
“Tikinti və infrastruktur
obyektləri ilə əlaqədar investisiya
layihələrinin xüsusi maliyyələşmə

əsasında həyata keçirilməsi
haqqında” Qanunun tətbiqi
barədə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən “Tikinti və infrastruktur
obyektləri ilə əlaqədar investisiya
layihələrinin xüsusi maliyyələşmə

əsasında həyata keçirilməsi haqqında”
Qanunun tətbiqinə dair fərman
imzalamışdır. Həmin fərmana əsasən,
Nazirlər Kabinetinə müvafiq
qanunvericilik aktlarının yeni qəbul
edilmiş Qanuna uyğunlaşdırılması
tapşırılmışdır. Dördüncü
buraxılışımızda qeyd etdiyimiz kimi,
adıçəkilən Qanun, layihə

maliyəşdirilməsinin yeni forması olan
“Tik-İdarə et-Təhvil ver” (“TET”)
modelini təklif edir, hansina ki uyğun
olaraq investorlar tikinti və

infrastruktur layihələr çərçivəsində

qoyduqları sərmayələri sifarişçilər və ya
müvafiq dövlət orqanlarına təqdim
etdikləri mal və xidmətlərin
satınalınması yolu ilə geri qaytara
biləcəklər.

İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzinin
yaradılması və fəaliyyətinin
təmin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı

Dünyada cərəyan edən iqtisadi hadisələr
islahatların genişləndirilməsi, yeni
konseptual yanaşmaların tətbiq
edilməsi və mövcud olan iqdisadi
potensialın daha da məqsədəuyğun
istifadəsini tələb edir. Odur ki, iqdisadi
islahatların əhatəsini genişləndirmək və

bu sahədə effektivliyin artırılmasını
təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti tərəfindən
İqtisadi İslahatların Təhlili və

Kommunikasiya Mərkəzi (“Mərkəz”)
yaradılmışdır. Mərkəz publik hüquqi
şəxs olaraq mikro- və makroiqtisadi
səviyyədə araşdırma və təhlilin
aparılması, həmin araşdırmalara əsasən
təkliflərin irəli sürülməsi, yaxın və uzaq
gələcək üçün proqnozların hazırlanması
və müvafiq dövlət qurumlarına həmin
proqnozların çatdırılması kimi
funksiyaları həyata keçirəcəkdir.
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Buraxılışın əsas xəbərləri:

• “Tikinti və infrastruktur 
obyektləri ilə əlaqədar investisiya 
layihələrinin xüsusi maliyyələşmə

əsasında həyata keçirilməsi 
haqqında” Qanunun tətbiqi 
barədəAzərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

• İqtisadi İslahatların Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzinin 
yaradılması və fəaliyyətinin təmin 
edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı

• İnvestisiya təşviqi sənədini almış 
hüquqi şəxslərə və fərdi 
sahibkarlara texnikanın, 
texnoloji avadanlıqların və
qurğuların idxalı üçün 
təsdiqedici sənədin verilməsi 
Qaydası

• Yeni və köhnə lisenziyalaşma 
qaydalarının müqayisəli təhlili
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İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi
şəxslərə və fərdi sahibkarlara texnikanın,
texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı
üçün təsdiqedici sənədin verilməsi Qaydası

Təsdiqedici sənəd sahibkara “Gömrük tarifi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu ilə nəzərdə tutulan
güzəştlərdən istifadə etmək hüququ verir. Təsdiqedici
sənədin verilməsi üzrə inzibati icraat, bu Qaydanın
tələbləri nəzərə alınmaqla, “Lisenziyalar və icazələr
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
uyğun olaraq aparılır. Təsdiqedici sənədi almaq üçün
sahibkar Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat
Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edir. Ərizəçi ərizə ilə
birlikdə, “Lisenziyalar və icazələr haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununda qeyd edilən
sənədlərlə yanaşı idxalı nəzərdə tutulan texnikanın,
texnoloji avadanlıqların və qurğuların siyahısını
(siyahıda idxalı nəzərdə tutulan texnikanın, texnoloji
avadanlıqların və qurğuların ABŞ dolları ilə dəyəri,
xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN)
üzrə kodu, adı, XİFMN-də göstərilən ölçü vahidində

