
“Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti yanında Vətəndaşlara

Xidmət və Sosial İnnovasiyalar

üzrə Dövlət Agentliyinin

fəaliyyətinin təmin edilməsi

haqqında” Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin

Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

26 oktyabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə,

ASAN Xidmət Mərkəzlərində göstərilən

xidmətlərin siyahısına aşağıdakılar əlavə

olunub:

1. Torpaq üzərində mülkiyyət

hüquqlarının təkrar dövlət

qeydiyyatına alınması barədə

çıxarışın, həmin torpaq sahəsinin

planının və ölçüsünün verilməsi;

2. Hüquqi və fiziki şəxslərə arxiv

arayışlarının, arxiv sənədlərindən

çıxarışların, arxiv sənədlərinin

təsdiq olunmuş surətlərinin

verilməsi;

3. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı

olmayan şəxslərin Azərbaycan

Respublikasında olduğu yer üzrə

qeydiyyata alınması;

4. Yaşayış yeri üzrə qeydiyyata

alındığı və ya qeydiyyatdan

çıxarıldığı hallarda çağırışçıların

və hərbi vəzifəli vətəndaşların

hərbi qeydiyyata alınması və hərbi

qeydiyyatdan çıxarılması;

5. Vətəndaşın hərbi qeydiyyatda

olmasına dair arayışın verilməsi;

6. Vətəndaşa müddətli həqiqi hərbi

xidmətə çağırışdan möhlət

verildiyinə dair arayışın verilməsi;

7. Həqiqi hərbi xidmət keçmiş şəxsə

hərbi xidmətkeçmə haqqında

arayışın verilməsi;

8. Vətəndaşın müddətli həqiqi hərbi

xidmətə göndərildiyinə dair

arayışın verilməsi;

9. Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı

əməliyyatların qeydiyyatı;

10. Qida məhsulları sahəsində

fəaliyyət göstərən subyektlərin

qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına

alınması və müvafiq dövlət

reyestrindən çıxarışın (onun

dublikatının) verilməsi;

11. Qeydiyyata alınmış subyektlərin

reyestr məlumatlarında dəyişiklik

edilməsi;

12. Qida təhlükəsizliyi sertifikatının

verilməsi;
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yalnız ümumi məlumat xarakteri daşıyır və hərtərəfli

hüquqi analiz təşkil etmir. Məlumatların dəqiqliyinə və

tamlığına dair heç bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir

nəticəyə gəlib onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən)

əvvəl oxucular öz spesifik məsələləri üzrə

mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. Oxucuların bu

xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb hər hansı bir nəticəyə

gəlib onu tətbiq etmələrinə və ya hər hansı vacib

məqamı nəzərdən qaçırmalarına görə biz heç bir

məsuliyyət daşımırıq.

Buraxılışın əsas xəbərləri:

• “Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət 
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət 
Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı

• “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 baş mühasibləri tərəfindən 
peşəkar mühasib sertifikatının əldə
edilməsinin müddətlərinin və
ardıcıllığının müəyyən edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabinetinin Qərarı

• Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, 
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 
Nazirliyinin tabeliyində İnnovasiyalar
Agentliyinin yaradılması haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Fərmanı
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13. İxrac edilən heyvanlara və heyvan mənşəli

məhsullara beynəlxalq baytarlıq

sertifikatının verilməsi;

14. İdxal və istehsal edilən baytarlıq

preparatlarının dövlət qeydiyyatına (təkrar

qeydiyyata) alınması və bu barədə qeydiyyat

şəhadətnaməsinin (təkrar qeydiyyat

şəhadətnaməsinin) verilməsi;

15. Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına

(təkrar ixracına) fitosanitar (təkrar ixrac

fitosanitar) sertifikatının verilməsi;

16. Daxili karantin sertifikatının verilməsi;

17. Pestisidlərin, bioloji preparatların və

aqrokimyəvi maddələrin qeydiyyata alınması

və qeydiyyat (təkrar qeydiyyat)

şəhadətnaməsinin verilməsi;

18. Avropa İttifaqının yeyinti məhsullarının

idxalı ilə bağlı tələblərinin icrasını həyata

keçirmək məqsədilə həmin ölkələrə yeyinti

məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal

və emal müəssisələrinə müvafiq sənədlərin

(məlumatların) verilməsi.

“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 baş

mühasibləri tərəfindən peşəkar mühasib

sertifikatının əldə edilməsinin

müddətlərinin və ardıcıllığının müəyyən

edilməsi haqqında” Azərbaycan

Respublikasının Nazirlər Kabinetinin

Qərarı

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin

25 oktyabr 2018-ci il tarixli, № 464 Qərarına

əsasən, adıçəkilən qurumların baş mühasibləri

tərəfindən peşəkar mühasib sertifikatının əldə

edilməsinin müddətlərinin və ardıcıllığının müəyyən

edilib:

1. İllik maliyyə hesabatlarını və ya

birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə

hesabatlarını dərc edən publik hüquqi

şəxslərin baş mühasibləri - 2021-ci il 30

dekabradək;

2. İri sahibkarlıq subyektlərinin baş

mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək.

Qeyd edək ki, iri sahibkarlıq subyekti

dedikdə, “Mühasibat uçotu haqqında”

Azərbaycan Respublikasının Qanununa və

“İri, orta və kiçik sahibkar meyarlarının

təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan

Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına

əsasən, hesabat dövrünün son tarixinə

işçilərinin orta siyahı sayı 125 nəfər və ondan

yuxarı və illik gəliri 1.250.000 manat və

ondan yuxarı olan sahibkarlıq subyekti başa

düşülür.

3. Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə

məxsus olan hüquqi şəxslərin baş

mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

4. Qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə

olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər

ictimai əhəmiyyətli qurumların baş

mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

5. Büdcə təşkilatları üzrə:

a. mərkəzləşdirilmiş xərclərdən

maliyyələşdirilən büdcə

təşkilatlarının baş mühasibləri -

2021-ci il 30 dekabradək;

b. yerli xərclərdən maliyyələşdirilən

büdcə təşkilatlarının baş

mühasibləri - 2022-ci il 30

dekabradək.

Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə
və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin
tabeliyində İnnovasiyalar Agentliyinin
yaradılması haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İnnovasiyalar Agentliyinin yaradılması haqqında
Fərman imzalayıb. Agentlik publik hüquqi şəxs
olmaqla aşağıdakı səlahiyyətlərə mailk olacaq:

• Yerli sahibkarlıq subyektlərinə müasir
texnologiyaların və texnoloji həllərin əldə

olunmasında yardım göstərilməsi və onların
transferini təşkil edilməsi;

• İnnovasiya yönümlü elmi tədqiqatları
dəstəklənilməsi;

• İnnovativ layihələri (o cümlədən startapları)
təşviq edilməsi, onları qrant, güzəştli kredit və

nizamnamə kapitalına sərmayə (o cümlədən vençur
maliyyələşməsi) vasitəsilə maliyyələşdirilməsi;

• İnnovasiya təşəbbüskarlığını təbliğ edilməsi.
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