
Yeni Lisenziyalaşdırma
qaydaları

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 21 dekabr 2015-ci il
tarixli Fərmanı ilə yeni
Lisenziyalaşdırma Qaydaları təsdiq
edilmişdir.

• Əgər əvvəlki lizenziyalaşdırma
qaydalarına əsasən fəaliyyət
növündən asılı olaraq verilən
lisenziyaların maksimal müddəti 5
il idisə, hazırki qaydalara əsasən
lisenziyalar müddətsiz verilir.

• Dövlət təhlükəsizliyindən irəli
gələn hallarla əlaqədar fəaliyyət
növləri istisna olmaqla, sahibkarlıq
fəaliyyətinin lisenziya tələb olunan
bütün növləri üzrə lisenziyaların
verilməsi Azərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyat və

Sənaye Nazirliyinə həvalə
edilmişdir.

• Lisenziyaların verilməsi,
dayandırılması və ya ləğvi

“ASAN xidmət” mərkəzləri və

“Elektron lisenziya” portalı
vasitəsilə həyata keçiriləcəkdir.

• Lisenziya şərtlərinə riayət
edilməsi müvafiq dövlət nəzarəti
orqanı tərəfindən aparılacaqdır.
Nəzarət orqanı lisenziya sahibinin
Nazirlik tərəfindən verilən
lisenziyada göstərilən fəaliyyəti
həyata keçirərkən Azərbaycan
Respublikası qanunlarının
tələblərinə və Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin
təsdiq etdiyi əlavə şərtlərə riayət
etməməsi hallarını aşkar etdikdə

lisenziyanın dayandırılması üçün
Nazirliyə əsaslandırılmış təqdimat
göndərir.

• Lisenziya tələb edən fəaliyyət
növlərinin sayı və lizensyaya görə

dövlət rüsumunun məbləği
azaldılmışdır;

• Naxçıvan Muxtar Respublikasının
ərazisində verilən lisenziyaların
sayı azaldılmışdır.
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Yeni qaydalar həmçinin lisenziyaların
dayandırılması və ləğvinin əsasları və

qaydalarının müəyyən edir. Dövlət
təhlükəsizliyindən irəli gələn fəaliyyət növləri və

həmin fəaliyyətlər üzrə müvafiq lizensiyaları
vermək hüququna malik olan dövlət
orqanlarının siyahısı da yeni Qaydalarda öz
əksini tapmışdır.
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