Təsdiq edirəm:
Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiyanın sədri,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
birinci müavini Yaqub Eyyubov
_____________
29.01.2021-ci il
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyanın Sərhəddə ticarət işçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planı
Mövcud
Sıra
vəziyyət
İndikatorlar
№-si
(2020-ci
il üzrə)

Metodologiya

Görüləcək tədbirlər

Son icra
müddəti

Məsul
şəxslər

İcra orqanları

“Doing Business” Hesabatı

1.

Sərhəddə
Ticarət

83-cü
yer,
77 bal

Bu göstərici idxal və ixrac olunan
malların gömrük rəsmiləşdirilməsi
zamanı tələb olunan sənədlərin
sayı,
sərhəd
əməliyyatları,
ölkədaxili daşınma, o cümlədən
rəsmiləşdirilmə
zamanı
sərf
olunan vaxt və xərcləri ölçür.
“Sərhəddə ticarət” indikatoru
ölkələr üzrə malların və nəqliyyat
vasitələrinin idxal və ixracı zamanı
beynəlxalq daşımalarla bağlı sərf
olunan müddəti və çəkilən xərcləri
qeydə alır. “Doing Business”
hesabatı malların və nəqliyyat
vasitələrinin idxalı və ixracı
zamanı beynəlxalq daşımalarla
bağlı 3 qrup proseduru müəyyən
edir:
1. Sənəd prosedurları
2. Sərhədkeçmə əməliyyatları
3. Daxili daşımalar

Aidiyyəti qurumlar tərəfindən aşağıdakı istiqamətlərdə müvafiq işlərin görülməsi və bu
sahədə işçi qrupu tərəfindən həmin qurumlara zəruri dəstəyin göstərilməsi:
S.Qaralov,
1. Sərhəd keçid məntəqələrinin yüklülüyünün
azaldılması, sərhəd keçid prosedurlarının
sadələşdirilməsi və sürətləndirilməsi məqsədilə
Azərbaycan
Respublikasının
gömrük
ərazisində
Ticarətin
Asanlaşdırılması
Mərkəzlərinin işinin genişləndirilməsi

İl ərzində

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Ş.Ələsgərov,
T.Xəlilov,
A.Məmmədov

2. İdxal-ixrac zamanı sərhəddə tələblərə əməl etmə üzrə (“Import-Export: Border compliance”) xarici
ticarət iştirakçıları üçün vaxt və xərc itkisinin minimuma endirilməsi məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin
görülməsi:
2.1. Gömrük təmsilçiliyi (broker) xidmətləri sahəsində müddət və xərclərin azaldılması:
S.Qaralov,
2.1.1. Doing Business komandasının qeyd
etdiyi xərclərin əsasının araşdırılması və 01.03.2021
onların azaldılması imkanlarının təhlili

Dövlət Gömrük
Komitəsi

T.Xəlilov,
S.Muxtarov,
N.Axundov

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

S.Qaralov,
2.1.2. Gömrük təmsilçiliyi (broker) xidmətləri
sahəsində
qanunvericiliyin
təhlili,
01.04.2021
qanunvericilikdə və inzibatçılıqda mövcud
problemlərin və boşluqların öyrənilməsi

Dövlət Gömrük
Komitəsi

T.Xəlilov,
S.Muxtarov,
N.Axundov
S.Qaralov,

2.1.3. “Brokerin cəlb edilməsi” prosesinin
müddət və xərclərinin dəqiq elementlərinin
metodologiyanın
tələbləri
baxımından 01.04.2021
araşdırılması və Doing Business komandası ilə
müzakirələrin keçirilməsi

Dövlət Gömrük
Komitəsi

T.Xəlilov,
S.Muxtarov,
N.Axundov

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
İqtisadiyyat
S.Qaralov,
2.1.4. Bazar payı yüksək olan brokerlərin (azı
Nazirliyi (Antiinhisar
10 broker) göstərdikləri xidmətlərin qiymətləri
və İstehlak Bazarına K.Əhmədov,
üzrə müqayisəli cədvəlin hazırlanması, bu 01.04.2021
Nəzarət Dövlət
xidmətlər
üzrə
orta
bazar
qiymətinin
Xidməti (AİBNDX)),
Ş.Nağıyev,
müəyyənləşdirilməsi və təhlillərin aparılması
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
N.Hacızadə
Kommunikasiya
Mərkəzi (İİTKM)
2.1.5. Bazar payı yüksək olan brokerlərlə
görüşlərin keçirilməsi, müvafiq xidmətlərin
qiymətlərinin
azaldılması
imkanlarının 01.03.2021
müzakirəsi və bu sahədə onların qarşılaşdıqları
problemlərin öyrənilməsi

