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Ölkədə minimum əmək haqqının məbləği 

qaldırılmışdır 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 fevral 2019-cu il tarixli Fərmanına əsasən 1 

mart 2019-cu il tarixindən etibarən ölkə üzrə minimum əmək haqqının məbləği 180 

manat müəyyən edilmişdir. 

“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 

tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının 

müdafiəsi haqqında” və “Sahibkarlıq sahəsində 

aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” 

Qanunlara dəyişikliklər edildi 



“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 

maraqlarının müdafiəsi haqqında” və “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 

dayandırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunlarına 12 fevral 2019-cu il 

tarixində edilən dəyişikliklərə uyğun olaraq, maliyyə bazarında yoxlamaların aparılması 

səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən keçirilə bilən yoxlamaların siyahısına əlavə 

edilmişdir. 

Qeyd edilməlidir ki, həmin qanunlara 28 dekabr 2018-cu tarixində edilən dəyişikliklər 

çərçivəsində gömrük yoxlamaları da səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən həyata keçirilə 

bilən yoxlamalar siyahısına əlavə edilmişdir. 

 

Plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə 

mənfi təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci 

illər üçün Tədbirlər Planı təsdiqləndi 

7 fevral 2019-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 

“Azərbaycan Respublikasında plastik qablaşdırma tullantılarının ətraf mühitə mənfi 

təsirinin azaldılmasına dair 2019-2020-ci illər üçün Tədbirlər Planı” (bundan sonra 

“Tədbirlər Planı”) təsdiq edilmişdir. Qeyd olunan Tədbirlər Planı Azərbaycan 

Respublikasının kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol 

Xəritəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.  

Tədbirlər Planının əsas məqsədi kimi plastik qablaşdırma məhsullarından kütləvi 

istifadənin bitkilərə, heyvanlara, torpağa və su resurslarına münasibətdə çirklənmənin 

azaldılması müəyyən edilmişdir. Tədbirlər Planı bu sahədə iki strateji məqsəd müəyyən 

etmişdir. Birinci strateji məqsəd qismində plastik qablaşdırma tullantılarının səmərəli 

idarə edilməsi, ikinci strateji məqsəd qismində isə, plastik tullantıların yaranma tempinin 

azaldılması çıxış edir. 

 

“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət 

reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa dəyişikliklər edildi 

5 fevral 2019-cu il tarixində “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri 

haqqında” Qanuna (bundan sonra “Qanun”) dəyişiklik edilmişdir. Yeni dəyişikliyə əsasən, 

“Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin təsis sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin və qeydə 

alınmış faktların sonrakı dəyişikliyinin elektron qaydada qeydiyyata alınması” adı altında 

9-1-ci maddə əlavə edilmişdir.  

Belə ki, yeni maddəyə əsasən, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis sənədlərində edilən 

dəyişikliklər (yenidən təşkil nəticəsində dəyişikliklər istisna olmaqla), həmçinin qeydiyyata 

alınmış faktların  hər bir sonrakı dəyişikliyinin  elektron qaydada qeydiyyata alınması üçün 

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinə (bundan sonra “Vergilər Nazirliyi”) müraciət 

edilə bilər. Müraciət üçün tələb olunan elektron ərizə forması Vergilər Nazirliyinin rəsmi 

internet səhifəsində yerləşdirilir və dəyişikliyi təsdiq edən sənədin skan edilmiş sürəti  

ərizəyə əlavə olunaraq gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq edilir. 

Qanuni təmsilçinin dəyişikliyi zamanı ərizə həm təsisçi, həm də qanuni təmsilçi tərəfindən 

gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə təsdiq edilir. Nizamnamədə dəyişiklik edilən 

hallarda təqdim olunmuş məlumatlar əsasında proqram təminatı tərəfindən hazırlanan 

dəyişiklik layihəsi ilə təsisçi(lər) real vaxt rejimində tanış olur və onu gücləndirilmiş 

elektron imza ilə təsdiq edir. 