miqdarı göstərilməlidir); idxalı nəzərdə tutulan
texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların
alınması ilə bağlı müqavilənin surətini və investisiya
təşviqi sənədinin surətini də təqdim edilməlidir.
Nazirlik təqdim olunmuş ərizəyə (ona əlavə edilmiş
sənədlərlə birlikdə), onun qeydiyyata alındığı tarixdən
ən geci 7 iş günü müddətində baxır. Daxil olmuş ərizədə

və ona əlavə olunmuş sənədlərdə çatışmazlıqlar olduğu
halda ərizəçi bu barədə məlumatlandırılır və onlar
aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən Nazirliyə müraciət
edir. Adıçəkilən Qaydalar “Lisenziyalar və icazələr
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə
birgə 1 iyun 2016-cı il tarixində qüvvəyə minəcəkdir.

Yeni və köhnə lisenziyalaşma qaydalarının
müqayisəli təhlili

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan
Respublikasının yeni Qanunu 1 iyun 2016-cı il
tarixində qüvvəyə minəcəkdir. Yeni qəbul edilmiş
qanunun məqsədi lisenziyalaşdırma prosesini
asanlaşdırmaq yolu ilə sahibkarlıq fəaliyyətini
genişləndirilməsi üçün əlverişli mühitin
yaradılmasıdır.

Yeni qanun lisenziya alınma qaydalarının qaranlıq
qalan məqamlarına işıq salmaqla yanaşı, xüsusi razılıq
tələb edən fəaliyyət növlərinin siyahısını, lisenziya
vermək səlahiyyətinə malik olan dövlət orqanlarının
siyahısını və onların səlahiyyətlərini, xüsusi razılığın
(lisenziyanın) alınma, yenilənmə və ləğv edilmə

qaydalarını, lisenziyaların qüvvədə olma müddətlərini, 

həmçinin yuxarıda qeyd edilən hərəkətlərin həyata
keçirilməsi üçün müvafiq dövlət rüsumlarını
müəyyənləşdirir. Köhnə lisenziyalaşma qaydaları
qanunvericiliyin bu vacib aspektini ancaq səthi şəkildə

tənzimədiyi halda, yeni qəbul edilmiş qanun, Lisenziya
və İcazələrin alınması prosesini xeyli asanlaşdırır, bu
məqsədlə də Elektron Portalı və Lisenziya və İcazələr
üçün Vahid Reyestrini təqdim edir.

Yeni qanuna uyğun olaraq, lisenziyalaşma qaydaları
aşağıdakı dövlət nəzarət prinsiplərinə əsaslanır:

• “bir pəncərə” prinsipi;

• Lisenziyaların verilməsi, dayandırılması, 
yenilənməsi və ləğv edilməsi proseslərində “susmaq –
razılıq əlamətidir” prinsipinin tətbiq edilməsi (müvafiq
dövlət orqanı ərizəçinin müraciətinə qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş müddət ərzində cavab vermədiyi
halda, həmin ərizə qəbul edilmiş hesab edilməli və yeni
lisenziya və ya icazə barədə məlumat avtomatik olaraq
Lisenziya və İcazələr üçün Vahid Reyestrə daxil
edilməlidir);

• Lisenziya və icazələrin verildiyi halda dövlət, 
cəmiyyət və sahibkarların maraqları arasında
mütənasiblik prinsipinin qorunması (bazar 
iqtisadiyyatı çərçivəsində rəqabətliyin təmin edilməsi
üçün);

• Tənzimləyici orqanın təhlili (təhlil lisenziya və

icazələrin təqdim edildiyi dövlət orqanı tərəfindən
aparılır və bu sahə üzrə yeni qanunvericiliyin
sahibkarlıq fəaliyyətinə necə təsir etdiyini öyrənir)

Yeni qanunun daha bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, 
köhnədən fərqli olaraq, yeni qanunda “icazə” 
termininin açıqlaması verilmişdir. Köhnə qanunvericik
aktı anlayış baxımından lisenziyaya yaxın olan
ünsurların tənzimlənmə qaydalarının əsasını qoysa da, 
icazələr üçün tam və dolğun anlayış verilməmişdir. Bu 
boşluq yeni qanunda aradan qaldırılmış və “icazə” 
müəyyən sahibkarlıq fəaliyyət növlərini həyata
keçirmək məqsədi ilə müvafiq dövlət orqanı tərəfindən
verilən rəsmi sənəd kimi müəyyən edilmişdir.Yeni
qanun ilə icazə tələb edən 87 növ sahibkarlıq fəaliyyəti
növü müəyyənləşdirilmişdir.

