Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov
08.07.2019-cu il

Biznes mühitinin əlverişliliyinin artırılması və beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması üzrə
biznesə başlama sahəsində islahatlarla bağlı 2019-cu ilin ikinci yarımilliyi üçün
İcra və Kommunikasiya Planı
Sıra
№-si
1.

İcraçı qurum
Hədəf qrupları
Son icra
Görüləcək işlər
İcraçı qurumlar
üzrə məsul
(benefisiarlar)
müddəti
şəxslər
İnzibatçılığın təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi sahəsində (qarşıya çıxan texniki problemlərin aradan qaldırılması,
aidiyyəti qurumlarla inteqrasiyanın təşkili, elektron sistemin imkanlarının genişləndirilməsi və s.)

Yeni rəqəmsal elektron qeydiyyat sisteminin beynəlxalq və yerli səviyyədə tanıdılması
Yeni rəqəmsal elektron qeydiyyat sistemi (bundan
sonra - yeni elektron sistem) barədə ingilis və
Ə.Məmmədov
Azərbaycan dillərində qısa icmal məlumatın
Sahibkarlıq
1.1.1.
Vergilər Nazirliyi
Z.Fətizadə
(infoqraflarla, video-çarxlarla) hazırlanması və
subyektləri
N.Səmədov
beynəlxalq və yerli təşkilatların mətbuat bölmələrində
və KİV-də yayımlanması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi
Yeni elektron sistemin müvafiq beynəlxalq təşkilatların
N.Səmədov
beynəlxalq mükafatına namizəd kimi (“Azərbaycanın
Sahibkarlıq
1.1.2.
Vergilər Nazirliyi
Z.Fətizadə
uğurlu təcrübəsi”) təqdim olunması ilə bağlı
subyektləri
Ə.Məmmədov
tədbirlərin görülməsi
1.1.

1 noyabr
2019-cu il

1 noyabr
2019-cu il

Yeni elektron sistemin aidiyyəti beynəlxalq təşkilatların
tədbirlərində təqdimatlarının keçirilməsi

Vergilər Nazirliyi

N.Səmədov
Ə.Məmmədov

İctimaiyyətin bütün
təbəqələri

1 noyabr
2019-cu il

Yeni elektron sistemə dair “Bir prosedurla cəmi bir
1.1.4. gün ərzində tam onlayn qeydiyyat yalnız
Azərbaycanda” şüarı altında bilbordların hazırlanması

Vergilər Nazirliyi

H.Əliyev
M.Mürsəlimov

Sahibkarlıq
subyektləri

1 noyabr
2019-cu il

1.1.3.

və müvafiq yerlərdə (o cümlədən, “Heydər Əliyev”
Beynəlxalq Aeroportu daxil olmaqla, ölkə ərazisindəki
digər hava limanlarında, Bakı Beynəlxalq Avtovağzal
Kompleksində, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin xidmət
mərkəzlərində, ASAN xidmət mərkəzlərində, KOB
evlərində, biznes, konfrans və sərgi mərkəzlərində və
s.) yerləşdirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi
1.2.

Yeni rəqəmsal elektron qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi və imkanlarının genişləndirilməsi

2019-cu ilin birinci yarımilliyi üzrə yeni elektron
sistemin tətbiqi nəticələrinin təhlilinin aparılması,
həmin sistemin tətbiq edildiyi dövrdən ümumi
qeydiyyatdan keçən yerli investisiyalı məhdud
1.2.1.
məsuliyyətli cəmiyyətlərə münasibətdə rəqəmsal
qeydiyyatdan keçənlərin xüsusi çəkisinin və bu sahədə
mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi, nəticələri üzrə
müqayisəli arayış hazırlanmaqla təkliflərin verilməsi
2019-cu ilin birinci yarımilliyi üzrə kommersiya hüquqi
şəxslərin onlayn qeydiyyatı elektron xidməti üzrə
1.2.2. proqram təminatının istifadəsi zamanı qarşıya çıxan
problemlərin müəyyən edilməsi və onların aradan
qaldırılması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi
İcra və Kommunikasiya Planının 1.2.1-ci bəndinə
uyğun olaraq verilən təkliflər əsasında yeni elektron
1.2.3.
sistem üzrə qeydiyyatdan keçənlərin xüsusi çəkisinin
artırılması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi
2.

2.1.