Dəyişikliklər Qanunun tələblərinə zidd olmadıqda, Vergilər Nazirliyi tərəfindən 3 gün 

müddətində qeydiyyata alınır və dövlət reyestrindən çıxarış və dəyişiklik edilmiş digər 

sənədlər elektron formada məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin elektron kabinetinə və kağız 



daşıyıcılarında məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçilərinə və ya digər səlahiyyətli şəxsə 

təqdim edilir. 

Elektron qaydada qeydiyyat, təsisçi dəyişikliyi istisna olmaqla, təsisçisi əcnəbi və ya 

vətəndaşlığı olmayan şəxs olan xarici investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis 

sənədlərində edilmiş dəyişikliklərin qeydiyyata alınmasına da şamil olunur. 

Qanuna 28 dekabr 2018-ci il tarixində edilmiş dəyişikliyə görə elektron kabinet anlayışı 

qəbul edilmişdir. Elektron kabinet dedikdə, Qanunun məqsədləri üçün Vergilər Nazirliyinin  

informasiya sistemində yaradılan, elektron imza sertifikatı və (və ya) Vergilər Nazirliyi 

tərəfindən verilən kod-parol ilə daxil olmağa imkan verən,  Vergilər Nazirliyi ilə qarşılıqlı 

məlumat və sənəd mübadiləsini təmin edən fərdi elektron səhifə başa düşülür. 

Qanunda yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin qeydiyyatı ilə bağlı bəzi 

dəyişikliklər nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyətin elektron dövlət qeydiyyatının həyata keçirilməsi üçün internet informasiya 

ehtiyatında müvafiq autentifikasiyadan keçməklə elektron ərizə formasını doldurulur. 

Elektron dövlət qeydiyyatı zamanı təsisçi(lər) və qanuni təmsilçi(lər) eyni şəxs olmadıqda, 

ərizə həm təsisçi(lər), həm də qanuni təmsilçi(lər) tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza 

ilə təsdiq edilməlidir. Qanunla, adi elektron dövlət qeydiyyatı zamanı elektron ərizəyə 

əlavə edilən nizamnamənin təsisçi tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza ilə təsdiq 

edilməsi zərurəti aradan qalxmışdır. 

Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət elektron qaydada dövlət qeydiyyatına 

alındıqdan sonra 2 iş günü müddətində qanuni təmsilçi(lər) tərəfindən gücləndirilmiş 

elektron imza ilə təsdiq edilmiş cəmiyyətin sahibkarlıq fəaliyyətinə başlaması barədə 

məlumatı Vergilər Nazirliyinə göndərməlidir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı, Qanuna müvafiq olaraq, yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyətin dövlət qeydiyyatı zamanı mobil nömrənin identifikasiyası məqsədilə Vergilər 

Nazirliyinin sorğusu mobil operatorlar tərəfindən real vaxt rejimində cavablandırılmalıdır. 

 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi 

Xidmətinə yeni səlahiyyətlər verildi 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 fevral 2019-cu il tarixli fərmanı (bundan sonra 

“Fərman”) əsasında Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə (bundan 

sonra “MMX”) bir sıra yeni səlahiyyətlər verilmişdir. Belə ki, Fərmana əsasən cinayət yolu 

ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması sahəsində nəzarət sisteminin təkmilləşdirilməsi 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının səlahiyyətləri siyahısından çıxarılmışdır. 

Həmçinin, MMX, “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

müddəaları nəzərə alınmaqla, banklardan nağd çıxarılan vəsaitlərin “Cinayət yolu ilə əldə 

edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 

uyğunluq baxımından araşdırılmasını və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirlər 

görülməsini təmin edəcəkdir. 

Əlavə olaraq, Fərmanla “İnzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli 

şəxslərin Siyahısı”nda edilən dəyişikliyə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin 598-ci maddəsində (lombardlara və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı 

üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən şəxslərə münasibətdə) öz əksini tapmış inzibati xətalar 

haqqında işlərə dair nəzarəti MMX adından İdarə Heyətinin sədri və onun müavinləri 

həyata keçirəcəkdir. 
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