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2019-cu il üçün Novruz, Ramazan və Qurban
bayramlarının tarixləri elan edildi
19
dekabr
2018-ci
il
tarixində
Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti 2019-cu il üçün Novruz,
Ramazan və Qurban bayramları günlərini qeyri-iş.
günləri olmaqla, aşağıdakı qaydada müəyyən
etmişdir:
i.

Martın 20, 21, 22, 23, 24-ü - Novruz bayramı;

ii.

İyunun 5, 6-sı – Ramazan bayramı; və

iii.

Avqustun 12, 13-ü – Qurban bayramı.

2019-cu ilin iş vaxtı norması və istehsalat
təqvimi təsdiq edilib
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 25 dekabr
2018-ci il tarixli qərarı ilə 2019-cu ilin iş vaxtı norması və istehsalat təqvimi təsdiq
edilib.
Aşağıdakı tarixlər iş günü hesab edilməyən bayram günləri kimi müəyyən olunub:
i.

Yanvarın 1, 2-si – Yeni il bayramı;

ii.

Martın 8-i – Qadınlar günü;

iii.

Martın 20, 21, 22, 23, 24-ü - Novruz bayramı;

iv.

Mayın 9-u - Faşizm üzərində Qələbə günü;

v.

Mayın 28-i - Respublika günü;

vi.

İyunun 5, 6-sı – Ramazan bayramı;

vii.

İyunun 15-i - Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü;

viii.

İyunun 26-sı - Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü;

ix.

Avqustun 12, 13-ü – Qurban bayramı;

x.

Noyabrın 9-u - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü,;

xi.

Dekabrın 31-i - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü.

20 Yanvar iş günü hesab edilməyən Ümumxalq hüzn günü kimi müəyyən olunub.

2019-cu il üçün yaşayış minimumu müəyyən
edildi
21 dekabr 2018-ci il tarixində qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 2019-cu il
üçün yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa (bundan sonra
“Qanun”) müvafiq olaraq, Azərbaycanda 2019-cu il üçün yaşayış minimumu aşağıdakı
qaydada müəyyən edilmişdir:
i.

ölkə üzrə 180 manat;

ii.

əmək qabiliyyətli əhali üçün 191 manat;

iii.

pensiyaçılar üçün 149 manat;

iv.

uşaqlar üçün 160 manat.

Qanun 1 yanvar 2019-cu il tarixindən qüvvəyə minir.

“Yaşıl dəhliz” haqqında Yeni qaydalar təsdiq
edildi
21 dekabr 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Xarici ticarət
iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu əldə etməsi,
həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası” Qaydalarını (bundan sonra “Yeni
Qaydalar”) təsdiq etdi.
Yeni Qaydalar 1 fevral 2019-cu il tarixindən qüvvəyə minir.
Yeni Qaydalar “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün
“Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərindən istifadə Qaydaları”na (bundan sonra
“Yaşıl Dəhliz Qaydaları”) müvafiq olaraq hazırlanmışdır.
“Yaşıl Dəhliz” – malların və nəqliyyat vasitələrinin fiziki yoxlanması aparılmadan
gömrük ərazisinə buraxılışını nəzərdə tutan buraxılış sistemidir.

Yaşıl Dəhliz Qaydalarına əsasən, “Yaşıl Dəhliz” buraxılış sistemi daxil olmaqla, buraxılış
sistemlərindən istifadə olunması, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi və gömrük
yoxlamalarının aparılmasının zəruriliyinin müəyyən olunması məqsədi ilə idxalatçılar
yüksək, orta və aşağı risk qruplarına bölünürlər.
Yalnız aşağı və ya bəzi hallarda orta risk qrupuna aid olan idxalatçılar “Yaşıl Dəhliz”
buraxılış sistemindən faydalanmaq hüququna malikdirlər.
Yeni Qaydalara müvafiq olaraq, aşağı risk kateqoriyasına məxsus olan və aşağıdakı
bütün tələblərə cavab verən idxalatçılara idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi
üçün “Yaşıl Dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququ verilir:
i.

