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İşğaldan azad edilmiş ərazilərin rezidentləri gömrük rüsumundan azad edilir.

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan

Respublikasının 2022-ci il 23 dekabr tarixli 755-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi haqqında Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin Fərmanı qəbul edilmişdir. “Gömrük tarifi haqqında” Qanunun 20.0.22-ci maddəsinə

əsasən, ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olan işğaldan azad edilmiş ərazilərin rezidentləri müəyyən

iqtisadi fəaliyyət sahələri və mal nomenklaturaları üzrə texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların,

habelə xammal və materialların idxalı üzrə 2023-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə gömrük rüsumundan azad

edilirlər. Fərmanla işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə idxalı gömrük rüsumlarından azad edilən iqtisadi

fəaliyyət sahələri və mal nomenklaturaları üzrə texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların, habelə

xammal və materialların siyahısının 1 ay müddətində tərtib olunaraq təsdiq edilməsi Nazirlər Kabinetinə

tapşırılmışdır. “Gömrük tarifi haqqında” Qanunun 20.0.22-ci maddəsində qeyd olunan işğaldan azad edilmiş

ərazilərin rezidentlərinin ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatda olmasına əsas olan təsdiqedici sənədin

verilməsi səlahiyyəti İqtisadiyyat Nazirliyinə verilmişdir.
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“Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il 2 dekabr

tarixli 661-VIQ nömrəli Qanunu qüvvəyə minmişdir.

Müvafiq Qanun mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı sahəsində dövlət siyasəti, mikro, kiçik və orta

sahibkarlıq subyektlərinə dəstəyin növləri, forma və metodları və mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı

sahəsində digər münasibətləri tənzimləyir. Qanunda koordinasiya qrupunun, mikro, kiçik və orta sahibkarlıq

subyektlərinin vahid reyestrinin yaradılması nəzərdə tutulur. Qanunun qüvvəyə minməsi ilə “Kiçik sahibkarlığa

dövlət köməyi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 4 iyun tarixli 673-IQ nömrəli Qanunu ləğv

edilmiş hesab olunur.
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Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı

mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmişdir.

Qanunla cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı

mübarizə məqsədilə maliyyə institutları, eləcə də qeyri-maliyyə institutları və peşə sahibləri bəzi tədbirlər

həyata keçirməlidir. Belə ki, onlar müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirməli, siyasi nüfuzlu şəxslər,

onların yaxın qohumları və ya yaxın münasibətdə olduğu şəxslərlə əməliyyatlar üzrə qanunla müəyyən olunmuş

müvafiq tədbirləri görməli, məlumat və sənədləri ən azı 5 il ərzində saxlamalı, daxili nəzarət proqramı qəbul

etməlidir. Həmçinin, monitorinq olunmalı əməliyyatların çərçivəsi müəyyənləşdirilmişdir. Maliyyə monitorinqi

orqanının həyata keçirdiyi monitorinq və nəzarət tədbirlərinin növləri və şübhəli əməliyyatların icrasının

dayandırılması halları əks olunmuşdur.
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Nağdsız qaydada aparılmalı olan hesablaşmaların siyahısı artırılmışdır.

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun 3.4-cü maddəsinə əlavələr edilmişdir. Qanuna edilən dəyişikliklə

aşağıdakı hesablaşmalar da artıq yalnız nağdsız qaydada həyata keçirilməlidir:

• daşınmaz əmlakın alqı-satqısı üzrə, mənzil-tikinti kooperativinin üzvünün pay haqqı üzrə və bina tikintisi

fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin alınması ilə bağlı həyata keçirilən

ödənişlər;

• qiymətli daşların, qiymətli metalların, o cümlədən qiymətli daşlardan və qiymətli metallardan hazırlanmış

məmulatların və mədəniyyət məhsullarının alqı-satqısı üzrə ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan

ödənişlər;

• rəsmi reyestrlərdə qeydiyyata alınmış daşınar əmlakın alqı-satqısı üzrə (avtomobil satışı istisna olmaqla)

ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan ödənişlər.
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Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik!
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