrimizcə, bu tədbirlər 
gömrük əməliyyatlarının sadələşməsi, malların sərhəd-gömrük nəzarətindən keçidinin 
effektivliyinin təmin edilməsi sahəsində dəyişikliklər üçün əsaslı baza yaratmışdır. 
Eyni zamanda, zənnimizcə, tətbiq edilən dəyişikliklərə və mövcud olan təcrübəyə 
bir daha nəzər yetirmək ölkə rəhbərliyi tərəfindən qarşıya qoyulmuş iqtisadiyyatın 
şəffaflaşdırılması, ölkənin investisiya cəlbediciliyinin artırılması baxımından zamanın 
tələbinə çevrilmişdir. 
Bu səylərə töhfə vermək məqsədilə biz aşağıda qeyd olunan məsələlərlə bağlı mövqeyimizi 
bildirmək və eyni zamanda, həmin məsələlərlə dair təkliflərimizi irəli sürmək istərdik.

1. İdxal-ixrac əməliyyatları ilə bağlı məsələlər

a) Qısa idxal gömrük bəyannaməsi

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində edilmiş 28 dekabr 2018-ci il tarixli 
dəyişikliyə əsasən malların gömrük ərazisinə gətirilməsindən əvvəl fiziki və hüquqi 
şəxslər və eyni zamanda, kommersiya məqsədləri üçün malları ölkəyə idxal edən fərdi 
sahibkarlar tərəfindən gömrük orqanlarına elektron formada qısa idxal bəyannaməsi 
təqdim edilməlidir. 
Qısa idxal bəyannamələrinin tətbiqi ilkin olaraq idxalçıların sərhəd-gömrük 
məntəqələrindən sürətli keçidini təmin etmək məqsədi daşısa da, hal-hazırda öz 
həvəsləndirici rolunu itirmişdir. Gömrük Məcəlləsinin 113.1-ci maddəsinə əsasən 
idxalçı tərəfindən qısa idxal bəyannaməsinin verilməməsi onun inzibati məsuliyyətə 
cəlb olunmasına səbəb olur. Lakin onun inzibati məsuliyyətə cəlb edilməsi, sözügedən 
malların gömrük rəsmiləşdirilməsinin və buraxılışının həyata keçirilməsinə mane olmur. 
Məcəllənin sözügedən müddəasını nəzərə alsaq deyə bilərik ki bu əməliyyatları faktiki 
olaraq qısa idxal bəyannaməsi olmadan da həyata keçirmək mümkündür. 
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 485.2-ci maddəsinə əsasən 
qısa idxal bəyannaməsinin malların gömrük ərazisinə gətirilməsindən əvvəl elektron 
formada verilməməsinə görə vəzifəli şəxslər 1,000 manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə 
1,500 manat məbləğində cərimə edilir.
Qısa idxal gömrük bəyannaməsinin məqsədinin idxalçıların sərhəd-gömrük 
məntəqələrində sürətli keçidini təmin etmək olmasına baxmayaraq, onların idxalçılar 
üçün məcburi xarakter daşıması, bir çox hallarda, Azərbaycan Respublikasında fəaliyyəti 
olan və idxal-ixrac əməliyyatları həyata keçirən şirkətlər üçün həm əlavə xərclər, həm 
də prosesdə çətinliklər yaradır. Ödənilməli olan elektron xidmət haqqından əlavə olaraq, 
qısa idxal bəyannaməsinin müəyyən edilən müddətdə təqdim edilməməsinə görə tətbiq 
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olunan cərimə idxalçıların narazılığına səbəb olur.
Bundan başqa, gömrük sahəsində gedən islahatları nəzərə alsaq, xaricdən Azərbaycan 
Respublikasına gətirilən mallar üçün bir neçə (aşağıda adları sadalanan) gömrük 
bəyannaməsinin tələb edilməsi idxal-ixrac əməliyyatlarının sürətli gedişatında maneələr 
yaradır və ləngimələrə səbəb olur. Buna misal olaraq hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişə 
əsasən fəaliyyət göstərən şirkətlərin ölkəyə idxal etdiyi mallar üçün 3 növdə gömrük 
bəyannaməsi tələb olunmasını göstərə bilərik:

1. Qısa idxal gömrük bəyannaməsi;
2. Müvəqqəti saxlanc gömrük bəyannaməsi;
3. Son istifadə gömrük bəyannaməsi.

Mahiyyət etibarilə, hər üç bəyannamə eyni məqsəd, yəni idxalçı tərəfindən ölkəyə idxal 
edilən məhsulların həcmini, miqdarını, ümumi dəyərini, mənbə ölkəsini və s. bildirmək və 
bunu dövlət orqanlarına bəyan etmək məqsədini daşısa da, gömrük orqanları tərəfindən bu 
bəyannamələr fərqli inzibati təyinat məqsədləri daşıyırlarmış kimi qəbul edilir və müvafiq 
olaraq onlar üçün elektron xidmət haqqı tələb edilir, inzibati məsuliyyət müəyyən olunur.
 Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, üç müxtəlif bəyannamənin tərtib edilməsi və 
ilk növbədə, ölkəyə giriş zamanı tərtib olunan qısa gömrük bəyannaməsi Azərbaycan 
Respublikasında fəaliyyət göstərən şirkətlərin öz fəaliyyətlərini effektiv şəkildə həyata 
keçirməsinə maneələr yaradır. Qeyd olunan gömrük bəyannaməsinin mahiyyəti və 
idxalçılar üçün nə dərəcədə faydalı olması aydın deyil. Əlavə olaraq həm qısa gömrük 
bəyannaməsinin, həm də yuxarıda adları çəkilən digər gömrük bəyannamələrinin tərtibi 
üçün idxalçıdan elektron xidmət haqqı ödənilməsi tələb olunur ki, bu da idxal təşviqinin 
azalmasına gətirib çıxarır. 

Tövsiyə:
Düşünürük ki, idxal əməliyyatlarında sərhəd-gömrük məntəqələrindən sürətli keçidi təmin 
etmək məqsədi daşıyan qısa idxal gömrük bəyannaməsi,  eyni zamanda, gömrük orqanı 
əməkdaşlarının da iş yükünü azaldır və bu səbəbdən də qısa gömrük bəyannamələrinin 
təşviq edilməsi və bu prosesə qoşulmuş idxalçılara əlavə güzəştlərin verilməsi vacibdir. 
Bu baxımdan və yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq tövsiyə edərdik ki:

• Qısa gömrük bəyannamələrinin təqdim edilməsi məcburi xarakter daşımamalı və onun 
təqdim edilməsi könüllü olaraq idxalçının öhdəliyinə verilməlidir. Sərhəd gömrük 
postuna daxil olmadan əvvəl qısa idxal gömrük bəyannaməsini tərtib edən şirkətlər 
üçün xüsusi güzəştlər tətbiq edilməli. Məsələn, onların mallarını daşıyan nəqliyyat 
vasitələrinin sürətli şəkildə gömrük yoxlamasından keçərək ölkəyə daxil olmasına 
şərait, sərhədi keçdikdən sonra yüklərini boşalda bilmə və ya müvəqqəti saxlancdan 
istifadə etmə imkanı yaradılmalı və s;

• Eyni zamanda, qısa idxal bəyannaməsinin gecikdirilməsinə və ya tərtib edilməməsinə 
tətbiq olunan cərimələr ləğv edilməli və Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət 
göstərən şirkətlərə həvəsləndirici iş mühiti yaradılmalıdır. Qısa idxal gömrük 
bəyannaməsini tərtib etməyən şirkətlər adi qaydada gömrük nəzarətindən keçərək 
ölkəyə daxil olmaq imkanına malik olmalıdırlar. 
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b) Malların idxalda gömrük dəyəri

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 1.0.12-ci maddəsinə əsasən malların 
gömrük dəyəri “Gömrük tarifi haqqında” Qanuna uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Eyni 
zamanda, gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsi həmin Qanunun 13-cü maddəsinin 
tələblərinə əsasən həyata keçirilir. Belə ki, malların gömrük dəyəri sövdələşmə qiyməti 
üsulu ilə hesablanmalı və malların alış qiymətinə müəyyən əlavələr və çıxılmalar tətbiq 
edilərək müəyyən edilməlidir. Yalnız sövdələşmə üsulunun tətbiqi mümkün olmadıqda, 
digər üsullardan biri tətbiq edilə bilər. Gömrük dəyərini müəyyən edilməsi ilə bağlı digər 
ziddiyyətli məqam isə Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən malların gömrük 
dəyərinin bəyan edilməsinin qayda və şərtləri haqqında Dövlət Gömrük Komitəsinin 
Əsasnaməsi (“Əsasnamə”), artıq qüvvədən düşmüş Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 7 saylı 
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxarılan malların 
gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi qaydaları haqqında Qərarına əsaslanmasıdır. 
Qeyd edək ki, 2013-cü ildə “Gömrük tarifi haqqında” Qanunun qüvvəyə minməsi ilə 
adıçəkilən qərar öz qüvvəsini itirmiş, lakin buna baxmayaraq Əsasnamədə bu dəyişiklik 
öz əksini tapmamış və Əsasnamə yeni qanunvericiliyin tələblərinə uyğunlaşdırılmamışdır.
Beləliklə, Azərbaycan Respublikasında neft və əsasən qeyri-neft sektorunda fəaliyyət 
göstərən şirkətlər ölkəyə kommersiya məqsədi ilə idxal etdiyi malların gömrük 
rəsmiləşdirilməsi zamanı, gömrük nümayəndələri tərəfindən idxal olunan malın dəyərinin 
süni şəkildə qaldırılması halları ilə rastlaşırlar. Belə hallarda bir qayda olaraq, malları 
idxal edən tərəfin malların faktiki alqı-satqı sənədlərini təqdim etməsinə baxmayaraq, 
gömrük orqanları əməkdaşlarının tələbi öz qüvvəsində qalır və nəticə etibarilə, yük sahibi 
nəqliyyat vasitəsinin saxlanılması kimi əlavə xərclərin qarşısını almaq üçün, gömrük 
nümayəndəsinin şərtləri ilə razılaşmalı olur. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, gömrük əməliyyatlarının bu şəkildə aparılması iqtisadiyyatın 
digər sahələrinə də mənfi təsir göstərir. Gömrük dəyərinin və ona tətbiq olunan rüsumların 
yüksək olması xaricdən malları idxal edən sahibkarları qiymətləri artırmağa vadar edir və 
süni qiymət artımına səbəb olur. Gömrük dəyərinin bu cür artırılması vergi ödəyicisi ilə 
gömrük orqanı arasında mübahisələrə səbəb olur ki, bu da biznesin çevikliyini aşağı salır 
və idxalçı üçün əlavə saxlanma xərclərinin yaranmasına səbəb olur. Bir sıra hallarda, 
gömrük orqanlarının əməkdaşları idxal zamanı tətbiq edilən gömrük dəyərini, artıq eyni 
adlı malın həmin qiymətlə gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçdiyi və heç bir halda daha 
aşağı qiymətlə rəsmiləşdirilməyəcəyi ilə əsaslandırırlar. Aydındır ki, belə tələb qanunun 
tələblərinə ziddir və biznes üçün əlavə xərc yaratmağa səbəb ola bilməz. Bunu da 
vurğulamağı vacib hesab edirik ki, yükün ölkəyə gətirilməsindən öncə hesablanan rüsum 
və vergilərin məbləği ilə yük gəldikdən sonra ödənilməsi tələb olunan məbləğ arasında 
fərqlərin yaranması biznesin mühitin proqnozlaşdırıla bilən olmasına ciddi əngəl yaradır. 
 Eyni zamanda, qeyd edilməlidir ki, şəffaf formada fəaliyyət göstərən biznes üçün idxal 
qiymətlərinin aşağı göstərilməsi iqtisadi baxımdan maraqlı deyil. Çünki, əvvəla idxalda 
ödənilən ƏDV məbləği vergi qanunvericiliyinə əsasən əvəzləşdirilən ƏDV-dir və bu, 
biznes üçün sadəcə pul vəsaitlərin müvəqqəti olaraq azalması, sonradan isə bərpası 
deməkdir. İdxal rüsumlarına gəldikdə isə, qeyd olunmalıdır ki, rüsumların tətbiq edilən 
dərəcəsi (0%, 5%, 10% və 15%) yekunda qiymət fərqindən ödənilən mənfəət vergisi 
dərəcəsi ilə müqayisədə xeyli aşağıdır və təbii ki, şəffaf fəaliyyət göstərən biznes üçün 
idxalda qiymətləri aşağı göstərmək məntiqli olmazdı. 
Hesab edirik ki, bu kimi hallar Azərbaycan Respublikasının iqtisadi maraqları ilə 
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ziddiyyət təşkil edir. İlk növbədə, ölkəyə idxal edilən malların yüksək vergi və rüsumlara 
cəlb edilməsi ölkə daxilində qiymətlərin süni artmasına səbəb olur və beləliklə də istehsal 
sahəsində fəaliyyət göstərən biznesin rəqabətədavamlılığı ciddi surətdə zəifləyir. Digər 
tərəfdən, aydındır ki, investisiya mühitinin sağlamlığı biznesin proqnozlaşdırıla bilən 
olması ilə ciddi bağlıdır. İdxal zamanı ortaya çıxan əlavə ödəniş proqnozlaşdırılmayan 
xərclərə aiddir və düşünürük ki, investisiya mühitinin cəlbediciliyinə kölgə salır.