idxal əməliyyatlarının həyata keçirilməsi sahəsində son bir il ərzində təcrübəsi
olan;

ii.

gömrük orqanlarının təqdim etdikləri elektron xidmətlərdən istifadə bacarıqları
olan və ya bu xidmətlərdən istifadəni təmin edəcək səlahiyyətli şəxslə
müqaviləsi olan;

iii.

daşımaları beynəlxalq daşıma standartlarına cavab verən nəqliyyat
vasitələrindən istifadə edilməklə həyata keçirən;

iv.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi tələblərə cavab
verən malların saxlancı üçün nəzərdə tutulan anbarlardan istifadə edən; və

v.

qaçaqmalçılıq və ya gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yayınma ilə bağlı
cinayətə görə məhkumluğu olmayan, o cümlədən məhkumluğu ödənilmiş və
ya götürülmüş idxalatçılar.

“Yaşıl Dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu əldə etmiş şəxslər
özlərinin idxal-ixrac əməliyyatları ilə əlaqədar, aşağıdakılar daxil olmaqla, lakin
bunlarla məhdudlaşmayaraq, bir sıra üstünlüklərə malik olur:
i.

gömrük orqanları tərəfindən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəd
buraxılış məntəqələrindən daha sürətli keçidinin təmin edilməsi;

i.

gömrük orqanlarının
yetirilməsi;

ii.

gömrük auditinin tətbiqi ilə fiziki gömrük yoxlamalarının minimuma endirilməsi;

iii.

gömrük orqanları tərəfindən malların gömrük ekspertizasının aparılması
xidmətlərinin prioritet qaydada həyata keçirilməsi;

iv.

gömrük orqanlarının razılığı əsasında gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən
aparılan malların gömrük rəsmiləşdirilməsini gömrük orqanları əməkdaşlarının
tərəfindən iş yerindən kənarda və iş vaxtından kənar saatlarda aparması;

v.

idxal olunan malların idxalatçı tərəfindən müəyyən edilən anbarlara birbaşa
aparılması və s.

göstərdikləri

xidmətlərin

prioritet

qaydada

yerinə

Yeni Qaydalar “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu əldə
edilməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası məsələlərini tənzimləyir.

İnzibati Xətalar Məcəlləsində yeni dəyişikliklər
10 dekabr 2018-ci il tarixində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni dəyişikliklər edilmişdir.
Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılmasına yönlənmiş yeni növ inzibati
xətalar aşağıdakı qaydada müəyyən edilmişdir:
i.

Tütün məmulatları tullantılarının ətraf mühitə tullanmasına görə - 50 (əlli)
manat məbləğində cərimə edilir;

ii.

Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsləri tütün məmulatları almaqla, verməklə, tütün
məmulatından istifadəni təklif və ya tələb etmək yolu ilə onların tütündən
istifadə prosesinə cəlb edilməsinə görə - yüz manat məbləğində cərimə edilir;

iii.

“Tütün məmulatlarının istifadəsinin məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu ilə qadağan edilmiş yerlərdə (tütün çəkmək üçün təşkil
edilmiş xüsusi yerlər istisna olmaqla) tütün çəkilməsinin qarşısının
alınmamasına görə - vəzifəli şəxslər 500 (beş yüz) manat məbləğində, hüquqi
şəxslər 1,200 (min iki yüz) manat məbləğində cərimə edilir.

Aksiz markalarında yeni dəyişiklik
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 20 dekabr 2018 tarixində edilmiş dəyişiklikliyə əsasən,
aksiz markası ilə markalanmalı olan məhsulların belə marka olmadan satış,
saxlanılması və ya istehsal binasından kənara çıxarılması, belə məhsulların nağd
qaydada alınması üzrə məsuliyyət nəzərdə tutan maddə ləğv edilmişdir.
Dəyişiklik 1 yanvar 2019-cu il tarixindən etibarən qüvvəyə minir.
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