Dövlət Gömrük
Komitəsi

S.Qaralov

S.Qaralov,
Dövlət Gömrük
2.1.6. Bu sahədə özəl sektorla münasibətlərin
Komitəsi,
inkişaf etdirilməsi və brokerlik fəaliyyətində
01.04.2021 İqtisadiyyat Nazirliyi
rəqabət mühitinin təşviqi məqsədilə təkliflərin
(AİBNDX),
hazırlanması
İİTKM

K.Əhmədov,
Ş.Nağıyev,
N.Hacızadə
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2.1.7. Bu Fəaliyyət Planının 2.1.1-2.1.6-cı
bəndlərinin
icrasının
nəticələri
üzrə
Dövlət Gömrük
Komissiyanın Katibliyi ilə əlaqələndirilməklə
Komitəsi,
01.05.2021
müddət və xərclərin azaldılmasına xidmət edən
İqtisadiyyat Nazirliyi
konkret tədbirlərin görülməsi və bu barədə
(AİBNDX),
hesabatın Komissiyaya təqdim olunması
İİTKM

S.Qaralov,
K.Əhmədov,
Ş.Nağıyev,
N.Hacızadə

2.2. İdxal-ixrac zamanı gömrük sərhədkeçmə əməliyyatları ilə bağlı vaxt və xərclərin azaldılması:
Ş.Ələsgərov,
2.2.1. Doing Business komandası tərəfindən
idxal-ixrac zamanı gömrük sərhədkeçmə
Dövlət Gömrük
əməliyyatları ilə bağlı qeyd edilən müddətlərin
Komitəsi,
01.04.2021
əsasının araşdırılması və sərhədkeçmə
İqtisadiyyat Nazirliyi,
prosedurlarına
praktikada
sərf
olunan
İİTKM
müddətlərin təhlili

S.Qaralov,
V.Əliyev,
K.Əhmədov,
N.Hacızadə
Ş.Ələsgərov,

2.2.2.
Bu
sahədə
inzibatçılığın
Dövlət Gömrük
təkmilləşdirilməsi və hər bir prosedur üzrə vaxt
Komitəsi,
01.05.2021
və xərclərin azaldılmasına dair təkliflərin
İqtisadiyyat Nazirliyi,
hazırlanaraq Komissiyaya təqdim edilməsi
İİTKM

S.Qaralov,
V.Əliyev,
K.Əhmədov,
N.Hacızadə

2.3. İdxal-ixrac zamanı digər qurumlar tərəfindən yoxlamalarla əlaqədar müddət və xərclərin
azaldılması:
O.Mikayıllı,
Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi,
2.3.1. İxrac zamanı digər qurumlar tərəfindən
K.Əhmədov,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
yoxlamalarla (fitosanitar yoxlamalar) əlaqədar 01.04.2021
Dövlət Sərhəd
Doing Business komandasının qeyd etdiyi
N.Hacızadə,
Xidməti,
xərclərin və müddətin əsasının araşdırılması və
İİTKM,
onların azaldılması imkanlarının təhlili
S.Qaralov,
Dövlət Gömrük
Komitəsi
Ş.Ələsgərov
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Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyi,
2.3.2.
Bu
sahədə
inzibatçılığın
İqtisadiyyat Nazirliyi,
təkmilləşdirilməsi və müvafiq prosedur üzrə
Dövlət Sərhəd
01.05.2021
vaxt və xərclərin azaldılmasına dair təkliflərin
Xidməti,
hazırlanaraq Komissiyaya təqdim edilməsi
İİTKM,
Dövlət Gömrük
Komitəsi