Tövsiyə:
Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasında idxal və ixrac 
əməliyyatları ilə məşğul olan şirkətlər üçün müvafiq iqtisadi mühitin yaradılması, idxal 
edilən mallara tətbiq edilən vergi və rüsumları şəffaf surətdə qabaqcadan müəyyən edilə 
bilinməsini və ölkədaxili istehsalın rəqabətə davamlılığını təmin etmək üçün tövsiyə 
edirik ki:

• “Gömrük tarifi haqqında” Qanunda nəzərdə tutulan müddəalara – sövdələşmə 
üsulundan başqa digər üsulların yalnız qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda tətbiq 
edilməsinə ciddi riayət edilməsi üçün nəzarət tədbirləri gücləndirilsin;

• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən malların gömrük dəyərinin bəyan 
edilməsinin qayda və şərtləri haqqında Dövlət Gömrük Komitəsinin Əsasnamənin 
idxal edilən malların gömrük dəyərini tənzimləyən hissəsinin qüvvədən düşdüyü 
daxili əmrlə elan edilsin və zəruri olarsa, qanunvericiliyin yeni tələblərinə əsasən 
əsasnamə və ya qaydalar tətbiq edilsin;

• Qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasındakı əməliyyatlar üçün Vergi Məcəlləsində 
qeyd olunan meyarlar əsas götürülsün;

• Malların gömrük ərazisinə buraxılmasından imtina etmək praktikasına son qoyulsun.

Hesab edirik ki, yuxarıda təklif etdiyimiz məsələlərin tətbiqi gömrük nəzarətinin 
təkmilləşdirilməsi və idxalçıların maraqlarının təmin edilməsi üçün faydalı ola bilər. 
Biz inanırıq ki, gömrük inzibatçılığının daha da təkmilləşdirilməsi biznesin inkişafını 
stimullaşdırmaqla yanaşı, ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatına öz müsbət töhfəsini verəcək.

2. Yeni Gömrük Məcəlləsi

Məlum olduğu kimi, hazırda Azərbaycan Respublikasının yeni Gömrük Məcəlləsinin 
hazırlanması istiqamətində işlər aparılır. Yeni Məcəllə idxal-ixrac əməliyyatlarını, bu 
sahədə inzibatçılığı tənzimləyən qanunvericilik aktı olmaqla yanaşı, eyni zamanda, 
ölkənin investisiya mühitini formalaşdıra və beynəlxalq ticarət iştirakçılarının fəaliyyət 
modelinə ciddi təsir edə bilən bir sənəddir. Bu səbəbdən, biz inanırıq ki, biznes mühitinə 
mənfi təsirin minimallaşdırılması və investisiya mühitinə müsbət təsirin təmin edilməsi 
məqsədilə aşağıdakı prinsip və sahələr yeni Məcəllədə öz əksini tapmalıdır.

Tövsiyə:

• Mövcud gömrük nəzarət mexanizmi malların sərhədboyu sərbəst hərəkəti üçün ciddi 
əngəllər törədir. Hesab edirik ki, çox ağır qanunvericilik tələblərinin mövcudluğu, yekunda 
izafi sayda sənəd təqdim etmə tələbləri, nəzarət tədbirlərini həyata keçirməli olan gömrük 
inspektorlarının çatışmazlığı və nəticədə gömrük post və dayanacaq parklarında kütləvi 
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sayda nəqliyyat vasitələrinin qaydasız formada toplanmasına səbəb olur. Zənnimizcə, yeni 
Gömrük Məcəlləsi xüsusilə biznes prioritetlərinin gömrük nəzarət mexanizmləri üzərində 
üstün hüquqlarını, gömrük qurumunun nəzarət tədbirləri səbəbi ilə biznes əməliyyatlara 
dəymiş zərərə görə məsuliyyətin olmasını, eləcə də gömrük nəzarət tədbirlərinin vaxtının 
biznes ehtiyaclara əsasən uyğunlaşdırılmalı olduğunu vurğulamalıdır; 
• Beynəlxalq sazişlərin, Hasilat Pay Bölgüsü sazişlərinin (HPBS), Tranzit ərazisinə 

malik ölkənin hökuməti ilə Sazişlərin (TƏMÖHS) mövcud olan gömrük müddəalarının 
yeni Məcəllədə əks olunması. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda Azəri-Çıraq-
Günəşli yatağının kəşfiyyatı və işlənməsi üzrə ilk HPBS 1994-cü ilin sentyabr ayında 
bağlanmış və o vaxtdan etibarən Azərbaycan Respublikası və xarici investorlarla 
idxal-ixrac fəaliyyətləri ilə bağlı müddəaların yer aldığı 20-dən çox HPBS və bir sıra 
HGA-lər imzalanmışdır. Məcəllədə bu xüsusi gömrük rejimlərinin birgə mövcudluğu, 
eləcə də HPBS və HGA kimi beynəlxalq sazişlərin üstün hüquqi qüvvəsi xüsusilə 
qeyd olunmur. Ölkədə xüsusi rejimin və onun tətbiqi prinsiplərinin vurğulanması 
məqsədilə Məcəllənin 1.2-ci bəndi genişləndirilsə və ya digər, xüsusi bir 1.3-cü bəndi 
əlavə edilsə, bu məsələyə daha çox aydınlıq gətirilə bilər;

• Yeni texnologiyalar, xüsusilə blokçeyn dünyada logistika sahəsində geniş tətbiq 
olunmaqdadır. ÜGT-nin (Ümumdünya Gömrük Təşkilatı) dəyərli üzvü kimi 
Azərbaycan digər üzv ölkələrlə bu sahədə əməkdaşlığa hazır olmalıdır. Bu baxımdan, 
rəqəmsal və blokçeyn texnologiyalarının potensial istifadəsi məsələsi Məcəllədə öz 
əksini tapmalı və onunla bağlı normativ baza yaradılmalıdır;

• Qısa gömrük bəyannamələrinin zəruriliyi məsələsi biznes subyektləri tərəfindən çox 
müzakirə olunan bir mövzudur. Biz anlayırıq ki, qısa bəyannamələrin tətbiqində 
məqsəd nəqliyyat vasitələrinin sərhəd keçmə fəaliyyətinin sadələşdirilməsi olmuşdur. 
Lakin təcrübə göstərir ki, bu, bir çox hallarda malların hərəkətinə maneçilik 
törədərək biznes subyektlərinin cəzalandırılması və cərimələnməsi üçün əlavə alətə 
çevrilmişdir. Hesab edirik ki, bu kimi təşəbbüslər könüllü xarakter daşımalıdır və 
standart (qısa bəyannamə olmadan) şərtlər altında sərhəd keçməyə görə heç bir halda 
cərimə nəzərdə tutulmamalıdır. Qısa bəyannamənin istifadəsi biznes subyektlərinə 
yüklərin boşaldılmasına və ya müvəqqəti saxlancdan istifadəyə imkan verməklə 
stimullaşdırılmalıdır. Belə ki, bu tədbirlər gömrük nəzarət mexanizmlərini sadələşdirir 
və gömrük orqanlarının iş yükünü azaldır (bu məsələ ayrıca fəsildə daha ətraflı 
müzakirə olunur);

• Artıq ödənilmiş gömrük rüsumlarının və digər vergilərin geri qaytarılması ilə bağlı 
çətinliklər hazırda biznes subyektlərinin qarşılaşdığı ciddi məsələlərdən biridir. 
Artıq ödənilmiş məbləğin necə geri ödənilməsi və ya onun digər hüquqi şəxslərə və 
vergilərə qarşı əvəzlənməsinə dair dəqiq mexanizm yoxdur. Bu mexanizm Məcəllədə 
təsvir olunmalıdır;

• Malların gömrük dəyəri - qurumların və onların təmsil edən şəxslərin qəbul etdiyi 
zərərverici qərarlarla bağlı fərdi məsuliyyətin tətbiq olunması ilə bağlı müsbət 
tendensiya müşahidə edilir. Belə ki, 224.4-cü bənddə qərarı daha yüksək gömrük 
orqanları və ya məhkəmə tərəfindən rədd edilmiş məsul işçiyə qarşı inzibati tədbirlərin 
görülməsini təsvir edir. Bununla belə, hesab edirik ki, bu tədbirlər yetərli deyil və 
malların gömrük dəyəri ilə bağlı qərarların qəbulu beynəlxalq təcrübədə də olduğu 
kimi konkret hallarla məhdudlaşmalıdır. Zənnimizcə, malların gömrük dəyəri bütün 
hallarda üçüncü tərəflərin təqdim etdiyi hesab-faktura (və ya qaimə) ilə təsdiq olunmuş 
malların əməliyyat dəyəri olmalıdır. Burada istisna olaraq əlaqəli tərəflər arasında 
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əməliyyatları qeyd etmək olar ki, bu zaman beynəlxalq səviyyədə tanınan transfer 
qiymətləndirmə metodlarından biri tətbiq olunmalıdır (bu məsələ ayrıca fəsildə daha 
ətraflı müzakirə olunur);

• Digər mühüm məsələ isə müvəqqəti idxalla bağlıdır. Müvəqqəti idxal olunan malların 
müddəti və şərtlərin mümkün uzadılması ilə bağlı tətbiq olunan təcrübədə son dövrdə 
dəyişikliklər müşahidə edilir. Qanunvericilikdə “istisna hallar”a istinad olunur ki, bu 
da öz izahını tapmalıdır. Məsələn, neft-qaz müəssisələri üçün dənizdə quraşdırılan 
bəzi avadanlıqlar, nüvə kimya sənayesi və s. qanunvericilikdə istisna hallar kimi 
sadalana bilər;

• Yeni məcəllənin tətbiqi tarixi ölkədə fəaliyyət göstərən biznes subyektləri üçün 
əhəmiyyət kəsb edən növbəti məsələdir. Biznes subyektləri zəruri hallarda yeni 
tələblərlə uzlaşmaq məqsədilə öz əməliyyat modellərinə müvafiq dəyişikliklər 
etməlidirlər. Bir sıra hallarda, idxal-ixrac fəaliyyətləri müəyyən biznes subyektlərinə 
təsir edin əsas sahədir. Bu baxımdan, yeni Gömrük Məcəlləsinin tətbiqi kimi mühüm 
bir hadisə ölkədəki biznes subyektləri ilə geniş müzakirə olunmalı və onlar müvafiq 
qaydada məlumatlandırılmalıdırlar. Bununla bağlı hesab edirik ki, yeni Gömrük 
Məcəlləsinin tətbiqi ən azı 6 ay, yeni şərtlərin tətbiqi isə ən azı on iki ay əvvəlcədən 
elan olunmalıdır.

II. VERGİ MƏSƏLƏLƏRİ

Büdcə gəlirlərinin təmin edilməsi sahəsində ən əhəmiyyətli fiskal qurum olan vergi 
orqanlarının fəaliyyəti və eyni zamanda, iqtisadiyyatın şəffaflaşdırılması istiqamətində 
həyata keçirilən geniş islahatların ən vacib sahələrindən biri olan vergi nəzarəti və 
vergi tutma sahəsində son illərdə atılan addımlar ölkənin biznes ictimaiyyəti tərəfindən 
böyük inam və diqqətlə izlənilməkdədir. Şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə vergi 
qanunvericiliyinin və vergi inzibatçılığının təkmilləşməsi sahəsində atılan addımlar,  
eyni zamanda, şəffaf vergiödəyicilərinin izafi vergi sənədləşməsi və əməletmə yükünün 
azaldılması istiqamətində sadələşmələrin edilməsi (buna misal olaraq səyyar vergi 
yoxlamalarının sayının kəskin azaldılması, biznes üçün təkrar bir iş olan ƏDV hesab-
fakturaların ləğv edilməsini göstərə bilərik) alqışa layiqdir və biznes icması tərəfindən 
tam dəstəklənir. 
 Eyni zamanda, düşünürük ki, ölkənin investisiya mühitinin cəlbediciliyini artırmaq, 
dövlət büdcəsinə vergi ödənişlərinin könüllülük prinsipini təmin etmək və qanunvericilik 
bazalarında uyğunsuzluqların qarşısının alınması məqsədilə, vergi qanunvericiliyində 
aparılan islahatların vergitutmanın əsas prinsipləri olan bərabərlik, ədalətlilik və iqtisadi 
zəminə əsaslanması bu islahatların vacib elementi olaraq qalmalı və təşviq edilməlidir. 
Zənnimizcə, tətbiq edilən vergi qanunvericiliyinə son zamanlar edilmiş dəyişikliklərə 
və mövcud olan təcrübəyə bir daha nəzər yetirmək ölkə rəhbərliyi tərəfindən qarşıya 
qoyulmuş iqtisadiyyatın şəffaflaşdırılması, ölkənin investisiya cəlbediciliyinin artırılması 
və sosial ədalətin təmin edilməsi baxımından indi daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
səylərə töhfə vermək məqsədilə biz aşağıda qeyd olunan məsələlərlə bağlı mövqeyimizi 
bildirmək və  eyni zamanda, təkliflərimizi irəli sürmək istərdik.
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1. Əmək haqqı ödənişlərindən tutulmalar

