
Asan imza yenilənmişdir

Asan imza (gücləndirilmiş mobil imza
xidməti) www.azexport.az portal ilə
birləşdirilmişdir. Bu yenilik öz məhsul
və xidmətlərini www.azexport.az
internet saytında qeydiyyatdan
keçirmək istəyən iş adamları üçün
geniş imkanlar yaradır. Asan imza
sahibləri bu səhifədən əlavə

qeydiyyatdan keçmədən istifadə edə

biləcəklər.

Elektron imza və elektron
sənədləşmə haqqında Qanuna
dəyişikliklər edilmişdir

Dəyişikliyə əsasən, elektron imza
sertifikatı, həmçinin, şəxsiyyət
vəsiqəsinin fərdiləşdirilməsi zamanı
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
sertifikat sorğusu əsasında da verilə
bilər (dəyişiklikdən əvvəl elektron imza
sertifikatı yalnız yazılı müqavilə
əsasında verilə bilərdi).

Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik
edilmişdir

Dəyişiklik qiymətli kağızlar sahəsində

törədilən cinayətlərin daha dəqiq
təhrifini verir. Qiymətli kağızların

emissiya prospektinə (informasiya
memorandumuna) bilə-bilə yanlış,
yaxud təhrif edilmiş məlumatların
daxil edilməsi, həmçinin bilə-bilə
yanlış, yaxud təhrif edilmiş
məlumatları özündə əks etdirən
emissiya prospektinin (informasiya
memorandumunun) təsdiq edilməsi və

ya bilə-bilə yanlış, yaxud təhrif edilmiş
məlumatları özündə əks etdirən
qiymətli kağızların emissiyası və ya
kütləvi təklifinin yekunları haqqında
hesabatın təsdiq edilməsi xeyli
miqdarda ziyan vurduqda cinayət
məsuliyyətinə cəlb olunur.

Azərbaycan Respublikasının
rezident və qeyri-rezidentlərinin
xarici valyuta əməliyyatlarının
aparılması Qaydaları təsdiq
edilmişdir

Qaydalara əsasən, qabaqcadan ödəniş
aparıldıqda banka ödənişin təyinatını,
şərtlərini və məbləğini əks etdirən
sənəd təqdim edilir. Bu zaman ödənişin
aparıldığı gündən 180 (yüz səksən) gün
müddətində malların ölkəyə idxalını
təsdiq edən gömrük bəyannaməsi və ya
idxal olunan xidmətlərin göstərilməsini
təsdiq edən sənəd banka təqdim
olunmalıdır.
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Burada əks olunan məlumatlarla bağlı hər hansı 
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informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri 

daşıyır və hərtərəfli hüquqi analiz təşkil etmir. 

Məlumatların dəqiqliyinə və tamlığına dair heç 

bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir nəticəyə gəlib 

onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən) əvvəl 

oxucular öz spesifik məsələləri üzrə 

mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. 

Oxucuların bu xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb 

hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq etmələrinə

və ya hər hansı vacib məqamı nəzərdən 

qaçırmalarına görə biz heç bir məsuliyyət 

daşımırıq.
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Əks halda, şirkət ödənilmiş məbləğin 20-30 %
məbləğində cərimələnəcək.

Milli yol xəritələrinin təsdiq edilməsi barədə
Prezident Fərmanı

35-ci buraxılışımızda deyildiyi kimi, qeyri-neft sektoru
iqtisadi siyasətin əsas istiqamətidir. Bunu nəzərə

alaraq, Prezident tərəfindən aşağıdakı strateji yol
xəritələri təsdiqlənmişdir:

1) Logistika və ticarətin inkişafına dair
strateji yol xəritəsi

Strateji yol xəritəsinin əsas məqsədi ölkəni regionda
infrastrukturun inkişafı vasitəsi ilə logistika və ticarət
sərmayələri perspektivi baxımından 2025-ci ilədək
daha cəlbedici etməkdir.

Bu məqsədə çatmaq üçün 2016-2025-ci illər üçün 3
istiqamət müəyyənləşdirilmişdir:

- Azərbaycan üzrə gedən ticarət dövriyyəsinin
qaldırılması üçün əlverişli mühitin yaradılması;

- logistika və ticarət məqsədlərinin yeridilməsi
üçün mexanizmin yaradılması;

- tranzit ticarətdən daha artıq əlavə dəyərin əldə

edilməsi.

Sənədə əsasən, dəniz üzrə daşınmada Azərbaycanın
hissəsinin artırılması planlaşdırılır:

- Orta Asiya və Qara dəniz marşrutu üzrə 40%;

- Orta Asiya və Avropa marşrutu üzrə 25%;

- Çin və Avropa marşrutu üzrə 3%;

- Rusiya və İran marşrutu üzrə 40%;

- İran və Qara dəniz marşrutu üzrə 25%.

2) Telekommunikasiya və informasiya
texnologiyalarının inkişafına dair strateji yol
xəritəsi

Strateji yol xəritəsinin əsas məqsədi dövlət sektorunun
effektiv fəaliyyətinin təmin edilməsi, iqtisadiyyatın
elektronlaşdırılması və İKT sektorunun potensialının
artırılması üçün İKT infrastrukturunun inkişafını
təmin etməkdir. Əlavə olaraq, strateji məqsədlər
aşağıdakıları əhatə edir:

- İKT strukturunun və idarəçiliyin dövlət

nəzarətinin inkişaf etdirilməsi vasitəsi ilə
təkmilləşdirilməsi;

- genişzolaqlı internet xidmətlərinin əhatəsinin
İKT tətbiqi məqsədi ilə genişləndirilməsi;

Bundan əlavə, telekommunikasiya bazarını
tənzimləyəcək, bazarın inkişafına, bazar iştirakçılarının
sayının müəyyənləşdirilməsinə nəzarət edəcək və

aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirəcək orqanın
yaradılması nəzərdə tutulur

- lisenziyaların verilməsi;

- milli tezlik spektrinin şəffaf bölüşdürülməsi;

- bazar iştirakçılarına ədədi mənbələrin təyin
edilməsi;

- operatorlar arasında nömrələrin çatdırılması.
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