
Yeni İnzibati xətalar məcəlləsi
qəbul edilmişdir

Yeni İnzibati xətalar məcəlləsi 1 mart

2016-cı il tarixindən qüvvəyə

minəcəkdir.

Məcəlləyə uyğun olaraq hüquqi

şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyətinə aid ola

biləcək aşağıdakı yeniliklər edilmişdir.

1. Hüquqi şəxslər (xarici hüquqi

şəxslərin Azərbaycan

Respublikasındakı filial və

nümayəndəlikləri daxil olmaqla)

ancaq məhkəmə qərarına əsasən

inzibati məsuliyyətə cəlb oluna

bilərlər

2. Hüquqi şəxslər (xarici hüquqi

şəxslərin Azərbaycan

Respublikasındakı filial və

nümayəndəlikləri daxil olmaqla)

aşağıdakı şəxslərin qeyri-qanuni

hərəkətlərinə görə inzibati

məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər:

 Hüquqi şəxsi təmsil etmək

səlahiyyətinə malik olan şəxslər

 Hüquqi şəxsin adından qərar

vermək səlahiyyətinə malik olan

şəxslər və ya hüquqi şəxsin

Azərbaycandaki fəaliyyətinə

nəzarət etmək hüququna malik

olan şəxslər

 Yuxarıda qeyd edilən səlahiyyətli

şəxslər lazımi qaydada nəzarəti

həyata keçirmədiklərinin nəticəsi

olaraq hüquqi şəxsin işçiləri

tərəfindən törədilən inzibati

xətalar

1. Hüquqi şəxslərin inzibati

məsuliyyətə cəlb edilməsi inzibati

xətanı törətmiş müvafiq fiziki

şəxsləri məsuliyyətdən azad

etmir.

2. İnzibati xətanın tətbiq edilməsi

barədə məhkəmə qərarının tam

yerinə yetirilməsi və ya ləğv

edilməsidək hüquqi şəxsin

könüllü şəkildə yenidən təşkil

edilə və ya ləğv edilə bilməz

Yeni Məcəllənin qəbul edilməsi ilə bəzi

xətalara görə inzibati cərimələr

əhəmiyyətli dərəcədə artırılmışdır. Belə

ki, əgər əvvəllər qeyri-qanuni biznes

fəaliyyətinə görə cərimə 160 manatadək

təşkil edirdisə, 1 mart tarixindən

cərimənin miqdarı dəymiş zərərin
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2-4 dəfə artıq miqdarını təşkil edəcək. Saxta
müflisləşməyə görə cərimə səlahiyyətli şəxslər üçün
2000 manatadək, hüquqi şəxslər üçün isə 10000-
12000 manat miqdarınadək artırılmışdır (əvvəlki
İnzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq cərimənin
miqdarı müvafiq olaraq 55-70 manat, 110-200
manat təşkil edirdi).

Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi

1 mart 2016-cı il tarixindən qüvvəyə minən Qeyri-
neft məhsullarının ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə

tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı Azərbaycan Respublikasının
ərazisində qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul
olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
ixrac təşviqinin ödənilməsi, həmçinin 2016-2020-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan
qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi
istiqamətində əlavə tədbirlərin həyata
keçirilməsi məqsədi ilə qəbul edilmişdir.

Ödəniləcək ixrac təşviqinin baza məbləği ixrac
əməliyyatlarına görə faktiki ixrac olunmuş malın
ixrac gömrük bəyannaməsində nəzərdə tutulan
gömrük dəyərinin 3 (üç) faizini təşkil edir.

Fərman 31 dekabr 2020-ci ilədək qüvvədə olacaq.

Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə
əlaqədar investisiya layihələrinin xüsusi
maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi
haqqında Qanun layihəsi

Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar
investisiya layihələrinin xüsusi
maliyyələşmə əsasında həyata keçirilməsi haqqında
Qanun layihəsi (bundan sonra “Qanun layihəsi”)
Milli Məclis tərəfindən birinci oxunuşda qəbul
olunmuşdur. Qanun layihəsinə uyğun olaraq "Tik-
idarə et- təhvil ver" modeli (bundan sonra "TİT"
modeli) tikinti və infrastruktur obyektləri ilə
əlaqədar investisiya layihələrinin investisiya
xərclərinin (əldə ediləcək gəlir də daxil olmaqla)
investora, onun istehsal etdiyi mal və xidmətlərin
istehlakçılar və ya səlahiyyətli orqan tərəfindən
müqaviləyə uyğun olaraq satınalma yolu ilə
ödəniləcək.