Aydındır ki, ümumilik, ədalətlilik və bərabərlik prinsiplərinə əsaslanan vergi 
qanunvericiliyinin olması ölkə əhalisinin maddi və mənəvi rifahının yüksəldilməsi, sosial 
ədalətin bərqərar olması ilə yanaşı, sabit vergi daxilolmalarının təmin edilməsi nöqteyi-
nəzərindən də ən vacib amildir. Bərabərlik prinsipi özünü daha çox vergi ödəyicilərinin 
ödəmə qabiliyyətinin təmin edilməsi faktorunda göstərdiyi halda, ədalət prinsipi iki 
vektor - üfüqi və şaquli bərabərlik üzrə özünü büruzə verir. 

a) Əmək haqqından gəlir vergisi – fərqli vergi dərəcələrinin tətbiqi

Bu baxımdan, 2019-cu ilin əvvəlindən muzdlu işdən əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilməyə 
başlayan iki fərqli vergi şkalası təcrübədə bəzi suallar doğurur. Belə ki, 2019-cu ilin 
yanvar ayından etibarən muzdlu işlə bağlı əldə edilən gəlirlərə tətbiq edilən əsas vergi 
dərəcələri ilə yanaşı, 7 (yeddi) il müddətinə neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və 
qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən əməkdaşlara fərqli vergi 
dərəcələri tətbiq edilməyə başlanmışdır. Fərqli vergi dərəcələri Vergi Məcəlləsinin VIII 
fəsli olan “Fiziki şəxslərin gəlir vergisi” hissəsində verilsə də, bu dərəcələri güzəştlərə və 
ya azadolmalara aid etmək olar. 
Məlum olduğu kimi, vergi güzəştlərini aşağıdakı kimi təsnifatlaşdırmaq olar:

• sosial güzəştlər;
• investisiya güzəştləri;
• stimullaşdırıcı güzəştlər; 
• digər güzəştlər.

İnvestisiya güzəştləri iqtisadiyyatın hər hansı bir sahəsinin və ya klasterin inkişafı üçün 
həmin sahədə fəaliyyət göstərən biznesə verilən güzəştləri ehtiva etdiyi halda, sosial 
güzəştlər bir qayda olaraq, əhalinin sosial cəhətdən zəif təmin olunan təbəqəsi və ya ağır 
şəraitdə (məsələn: çöl işlərində, dəniz şəraitində və ya hasilat sahələrində) çalışan işçilərə 
və ya fiziki şəxslərə tətbiq edilir. İnvestisiya xarakterli güzəştlərin sosial güzəştlərlə 
qarışdırılması, vergilərin yuxarıda qeyd edilən bərabərlik, ümumilik və ədalətlilik 
prinsiplərini poza biləcəyindən, onlar ümumi formalaşmış təcrübəyə əsasən ayrı-ayrılıqda 
tətbiq edilir. 
Fikrimizcə, 2019-cu ilin yanvar ayından tətbiq olunan iki fərqli vergi dərəcəsinin 
mövcudluğu, Vergi Məcəlləsində də təsbit olunmuş vergitutmanın ümumi, bərabər və 
ədalətli olması müddəasına aşağıdakı səbəblərdən tam uyğun gəlmir:

• İki fərqli vergi dərəcələrinin olması həm üfüqi, həm də şaquli bərabərlik prinsiplərinin 
mahiyyətini tam əks etdirmir və ədalətli vergitutmanı şübhə altına alır;

• Ağır iş şəraitində çalışan neft-qaz sənayesi işçiləri və sosial faydalı sahələrdə çalışan 
dövlət sektorunun işçiləri əldə etdikləri eyni miqdarda gəlirdən digər sahələrdə işləyən 
işçilərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə artıq vergi ödəməlidir ki, bu da ümumilik 
və bərabərlik prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir;

• Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş sosial güzəştlər neft-qaz sahəsində fəaliyyəti 
olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyicilərində işləyən əməkdaşlara 
verilən güzəştlərlə müqayisədə çox kiçikdir və bu da həmin sosial güzəştlərin 
mahiyyətinə kölgə salır və əhəmiyyətini kiçildir;
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• İki fərqli vergi dərəcəsinin olması neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərən və dövlət 
sektoruna aid edilən müəssisə və təşkilatları işçi bazarında qeyri-bərabər rəqabətə 
səbəb olur. 

Belə təcrübənin digər sahələrə, xüsusilə də, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırma və İcbarı 
Tibbi Sığorta ödənişlərinə proyeksiya edilməsi vergi ödəyicilərinin diferensiasiyasının 
müvəqqəti və şəffaflıq məqsədi daşıması deyil, bir prinsip olaraq ölkə üzrə daha düzgün 
vergi ödəyiciləri hesab edilən neft-qaz sahəsində fəaliyyət göstərən və dövlət sektorunda 
çalışan əməkdaşların daha ağır vergi və sosial ödənişlər yükünə məruz qalacağı təəssüratı 
yaradır. Bu isə vergilərin düzgün ödənmə praktikasını həvəsləndirən bir addım kimi başa 
düşülə bilməyə bilər.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, Vergi Məcəlləsində iki 
fərqli vergi dərəcələrinin mövcud olması vergilərin ümumi, bərabər və ədalətli olması 
prinsiplərinə zidd olmaqla yanaşı, ədalətli bazar rəqabəti qaydalarına da xələl gətirir 
və vergilərin düzgün və tam ödənməsinə həvəsləndirici rol oynamır. Bu səbəbdən də 
bu praktikaya düzəliş edilməli və onun mənfi nəticələrini aradan qaldırmağa çalışmaq 
lazımdır.

Tövsiyə:
Hal-hazırda qüvvədə olan “Tibbi sığorta haqqında” qanunun tələblərini də nəzərə 
almaqla, neft-qaz sahəsində və dövlət sektorunda çalışan əməkdaşların vergi və digər 
sosial ödənişlərlə bağlı yükü 55%-dək təşkil edir. Bu isə kifayət qədər böyük vergi yükü 
olmaqla qonşu dövlətlərlə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Digər tərəfdən isə aydındır 
ki, neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olmayan və qeyri-dövlət sektoruna aid edilən vergi 
ödəyicilərində işləyən əməkdaşlara fərqli vergi dərəcələrinin 2019-cu il yanvarın 1-dən 
7 il müddətinə tətbiq olunması Vergi Məcəlləsində artıq təsbit edilmişdir və bu müddəa 
yenidən dəyişdirilərək müvafiq dövrlərlə tətbiq edilə bilməz.
Bu baxımdan, vergitutmanın ümumilik, ədalət və bərabərlik prinsiplərini qorumaq və işçi 
bazarında ədalətli rəqabəti təmin etmək məqsədilə Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş 
muzdlu işdən əldə edilən gəlirlərə tətbiq olunan vergi dərəcələrinin əsas cədvəlinə düzəliş 
edilərək fəaliyyət istiqamətindən asılı olmayaraq bütün sahələr üzrə vahid vergi şkalasının 
tətbiqini vacib hesab edirik.

b) Məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının dərəcəsi

Məsələyə biznes prizmasından baxıldıqda, Məcburi Dövlət Sosial Sığorta Haqlarının 
(bundan sonra “MDSSH”) yalnız “Sosial sığorta haqqında” qanunun 15-ci maddəsində 
nəzərdə tutulan azadolmalar nəzərə alınmaqla digər heç bir limit qoyulmadan əldə edilən 
gəlirin 25%-ni (22%+3% və ya 10%+15%) təşkil etməsi izafi görünür və iqtisadi əsası 
şübhə doğurur. 
Pensiya hesablamalarının artıq 2006-cı ildən fərdi uçot və yığım prinsipinə keçdiyini 
və ödənilən təqaüdün fərdi hesabda yığılan məbləğdən hesablandığı nəzərə alsaq, izafi 
toplanan MDSSH-nin sosial xarakter deyil, mahiyyətcə vergi xarakteri daşıdığı təəssüratı 
yaranır. Belə ki, pensiya yaşının 65 yaşa qaldırılması ilə əmək fəaliyyəti dövrünün ortalama 
45 il olacağı gözlənilir. Pensiya müavinətinin ortalama əmək haqqının 60% həcmində 
olması yetərli olduğunu və MDSSH-nin 90%-nin 12 il üzrə pensiyaçılara ödəndiyini 
nəzərə alsaq, müəyyən etmək olar ki, qeyd olunan pensiya ödənişini təmin etmək üçün 
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ən çoxu 17.8% həcmində MDSSH kifayət edir. Əmək haqqının real artımını və pensiya 
yığımlarının illik ortalama 3% indeksləşməsini nəzərə alsaq, bu rəqəm 11.5%-dək azalır.

Tövsiyə:
Yuxarıda qeyd olunan hesablamaya əsasən MDSSH-nin dərəcəsinin yenidən baxılaraq 
azaldılmasını və/və ya MDSSH hesablanan baza məbləğinə limit qoyulmasını düzgün 
hesab edirik. İnanırıq ki, bu, əmək haqqı ilə bağlı ümumi məcburi yığımlar yükünü 
azaldaraq ölkənin investisiya cəlbediciliyini artırar və ölkə üzrə orta əmək haqqının 
artmasına müsbət təsir göstərmiş olar.

c) İcbari tibbi sığorta haqlarının dərəcəsi

2021-ci il yanvar ayından qüvvəyə minən “‘Tibbi sığorta haqqında’ qanuna dəyişikliklər 
edilməsi haqqında” Qanuna əsasən işləyən əhalinin tibbi sığortasını təmin etmək 
məqsədilə işəgötürənlər və işçilər gəlirin 8,000AZN-dək olan hissəsindən müvafiq olaraq 
hər biri 2%, gəlirin 8,000 AZN-dən yuxarı olan hissəsi üzrə isə müvafiq olaraq 0.5% və 
0.5% olmaqla icbari tibbi sığorta haqqı ödənişləri etməlidirlər. 
Ölkə üzrə işləyən əhali üçün keyfiyyətli tibbi sığortanın məhsullarının illik dəyərinin 
500-700 AZN çərçivəsində olduğunu nəzərə alsaq, 4% (2% + 2%) dərəcəsinin tətbiqi 
bazası üçün 8,000 AZN limitinin qoyulması təəccüb doğurur. Belə olduqda 8,000 
AZN-dən yüksək əmək haqqı alan işçilər üçün illik tibbi sığorta haqqı 3,800 AZN-dən 
(8,000 AZN*4%*12 ay) çox olmaqla, digər qruplarla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksək məbləğ təşkil edir. Aydındır ki, çalışan əhali üçün belə qayda ilə müəyyən edilən 
tibbi sığorta yığımı mahiyyət etibarilə tibbi sığorta xidmətindən daha çox, əlavə vergi 
yükünə çevrilmiş olur. Bu da vergilərin yuxarıda qeyd etdiyimiz ümumilik, ədalətlilik və 
bərabərlik prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir.
Sadalananlardan da aydın olur ki, məcburi sığorta haqqının sabit olmaması (yəni şəxsin 
gəlirlərinə bağlı olması) bu cür sığorta haqqının ədalətsiz müəyyən edilməsi ilə yanaşı, 
özəl sığorta şirkətlərinin təqdim etdiyi tibbi sığorta məhsullarına və onların gəlirlərinə 
mənfi təsir edəcək. Belə ki, müxtəlif işçi qrupları üzrə icbari tibbi sığorta üzrə toplanan 
sığorta haqları dəyişsə də, təqdim olunan xidmətlərin siyahısı dəyişmir. Digər tərəfdən, 
bu cür sığorta haqqı işçi və işəgötürən üçün əmək haqqı xərclərini artıracaq ki, nəticədə, 
işəgötürən tərəfindən çəkilən könüllü tibbi sığorta xərclərinin ləğv edilməsi və ya 
məhdudlaşdırılması ilə nəticələnəcək. O, beləliklə də, aşağıdakı nəticələrə səbəb olacaq:

1) özəl sığorta şirkətlərinin bazarı ciddi şəkildə məhdudlaşacaq ki, bu da öz növbəsində 
dövlət büdcəsinə ödənilən vergilərin azalmasına və işsizliyin artmasına gətirib çıxaracaq. 
2) indiyədək sığorta xərci çəkməmiş (işəgötürən tərəfindən könüllü tibbi sığorta ilə təmin 
edilmiş) işçilər bundan sonra əlavə tibbi sığorta xərcləri çəkmələrinə baxmayaraq, daha 
məhdud sayda tibbi xidmət əldə edəcəklər ki, işçilər üçün əlavə vaxt itkisi ilə müşahidə 
olunacaq və bu siyahı kənarında olan xidmətlər əlavə xərclərə səbəb olacaq. 

