
“Dərman vasitələri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər

Dəyişikliklərə əsasən, Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
Qanunun 4.2-ci maddəsində nəzərdə

tutulan dövlət tənzimetmə tədbirlərinə

əlavə olaraq aşağıdakıları da həyata
keçirəcək:

1. Dərman vasitələrinin
farmakonəzarətinin həyata keçirilməsi.
Farmakonəzarət dedikdə, dərman
vasitələrinin əlavə təsirlərinin və

dərman vasitələrinin istifadəsi zamanı
yaranan digər arzuolunmaz nəticələrin
aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və

qarşısının alınması istiqamətində

həyata keçirilən fəaliyyət başa düşülür;

2. Xüsusi nəzarətdə olan dərman
vasitələrinin siyahısının tərtib edilməsi.
Xüsusi nəzarətdə olan dərman vasitəsi
dedikdə, insan sağlamlığına zərərli təsiri
baxımından istifadəsinə xüsusi nəzarət
tələb olunan dərman vasitəsi başa
düşülür;

3. Dərman vasitəsinin
təsnifatlaşdırılmasının həyata
keçirilməsi. Dərman vasitələrinin
təsnifatlaşdırılması dedikdə, dərman
vasitələrinin mənşəyi, buraxılma

qaydası, fiziki-kimyəvi, toksikoloji,
farmakoloji, terapevtik və digər
xüsusiyyətlərinə görə sistemləşdirilməsi
və qruplaşdırılması başa düşülür;

4. Dərman vasitələrinin
ekspertizasının həyata keçirilməsi.
Dərman vasitələrinin ekspertizası
dedikdə, dərman vasitələrinin
keyfiyyətinin, effektivliyinin və

təhlükəsizliyinin müəyyənləşdirilməsi
məqsədi ilə fiziki-kimyəvi, bioloji,
klinikayaqədər tədqiqatlar, klinik
sınaqlar (klinik tədqiqatlar),
bioekvivalentliyin müəyyən edilməsi,
eləcə də dərman vasitələrinin qeydiyyat,
farmakonəzarət sənədlərinin və

standartlaşdırmaya dair normativ
sənədlərinin araşdırılması yolu ilə
aparılan tədqiqat və sınaqlar başa
düşülür.

Dəyişikliklərlə əlavə edilmiş
anlayışlardan biri də dərman vasitəsinin
geri çağırılmasıdır. Dərman vasitəsinin
geri çağırılması dedikdə, istehsalçı və ya
Səhiyyə Nazirliyi* tərəfindən yararsız və

ya insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan
dərman vasitəsinin tam və ya qismən
dövriyyədən çıxarılması başa düşülür.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
müvafiq Fərmanına* uyğun olaraq,
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
dərman vasitələrinin geri çağırılması qaydasını
(dərman vasitələrinin ekspertizasının aparılması
və dərman vasitələrinin farmakonəzarəti
qaydaları da daxil olmaqla) Prezidentlə
razılaşdırmaqla 3 ay müddətinə təsdiq edəcək.

Dəyişikliklərlə həmçinin dərman vasitəsini ölkəyə

idxal etmək səlahiyyətinə malik şəxslərin dairəsi
də müəyyən edilib. Belə ki, dövlət qeydiyyatı
məqsədi ilə dərman vasitələrinin və həmin
dərman vasitələrinin istehsalında istifadə edilən
dərman maddəsinin (dərman substansiyasının)
nümunələrini Azərbaycan Respublikasının
ərazisinə Nazirlər Kabinetinin* müəyyən etdiyi
miqdarda Səhiyyə Nazirliyi*, istehsal və ya
topdansatış əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
müəssisələr, xarici istehsalçının Azərbaycan
Respublikasındakı nümayəndəliyi (filialı) və ya
onun müvəkkil etdiyi şəxs idxal edə bilər.

Dəyişikliklərə əsasən, dərman vasitəsinin
effektivliyi və təhlükəsizliyi üzərində dövlət
nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə
mülkiyyət və təşkilati hüquqi formasından asılı
olmayaraq bütün müalicə-profilaktika
müəssisələri, dərman vasitəsinin dövlət
qeydiyyatı haqqında vəsiqənin sahibi və ya onun
müvəkkil etdiyi şəxs dərman vasitələrinin
təhlükəsiz istifadəsinin təmin edilməsi üçün
Nazirlər Kabinetinin* müəyyən etdiyi qaydaya
uyğun olaraq farmakonəzarət üzrə tədbirlər
görürlər və farmakonəzarət üzrə məsul şəxs
müəyyən edirlər.

