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NOYABR AYINDA QANUNVERİCİLİYƏ EDİLƏN 

MÜHÜM DƏYİŞİKLİKLƏRİN  

XÜLASƏSİ 

  
Cari buraxılış –VII, 04 dekabr, 2020-ci il 

 
 

LAWELS bloqunun Qanunvericilik yenilikləri buraxılışları Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər və digər yeniliklərin aylıq icmalı üzrə cari və xüsusi 

buraxılışları ehtiva edir. 

 
 

 

Ana səhifə 

 

Bütün buraxılışlar Bizimlə əlaqə 

 

 

 
 

 

 

 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin fəaliyyətinin 

təmin edilməsi haqqında” Fərman imzaladı 

 

05 noyabr 2020-ci il tarixli Fərmanla Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinə (AİH) veriləcək 

şirkətlərin siyahısı təsdiq edilmişdir. Belə ki, ilkin mərhələ olaraq Azərbaycan Respublikasının 06 

noyabr 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, 

“AzerGold” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC və AR NRYTN tabeliyindəki “Bakı 

Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC AİH-in idarəetməsinə verilmişdir. Bundan əlavə, Fərmanla 

AİH-in fəaliyyətinin təşkili və təmin edilməsi xərclərinin maliyələşmə mənbələri müəyyən 

olunmuşdur. 

 

Fərmanla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

https://www.lawels.com/
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2. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq 

Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, 

habelə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan 

qaldırılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncam imzaladı. 

 

06 noyabr 2020-ci il tarixli Sərəncamla 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Ermənistan 

Respublikası silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində 

mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, o cümlədən infrastruktur obyektlərinə, habelə sahibkarlıq fəaliyyəti 

subyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsini və aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədilə 

Dövlət Komissiyası yaradılmış və tərkibi təsdiqlənmişdir. Yaradılmış komissiya 2 ay müddətində 

dəymiş zərərin qiymətləndirməsini həyata keçirməli, zərərin tam aradan qaldırılması üçün tələb 

olunan maliyyə vəsaiti barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 

etməlidir. 

 

Sərəncamla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

3. “Elektron ipoteka və kredit zəmanət” sistemi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik edildi. 

 

Dəyişikliyə əsasən, Əsasnaməyə aşağıdakı məzmunda 6.3.11-ci yarımbənd əlavə olunmuşdur: 

 

6.3.11. investisiya təşviqi sənədi almış və ya cari ildə ixrac təşviqi ödənilmiş sahibkar 

investisiyanın həyata keçirildiyi müvafiq iqtisadi fəaliyyət sahəsi üzrə ayrılan kreditlər üçün 

müraciət etdikdə, müvafiq təsdiqedici sənədlərə dair məlumatlar. 

 

Bu dəyişikliyə əsasən yuxarıdakı yarımbənddə qeyd olunan məlumatlar da sahibkarlıq kreditləri 

üzrə təminatların və faiz subsidiyalarının verilməsi ilə əlaqədar elektron sistemə ötürülməlidir. 

 

Eyni zamanda, bundan sonra sahibkarın nizamnamə kapitalında 25% iştirak payı olan 1) fiziki və 

(və ya) hüquqi şəxslər barədə kredit bürolarında saxlanılan məlumatlar, 2) fiziki şəxslərin 

şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər üzrə məlumatlar, habelə 3) hüquqi şəxslər barədə dövlət 

reyestrindən çıxarış üzrə məlumatlar da elektron sistemə ötürüləcək. Qeyd edək ki, əvvəl bu 

məlumatlar yalnız nizamnamə kapitalında iştirak 25%-dən çox olduqda elektron sistemə daxil 

edilirdi.  

 

Dəyişikliklə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 
 

https://president.az/articles/45635
https://president.az/articles/47589
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4. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş 

ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə bağlı Əlaqələndirmə 

Qərargahının yaradılması haqqında” Sərəncam imzaladı. 

 

24 noyabr 2020-ci il tarixli Sərəncama əsasən, 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanan Bəyanatda 

nəzərdə tutulmuş müddəaların icrasından irəli gələn, habelə Azərbaycan Respublikasının işğaldan 

azad edilmiş ərazilərində sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər təxirəsalınmaz məsələlərin 

həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə Əlaqələndirmə Qərargahı 

yaradılmış və onun tərkibi təsdiq edilmişdir.  