Vergilər Nazirliyi

Ə.Məmmədov
S.Seyidəhmədli

Sahibkarlıq
subyektləri

1 sentyabr
2019-cu il

Vergilər Nazirliyi

İ.Vəliyev
Ə.Məmmədov
S.Seyidəhmədli

Sahibkarlıq
subyektləri

1 oktyabr
2019-cu il

Vergilər Nazirliyi

Ə.Məmmədov
S.Seyidəhmədli

Sahibkarlıq
subyektləri

1 noyabr
2019-cu il

Aidiyyəti qurumların müvafiq sahə üzrə əməkdaşları və bu sahəyə məsul şəxslərlə iş sahəsində
Yeni elektron sistemin əsas xüsusiyyətləri və ötən
dövrdə əldə olunan təcrübələr mövzusunda təqdimatın
hazırlanması, Vergilər Nazirliyi və yerli vergi
orqanlarının qeydiyyat, uçot və xidmət, o cümlədən
çağrı mərkəzlərinin, həmçinin banklar, notariuslar və
digər aidiyyəti qurumların əməkdaşları üçün
seminarların/treninqlərin keçirilməsi və nəticələrinin
qiymətləndirilməsi

Vergilər Nazirliyi,
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi

Ələkbər
Məmmədov

Qeydiyyat, uçot,
xidmət, o cümlədən
195-1, 108 çağrı
mərkəzlərinin
əməkdaşları

1 oktyabr
2019-cu il
1 noyabr
2019-cu il

2

2.2.

3.

Yeni elektron sistem üzrə tez-tez verilən
suallar/cavablar və əsas xüsusiyyətlərə dair qısa
icmalların hazırlanması və stolüstü sənəd kimi istifadə
olunması məqsədilə Vergilər Nazirliyi və yerli vergi
orqanlarının qeydiyyat, uçot və xidmət, o cümlədən
çağrı mərkəzlərinin və aidiyyəti qurumların
əməkdaşlarına çatdırılması

Vergilər Nazirliyi,
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi,

Ələkbər
Məmmədov

Qeydiyyat, uçot,
xidmət, o cümlədən
195-1, 108 çağrı
mərkəzlərinin
əməkdaşları

1 sentyabr
2019-cu il

Sahibkarlıq
subyektləri

1 oktyabr
2019-cu il

Sahibkarların
ictimai təşkilatları

1 avqust
2019-cu il

Sahibkarlıq subyektləri ilə iş sahəsində

3.1.

2019-cu ilin birinci yarımilliyində yeni elektron sistem
üzrə sahibkarlıq subyektləri üçün aparılan
təlim/görüşlərin nəticələrinin təhlil olunması, bu sahədə
məlumatların daha uyğun formada operativ
çatdırılması və kommunikasiyanın daha da
təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanaraq
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın Katibliyinə təqdim olunması

Vergilər Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

3.2.

Biznesə başlama sahəsində aparılmış islahatlar
barədə sahibkarlıq subyektlərinin daha geniş
məlumatlandırılması üçün onları təmsil edən ictimai
birliklər/biznes assosiasiyalarının və müvafiq
koordinatorların siyahısının hazırlanaraq Biznes mühiti
və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyinə
təqdim olunması

Vergilər Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

3.3.

İcra və Kommunikasiya Planının 3.2-ci bəndinə uyğun
olaraq hazırlanmış siyahı əsasında ictimai
birliklər/biznes assosiasiyalarının nümayəndələri ilə
görüşlərin keçirilməsi, islahatların üstünlükləri barədə
məlumat verilməsi, bu sahədə mövcud problemlər və
təkmilləşmə imkanlarının müzakirəsi və nəticələri üzrə
təkliflərin aidiyyəti üzrə təqdim olunması

Vergilər Nazirliyi,
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

Ə.Məmmədov

Ə.Məmmədov

20 sentyabr
2019-cu il
Ə.Məmmədov

Sahibkarların
ictimai təşkilatları

15 oktyabr
2019-cu il
15 noyabr
2019-cu il

3

3.4.

