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

11.03.2020-ci il
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Sərhəddə ticarət işçi qrupunun
2020-ci il üçün Fəaliyyət Planı
Mövcud
Sıra
vəziyyət
İndikatorlar
№-si
(2019-cu
il üzrə)

Metodologiya

Görüləcək tədbirlər

Son icra
müddəti

İcra orqanları

Məsul
şəxslər

Doing Business Hesabatı

1.

Sərhəddə
ticarət

83-cü
yer,
77 bal

“Xarici ticarət iştirakçılarının “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən daimi istifadə hüququnu
əldə etməsi, həmin hüququn dayandırılması, ləğvi və bərpası Qaydası”nın təsdiq edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 21 dekabr tarixli 427 nömrəli və
“Rəqəmsal Ticarət Qovşağı kimi Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi və
Bu göstərici idxal və ixrac olunan
xarici ticarət əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
malların gömrük rəsmiləşdirilməsi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 22 fevral tarixli 1255 nömrəli fərmanlarının
zamanı tələb olunan sənədlərin sayı,
icrası ilə bağlı aidiyyəti qurumlar tərəfindən aşağıdakı istiqamətlərdə müvafiq işlərin
sərhəd əməliyyatları, ölkədaxili
daşınma, o cümlədən rəsmiləşdirilmə görülməsi və bu sahədə işçi qrupu tərəfindən həmin qurumlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
zamanı sərf olunan vaxt və xərcləri
1.
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
ölçür.
Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidməti
Dövlət Gömrük
“Sərhəddə ticarət” indikatoru ölkələr
tərəfindən mütəmadi olaraq dövlət sərhədinin
Komitəsi,
Şahin
üzrə malların və nəqliyyat vasitələrinin buraxılış məntəqələrində sürətli keçid prinsipinin Mütəmadi
Dövlət Sərhəd
Ələsgərov
idxal və ixracı zamanı beynəlxalq
tətbiqi ilə bağlı monitorinqlərin həyata
Xidməti
daşımalarla bağlı sərf olunan müddəti
keçirilməsi, sorğuların təşkili və nəticələri üzrə
və çəkilən xərcləri qeydə alır. “Doing
təhlillərin aparılması;
Business” hesabatı malların və
2.
Beynəlxalq ticarət zənciri üzrə malların
Səməd
nəqliyyat vasitələrinin idxalı və ixracı
vaxt və xərc itkisinə məruz qalmadan maneəsiz
Qaralov
zamanı beynəlxalq daşımalarla bağlı 3 və sürətli hərəkətinin, o cümlədən xarici ticarət
Dövlət Gömrük
qrup proseduru müəyyən edir:
iştirakçılarına
öncədən
biznes
Təmkin
1.sənəd prosedurları
Komitəsi,
proqnozlaşdırılmasının
təmin
olunması
İyul
Xəlilov
2.sərhədkeçmə əməliyyatları
məqsədilə “Məcburi qərarlar”ın pilot layihəsinin 2020-ci il Ədliyyə Nazirliyi
Aytən
3.daxili daşımalar
tətbiqi və ona dair aidiyyəti qanunvericilik
Hacıyeva
aktlarına
müvafiq
dəyişikliklərin
həyata
keçirilməsi;

Sərhəddə ticarət indikatoru üzrə
ümumi ölkə reytinqi sərhəddə ticarət
üzrə ölkəyə verilmiş ballar nəticəsində
formalaşır və ballarqiymətləndirmə
komponentinin tərkibinə daxil olan hər
bir qrup üzrə toplanmış balların ədədi
ortası olaraq ölçülür.

3.
Ölkəmizin
beynəlxalq
reytinqlərdə
mövqeyinin yüksəldilməsinin təmin edilməsi
məqsədilə Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Milli İl ərzində
Komitənin təsis edilməsi istiqamətində müvafiq
işlərə başlanılması;