 

Sərəncamla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

5.   Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edildi 

 

Dəyişiklik aşağıdakı iki məsələni əhatə edir:  

▪ Daimi qulluq tələb edən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşağa və ya I dərəcə 

əlilliyi olan şəxsə baxan və onunla birlikdə yaşayan valideynlərdən (o cümlədən övladlığa götürən 

şəxslərdən) birinin (özlərinin istəyi ilə), arvadın (ərin), himayəçinin və ya qəyyumun, arvadın 

(ərin), himayəçinin və ya qəyyumun gəlirlərinin gəlir vergisindən azad olunan hissəsi artırılaraq 

200 manat məbləğində (əvvəl bu məbləğ 100 manat təşkil edirdi) müəyyən edilmişdir;  

▪ Gəlir vergisi üzrə güzəşt tətbiq olunan kateqoriyaya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları 

övladlığa götürən şəxslər də aid edilmişdir. 

 

Dəyişikliklə 102.3-cü maddənin yeni redaksiyası ləğv edilən 102.4.4-cü maddənin müddəalarını da 

əhatə edir. 

 

Ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

6. “Müdafiəçilərə, tərcüməçilərə, mütəxəssislərə və ekspertlərə ödənilməli olan məbləğlərin 

miqdarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarında dəyişiklik 

edildi. 

 

Məlum olduğu kimi, dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə vəkillərə ödənilməli olan 

məbləğlər “Müdafiəçilərə, tərcüməçilərə, mütəxəssislərə və ekspertlərə ödənilməli olan 

məbləğlərin miqdarı haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 1 fevral 

tarixli 31 nömrəli Qərarına əsasən indiyədək yalnız məhkəmə qərarı əsasında ödənilirdi.  Edilmiş 

dəyişikliyə əsasən vəkillərə ödənilməli olan məbləğlərin cinayət prosesini həyata keçirən 

orqanının əsaslandırılmış qərarı əsasında dövlət büdcəsində bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş 

vəsait hesabına Vəkillər Kollegiyası tərəfindən vəkil qurumlarına və fərdi qaydada fəaliyyət 

göstərən vəkillərə ödənilməsi təsbit edilmişdir.  

 

Dəyişikliklə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

https://president.az/articles/47738
https://president.az/articles/47752
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7.    Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti “Aqrar sığorta Qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. 

 

“Aqrar sığorta Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 30 oktyabr tarixli 431 nömrəli Qərarı “Aqrar sığorta haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununun tətbiqi və Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 19 avqust tarixli 809 nömrəli Fərmanının icrasının təmin 

edilməsi məqsədilə qəbul olunmuşdur.  

 

Qərarla təsdiq edilmiş “Aqrar sığorta Qaydaları”na əsasən kənd təsərrüfatı bitkilərinin və bitkiçilik 

məhsullarının sığortası üzrə buğda, arpa, qarğıdalı, kartof, şəkər çuğunduru, portağal, limon, 

naringi, çay, çəltik, tütün, üzüm, fındıq və pambıq, kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası üzrə 1 

yaşdan 7 yaşadək südlük inəklər və camışlar, akvakultura məhsulu kimi balıqlar, o cümlədən 

mayalanmış kürülər, sürfələr və körpə balıqlar aqrar sığorta predmeti hesab olunur. Qaydaların 

tətbiqi ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının bu sahədə üzləşdikləri risklərin azaldılması, 

onlara dəymiş zərərin və itkilərinin aradan qaldırılması, aqrar sektorun investisiya cəlbediciliyinin 

yüksəldilməsi, kənd təsərrüfatı sahəsində sabit biznes mühitinin yaradılması, aqrar sahədə 

sığortanın inkişaf etdirilməsi, o cümlədən bu sahə üzrə dövlət dəstəyi mexanizminin praktiki 

cəhətdən tənzimlənməsi təmin ediləcəkdir. 

 

Qaydalarla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

8. “Dövlət mülkiyyətində olan və ya dövlət vəsaiti hesabına yaradılan tədqiqat 

infrastrukturundan tədqiqatçıların istifadəsi Qaydası” təsdiq edildi. 

 

Nazirlər Kabinetinin 03 noyabr 2020-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş bu Qayda Azərbaycan 

Respublikasında dövlət mülkiyyətində olan və ya dövlət vəsaiti hesabına yaradılan tədqiqat 

infrastrukturundan tədqiqatçıların istifadəsi qaydasını müəyyən edir. Tədqiqat infrastrukturundan 

tədqiqatçıların istifadəsi elmi tədqiqat işlərinin aparılması məqsədilə tədqiqat infrastrukturunun 

qabaqcıl texnoloji avadanlıqlarından istifadəyə razılıq verilməsi və müqavilə əsasında həmin 

avadanlıqlardan tədqiqatçıların istifadəsini nəzərdə tutur.  