Tövsiyə:

• Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq, işləyən əhali üçün tibbi sığorta haqlarının 
hesablanması üzrə ölkədə vahid qaydanın tətbiqini, belə qaydanın sabit məbləğlə 
tənzimlənməsini və yaxud, əmək haqqından faizlə hesablanarsa, il üzrə ödənilən 
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sığorta haqqına mütləq maksimal ödəniş limiti qoyulmasını vacib hesab edirik. Bu 
baxımdan, düşünürük ki, misal üçün, vahid qayda olaraq 4% tətbiq olunan bazanın 
məbləği 1,200 AZN-ə endirilərsə və gəlirin 1,200 AZN-dən yuxarı hissəsinə isə 
müvafiq olaraq 0.5% və 0.5% olmaqla, ümumilikdə 1% tibbi sığorta haqqı ödənişi 
tətbiq olunarsa, bu, tibbi sığorta xidmətinin təşkili üçün ədalətli yığım mexanizmi 
olar;

• Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, məcburi tibbi sığorta dövlət tərəfindən təmin 
edilən sosial təminat sisteminin bir hissəsidir və hər bir şəxs üçün toplanan sığorta 
haqqına dövlət büdcəsindən əlavə ödəniş edilməsi nəzərdə tutulur. Nəzərə alsaq ki, 
ölkədə fəaliyyət göstərən bir çox müəssisə və təşkilatlarda özlərinin təmin etdiyi 
tibbi sığorta mövcuddur, hesab edirik ki, məcburi tibbi sığorta yalnız o şəxslərə 
şamil olunmalıdırlar ki, bu şəxslərin könüllü tibbi sığorta ilə təmin olunma imkanları 
olmasın.

d) Əməkhaqqından tutulmalarla bağlı vahid hesabat - fərqli vergitutma bazalarının 
tətbiqi 

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan Vergi Məcəlləsi, “Sosial sığorta haqqında”, 
“İşsizlikdən sığorta haqqında“ və “Tibbi sığorta haqqında” Qanunların müddəaları 
əsasında fiziki şəxslərin gəlirləri aşağıdakı növ məcburi ödənişlərə cəlb olunur:

1. Gəlir vergisi;
2. MDSSH;
3. İşsizlikdən sığorta haqqı;
4. İcbarı tibbi sığorta haqqı.

a. Yuxarıda adları sadalanan icbarı ödənişlərin tətbiq edildiyi gəlir növlərinin siyahısı hər 
bir sahə üzrə müvafiq qanunvericilik aktında öz əksini tapır. Təəssüf ki, “Sosial sığorta 
haqqında”, “İşsizlikdən sığorta haqqında“ və “Tibbi sığorta haqqında” Qanunlarda gəlir 
növləri tam və/və ya aydın şəkildə sadalanmamışdır ki, bu da təcrübədə işəgötürənlər 
üçün böyük çətinliklər yaradır. 

Tövsiyə:

Yuxarıdakı təhlilə əsaslanaraq və bu haqların toplanmasına dair nəzarəti və inzibatçılığı 
Dövlət Vergi Xidmətinin həyata keçirdiyini diqqətə alaraq gəlir vergisi, MDSSH, 
işsizlikdən sığorta haqqı və icbarı tibbi sığorta haqlarında münasibətdə vahid gəlir 
bazasının tətbiq edilməsini təklif edirik.  Eyni zamanda, Vergi Məcəlləsində daha dəqiq 
gəlir bazasının müəyyən edildiyini nəzərə alaraq gəlir vergisi məqsədləri üçün müəyyən 
edilən vergitutma bazasının MDSSH, işsizlikdən sığorta haqqı və icbarı tibbi sığorta 
haqlarının hesablanması üçün də istifadə edilməsini daha məqsədəmüvafiq hesab edirik. 
İnanırıq ki, hazırda tətbiq olunan “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan 
vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta haqları 
bəyannaməsi” də bu tövsiyəni reallaşdırmağa imkan verir. 
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2. Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) ilə bağlı məsələlər

Düşünürük ki, ölkədə tətbiq olunan ƏDV, bu verginin iqtisadi məqsədinin “biznes üçün 
“neytral” olmalı və heç bir neqativ təsir göstərməməlidir” prinsipi olduğunu nəzərə almalı 
və nəticə etibarı ilə vergi qanunvericiliyi və nəzarət prinsipləri elə qurulmalıdır ki, vergi 
tutulan yeganə şəxs son istehlakçı olsun.
Milli qanunvericilik üçün təfərrüatlı göstərişlər olmağı hədəfləməyən, lakin ƏDV-
nin əsas xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 
(İƏİT) Beynəlxalq ƏDV Qaydaları, ƏDV-nin tətbiqində uyğunsuzluqlar nəticəsində 
yaranan ikiqat vergitutma və gözlənilməyən vergitutmanın qeyri-müəyyənliyini və 
risklərini azaltmaq məqsədi ilə ən çox yayılmış beynəlxalq əməliyyat növlərinə ƏDV 
tətbiq edilməsinə dair bir sıra əsas prinsipləri müəyyən etmişdir. Beləliklə, İƏİT ƏDV 
Qaydalarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, bu vergi üçün əsas prinsip ƏDV-nin məişətdə son 
istehlakçıya tətbiq edilən vergi olmasıdır və bu prinsipin nəticəsi olaraq ƏDV yükünün 
müəssisələrin üzərinə düşməməsidir.
ƏDV-nin öz adını (əlavə edilmiş dəyərə vergi) almasına səbəb olan mərkəzi konstruktiv 
xüsusiyyəti verginin mərhələli şəkildə yığılmasıdır. Bu konstruktiv xüsusiyyət ƏDV-
yə iqtisadi cəhətdən neytral vergi kimi daxili ticarətdə əhəmiyyətli xarakter verir və 
düşünürük ki, ƏDV ilə bağlı vergi qanunvericiliyi bu prinsip ətrafında qurulmalıdır.

a) ƏDV: maliyyə sanksiyalarının aradan qaldırılması

Qeyd olunan prinsiplərə əsasən belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, biznes tərəfindən 
hesabat dövrü səhv göstərilmiş ƏDV üçün çox ağır maliyyə sanksiyalarının tətbiqi ƏDV-
nin iqtisadi mahiyyəti ilə ziddiyyət təşkil edir.
Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci maddəsinə əsasən vergi ödəyicisi hesabatda göstərilən vergi 
məbləğini (o cümlədən, ödəmə mənbəyində vergini) hesabatda göstərilməli olan məbləğinə 
nisbətən azaltmışsa, habelə hesabatı təqdim etmədikdə və tələb olunan miqdarda verginin 
dövlət büdcəsinə köçürülməsindən yayınmışsa, azaldılmış və ya yayındırılmış vergi 
məbləğlərinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində hesablanmış əlavə vergi məbləği 
istisna olmaqla) 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilə bilər.
Qeyd edilən maliyyə sanksiyası ƏDV tutulan əməliyyat vergi ödəyicisi tərəfindən bəyan 
edildiyi, lakin səhv hesabat dövründə bəyan edildiyi təqdirdə də tətbiq edilir (hesabat 
dövrlərinin sürüşməsi). Eyni zamanda, qeyd olunmalıdır ki, göstərilən maliyyə sanksiyası, 
ƏDV tutulan əməliyyatın əvvəlcədən vergi ödəyicisi tərəfindən bəyan edildiyi təqdirdə 
də tətbiq edilir.
ƏDV tutulan əməliyyatın əvvəlki dövrdə bəyan edildiyi təqdirdə ƏDV-nin səhv 
dövrdə bəyan edilməsi səbəbi ilə maliyyə sanksiyasının tətbiqi Vergi Məcəlləsinin 3-cü 
maddəsində göstərilən vergitutma prinsiplərinə, yəni ədalətli olması (maddə 3.1) və bütün 
vergilərin iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmasına (maddə 3.2) zidd olduğunu düşünürük. Bu 
cür səhv dövrdə hesabat verməkdən dövlət büdcəsinin zərər çəkmədiyini nəzərə alsaq, 
ƏDV-nin ödənilməsini gözləniləndən daha erkən əldə edildiyindən səhv dövrdə bəyan 
edilməyə görə maliyyə sanksiyasının tətbiqi ilk öncə iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış 
hesab edilə bilməz.

Tövsiyə:
ƏDV-nin mərhələlərlə toplanıb büdcəyə ödənilməsinin biznes üçün həqiqətən də əlavə 
və eyni zamanda, kifayət qədər resurs tələb edən yük olduğunu, bu verginin məqsədinin 
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son fərdi istehlakçıların vergiyə cəlb edilməsi olduğunu və həmçinin, ümumi prinsiplərə 
əsasən biznesin neytral qalmasının vacibliyini nəzərə alaraq təklif edərdi ki:

• ƏDV üzrə maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməsi Vergi Məcəlləsinin 58.1-ci 
maddəsinin əhatə dairəsindən çıxarılsın;

• ƏDV bir öncəki dövrlərdə hesabata daxil edilmişsə və yekun verginin büdcədən 
yayındırılması baş verməmişsə, maliyyə sanksiyasını tətbiq edilməsin;

• ƏDV daha sonrakı dövrdə əks olunduğu hallarda gecikdirilmiş günlər üzrə yalnız 
əlavə faiz tutulsun;

• Vergi yoxlaması ilə ƏDV-nin ümumi məbləğinin azaldılması müəyyən edildikdə, 
yalnız ümumi azaldılmış vergi məbləğinə maliyyə sanksiyası tətbiq edilərək müvafiq 
dövrlər üzrə gecikdirilmiş verginin məbləğinə faiz hesablansın. 

b) ƏDV depozit hesabları - bu hesablardan vergilərdən başqa digər ödənişlər etmək 
imkanı

Diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, ƏDV depozit hesablarının həyata keçirilməsi ƏDV 
inzibatçılığının şəffaflığına əhəmiyyətli töhfə vermiş və vergi saxtakarlığına qarşı 
mübarizədə böyük bir addım olmuşdur.  Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, belə 
bir tədbir vicdanlı vergi ödəyiciləri üçün mövcud pul vəsaitlərini xeyli miqdarda 
məhdudlaşdırmış və onların maliyyə resurslarına çıxışına süni əngəl yaratmışdır. Hal-
hazırda qeyri-neft sektoru ilə əlaqəli xeyli miqdarda pul vəsaitləri iqtisadiyyatdan çıxmış 
və istifadəsi qanunla (ƏDV depozit hesabları vasitəsilə) məhdudlaşdırılmışdır. Düşünürük 
ki, mövcud elektron qaimə-fakturalar və ƏDV depozit hesabların mövcudluğu ƏDV 
inzibatçılığını effektiv və şəffaf idarə etmək üçün yaxşı mühit yaratmışdır. Buna görə də 
hesab edirik ki, ƏDV depozit hesablarından vergilərdən başqa digər ödənişlər üçün də 
istifadə imkanı, ƏDV inzibatçılığı məqsədlərinə xələl gətirməyəcək və eyni zamanda, 
istifadəsiz qalmış pul vəsaitlərini milli iqtisadiyyata sərbəst buraxacaq və ölkə daxilində 
işgüzar fəallığı xeyli stimullaşdıracaqdır.
Biz bir sıra ölkələrin vergi qanunvericiliyini təhlil etdik və oxşar konsepsiyanı yalnız 
Ukraynada tapa bildik. Ukraynanın ƏDV qaydalarına əsasən ayın sonunda «elektron ƏDV 
hesab»dakı qalıq (ƏDV bəyannaməsi təqdim edildikdən sonrakı qalıq) vergi ödəyicisinin 
cari bank hesabına köçürülə bilər. Köçürmə müvafiq ərizə təqdim edildikdən sonra 5 gün 
ərzində həyata keçirilir.

Tövsiyə:
ƏDV depozit hesablarının işgüzar məqsədlər üçün istifadəsinə qoyulan məhdudiyyətlərin 
aradan qaldırılması üçün vergi qanunvericiliyə müvafiq dəyişikliklər edilsin.