TİT modeli müqaviləyə uyğun olaraq körpülərin,
tunellərin, su anbarlarının, sutəmizləmə

qurğularının, həmçinin kanalizasiya xətlərinin,

habelə təhsil, sağlamlıq, mədəniyyət, turizm və s.
sahələrdə ictimai cəhətdən vacib tikinti və

infrastruktur obyektlərinin inşası, cari və əsaslı
təmiri, yenidən qurulması, bərpası, idarə edilməsi
və təhvil verilməsi üçün nəzərdə tutulub. TİT
müqavilələrinin maksimal müddəti 49 il təşkil edə

bilər.

Dövlət tərəfindən təmin edilən maddi dəstəkdən
başqa, TİT modeli altında layihələrin qəbul
edilməsinin digər müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki,
investor həyata keçirdiyi fəaliyyətlə bağlı dövlət
rüsumlarından və yığımlardan azaddır.

Banklar haqqında qanun və Azərbaycan
Respublikasinin Mərkəzi bankı haqqinda
qanuna əlavələr

PwC Azərbaycan Times buraxılışının 3 saylı fevral
2016-cı il tarixli buraxılışından oxucularımızın
xatırladığı kimi, Prezidentin 3 fevral 2016-cı il
tarixli fərmanına əsasən maliyyə bazarının effektiv
fəaliyyəti və stabilliyini, kreditorlar, sığortaçılar,
investorlar və maliyyə bazarının digər
iştirakçılarının hüquq və maraqlarının müdafiəsinin
təmin edilməsi məqsədi ilə yeni publik şəxs -
Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası (MBNP)
yaradılmışdır. Banklar, bank olmayan kredit
təşkilatları, sığorta kredit təşkilatları, investisiya
fondları və maliyyə bazarının digər iştirakçıları
üzərində maliyyə yoxlaması və monitorinqinin
keçirilməsi məqsədi ilə MBNP-ya funksiyalar və

səlahiyyətlər verilmişdir.

Beləliklə, Banklar haqqında qanuna və Azərbaycan
Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında qanuna
Mərkəzi Bankın bir sıra funksiya və səlahiyyətlərinin
MBNP-yə ötürülməsini, birlikdə həyata
keçirilməsini əks etdirən müvafiq dəyişikliklər
edilmişdir. Adı çəkilən səlahiyyətlər əsasən bank
lisenziyalarının verilməsi, ləğv edilməsi, banklar
tərəfindən illik maliyyə hesabatlarının təqdim
edilməsi, bankların audit fəaliyyəti, bank olmayan
kredit təşkilatlarında nağd əməliyyatların həyata
keçirilməsi ilə bağlıdır.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
haqqında qanuna edilən dəyişikliklərə əsasən
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının
statusu dəyişdirilərək dövlət qurumundan publik
hüquqi şəxs formasına keçirilir. Bu dəyişiklik
dövlətin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankının fəaliyyəti və öhdəlikləri üzrə məsuliyyətini
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nizamnamə kapitalında olan dövlət səhmlərinin
məbləğınə mütənasib olaraq məhdudlaşdırır (publik
hüquqi şəxslər barədə daha ətraflı məlumat üçün PwC
Azərbaycan Times-ın fevral 2016-cı il tarixli 3 saylı
buraxılışına nəzər yetirin).

Prezidentin Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında fərmanına
dəyişikliklər

Dəyişikliklərə əsasən, əgər müfəttiş sahibkarın
hüquqlarını pozmamış və hüquq çərçivəsində

davranmışdırsa, sahibkar müfəttişi emal və istehsal
müəssisələri, anbar, satış sahələri və xidmət
vasitələrinin yoxlamasından uzaqlaşdıra bilməz.

Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi
haqqında Əsasnaməyə dəyişiklik

Dəyişikliklərə əsasən, Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq
siyahısına daxil edilmiş vergidən yayınmaya görə

inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuş şəxslərin ölkədən
çıxışına qadağa qoyulmuşdur.

Azərbaycan yay vaxtına keçiddən imtina 
etmişdir

Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası qış 
vaxtından yay vaxtına keçidin Azərbaycana heç bir 
iqtisadi mənfəət gətirmədiyi, hətta tibbi-psixoloji və

ictimai-mənəvi cəhətdən insanlara əks təsir göstərdiyi 
barədə bəyanat vermişdir. Akademiyanın rəyini nəzərə

alaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yay 
vaxtına keçiddən imtina etmək barədə qərar qəbul 
etmişdir.
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