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Səməd
Qaralov

4.
Sərhəddə ticarət zamanı xarici ticarət
Səməd
Dövlət Gömrük
iştirakçıları üçün vaxt və xərc itkisinin
Qaralov
Komitəsi,
minimuma endirilməsi məqsədilə “Elektron İl ərzində
İqtisadiyyat
pəncərə” (“E-window”) sisteminin tətbiqinin
Kamran
Nazirliyi
təkmilləşdirilməsi;
Əhmədov
5.
Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi siyahı
İqtisadiyyat
Səməd
üzrə verilmiş, dayandırılmış, bərpa və ya ləğv
Nazirliyi,
Qaralov
edilmiş lisenziyalar və icazələrlə bağlı
Dövlət Gömrük
“Lisenziyalar və icazələr haqqında” Azərbaycan Dekabr
Komitəsi,
Təmkin
Respublikası Qanununun 8.1-ci maddəsində 2020-ci il
Vətəndaşlara
Xəlilov
nəzərdə tutulan məlumatların “Lisenziyalar və
Xidmət və Sosial
icazələr” portalı tərəfindən real vaxt rejimində
İnnovasiyalar üzrə Kamran
Dövlət Gömrük Komitəsinə ötürülməsinin təmin
Dövlət Agentliyi Əhmədov
edilməsi;
Mirqasım
Vahabov
6.
Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində
Dövlət Gömrük
Şahin
həyata keçirilən ödənişlərin təyinat və digər
Komitəsi,
Ələsgərov
yerlərdə ödənilməsi imkanının yaradılması
Ədliyyə Nazirliyi,
İyul
məqsədilə
qanunvericiliyə
dəyişikliklərin 2020-ci il
İqtisadiyyat
Aytən
edilməsi ilə bağlı təkliflərin hazırlanaraq
Nazirliyi,
Hacıyeva
aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi;
Mərkəzi Bank
Kamran
Əhmədov
Şahin
7.
Ölkə ərazisinə gələn və ölkə ərazisini tərk
Ələsgərov
edən şəxslər və nəqliyyat vasitələri üzərində
Dövlət Gömrük
Səməd
gömrük nəzarətinin effektivliyinin daha da
Komitəsi,
Qaralov
artırılması məqsədilə gömrük sərhəd buraxılış İl ərzində
Maliyyə Nazirliyi,
məntəqələrinin
mövcud
infrastrukturunun
Fuad
Dövlət Sərhəd
genişləndirilməsi, eləcə də yeni gömrük sərhəd
Əlizadə
Xidməti
buraxılış məntəqələrinin layihələndirilməsi və
Abuzər
inşa edilməsi;
Məmmədov
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8.
Azərbaycan
Respublikasının
xarici
ticarətinin
gömrük
statistikasına
dair
İyun
məlumatlara
əlçatanlığın
təmin
edilməsi
2020-ci il
məqsədilə “Ticarət statistikası” portalının
yaradılması;
9.
Digər dövlətlərlə mal və nəqliyyat
vasitələri haqqında ilkin məlumat mübadiləsi Mütəmadi
üzrə layihələrin həyata keçirilməsi;

10. “Sərhəddə
ticarət”
indikatoru
üzrə
Hər rübün
Komissiya çərçivəsində işçi qrupun görüşlərinin
sonu
keçirilməsi;

11. Gömrük orqanlarında həyata keçirilən
islahatlara dair xarici ticarət iştirakçıları ilə
maarifləndirmə işinin təşkil edilməsi, onların Mütəmadi
“Elektron pəncərə” (“E-window”) sisteminin
daha da təkmilləşdirilməsi imkanları barədə
təklif və rəylərinin öyrənilməsi;
12. Sərhəddə ticarət sahəsində aparılmış
islahatlarla bağlı sahibkarlıq subyektləri ilə
kommunikasiya və məlumatlandırma sahəsində Mütəmadi
görüşlərin keçirilməsi;

13. Sərhəddə ticarət sahəsində aparılmış
islahatlarla bağlı aparıcı hüquq (konsaltinq)
şirkətləri, beynəlxalq və yerli qeyri-hökumət Mütəmadi
təşkilatları
ilə
kommunikasiya
və
məlumatlandırma sahəsində görüşlərin təşkili;

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Təmkin
Xəlilov

Təmkin
Xəlilov
Dilavər
Fərzəliyev

Dövlət Gömrük
İsmayıl
Komitəsi
Hüseynov
(əlaqələndirici
qurum kimi),
Rövşən
İqtisadi
Namazov
İslahatların
Təhlili və
Nicat
Kommunikasiya
Hacızadə
Mərkəzi
Dövlət Gömrük
Komitəsi,
Aidiyyəti
İqtisadi
gömrük
İslahatların
orqanlarını
Təhlili və
n rəhbərləri
Kommunikasiya
Mərkəzi
Dövlət Gömrük
Komitəsi,
İqtisadi
İşçi qrupun
İslahatların
bütün
Təhlili və
üzvləri
Kommunikasiya
Mərkəzi
Dövlət Gömrük
Komitəsi,
İqtisadi
İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya
Mərkəzi

İşçi qrupun
bütün
üzvləri
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Səməd
Qaralov

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
İqtisadi
İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya
Mərkəzi

Nicat
Hacızadə

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak
edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident) Mart-aprel
müvafiq sahədə mütəmadi əməkdaşlığın təmin 2020-ci il
olunması.

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün
üzvləri

-

Hesabatı
hazırlayan
ekspert
və
ya
qiymətləndirmə
qrupu
ilə
əməkdaşlığın
qurulması və ölkədəki mövcud göstərici və ya
Mart-aprel
qanunvericilik tələbi barədə dəqiq məlumatların
2020-ci il
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın Katibliyi ilə razılaşdırmaqla onlara
çatdırılması.

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün
üzvləri

14. Sərhəddə ticarət sahəsində aparılmış
islahatlarla bağlı aparıcı kütləvi informasiya
vasitələri və digər media qurumları ilə
Mütəmadi
kommunikasiya və məlumatlandırma sahəsində
görüşlərin keçirilməsi, KİV-də və sosial
şəbəkələrdə məlumatların yerləşdirilməsi.

Natiq
Axundov

Yerli və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

2.

3.

Sərhəddə
ticarət

Sərhəddə
ticarət

-

-
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