3. Mənfəət vergisi ilə bağlı məsələlər

a) İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin 
inzibatçılığı Qaydaları

2017-ci ildə qəbul edilmiş İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq 
müqavilələrin inzibatçılığı Qaydalarında (“İnzibatçılıq Qaydaları”) ilk dəfə olaraq vergi 
sazişlərində nəzərdə tutulan azadolmalar və aşağı dərəcəli vergitutma kimi imtiyazların 
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qeyri-rezidentlərin sahibkarlıq fəaliyyətindən də əldə etdiyi gəlirlərə münasibətdə 
tətbiq edilməsini çox yüksək qiymətləndiririk. Belə ki, köhnə qaydalarda qeyd edilən 
imtiyazların əvvəlcədən tətbiqi yalnız dividend, faiz, royalti və beynəlxalq daşımalardan 
əldə edilən gəlirlərə şamil edilirdi. 
 Eyni zamanda, qeyd etməliyik ki, İnzibatçılıq Qaydalarına əsasən vergi orqanlarına 
təqdim edilən müvafiq müraciətlərin (DTA formalarına) baxılmasında gecikmələrin 
baş verməsini və həmçinin, vergilərin qaytarılması və azadolmaların əvvəlcədən tətbiq 
edilməsindən müxtəlif, qanunda nəzərdə tutulmayan tələblər irəli sürməklə imtina 
olunması ilə bağlı təcrübədə çoxsaylı halları müşahidə etməkdəyik. 
Eləcə də, biznes icmasından İnzibatçılıq Qaydalarının daha çevik işləməsini təmin 
edilməsi üçün prosesin daha da sadələşdirilməsinə ehtiyac olduğunu eşitməkdəyik. Belə 
ki, İnzibatçılıq Qaydalarına əsasən beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutulmuş azadolma 
və aşağı vergi dərəcəsinin qeyri-rezidentə münasibətdə əvvəlcədən tətbiq edilməsi üçün 
tələb edilir ki, qeyri-rezident vergi orqanlarına ərizə ilə (DTA-03 forması) müraciət etsin 
və yalnız ödəniş tarixinədək razılıq məktubu əldə etsin. Qeyri-rezidentin müraciətinə 
baxılma müddəti isə 40 iş gününə qədər vaxt apara bilər (20 iş günü ilkin baxılma və 
əlavə 20 iş günü uzadılma). 
Qeyd edilən güzəştlərin vergi orqanı ilə razılaşdırmaqla yalnız ödəniş həyata 
keçirilməmişdən öncə tətbiq edilməsi təcrübədə praktiki çətinliklər yaradır və bu 
vergilərin iqtisadi yükü qeyri-rezidentə gəlir ödəyən yerli vergi ödəyicilərinin üzərinə 
düşür. Çünki, adətən qeyri-rezindetlər ilə müqavilələr Azərbaycanda ödənilməli olan 
bütün “vergi xərclərini” kompensasiya etmək vəzifəsini yerli vergi ödəyicilərinin üzərinə 
qoyur və bu səbəbdən qeyri-rezidentlər artıq ödənilmiş vergilərin geri qaytarılmasında 
maraqlı olmurlar. 
Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, hasilatın pay bölgüsü və bu qəbildən olan 
digər sazişlərin şərtlərinə əsasən həmin sazişlərin vergilər ilə bağlı müddəaları yerli 
vergi qanunvericilindən üstün mövqedədir və bu sazişlərdə təsbit edilmişdir ki, ikiqat 
vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında müqavilələr (sazişlər) vergilər üzrə 
güzəştlərin tətbiq edilməsini təmin edir. Lakin buna baxmayaraq, eyni çətinliklə bu sazişlər 
çərçivəsində fəaliyyət göstərən və Azərbaycan Respublikasında vergi qeydiyyatına 
alınması nəzərdə tutulmayan xarici subpodratçılar da üzləşir. 
Həmçinin, hasilatın pay bölgüsü və bu qəbildən olan digər sazişlər çərçivəsində xarici 
subpodratçıların ümumiyyətlə Azərbaycanda vergiyə cəlb edilib-edilməməsi üzrə 
yoxlama təcrübəsi mövcuddur və həmin subpodratçıların ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında müqavilələrdən (sazişlərdən) irəli gələn azadolma (və ya daha 
aşağı vergi dərəclərinin tətbiqi) hüququnun olub-olmaması asanlıqla yoxlanıla bilər.
Müvafiq beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulmuş vergi imtiyazlarının tətbiq edilməsi 
mexanizminin çevikliyini, vergi ödəyicilərinin üzərinə düşən iqtisadi yükü, eləcə də 
vergi orqanının iş yükünü azaltmağı təmin etmək üçün gəlir ödəyən şəxs tərəfindən 
müstəqil qaydada qeyd edilən vergi güzəştlərinin əvvəlcədən tətbiq edilməsi imkanın da 
Qaydalarda nəzərdə tutulmasının məqsədəmüvafiq olduğuna inanırıq. 
Həmçinin, qeyd etmək vacibdir ki, təqdim ediləcək müvafiq vergi (ÖMV) bəyannamələrinə 
əsasən vergi orqanı vergi əməletməsinə kameral və səyyar vergi yoxlaması qaydasında 
vergi nəzarətini həyata keçirə bilər. Oxşar təcrübəni Ukrayna, Gürcüstan kimi bir sıra 
ölkələr də tətbiq edir. 
Əlavə olaraq bildirmək istəyirik ki, hasilatın pay bölgüsü və bu qəbildən olan digər 
sazişlərin böyük əksəriyyətində podrat və subpodrat tərəflərinə münasibətdə yuxarıda 
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adıçəkilən ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında müqavilələr (sazişlər) 
mövcud olmadığı halda, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən qəbul 
edilmiş Gəlir və Əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında Model Konvensiyanın nəzərdə tutduğu güzəştlərdən istifadə hüquq 
təsbit edilmişdir (hasilatın pay bölgüsünə dair sazişlərin 12.5-ci və sazişlərin “Xarici 
Subpodratçıların vergiyə cəlb olunması haqqında Protokolu”nun 1.3-cü maddələri). Bu 
məsələ ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 151-ci maddəsinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar 
ilə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası müqavilələr arasında 
ziddiyyət yaranarsa, həmin beynəlxalq müqavilələr tətbiq edilir. “Normativ hüquqi 
aktlar” haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun 22-ci maddəsinə 
əsasən Azərbaycan Respublikası beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip 
və normalarının üstünlüyünü tanıyır və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin 
onlara uyğunluğunu təmin edir. Həmin Qanunun 23-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan 
Respublikasının tərəfdar çıxdığı hökumətlərarası müqavilələr həmin müqavilələrin 
Azərbaycan Respublikası üçün məcburiliyinə razılığın ifadə olunduğu normativ hüquqi 
aktlardan daha üstün hüquqi qüvvəyə malikdir. Eyni iyerarxiya Azərbaycan Respublikasının 
Vergi Məcəlləsində də öz əksini tapmışdır. Belə ki, Vergi Məcəlləsinin 2.5-ci maddəsinə 
əsasən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər 
haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla 
nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, həmin beynəlxalq 
müqavilələrin müddəaları tətbiq edilir. Lakin formalaşmış vergi təcrübəsi onu deməyə 
əsas verir ki, vergi orqanları Azərbaycanın İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının 
üzvü olmadığını əsas götürərək bu güzəştlərdən istifadə imkanını qəbul etmirlər. 

Tövsiyə: 
Müvafiq beynəlxalq sazişlərdə nəzərdə tutulmuş vergi imtiyazlarının həmçinin, müstəqil 
olaraq vergi agentləri tərəfindən də tətbiq edilməsi imkanının İnzibatçılıq Qaydalarına 
daxil edilsin. 
Hasilatın pay bölgüsü və bu qəbildən olan digər sazişlərinin tələbləri nəzərə alınaraq, belə 
saziş çərçivəsində fəaliyyət göstərən, Azərbaycan Respublikasında vergi qeydiyyatına 
alınması nəzərdə tutulmayan xarici subpodratçılara ikiqat vergitutmanın aradan 
qaldırılması haqqında müqavilələrdə (sazişlərdə) nəzərdə tutulan güzəştlər dərhal (əlavə 
sənədləşmə və proseduralar olmadan) tətbiq edilsin.
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş Gəlir və Əmlaka 
görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında 
Model Konvensiyanın güzəştli müddəalarının tətbiqinə gəldikdə isə, Azərbaycan 
qanunvericiliyinin yuxarıda təqdim olunan icmalını nəzərə alaraq hasilatın pay bölgüsü 
və bu qəbildən olan digər sazişlərin böyük əksəriyyətində podrat və subpodrat tərəflərinə 
münasibətdə bu güzəştlərin tətbiqinə şərait yaradılsın.

b) Zərərin növbəti illərə keçirilməsi 

Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinə əsasən müəssisənin gəlirdən çıxıla bilən xərclərinin 
gəlirdən artıq olan hissəsi beş ilədək davam edən sonrakı dövrə keçirilə və mənfəətdən 
çıxıla bilər. 
Sənayenin böyük həcmli kapital qoyuluşu tələb etdiyi bir sıra sahələrində, xüsusilə dağ-
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mədən, istehsalat və tikinti sektorlarında yeni fəaliyyətə başlayan müəssisələrin mənfəətə 
çıxması bir qayda olaraq 5 ildən daha uzun müddət tələb edir. Bu zaman qeyd edilən 
sahələrdə fəaliyyət göstərən vergi ödəyiciləri yığılmış zərərləri növbəti beş il ərzində 
mənfəət hesabına kompensasiya edə bilmədiyindən bu zərərlər itirilir. Eyni zamanda, 
COVID-19 pandemiyası dövründə bir çox sahələrdə iqtisadi tənəzzül yaşandığını 
müşahidə edir və biznes qurumlarının böyük miqdarda zərərlə üzləşdiyinin şahidi oluruq. 
Bu da həmin biznes qurumlarına əvvəlki illərin zərərlərini kompensasiya etməyə imkan 
vermir.
Bizim apardığımız kiçik araşdırmaya əsasən zərərin növbəti illərə keçirilə bilinməsi 
ilə bağlı iqtisadi göstəriciləri Azərbaycana nisbətən yaxın olan aşağıdakı ölkələrin 
təcrübələrini təqdim edirik:

Tövsiyə: 
Müəssisənin gəlirdən çıxıla bilən xərclərinin gəlirdən artıq olan hissəsinin daha 
uzun müddətə (ən azı 10 il) keçirilərək mənfəət ilə kompensasiya edilə bilməsi Vergi 
Məcəlləsində əks edilsin. 

c) Təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması 

Vergi Məcəlləsinə 115.1-ci maddəsinə əsasən əsas vəsaitlər üzrə təmir xərcləri amortizasiya 
olunan əsas vəsaitlərin kateqoriyasından asılı olaraq belə əsas vəsaitlərin ilin sonuna qalıq 
dəyərinin 2%, 3% və ya 5-% həddi ilə məhdudlaşmaqla gəlirdən çıxılmasına icazə verilir. 
Müəyyən edilən məhdudlaşdırmadan artıq olan məbləğ cari vergi ilinin sonuna əsas 
vəsaitlərin qalıq dəyərinin artmasına aid edilir.
Müvafiq təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması normaları aşağı olduğu üçün təcrübədə əsas 
vəsaitlərə çəkilən xərclərin çox hissəsini vergi ödəyiciləri gəlirlərindən çıxa bilmirlər. 
Uzun müddət istismarda olan əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri və qalıq dəyəri arasında fərq 
daha çox olduğu üçün, eləcə də köhnəlmiş əsas vəsaitlər daha çox təmir xərcləri tələb 
etdiyindən bu hal köhnəlmiş əsas vəsaitlərə təmir xərci çəkən vergi ödəyiciləri üçün 
xüsusilə aktualdır. 
Bu maddəyə sonuncu dəyişikliyin 2003-cü ildə edildiyini nəzərə alaraq təmir xərclərinin 
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Ölkələr Məhdudiyyətlər

Gürcüstan

Ukrayna

Belarus

Qazaxıstan

Litva

Bir qayda olaraq 5 il. Vergi ödəyicisinin
müraciətinə əsasən 10 ilə qədər uzadıla bilər

Məhdudiyyət yoxdur

Məhdudiyyət yoxdur

Məhdudiyyət yoxdur

10 il

10 il

Rusiya Federasiyası

Belə tendensiyaya İƏİT ölkələrinin də təcrübəsində geniş rast gəlinir.
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gəlirdən çıxılması üzrə müəyyən edilən hədlərə yenidən baxılmasının zəruri olduğuna 
inanırıq. Eyni zamanda, beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq deyə bilərik ki, belə limitin 
olması iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış deyil – bu, müəssisələri köhnə avadanlıqlardan 
istifadəyə təşviq edir ki, bu da öz növbəsində keyfiyyətsiz xidmət səviyyəsi və zay 
məhsulun artmasına gətirib çıxarır. Dünya tendensiyasının isə bunun tam əksi olduğunu 
qeyd edə bilərik. Belə ki, bir çox ölkələrdə və iqtisadi zonalarda yeni kapital qoyuluşlarına 
100%-lik amortizasiya dərəcəsi və ya birbaşa xərclərə daxil etmək imkanı yaradılmışdır. 