Müalicə-profilaktika müəssisələrinin
farmakonəzarət üzrə məsul şəxsləri, dərman
vasitəsinin dövlət qeydiyyatı haqqında vəsiqənin
sahibi və ya onun müvəkkil etdiyi şəxs dərman
vasitələrinin əlavə təsirləri və dərman
vasitələrinin istifadəsi zamanı yaranan digər
arzuolunmaz nəticələr barədə məlumatları,
həmçinin farmakonəzarət üzrə məlumatları və

hesabat sənədlərini müvafiq icra hakimiyyəti
orqanına təqdim etməlidirlər.

• - “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişikliklər
edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il 18 may tarixli
1150-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi
haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanına əsasən.

Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsində dəyişikliklər

Dəyişikliklərə əsasən, bəzi aksizli malların - tütün
məhsullarının qanunla nəzərdə tutulmuş vergi
dərəcələri artırılıb. Belə ki, siqarlar, ucları kəsilən
siqarlar və siqarillaların 1000 ədədi üçün vergi
dərəcəsi 10 manatdan 20 manata, tütündən
hazırlanan siqaretlər və onun əvəzedicilərin 1000
ədədi üçün isə 4 manatdan 12 manata qaldırılıb.

Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki
şəxslərinin Azərbaycan Respublikası
ərazisində həyata keçirdikləri maliyyə
əməliyyatları barədə məlumatların bu
dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına
verilməsi Hədləri və Qaydası

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2015-ci il 3 iyun tarixli 211 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmiş Qaydalar yeni redaksiyada təsdiq
edilib. Yeni qaydalarla aşağıdakı prosedur, qayda
və siyahılar müəyyənləşib:

1. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hüquqi və fiziki
şəxslərinə məxsus və barəsində hesabat verilməli
hesabların müəyyən edilməsi ilə bağlı hərtərəfli
yoxlama prosedurları, Ümumi Hesabatlılıq
Standartı əsasında xarici dövlətlərin fiziki və

hüquqi şəxslərinə məxsus hesablar üzrə hərtərəfli
yoxlama prosedurları;

2. Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin
Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata
keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə

məlumatların həmin dövlətlərin səlahiyyətli
orqanlarına verilməsi hədləri;

3. Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin
Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata
keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə

məlumatların hesabat verən maliyyə institutları
tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Vergilər
Nazirliyinə verilməsi qaydası;

4. Xarici dövlətlərin hüquqi və fiziki şəxslərinin
Azərbaycan Respublikası ərazisində həyata
keçirdikləri maliyyə əməliyyatları barədə

məlumatların Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyi tərəfindən həmin dövlətlərin
səlahiyyətli orqanlarına verilməsi qaydası;

5. Azərbaycan Respublikasının hesabat verməyən
maliyyə institutlarının siyahısı;

6. Hesabat verilməyən hesabların siyahısı.
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“Ezamiyyə xərclərinin normaları
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin qərarında
dəyişikliklər

Dəyişikliklərə əsasən, Azərbaycan
Respublikasının ərazisində ezamiyyə xərclərinin
1 günlük norması artırılaraq aşağıdakı miqdarda
müəyyən edilib:

• Bakı şəhərində - 90 manat;

• Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində -
70 manat;

• Respublika tabeli digər şəhərlərdə, rayon
mərkəzlərində, şəhər tipli qəsəbələrdə və

kəndlərdə - 65 manat.

PwC Azərbaycan şirkətinin 2-ci İllik CEO
Sorğusu AmCham-ın işgüzar naharında
təqdim olunub

22 iyun 2018-ci il tarixində, PwC Azərbaycanın
Marketinq və Kommunikasiyalar üzrə Rəhbəri
Aysel Süleymanova AmCham biznes cəmiyyətinə

PwC-nin Azərbaycan üzrə 2-ci İllik CEO
Sorğusunun əsas nəticələrini təqdim etmişdi. Oç
dünya iqtisadiyyatı və şirkətin artım templəri,
gəlirliyin artımı, biznes, iqtisadi, siyasi, sosial
təhlükələrin artması, kimi meqa-tendensiyaları
ilə yanaşı, biznesə inam haqqında fikirlərini
paylaşdı.

Azərbaycan hesabatı Davosda keçirilən Dünya
İqtisadi Forumunda təqdim olunan PwC-nin 21-
ci İllik Qlobal CEO Sorğusunun bir hissəsidir.
Sorğuda Azərbaycan iqtisadiyyatının aparıcı
sektorlarında fəaliyyət göstərən 40 özəl və dövlət
şirkətinin CEO-ları iştirak edib, iqtisadi
tendensiyalara, biznes məsələləri və imkanlarına
dair fikirlərini bölüşüblər.
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