Bundan əlavə, lisenziya və icazələrin verilmə proseduru
da dəyişdirilmişdir. Odur ki, köhnə qaydalardan fərqli
olaraq, 1 iyun 2016-cı il tarixində qüvvəyə minəcək
qanun müraciətlərin lisenziyalaşmaya dair bütün
prosedurları (lisenziyaların və onların dublikatlarının
alınması, onlara dəyişikliklərin edilməsi, yenilənməsi, 
dayandırılması, bərpası, ləğvi və s.) həyata keçirəcək
Lisenziya və İcazələr üçün Elektron Portal vasitəsi ilə
həyata keçirilməsi qaydasını müəyyən edir. 
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Lisenziyalar 10 iş günü, icazələr isə 7 iş günü ərzində

veriləcəkdir. Daha bir yenilik ondan ibarətdir ki, 
müraciətdə hər hansı bir çatışmazlıq olduğu halda
ərizəçi 10 iş günü ərzində onu aradan qaldırıb yenidən
müraciət etmək hüququna malikdir. Yeni qaydalara
əsasən, Lisenziyalar müddətsiz veriləcəkdir. Yeni
qaydaların qüvvəyə minməsindən öncə verilən
lisenziyalar öz qüvvəsini lisenziyada qeyd edilmiş
müddət ərzində qoruyur, lakin həmin lisenziyalar
müddət bitdikdən sonra yeni qaydalara uyğun olaraq
yenilənə bilərlər.

Nəticə etibarı ilə, Qanun lisenziya tələb edən fəaliyyət
növlərinin siyahısını 58-dən 29-a endirir (milli
təhlükəsizlik ilə əlaqəli fəaliyyət növləri daxil olmaqla).

“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Qanununun tətbiqi
barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 mart 
2016-cı il tarixli Fərmanına əsaən,  Nazirlər Kabinetinə

aşağıdakılar tapşırılmışdır:

• Azərbaycan Respublikası qanunlarının və

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının
“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğunlaşdırılması ilə bağlı
təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin - iki ay müddətində; 

• “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi ilə
bağlı təkliflərini hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etsin - on beş gün müddətində;

• həmin Qanunun pozulmasına görə inzibati
məsuliyyət müəyyən edən qanun layihəsini hazırlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin
- bir ay müddətində;

• beynəlxalq təşkilatların və beynəlxalq səviyyədə

tanınmış təşkilatların verdikləri və Azərbaycan
Respublikasında tanınan icazələrin siyahısını və

onların Azərbaycan Respublikasında tanınması
qaydasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə
razılaşdırmaqla təsdiq etsin - bir ay müddətində;

• verildiyi, dayandırıldığı, bərpa və ya ləğv edildiyi
barədə vergi orqanlarına məlumat göndərilməli olan
icazələrin siyahısını müəyyən edib Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin - bir ay 
müddətində;

• lisenziya blanklarının və əlavələrinin formasını, 
habelə lisenziya blanklarının və əlavələrinin
hazırlanmasına sifarişin verilməsi, onların bölgüsünün

həyata keçirilməsi, blanklardan istifadənin uçotunun
və hesabatının aparılması qaydasını müəyyən edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin - bir ay müddətində;

• lisenziyaların və icazələrin vahid reyestrinin
aparılması qaydasını müəyyən edib Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat versin - bir ay 
müddətində;

• Qanundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

Həmçinin, fərman lisenziya və icazələrin verilməsi ilə
bağlı müəyyən hərəkətlərin həyata keçirilməsi üçün
müvafiq dövlət orqanlarını müəyyənləşdirir.
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