Tövsiyə: 
Əsas vəsaitlərə çəkilmiş təmir xərclərinin gəlirdən çıxılması üçün müəyyən edilən hədlərə 
yenidən baxılaraq onlar ya əhəmiyyətli dərəcədə artırılsın və yaxud məhdudiyyətlər tam 
aradan qaldırılsın.

d) Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb edilməsi

Məlum olduğu kimi, qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında daimi 
nümayəndəliyinə aid olmayan gəlirləri Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş şərtlər 
çərçivəsində ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilir. Həmin şərtləri nəzərdən keçirəndə 
aydın olur ki, qeyri-rezidentlər üç hal nəzərə alınmaqla vergiyə cəlb olunur:

- xidmətin faktiki həyata keçirildiyi yer (maddələr 13.2.16.3, 13.2.16.17-1, 13.2.16.18);
- gəlirin növü (maddələr 13.2.16.4-13.2.16.14, 13.2.16.15-13.2.16.17);
- qeyri-rezidentin və ya onun hesabı olan bankın qeydiyyatda olduğu və ya yerləşdiyi yer 
(maddə 13.2.16.14-1).

Lakin qeyd etməliyik ki, vergi orqanlarının tətbiq etdiyi praktikada bu maddələr göstərilən 
qaydada tətbiq edilmir və ən böyük mübahisələr, adətən, 13.2.16.17-1 və 13.2.16.18-ci 
maddələrin tətbiqindədir. Məsələ bundadır ki, vergi orqanlarının faktiki yanaşmasında 
yuxarıda göstərilən bölgü və maddələr, hətta Azərbaycan və xarici ölkələr arasında 
bağlanmış ikiqat vergiyə cəlbetməyə yol verilməməsinə dair konvensiyalar mövcud 
deyilmiş kimi mövqe mövcuddur və qeyri-rezidentin istənilən gəlirinin Azərbaycanda 
vergiyə cəlb edilməli olduğu bildirilir. 

Tövsiyə:
Bu məsələninn həlli məqsədi ilə Vergi Məcəlləsinin 13.2.16-cı maddəsi üzrə aşağıdakı 
düzəliş edilsin:

- Vergi Məcəlləsinin müxtəlif interpretasiyalara səbəb olan, lakin mahiyyət etibarilə vacib 
olmayan 13.2.16.17-1 və 13.2.16.18-ci maddələri ləğv edilsin. 

4. Ümumi və vergi inzibatçılığına dair məsələlər

Hökumət və vergi orqanları tərəfindən kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması, 
şəffaflığın artırılması istiqamətində ciddi işlər aparılır və ədalətli rəqabət tərəfdarı 
olan biznes icması kimi biz bu addımları alqışlayır və müvafiq qurumlarla bu sahədə 
birgə əməkdaşlığa hazır olduğumuzu bildiririk.  Eyni zamanda, biz düşünürük ki, belə 
qabaqlayıcı və nəzarət tədbirləri ölkədə fəaliyyət göstərən vicdanlı sahibkarlar və 
biznes üçün əlavə hesabat və sənədləşmə yükü olmamalı, onların əsassız olaraq maliyyə 
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vəziyyətlərini ağırlaşdırmamalıdır. Bununla bağlı bəzi məsələlərə fikrimizi bildirməyi 
vacib hesab edirik.

a) Riskli vergi ödəyiciləri

Belə məsələlərdən biri kimi 01 yanvar 2020-ci il tarixdən Vergi Məcəlləsində öz əksini 
tapmış “Riskli vergi ödəyicisi” anlayışı və bu kateqoriyaya aid edilən vergi ödəyicilərinə 
münasibətdə tətbiq olunan nəzarət tədbirləri görünür. 
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə əsasən bu ad altında qruplaşdırılan vergi 
ödəyicilərinə münasibətdə operativ vergi nəzarəti tədbirləri və növbədənkənar vergi 
yoxlamalarının keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  Eyni zamanda, belə vergi ödəyiciləri artıq 
ödənilmiş vergilərin geri qaytarılması tələbi ilə müraciət etdikdə onların müraciətlərinə 
fərqli müddətlərdə baxılacaqdır. Əgər vergi ödəyicisi həqiqətən də şübhəli əməliyyatlar 
aparmışsa, belə əlavə nəzarət tədbirləri kifayət qədər məntiqli və ağlabatan görünür. 
Lakin bu qrup vergi ödəyicilərinə münasibətdə dolayı tədbirlərin də nəzərdə tutulması 
isə narahatedici faktdır. Belə ki, bu qrup vergi ödəyiciləri ilə iş birliyində olan və ya 
olmuş şəxslərə münasibətdə, onlar hətta heç bir qanun pozuntusu etmiş olmasalar belə, 
cəza tədbirləri nəzərdə tutulmuşdur – həmin vergi ödəyiciləri riskli qrupa aid edilmiş 
şəxsə ödədikləri ƏDV məbləğlərini əvəzləşdirmək hüququndan mərhum edilmişdirlər və 
praktikada belə ödənişlərin mənfəət vergisi məqsədi üçün xərclərə aid edilməsi ilə bağlı 
çətinliklərlə üzləşirlər. Bununla əlaqədar, düşünürük ki, məsuliyyətlə tətbiq edilməzsə, 
Vergi Məcəlləsinə daxil edilmiş yeni müddəanın praktikada həyata keçirilməsi (i) heç 
bir gizli niyyəti olmayan şəffaf vergi ödəyicilərinin əməliyyat apardıqları qarşı tərəfin 
hansısa bir meyar səbəbindən riskli vergi ödəyicisi olmasına görə maliyyə itkilərinə, (ii) 
aktiv biznes fəaliyyətində olan vergi ödəyicilərinin işgüzar imicinə mənfi təsirə və (iii) 
ədalətsiz rəqabətə səbəb ola bilər. 
Düşünürük ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən müəyyən edilmiş Riskli Vergi 
Ödəyicilərinin meyarları çox geniş vergi ödəyiciləri qrupunu əhatə etməklə bu anlayışın 
praktikada tətbiqini ciddi biznes riskinə çevirmişdir. Meyarların təsdiq edilməsindən 
çox qısa vaxt keçməsinə baxmayaraq, dərin analizə əsaslanmamış, kompüter alqoritmi 
əsasında dolayı tədbirlərin görülməsi artıq indidən müşahidə edilir və bu da bizi ciddi 
surətdə narahat edir. 
Daha bir məqam ondan ibarətdir ki, beynəlxalq praktikada belə yanaşma çox nadir hallarda 
rast gəlinir. Rast gəlindikdə isə, adətən, digər mahiyyət daşıyır. Misal üçün, ABŞ-da 
riskli vergi ödəyicilərinin siyahısı hər il yenilənir, lakin bu fiziki mənada risk təşkil edən, 
fiskal orqan əməkdaşları ilə özlərini qeyri-adekvat aparan şəxslərə aiddir. Belə şəxslərə 
münasibətdə hər-hansı vergi yoxlamaları və ya digər nəzarət tədbirləri həyata keçirildikdə 
xüsusi mühafizə tədbirləri də nəzərə alınır. Lakin təbii ki, belə şəxslərlə işgüzar əlaqələrdə 
olmuş digər şəxslərə qarşı heç bir cəza tədbirləri nəzərdə tutulmamışdır.

Tövsiyə:

Düşünürük ki, aşağıdakı təkliflərin həyata keçirilməsi qeyd olunan arzuolunmaz 
nəticələrlə rastlaşmamağa və eyni zamanda, fəaliyyəti vergi riski təşkil edən şəxslərin 
belə fəaliyyətdən yayınaraq şəffaf fəaliyyətə keçməsinə xidmət edərdi:

• Vergi riski anlayışı və öz fəaliyyətində vergidən yayınma məqsədi qoyan vergi 
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ödəyicilərinin meyarları, bizim ölkənin iqtisadi mühitinin tarixinə və digər ölkələrin 
də timsalında göründüyü kimi, çox dinamikdir. Və belə əməliyyatların və vergi 
ödəyicilərinin müəyyən edilməsinin Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə təsdiqlənməsi 
nəzarət mexanizminin ləngliyinə, biznes tələbatlarının detalları nəzərə alınmadan 
tətbiqi isə şəffaf vergi ödəyicilərinin əlavə vaxt və resurs itkilərinə gətirib çıxarır. Bu 
səbəbdən də, Riskli vergi ödəyicisi anlayışı və onunla bağlı olan müddəaların Vergi 
Məcəlləsindən çıxarılması, əvəzində Vergi Xidmətinin risk analizi ilə məşğul olan 
bölümünün fəaliyyətinin genişləndirilməsi, Xidmətin daxili təlimatlarında fəaliyyəti 
vergidən yayınma riski təşkil edən vergi ödəyicilərinin müvafiq təsnifatının aparılması 
və vaxtaşırı yenilənməsi məqsədəuyğun görünür;

• Risk analizi ilə məşğul olan bölümün ilkin vəzifəsi belə vergi ödəyicilərinin risk analizi 
nəticəsində kontrol mexanizmləri işlənilməsi, onların qeyri-qanuni əməliyyatlarını 
müəyyən edən “qırmızı bayraq”lar müəyyənləşdirilməsi olmaqla çevik formada, 
riskli əməliyyatların həcminin artmasına imkan vermədən onların qarşısını alınmasını 
təmin edilməsi olmalıdır;

• Qeyri-qanuni əməliyyatlar aparmış belə şəxslərə qarşı büdcəyə dəymiş ümumi zərərin 
ödənilməsi daxil olmaqla, birbaşa sərt tədbirlər həyata keçirilsin;

• Qeyri-qanuni, əmtəəsiz əməliyyatlar aparmağa sövq edən biznes mühitinin 
sağlamlaşdırılması,  eyni zamanda, həqiqi çəkilmiş xərclərin vergitutma məqsədləri 
üçün nəzərə alınması, gömrükdə ödənilmiş ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi imkanlarının 
həyata keçirilməsi üçün müvafiq addımlar atılsın.

b) Kameral vergi yoxlamaları

Vergi Məcəlləsinin hazırkı redaksiyası və kameral vergi yoxlamasının ümumi prinsiplərinə 
əsasən kameral vergi yoxlaması müstəsna olaraq vergi ödəyicisinin vergi orqanlarında 
olan məlumat və sənədləri əsasında aparılmalıdır. Bu zaman uyğunsuzluq çıxarsa, vergi 
orqanı məsələnin mahiyyəti üzrə əlavə məlumat və sənəd tələb edə bilər. Mövcud və ya 
əldə olunan sənəd və məlumatlar əsasında məlum olsa ki, vergilər düzgün hesablanmayıb, 
vergi orqanının vergiləri müxtəlif metodlarla hesablamaq hüququ var. Məcəllədə 
qeyd olunmuş aydın qaydaların olmasına baxmayaraq, hazırda kameral yoxlamaların 
keçirilməsi zamanı aşağıdakılar müşahidə olunur:

- Demək olar ki, təqdim edilmiş hər bir hesabat üzrə kameral vergi yoxlaması keçirilir və 
çox vaxt bu hesabat dövrləri yenidən səyyar vergi yoxlaması ilə də əhatə olunur;
- Kameral vergi yoxlaması tələb olunduğu kimi vergi ödəyicisinin vergi orqanlarında olan 
məlumatları əsasında deyil, analoji vergi ödəyicilərinin məlumatlar əsasında aparılır;
- Kameral vergi yoxlaması üçün, səyyar vergi yoxlamasında olduğu kimi sənədlərin 
tələb edilmə, baxılma, götürülmə qaydaları müəyyən edilməmişdir. Buna baxmayaraq, 
kameral vergi yoxlaması zamanı tələb olunan sənəd və məlumatların sayı azı səyyar vergi 
yoxlmasında tələb olunan sənəd və məlumatlar qədər ola bilir;
- Yuxarıda deyilənlər ilk növbədə elə vergi orqanlarının işini artırır. Nəticədə yoxlamaları 
müəyyən edilmiş müddəti bitir və yoxlamanı başa çatdıra bilməyən vergi orqanı vergi 
ödəyicisindən müvafiq bəyannaməni yenidən təqdim etməyi tələb edir. Vergi ödəyicisi 
bəyannaməni təqdim etməyəndə isə kameral vergi yoxlaması ilə bağlı qərarlar natamam 
məlumatlar, yaxud analoji vergi ödəyicilərinin məlumatları əsasında çıxarılır və əlavə 
vergi məbləğlərinin hesablanması ilə bitir.
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Tövsiyə:
Yaranmış belə praktikanı aradan qaldırmaq üçün təklif olunur:

- Kameral vergi yoxlaması bütün təqdim edilmiş hesabatlar üzrə deyil, məhz vergi 
ödəyicisinə dair vergi orqanlarında olan sənəd və məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar 
edildikdə aparılsın. Bu zaman məqsəd vergi məlumatlarında texniki düzəlişlərin verilməsi 
olmalı və əlavə məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilməməlidir;
- Yoxlama nəticəsində əlavə sənəd və məlumatlara ehtiyac olanda, bu hesabatların 
yoxlanılması səyyar vergi yoxlanılması vasitəsilə həyata keçirilsin.

c) Vergi ödəyicilərinin özlərinin və ya onların iş birliyində olduğu digər vergi 
ödəyicilərinin əməliyyatları haqda mütəmadi məlumatların istənilməsi

Məlum olduğu kimi, vergi nəzarətinin təmin edilməsi məqsədilə vergi orqanlarına 
qarşılıqlı məlumatların toplanması üzrə müəyyən səlahiyyətlər verilmiş, belə ki, Vergi 
Məcəlləsinin 36.3-cü maddəsinə əsasən:

“Vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanının vergi ödəyicisinin üçüncü şəxslərlə 
əlaqədar fəaliyyəti barədə vergi yoxlamasının predmetinə aid olan məlumat alması 
üçün sənədlərlə təsdiq edilmiş zərurət yarandığı halda, vergi orqanı həmin şəxslərdən 
yoxlanılan vergi ödəyicisinin fəaliyyətinə aid olan sənədlər ala bilər. Bu hərəkətlər üçün 
vergi orqanının əsaslandırılmış qərarı olmalıdır. 
Bu zaman tələb yönəldilən üçüncü şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq 
sənədləri və ya məlumatları təsdiq edərək, tələbnaməni aldığı gündən 10 iş günü 
müddətində vergi orqanına təqdim etməyə borcludur.”

