
“Ələt azad iqtisadi zonası
haqqında” Azərbaycan
Respublikasinin Qanunu

Milli Məclis Qanun layihəsini
üçüncü oxunuşda qəbul edib.
Qanuna əsasən, Azad Zona
səlahiyyətli qurumu, Azad Zona
inzibati müəssisələri, Azad Zona
hüquqi şəxsləri və onların işçiləri,
həmçinin Azad Zona rezidentləri
Azad Zonada fəaliyyətlərinə aid olan
bütün vergilərdən azaddırlar.
Həmçinin, Azad Zonaya idxal edilən
mallara, işlərə, xidmətlərə görə

gömrük rüsumları və vergilər
ödənilmir. Azad Zonada fəaliyyət
göstərmək hüququ əldə etmiş Azad
Zona hüquqi şəxslərinə hər hansı
milliləşdirmə, müsadirə tədbirləri və

ya özəl mülkiyyətə aid hər hansı
digər məhdudiyyət tətbiq edilə
bilməz. Mübahisələrin həlli
qismində isə Azad Zona səlahiyyətli
qurumu aşağıdakılardan bir və ya
bir neçəsini yaradılmasını təmin
edəcək:

• Arbitraj mərkəzi;

• Mübahisələrin digər həlli
qurumu.

“Gömrük sərhədindən keçirilən
malların və nəqliyyat
vasitələrinin bəyan edilməsi
Qaydaları”nda dəyişiklik
edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər
Kabinetinin Qərarı

Dəyişikliklərlə, gömrük ərazisinə

daxil olması nəzərdə tutulan
nəqliyyat vasitəsinə görə məsul şəxs
aşağıdakı məlumatları kağız
üzərində yazılı və ya elektron
formalarda gömrük orqanlarına
əvvəlcədən təqdim etməlidir.

• nəqliyyat vasitəsinin gömrük
ərazisinə gözlənilən daxilolma vaxtı;

• nəqliyyat vasitəsinin hərəkət
istiqamətləri və marşrutları;

• nəqliyyat vasitəsinin heyəti və

sərnişinləri;

• təyinatından və gətirilmə

məqsədlərindən asılı olmayaraq,
gömrük ərazisində boşaldılacaq yük;
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• mövcud olduqda, gömrük ərazisində

boşaldılması nəzərdə tutulmayan yük;

• nəqliyyat vasitəsinin daxil olacağı gömrük
sahəsi.

İnzibati Xətalar Məcəlləsində
dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Dəyişikliklərlə, Məcəlləyə sığortaedən
tərəfindən işsizlikdən sığorta haqqında
qanunvericiliyin pozulmasına görə inzibati
tənbehin müəyyən edilməsi barədə yeni
maddə əlavə edilib. Həmin maddəyə əsasən,
aşağıdakı inzibati xətalara yol verən
sığortaedən fiziki şəxslər yüz manat
məbləğində, vəzifəli şəxslər iki yüz manat
məbləğində, hüquqi şəxslər dörd yüz manat
məbləğində cərimə ediləcək:

• sığortaedən kimi sığortaçıda qeydiyyata
durmamasına;

• işçiləri işsizlikdən sığorta
etdirməməsinə;

• “İşsizlikdən sığorta haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
müəyyən edilmiş qaydada, məbləğdə və

vaxtda sığorta haqqını sığortaçıya
ödəməməsinə;

• Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinin 77-ci maddəsinin birinci
hissəsinə uyğun olaraq işçiyə xəbərdarlıq
edildiyi gündən 5 gün müddətində həmin
işçinin peşəsi, ixtisası və əməkhaqqı barədə

sığortaçıya rəsmi məlumat verməməsinə;

• sığorta haqqının hesablanmasına və

ödənilməsinə, sığorta ödənişinin təyin
edilməsinə əsas olan məlumatları sığortaçıya
(elektron və ya kağız daşıyıcıda) təqdim
etməməsinə;

• Azərbaycan Respublikasının Mülki
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda
özünün yenidən təşkil olunması və ya ləğv
edilməsi barədə sığortaçıya məlumat

verməməsinə;

• sığorta haqqının hesablanmasının və

köçürülməsinin uçotunu düzgün
aparmamasına və bu barədə sığortaçıya
hesabatı təqdim etməməsinə, sığorta ödənişi
üçün əsas olan sənədlərin və məlumatların
qorunub saxlanılmasını təmin etməməsinə

görə.
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