 

Qayda ilə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

9. “Vergi və gömrük güzəştlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi Qaydaları” təsdiq 

edildi. 

 

Nazirlər Kabinetinin 3 noyabr 2020-ci il tarixli Qərarı ilə təsdiqlənən bu Qaydalar vergi və gömrük 

sahəsində qüvvədə olan və ya təklif olunan güzəşt və azadolmaların səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsini müəyyən edir. 

 

https://nk.gov.az/az/document/4893/
https://nk.gov.az/az/document/4896/
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Qərarda Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 fevral tarixli 38 nömrəli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “Vergi və gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və azadolmaların dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi metodologiyası və həmin güzəşt və azadolmaların 

reyestrinin aparılması Qaydası”na uyğun olaraq, “Vergi və gömrük sahəsində verilmiş güzəşt və 

azadolmaların Mərkəzləşdirilmiş Elekton Reyestr Sistemi” vasitəsilə məlumatların 

toplanması, vergi və gömrük sahəsində qüvvədə olan və ya təklif olunan güzəşt və 

azadolmaların büdcə, iqtisadi və sosial baxımdan səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və 

nəticələrinin təhlili, qiymətləndirmənin nəticələri əsasında növbəti illər üzrə büdcə-vergi 

siyasətinin əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi və bundan irəli gələrək normativ-hüquqi 

aktların layihələrinin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.  

 

Hazırda Maliyyə Nazirliyinin cəlb etdiyi podratçı tərəfindən vergi və gömrük sahəsində güzəştlərə 

dair “Mərkəzləşdirilmiş Elektron Reyestr Sistemi”nin qurulması və aidiyyəti qurumların həmin 

Sistemə inteqrasiyası ilə bağlı müvafiq işlər yekunlaşmaqdadır. Nəticədə “Mərkəzləşdirilmiş 

Elektron Reyestr Sistemi” formalaşdıqdan sonra bütün müəsissələr, təşkilatlar və ya ictimai 

birliklər tərəfindən güzəştlər üzrə müraciətlərin həmin Sistem vasitəsilə ötürülməsi və 

qiymətləndirilməsi həyata keçiriləcəkdir. 

 

Bu Qərar 2021-ci il 01 yanvar tarixindən qüvvəyə minir. 

 

Qərarla ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 

 

10. “Malların ixrac qeydi ilə satışı Qaydası” təsdiq edildi. 

 

“Malların ixrac qeydi ilə satışı Qaydası” Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunmuş və 

ixrac üçün nəzərdə tutulan məhsulların istehsalçısı ilə qeyri-neft məhsullarının ixracatı sahəsində 

təcrübəsi olan peşəkar ixracatçılar arasında əməkdaşlığın şərtlərini müəyyən edir və işgüzar 

münasibətlərini tənzimləyir. 

 

“Malların ixrac qeydi ilə satışı Qaydası”nda: 

 

▪ ixrac qeydi ilə satış həyata keçirən şəxsə (istehsalçıya) dair tələblər; 

▪ ixrac qeydi ilə alınan malların ixracını həyata keçirən şəxsə (ixracatçıya) dair tələblər; 

▪ malların ixrac qeydi ilə satışına aid edilməyən şəxslər və əməliyyatlara nəzarət; 

▪ ixrac qeydi ilə malların ixracının həyata keçirilməsi prosesinə nəzarət tədbirləri öz əksini 

tapır. 

 

Bu imkandan yararlanmaq üçün istehsalçı və ixrac qeydi ilə alınan malların ixracını həyata keçirən 

şəxs (ixracatçı) Qaydada onlar üçün müəyyən edilmiş tələblərə cavab verməlidirlər. 

 

Qaydanın 3-cü hissəsində müəyyən edilmiş şəxslər və əməliyyatlar istisna olmaqla, Qayda ölkə 

ərazisində qeyri-neft məhsulları istehsal edən bütün istehsalçılara və ixracatçılara şamil olunur. 

https://nk.gov.az/az/document/4897/
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İstehsalçı ixrac üçün nəzərdə tutulan məhsulu ixracatçıya təqdim edərkən Vergi Məcəlləsinin 

165.1.9-cu maddəsinə müvafiq olaraq ƏDV-yə (0) dərəcə ilə cəlb olunur. 

 

Bu mexanizm ixracatçının ixrac edəcəyi malların alışına görə ödəməli olduğu ƏDV-nin məbləği 

qədər dövriyyə vəsaitinə qənaət etməsinə şərait yaradır və inzibatçılıq yükünü azaldır. 

 

Qayda ilə ətraflı olaraq burada tanış ola bilərsiniz. 
 

https://nk.gov.az/az/document/4911/