Həmçinin, Vergi Məcəlləsinin 73-cü maddəsi qeyd edir ki, görülmüş işlərin və ya 
göstərilmiş xidmətlərin haqqını ödəyən, yaxud hər hansı digər ödəmələr aparan şəxs, 
qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş məbləğlər haqqında vergi 
orqanına məlumat verməlidir.
Beləliklə, aydın görünür ki, Vergi Məcəlləsinə əsasən üçüncü şəxslər vergi orqanlarına 
onlarla əməliyyat aparan şəxslər üzrə məlumatı, yalnız həmin şəxslərdə vergi yoxlamaları 
aparılarkən tələb edə bilər. 
Lakin təcrübədə tez-tez qarşımıza çıxan hallardan biri də odur ki, nə məlumat istənilən 
vergi ödyəicisinin özündə, nə də onun əməliyyat apardığı digər vergi ödəyicisində nə 
səyyar, nə də ki, kameral vergi yoxlaması olmadığı halda belə, vergi orqanları vergi 
ödəyicisindən məlumatlar istəməkdə davam edir.
Belə tələblər vaxtında yerinə yetirilmədikdə, vergi ödəyicilərinin özləri vergi yoxlaması 
riski ilə üzləşir. Beləliklə, digər şəxslərə dair belə tələblər, vergi ödəyicilərini sahibkarlıq 
fəaliyyətindən ayırıb, vergi ödəyicisinin üzərinə, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilməmiş, 
digər şəxslərin vergi yoxlama tədbirlərinin həyata keçirilməsi öhdəliyi və vəzifəsi qoyur. 

Tövsiyə:
İqtisadi fəaliyyət üzrə nəzərət tədbirlərinin yüksək səviyyədə rəqəmsallaşdırılmasını 
nəzərə alaraq (məs. e-qaimə fatkturanın tətbiqi, vergi orqanlarının digər dövlət organları 
ilə məlumat mübadilə sisteminin olması) təklif edirik ki, Vergi Məcəlləsinin 36.3-cü 
maddəsinin ikinci abzası aşağıdakı kimi, dəyişdirilsin:

Vergi və gömrük
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“Bu zaman tələb yönəldilən üçüncü şəxs və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq 
sənədləri və ya məlumatları, tələbnaməni aldığı gündən 10 iş günü müddətində vergi 
orqanına təqdim edə bilər.”

Və eyni zamanda, Vergi Məcəlləsinin 73-cü maddəsinin aşağıdakı kimi dəyişdirilməsini 
təklif edərdik: 

“Təqdim edilmiş malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlər üzrə vergi 
ödəyicisinin tələbi ilə ödənişi həyata keçirən bank və/və ya digər maliyyə təşkilatı, 
qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada ödənilmiş məbləğlər haqqında vergi 
orqanına məlumat verməlidir.”

d) Vergi qanunvericiliyinin tələblərinin müxtəlif vergi ödəyiciləri üçün fərqli təfsiri 

Təcrübədə tez-tez qarşımıza çıxan hallardan biri də odur ki, bəzi hallarda fərqli vergi 
ödəyicilər tərəfindən oxşar əməliyyatlar üzrə tətbiq edilən vergi yanaşmasına dair suallara 
fərqli cavablar verilir. Bu halda vergi orqanlarının qanunvericiliyin eyni müddəaları üzrə 
müxtəlif təfsirlər irəli sürdüyü müşahidə edilir. 
Bundan başqa eyni vergi ödəyicisinin eyni əməliyyatlarında da müxtəlif dövrdə müxtəlif 
yanaşmaların tətbiq edildiyi hallar da mövcuddur. Hətta əvvəllər məhkəmə müstəvisində 
mübahisə edilmiş məsələlər üzrə də fərqli yanaşmalar tətbiq edildiyi müşahidə edilib. 
Aydındır ki, belə yanaşmanın mövcud olması stabil vergi mühitinin formalaşmasına 
maneə törədir, ödəyicilərin vergi öhdəliklərinin planlaşdırılmasına çətinlik yaradır. 
Belə fərqli yanaşmaların vaxtaşırı üzə çıxmasının qaçılmaz olduğunu qəbul edərək, 
düşünürük ki, bu məsələnin qanunvericilik səviyyəsində həllinə ehtiyac var. 

Tövsiyə:
Qeyd etmək vacibdir ki, Vergi Məcəlləsinin 3.11-ci maddəsinə əsasən vergilər haqqında 
qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları, vergi ödəyicisinin 
xeyrinə şərh edilməlidir. Fikrimizcə, mahiyyət etibarilə bu, fərqli təfsirlərin vergi ödəyicisi 
üçün daha faydalı olanının tətbiq edə bilməsi imkanı deməkdir.
Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, təklif edirik ki, Vergi Məcəlləsinin 3.11-ci maddəsi aşağıdakı 
kimi, dəyişdirilsin:

“Vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamları, 
həmçinin, vergilərin tətbiqinə dair vergi orqanları, məhkəmələr və ya digər icra 
orqanları tərəfindən eyni məsələ üzrə eyni və ya müxtəlif şəxslərə verilən yazılı 
şərhlərinin, qərarlarının fərqli təfsirləri vergi ödəyicisinin xeyrinə şərh edilməlidir.”

e) Səyyar vergi yoxlamalarının uzun müddət davam etməsi

Vergi Məcəlləsinin 38.2-ci maddəsinə əsasən səyyar vergi yoxlaması 30 gündən artıq 
davam edə bilməz. Yalnız müstəsna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına müvafiq 
olaraq səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi müddəti 90 günə qədər artırıla bilər.  Eyni 
zamanda, Vergi Məcəlləsinin 38.7-ci maddəsi üzrə, yoxlama barədə qərar qəbul etmiş 
vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən növbəti və ya növbədənkənar səyyar vergi 
yoxlaması doqquz aydan çox olmamaqla aparılır. Təəssüflər olsun ki, təcrübədə səyyar 
vergi yoxlamalarının ortalama bir təqvim ili davam etdiyini görürük. Aydındır ki, bu həm 
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vergi ödəyicisinin, həm də ki, vergi orqanının resurslarından səmərəli istifadə imkanını 
məhdudlaşdırır. 
Formalaşmış səyyar vergi yoxlamalarına dair təcrübəni nəzərə alaraq hesab edirik ki, bu 
tipli vergi nəzarət tədbirləri kütləvi xarakter daşımamalıdır. İlkin olaraq vergi orqanları 
tərəfindən bütün vergi ödəyicilərinə münasibətdə müəyyən bəlli risk meyarlarına əsasən 
dəyərləndirilmə aparılmalı və əhəmiyyətli risk meyarlarının əlamətləri müəyyən edilmiş 
vergi ödəyicilərində səyyar vergi yoxlamaları aparılmalıdır. 

Tövsiyə: 
Vergi ödəyicilərinin risk meyarlarına əsasən dəyərləndirilməsi aparılmalı və yalnız 
əhəmiyyətli risk meyarlarının əlamətləri müəyyən edilmiş vergi ödəyicilərində səyyar 
vergi yoxlamaları aparılmalı. Düşünürük ki, vergi yoxlamalarına belə yanaşma ilə vergi 
orqanları, eləcə də vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi yoxlamalarına hazırlıq səviyyəsi 
artırıla bilər. İnanırıq ki, bu da öz növbəsində səyyar vergi yoxlamalarının 30 günlük 
müddət ərzindən yekunlaşmasına və həqiqətən də, yalnız müstəsna hallarda səyyar vergi 
yoxlamasının keçirilməsi müddəti 90 günə qədər artırılmasına şərait yaradar.  

f) Ölkədə vergi siyasətinin proqnozlaşdırıla bilən olması

Bir sirr deyil ki, iqtisadi proseslərin proqnozlaşdırıla bilən olması hər hansı bir ölkədə 
biznes və investisiya mühitinin sağlam və dinamik olması üçün ilkin şərtdir. Bunu bir çox 
beynəlxalq institutlar da təsdiq edir. Bu amil, əksər investorların və transmilli şirkətlərin 
öz bizneslərini qurmaq və ya genişləndirməklə bağlı qərar verməzdən əvvəl yoxladıqları 
əsas faktdır. Qanunvericiliyin və vergi sisteminin proqnozlaşdırıla bilən olması hər bir 
ölkədə uzunmüddətli biznes planları və layihələri quran bütün biznes subyektləri üçün 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
Biz, biznes icması olaraq iqtisadiyyatın bütün sahələrinin, vergiqoyma da daxil olmaqla, 
adekvat və proporsional qaydada tənzimlənməsini dəstəkləyir və inanırıq ki, bizneslə dövlət 
arasında uzunmüddətli əməkdaşlığın və qarşılıqlı inamın olması investisiya üçün əlverişli 
biznes mühitinin formalaşması və dövlət büdcəsi gəlirlərinin sabitliyi və proqnozlaşdırıla 
bilməsi üçün ilkin şərtdir. Azərbaycanın yerli bazarının dayanıqlı inkişafı, o cümlədən 
aksizli malların qanunsuz ticarəti ilə bağlı mümkün təhdidlərin minimuma endirilməsi 
məqsədilə orta müddətli proqnozlaşdırma qəbul etmək, habelə vergi və qiymət şoklarına 
yol verməmək vacibdir.
Bununla bağlı düşünürük ki, vergi qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər, eyni zamanda, 
bəzi məhsullara tətbiq edilən aksiz dərəcələrinin artırılması tədricən aparılmalıdır ki, 
bazarın sabitliyi qorunsun, dayanıqlı vergi gəlirlərinin əldə edilməsinə imkan verilsin 
və məhsulların əlçatanlığı əhəmiyyətli dərəcədə azalmasın, çünki bu halda istehlakçılar 
daha ucuz alternativlər axtarmaq məqsədilə qanunsuz məhsullara meyl edirlər. Çoxillik 
vergi planlarının tətbiqi vergi gəlirlərinin artırılması və sabitləşdirilməsi, habelə bazarda 
mənfi dəyişikliklərin azaldılması baxımından özünü sübut etmişdir. Bu, bir çox qabaqcıl 
ölkələrdə geniş şəkildə istifadə olunan təcrübədir.

Tövsiyə:

Vergi inzibatçılığının artırılması, vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi və ya Vergi 
Məcəlləsinə edilmiş və bazarda haqlı rəqabətə təsir edəcək digər düzəlişlər barədə 1, 
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3 və 5-illik planlar qabaqcadan açıqlansın, askizli mallarla bağlı vergi dərəcələrinin 
uzunmüddətli proqnoz təqvimləri daha sıx şəkildə ictimaiyyətlə paylaşılsın. Düşünürük 
ki, bu təkliflər biznes subyektlərinə ölkədə uzunmüddətli və dayanıqlı biznes layihələrini 
planlaşdırmağa və hazırlamağa, bununla da ölkənin iqtisadi inkişafına töhfə verməyə 
imkan verəcək, mövcud qanuni bazara zərər vurmadan dövlət büdcəsi üçün güclü və sabit 
gəlir mənbələri təmin edəcəkdir.