3.5.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

Biznesə başlama sahəsində aparılmış islahatların
üstünlükləri barədə vergi ödəyicilərinin elektron
kabinetinə məlumatların göndərilməsi

Biznesə başlama sahəsində aparılmış islahatların
üstünlükləri və nəticələri barədə sahibkarlar arasında
sorğu keçirilməsi və nəticələrinin təhlili əsasında
təkliflərin təqdim olunması

Ə.Məmmədov

Sahibkarlıq
subyektləri

1 oktyabr
2019-cu il

Vergilər Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların Təhlili
və Kommunikasiya
Mərkəzi, Kiçik və Orta
Ə.Məmmədov
Biznesin İnkişafı Agentliyi,
Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar
(İşəgötürənlər) Təşkilatları
Milli Konfederasiyası

Sahibkarlıq
subyektləri

1 oktyabr
2019-cu il

Vergilər Nazirliyi

Aparıcı konsaltinq şirkətləri, beynəlxalq və yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş sahəsində
Biznesə başlama sahəsində aparılmış islahatlar
barədə məlumatlandırmanın həyata keçirilməsi
məqsədilə aparıcı hüquq/konsaltinq şirkətlərinin və
onlarda biznesə başlama və vergi məsələləri ilə
məşğul olan əməkdaşların siyahısının hazırlanaraq
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın Katibliyinə təqdim olunması
Biznesə başlama sahəsində aparılmış islahatlar
barədə məlumatlandırmanın aparılması məqsədilə
beynəlxalq və yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının
siyahısının hazırlanaraq Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın Katibliyinə təqdim
olunması
İcra və Kommunikasiya Planının 4.1-ci bəndinə uyğun
olaraq hazırlanmış siyahı əsasında aparıcı
hüquq/konsaltinq şirkətlərinin nümayəndələri ilə
görüşün keçirilməsi, aparılmış islahatların üstünlükləri
barədə məlumat verilməsi, bu sahədə mövcud
problemlər və təkmilləşmə imkanlarının müzakirəsi və
nəticələri ilə bağlı təkliflərin aidiyyəti üzrə təqdim
olunması

Vergilər Nazirliyi

Ə.Məmmədov
Z.Fətizadə

Aparıcı
hüquq/konsaltinq
şirkətləri

1 sentyabr
2019-cu il

Vergilər Nazirliyi

Ə.Məmmədov
Z.Fətizadə

Beynəlxalq və yerli
qeyri-hökumət
təşkilatları

1 sentyabr
2019-cu il

Ə.Məmmədov
M.Mürsəlimov

Aparıcı
hüquq/konsaltinq
şirkətləri

Vergilər Nazirliyi,
Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi

1 oktyabr
2019-cu il
1 noyabr
2019-cu il

4

4.4.

5.

İcra və Kommunikasiya Planının 4.2-ci bəndinə uyğun
olaraq hazırlanmış siyahı əsasında beynəlxalq və yerli
qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə
görüşün keçirilməsi, aparılmış islahatların üstünlükləri
barədə məlumat verilməsi, bu sahədə təkmilləşmə
imkanlarının müzakirəsi və nəticələri ilə bağlı təkliflərin
aidiyyəti üzrə təqdim olunması

Vergilər Nazirliyi

H.Əliyev
Z.Fətizadə
Ə.Məmmədov
M.Mürsəlimov

Beynəlxalq və yerli
qeyri-hökumət
təşkilatları

10 oktyabr
2019-cu il
1 dekabr
2019-cu il

Aparıcı kütləvi informasiya vasitələri və digər media qurumları ilə iş sahəsində
25 iyul
2019-cu il

5.1.

Biznesə başlama sahəsində aparılmış islahatların
üstünlükləri və nəticələri barədə aparıcı kütləvi
informasiya vasitələri və digər media qurumları üçün
brifinqlərin təşkili

Vergilər Nazirliyi

Ə.Məmmədov
H.Əliyev
M.Mürsəlimov

KİV nümayəndələri

15 oktyabr
2019-cu il
15 noyabr
2019-cu il
30 iyul
2019-cu il

5.2.

Biznesə başlama sahəsində aparılmış islahatların
üstünlükləri və nəticələri barədə KİV-də və sosial
şəbəkələrdə silsilə çıxışların təşkili

Vergilər Nazirliyi

H.Əliyev
Ə.Məmmədov
M.Mürsəlimov

İctimaiyyətin bütün
təbəqələri

1 oktyabr
2019-cu il
1 noyabr
2019-cu il

5.3.

Hüquqi şəxslərin elektron qeydiyyatı ilə bağlı statistik
məlumatların ictimaiyyətə açıqlanması

Vergilər Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

H.Əliyev
Ə.Məmmədov
M.Mürsəlimov

İctimaiyyətin bütün
təbəqələri

30 avqust
2019-cu il

5

