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• 14 iyun 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikasının “İnzibati Xətalar Məcəlləsi”nə
dəyişikliklər edilmişdir.

• Minimum aylıq əmək haqqının artırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 18 iyun 2019-cu il tarixli Sərəncam qəbul edilmişdir.

• “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa dəyişiklik olunması ilə bağlı Qanun qəbul edilmişdir.

• 24 may 2019-cu il tarixində “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Bank olmayan kredit
təşkilatları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi
barədəQanun qəbul edilmişdir.

• 27 may 2019-cu il tarixində “İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və
coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsi sahəsində göstərilən xidmətlərin siyahısı və
həmin xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə
ödəniləcək haqların məbləğləri” təsdiq edilmişdir.

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 29 may tarixli Fərmanına əsasən
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin rəqabət qabiliyyətli istehsalının
stimullaşdırılması məqsədilə daxili bazar araşdırmalarına dövlət dəstəyi göstərilməsi
Qaydası təsdiq edilmişdir.
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14 iyun 2019-cu il tarixindəAzərbaycan Respublikasının “İnzibati Xətalar Məcəlləsi”nədəyişikliklər edilmişdir.

Dəyişikliklərə əsasən “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun olaraq mühasibat uçotunun

aparılmamasına görə şirkətin vəzifəli şəxslərinə üç yüz manatdan dörd yüz manatadək məbləğdə inzibati cərimə tətbiq olunur. Şirkətin

rəhbərliyinin bu cür xətasına görə şirkətin (hüquqi şəxs) özünə isə daha yüksək, bir min beş yüz manatdan iki min manatadək cərimə tətbiq

olunacaq. Həmçinin vəzifəli şəxslər şirkətdə müvafiq mühasibat struktur bölmənin yaradılmamasına və ya müqavilə əsasında sahibkarlıq

subyektləri cəlb edilməklə, mühasibat uçotu xidmətinin göstərilməsinin təşkil edilməməsinə görə üç yüz manatdan dörd yüz manatadək

məbləğdə cərimə edilir. Eyni cərimə vəzifəli şəxslərə paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli

kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq

subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən

publik hüquqi şəxslərin rəhbər(lər)i tərəfindən peşəkar mühasib olmayan şəxslərin baş mühasib vəzifəsinə təyin edilməsinə, habelə peşəkar

mühasib olmayan şəxslərə baş mühasib vəzifələrinin icrasının həvalə edilməsinə görə tətbiq ediləcəkdir.

Minimum aylıq əmək haqqının artırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 iyun 2019-cu il tarixli 
Sərəncam qəbul edilmişdir.

Sərəncama əsasən, minimum aylıq əməkhaqqının məbləği 250 manat müəyyən edilmişdir. Sözügedən dəyişiklik 1 sentyabr 2019-cu il
tarixindən etibarən qüvvəyə minir.

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa  
dəyişiklik olunması ilə bağlı Qanun qəbul edilmişdir.

30 may 2019-cu il tarixindən başlayaraq aşağıdakı sahələr üzrə moratorium qaldırılmışdır və artıq səlahiyyətli dövlət orqanları həmin
sahələrdə sahibkarlıq subyektlərindəyoxlamaları bərpa edə bilərlər.
• yanğın nəzarəti;
• tikintiyə dövlət nəzarəti;
• təhlükə potensiallı obyektlərin istismarına nəzarət
• radiasiya təhlükəsizliyinə nəzarət

24 may 2019-cu il tarixində “Sığorta fəaliyyəti haqqında”, “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədəQanun qəbul edilmişdir.

“Sığorta fəaliyyəti haqqında” qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən Sığortaçı tərəfindən və “Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında”
qanuna edilmiş dəyişikliyə əsasən bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tələblərinin təmin edilməsinə nəzarət maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən həyata keçirilir.

27 may 2019-cu il tarixində “İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəənişanları və coğrafi göstəricilərin hüquqi 
mühafizəsi sahəsində göstərilən xidmətlərin siyahısı və həmin xidmətlərə görə Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyinə ödəniləcək haqların məbləğləri” təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 27 may 2019-cu il tarixli Qərarına əsasən təsdiq olunmuş məbləğlər aşağıdakı sahələr üzrə
göstərilən xidmətlər üçün nəzərdə tutulmuşdur:
1. İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hüquqi mühafizəsi;
2. Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsi;
3. Patent müvəkkillərinin attestasiyası.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 29 may tarixli Fərmanına əsasən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin rəqabət qabiliyyətli istehsalının stimullaşdırılması məqsədilə daxili bazar araşdırmalarına dövlət 
dəstəyi göstərilməsi Qaydası təsdiq edilmişdir.

Qaydada göstərilmişdir ki, dəstək tədbirlərinin təşkilini və dəstək məbləğinin ödənilməsini Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta
Biznesin İnkişafı Agentliyi həyata keçirir. Nəzərdə tutulmuş dəstək məbləğinin ödənilməsi yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilir.
Bundan əlavə, Qaydada daxili bazar araşdırmalarının aparılması aşağıdakı mərhələləri, daxili bazar araşdırmalarının aparılmasına görə
dövlət dəstəyinin maliyyəşdirilmə mənbələri, dəstəkdən yararlana biləcək KOB subyektlərinin meyarları və bu kimi vacibi məsələlər öz
əksini tapmışdır.