SƏYAHƏT, 
QONAQPƏRVƏRLİK 
və TURİZMIX
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2020-ci ilin mart ayından etibarən bütövlükdə iqtisadiyyat pandemiyanın çətinlikləri 
ilə üzləşməkdədir və bu fonda səyahət və qonaqpərvərlik ən çox təsirə məruz qalmış 
sektordur: pandemiyadan əvvəl turizm sektoru davamlı şəkildə artaraq dünya üzrə hər on 
iş yerindən birini təşkil edirdi. Azərbaycanda da bu sahədə müsbət tendensiyalar müşahidə 
olunurdu. Lakin indi bu sektorda bütün müəssisələr öz gələcək mövcudluqlarını, eləcə də 
işçi qüvvələrini qoruyub saxlamaqda çətinlik çəkirlər. O da həqiqətdir ki, pandemiyanın 
səyahət sənayesi üzərində mənfi təsiri vərdiş və gözləntilərin dəyişməsi, habelə tətbiq 
olunan məhdudiyyətlər səbəbi ilə bir müddət davam edəcəkdir. Dünyada hökumətlərin 
səyahət və qonaqpərvərlik sənayesinə yardım proqramları qəbul etmələrinə dair bir 
sıra nümunələr mövcuddur. Azərbaycanda da bu sahədə fəaliyyət göstərən investor və 
şirkətlər hökumətdən dəstək gözləyirlər. 2020-ci ilin iyun ayından etibarən mənfi təsir 
daha da ciddiləşir və qonaqpərvərlik sektorunda işçi qüvvəsinin məşğulluğu qorunub 
saxlanmalıdır. Tezliklə şirkətlərin öz maliyyə bəyannamələrində ən böyük sabit xərc 
komponenti olan əmək haqlarını vermələri üçün heç bir mənbələri olmayacaqdır. Ötən ilin 
aprel, may və avqust ayları üzrə təmin olunmuş əmək haqqı subsidiyalarını təqdirəlayidir. 
Dövlət Turizm Agentliyinin Nazirlər Kabineti vasitəsilə gigiyena standartlarının tətbiqi 
ilə bağlı həyata keçirdiyi bütün fəaliyyətlər də müsbət qiymətləndirilir. Bu fəaliyyətlər 
Azərbaycanın regionda mövqeyini gücləndirəcək və sərhədlər açıldığı zaman biznes və 
istirahət məqsədli müştəriləri qəbul etməyə hazırlığı təmin edəcəkdir.

1. COVID-19 şəraitində hökumətin yardım proqramı 

Azərbaycanda turizm sektoru, pandemiya səbəbindən mənfi iqtisadi təsirlərin ilk 
dalğasına məruz qalmış digər dünya ölkələrlə müqayisədə istisna deyil. 2020-ci ilin aprel 
və may aylarında təqdim olunmuş əməkhaqqının subsidiyası yüksək qiymətləndirilib 
və istər şirkətlərdə, istərsə də işçi qüvvəsində əminlik yaradıb. Dövlət Turizm Agentliyi 
və Azərbaycan Turizm Bürosu vasitəsi ilə hökumət tərəfindən idarə edilən bərpa 
mərhələsinin bir hissəsi olmaq məqsədi ilə, işsizliyin qarşısını almaq üçün bu sahədə 
qeydiyyata alınmış və fəaliyyət göstərən şirkətlərin xərcləri qarşılanmalıdır. Bu, onların 
nəzarət altında olan nizamlı mühitdə fəaliyyət göstərməsinə və Azərbaycanın turizm 
sahəsində yeni normaların yaradılmasında öz töhfəsini verməsinə şərait yaradacaq. 

Tövsiyə:

• Sərhədlərin 2020-ci ilin iyun ayından başlayaraq bağlı olmasını nəzərə alaraq, 
pandemiya dövrünün sonuna qədər və karantin davam etdiyi müddət boyu minimal 
əməkhaqqı subsidiyasının verilməsi. 

• Turizm sektorunun yeni normalara uyğun fəaliyyət göstərməsi üçün sosial məsafə 
və tibbi təhlükəsizlik tədbirləri (hökumət tərəfindən maliyyələşdirilən mütəmadi 
COVID-19 testinin aparılması və maskadan istifadə olunması) ilə əlaqədar dəqiq 
təlimatlar işləyib hazırlamaq – bu, Azərbaycana daha çox qonağın cəlb olunmasına 
və gələcəkdə təhlükəsizliyinin təmin olunmasına şərait yaradacaq.

2. Hava nəqliyyatının liberallaşdırılması təcrübəsi

Səyahətçilərin Azərbaycandan xarici istiqamətlərə çatdırılmasında hava nəqliyyatı 
xüsusi əhəmiyyətə malik olduğundan, inanırıq ki, iqtisadiyyatın bu sahəsinin daha da 
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təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bu sahə turizm və qonaqpərvərlik kimi digər sahələrin 
inkişafında mühüm rol oynadığından, hökumətin xüsusi diqqətini gələcəkdə bu səhənin 
rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəldirik. Biz hökuməti, daha çox xarici hava 
nəqliyyatı şirkətlərini cəlb edərək onları Bakıya və Azərbaycanın digər şəhərlərinə uçuş 
həyata keçirməyə stimullaşdırmaq üçün tədbirlər görməyə çağırırıq. Azərbaycanın, 
xüsusən də Bakının hava limanlarının təklif etdiyi xidmət şərtləri və tarifləri xarici hava 
nəqliyyatı şirkətlərini həvəsləndirməlidir. 

Tövsiyə:

• Tariflər: Hava limanında xidmət tariflərini hava nəqliyyatı bazarını azad və ədalətli 
olmağa stimullaşdıracaq səviyyədə müəyyən etmək;

• Hava qovşaqları: Avropa İttifaqı ölkələri üçün vizadan azad rejimin tətbiqindən sonra 
AZAL və xarici aviaşirkətlərin Avropanın müxtəlif ölkələrinə müntəzəm uçuşları 
həyata keçirmələrini təmin etmək;

• Loukoster aviaşirkətlər: AZAL tərəfindən əhatə olunmayan istiqamətlərdə uçuş 
həyata keçirən loukoster aviaşirkətlər üçün əlverşli hava limanı tarifləri tətbiq etmək. 
Bizim fikrimizcə, Azərbaycana əlverişli qiymətlərlə hava nəqliyyatı təklif olunduğu 
təqdirdə ölkəyə cəlb olunacaq gənc səhayətçilər Azərbaycanda 3 və 4 ulduzlu 
mehmanxanaların müştəri tələbatlarını ödəyəcəklər. Bu tədbir hostellərin və qonaq 
evlərinin, eləcə də restoranların, suvenir istehsalçıları kimi digər kiçik bizneslərə 
müsbət təsir göstərəcək və onların inkişafını sürətləndirəcək, həmçinin, Azərbaycanın 
kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə əhəmiyyətli töhfə vermiş olacaq; 

• Regional hava limanının icarəyə verilməsi: Azərbaycanın bəzi regional hava 
limanlarını beynəlxalq uçuşlar həyata keçirmək məqsədi ilə beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış operatorları tərəfindən idarə olunmaq üçün aşağı qiymətə icarəyə verilməsi.

3. Vizadan azad olunma və miqrasiya məsələləri

Viza rejiminin ləğv edilməsi, liberallaşdırılması və sadələşdirilməsi (ehtiyac olduğu 
təqdirdə, hədəf bazarlardan asılı olaraq) Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün əsas yol və 
element hesab olunur. Hədəf turizm bazarlarının vətəndaşları üçün ölkəyə daxil olmaq 
baxımından daha əlverişli giriş imkanlarının təklif olunmasında Azərbaycan regional 
turizm rəqibləri ilə rəqabət aparır. Azərbaycan bu komponentdə, yəni vətəndaşlarının 
vizasız girişi olan ölkələrin sayına görə, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, Belarus, Ukrayna 
və Qazaxıstandan geri qalır, eyni zamanda, sadələşdirilmiş viza rejimi isə Azərbaycanın 
hədəf bazarlarının bütün rezidentlərini əhatə etmir.

Tövsiyə:

• Məqsədli vizalar: Avropa İttifaqı ölkələri (o cümlədən, Avropa İttifaqına daxil olmayan 
Norveç və İsveçrə) üçün vizadan azad giriş təklif etmək, digər üstün bazarlar üçün isə 
sadələşdirilmiş giriş proseduru tətbiq etmək; 

• ABŞ vətəndaşlarına verilmiş çoxgirişli vizaların etibarlılıq müddətini bir ilədək 
uzatmaq; 

• ASAN vizanı genişləndirmək: ASAN viza əldə etmək hüququna malik ölkələrin 
siyahısını genişləndirmək;
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• Sadələşdirilmiş viza: Turist məqsədli ölkələrin vətəndaşlarının gəlmə zamanı 
sadələşdirilmiş viza almalarına icazə vermək;

• Turist qeydiyyatı: Miqrasiya qeydiyyatı tələblərinə düzgün riayət etməyən turistlərə 
qoyulan giriş qadağalarını (pul cəriməsindən əlavə) ləğv etmək. Əvəzində, həmin 
tələblərə riayət etməyən turistlərə pul cəriməsi tətbiq etmək. Bundan əlavə, qabaqcıl 
beynəlxalq təcrübələrə (məsələn, Böyük Britaniya, BƏƏ, Rusiya, Yaponiya) müvafiq 
olaraq, miqrasiya (giriş) vərəqələri tətbiq etmək – turistlər sərhədi keçərkən həmin 
vərəqələri doldurmalıdırlar. Miqrasiya vərəqələri Azərbaycanda olan turistlərin 
müvəqqəti qeydiyyatı haqqında əlavə elektron ərizələrin tərtib olunması ilə əlaqədar 
mehmanxanaların, hostellərin, icarədarların və turistlərin üzərinə düşən inzibati yükü 
azaldacaq. Bu siyasətin dəyişilməsi, həmçinin, eyni pozuntu ilə əlaqədar həm turistə, 
həm də qəbul edən tərəfə qarşı tətbiq olunan “ikiqat cərimə” təcrübəsini də azaldacaq.

4. Turizm infrastrukturuna giriş və ondan istifadənin təkmilləşdirilməsi

Azərbaycanın mövcud turizm infrastrukturu nisbətən yaxşı təchiz olunub və turistlərin 
cəlb olunması üçün bütün əsas tələbatları ödəyir. Bununla belə, mövcud infrastrukturdan 
istifadə olunması heç də hər zaman effektiv olmur və qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrə 
cavab vermir. Bu vəziyyət Azərbaycanın turizm potensialını məhdudlaşdırmaqla bərabər, 
çox zaman dövlət vəsaitinə əlavə maliyyə təzyiqi göstərir. 

Tövsiyə:

• Milli parklar: Turistləri asan, cəld və rahat girişlə təmin etmək üçün milli parkların 
giriş sistemini yenidən nəzərdən keçirmək, effektiv elektron bilet sistemi, qonaqlar 
üçün ətraflı məlumatlandırma sistemi, lazımi qaydada hazırlanmış marşrutlar və milli 
parkda əylənmək üçün tələb olunan bütün ləvazımatları təmin etmək. Hal-hazırda 
milli parklara giriş çox zaman məhdudlaşdırılır və demək olar ki, düzgün təşkil 
edilmir (bilet sistemi, rezervasiyalar və s.);

• Sərhəd yoxlama məntəqələri (hava limanlarından başqa): Turistlərin ölkəyə daxil 
olması üçün tətbiq edilən inzibati prosedurları və vaxt itkisini əhəmiyyətli dərəcədə 
azaltmaq üçün sərhədlərdə (məsələn, Gürcüstan sərhədində) yoxlama prosedurunu 
müasirləşdirmək və sadələşdirmək;

• Əyləncə fəaliyyətinin stimullaşdırılması: Tematik əyləncə / əyləncə parklarının 
və bu kimi digər məkanların inkişafı istiqamətində tədbirlər görmək, bu məkanların 
investorlar / sponsorlar tərəfindən lazımi qaydada istifadəsini (zallardan, konqres 
mərkəzlərindən, stadionlardan və s.) stimullaşdırmaq. Bu tədbirlər Dövlət-Özəl sektor 
Tərəfdaşlıq (DÖST) formasında icra oluna bilər – bu, dövlət orqanları ilə özəl sektor 
arasında effektiv əməkdaşlığı təmin edir; 

• Hava limanındakı taksilər: Taksi xidmətinin hazırkı səviyyəsi olduqca qeyri-
qənaətbəxşdir və çox zaman Azərbaycana ilk dəfə səfər edən turistlərdə xoşagəlməz 
təəssürat yaradır. Biz hava limanındakı taksilərin turistlər üçün qənaətbəxş və 
təhlükəsiz olması üçün taksi sifarişinə yeni yanaşma tətbiq olunmasını tövsiyə edirik. 
Beynəlxalq təcrübələrə müvafiq olaraq, Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanına 
giriş haqqı aradan qaldırılmalı, sərnişinlərin pulsuz giriş-çıxışı təmin edilməlidir; 

• Regional marşrutlar üçün avtobus stansiyası: Turistlərin Azərbaycanın rayonlarına 
səfər etmələri üçün avtobus marşrut avtobuslardan istifadənin stimullaşdırılması 
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istiqamətində tədbirlər görmək. Bununla əlaqədar, bilet satışı sisteminin, ictimai 
məkanların və avtobus parkının müasirləşdirilməsi bu kimi tədbirlərə misal ola bilər; 

• Əsas regional şose yollarında turist stansiyaları (Salamlama Mərkəzləri): Əsas 
regional şose yollarında uyğun sanitar qovşağı, turist məlumat mərkəzləri və kafelər 
olan yerlərdə turist məntəqələri yaratmaq. Bu məntəqələr müvafiq yerli hökumət 
orqanları və özəl sektor (o cümlədən, fərdi sahibkarlar) arasında DÖST formasında 
təchiz olunmalıdır. 











Nizami küçəsi 90 A, Landmark III