O.Mikayıllı,
K.Əhmədov,
N.Hacızadə,
S.Qaralov,
Ş.Ələsgərov

Dövlət Gömrük
T.Xəlilov,
Komitəsi,
2.3.3. İdxal-ixrac əməliyyatlarının həyata
İqtisadiyyat Nazirliyi,
keçirilməsilə əlaqədar informasiya mübadiləsi
S.Qaralov,
Vətəndaşlara Xidmət
və informasiya sistemlərinin inteqrasiyası zəruri 01.03.2021
və Sosial
olan aidiyyəti qurumların siyahısının və bu
K.Əhmədov,
İnnovasiyalar üzrə
istiqamətdə görüləcək işlərin müəyyən edilməsi
Dövlət Agentliyi
N.Nəsirov
(VXSİDA)
VXSİDA,
2.3.4. İdxal-ixrac əməliyyatlarının həyata
Dövlət Gömrük
keçirilməsilə əlaqədar bu Fəaliyyət Planının
Komitəsi,
2.3.3-cü bəndində müəyyən edilmiş siyahı və
İqtisadiyyat Nazirliyi,
01.07.2021
işlər üzrə aidiyyəti qurumlarla informasiya
Qida Təhlükəsizliyi
mübadiləsi və informasiya sistemlərinin
Agentliyi,
inteqrasiyasının yekunlaşdırılması
digər aidiyyəti dövlət
qurumları

N.Nəsirov,
T.Xəlilov,
S.Qaralov,
K.Əhmədov,
O.Mikayıllı

2.4. İdxal-ixrac zamanı sərhəddə yükaşırma (“border handling”) ilə əlaqədar müddətin azaldılması:
2.4.1. Doing Business komandasının qeyd
etdiyi müddətin əsasının araşdırılması və onun 01.04.2021
azaldılması imkanlarının təhlili

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
Dövlət Sərhəd
Xidməti

Ş.Ələsgərov

2.4.2.
Bu
sahədə
inzibatçılığın
təkmilləşdirilməsi və müvafiq prosedur üzrə
01.05.2021
vaxtın
azaldılmasına
dair
təkliflərin
hazırlanaraq Komissiyaya təqdim edilməsi

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
Dövlət Sərhəd
Xidməti

Ş.Ələsgərov
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3. İdxal-ixrac zamanı sənədlərlə bağlı tələblərə əməl etmə üzrə (“Import-Export: Documentary
compliance”) xarici ticarət iştirakçıları üçün vaxt və xərc itkisinin minimuma endirilməsi məqsədilə
aşağıdakı tədbirlərin görülməsi:
S.Qaralov,
Dövlət Gömrük
3.1. İdxal-ixrac zamanı sənədlərlə bağlı
Komitəsi,
tələblərə əməl etmə ilə əlaqədar Doing
İqtisadiyyat Nazirliyi, K.Əhmədov,
Business komandasının qeyd etdiyi müddət və 01.04.2021
Qida Təhlükəsizliyi
O.Mikayıllı,
xərclərin əsasının araşdırılması və onların
Agentliyi,
azaldılması imkanlarının təhlili
İİTKM
N.Hacızadə
S.Qaralov,
Dövlət Gömrük
3.2. Bu sahədə inzibatçılığın təkmilləşdirilməsi
Komitəsi,
və müvafiq prosedur üzrə vaxt və xərclərin
İqtisadiyyat Nazirliyi, K.Əhmədov,
01.05.2021
azaldılmasına dair təkliflərin hazırlanaraq
Qida Təhlükəsizliyi
O.Mikayıllı,
Komissiyaya təqdim edilməsi
Agentliyi,
İİTKM
N.Hacızadə
3.3. Digər dövlətlərlə mal və nəqliyyat vasitələri
T.Xəlilov,
haqqında ilkin məlumat mübadiləsi üzrə
əməkdaşlığa dair layihələrin idxal-ixrac zamanı
Dövlət Gömrük
01.04.2021
D.Fərzəliyev,
sənəd
prosedurlarına
və
sərhədkeçmə
Komitəsi
əməliyyatlarına sərf olunan müddət və xərclərin
V.Əliyev
azaldılmasına təsirinin təhlili
3.4. Digər dövlətlərlə mal və nəqliyyat vasitələri
T.Xəlilov,
haqqında ilkin məlumat mübadiləsi üzrə
Dövlət Gömrük
İl ərzində
əməkdaşlığa dair
layihələrin
artırılması
Komitəsi
D.Fərzəliyev
istiqamətində işlərin davam etdirilməsi
S.Qaralov,
3.5. Digər dövlətlərlə mal və nəqliyyat vasitələri
haqqında ilkin məlumat mübadiləsi sahəsində
görülmüş işlər barədə özəl sektor və konsaltinq
şirkətləri arasında məlumatlandırma işlərinin
təşkili

T.Xəlilov,
Hər rüb

Dövlət Gömrük
Komitəsi

D.Fərzəliyev,
V.Əliyev,
N.Axundov

4. “Elektron pəncərə” (“E-window”) sisteminin
funksional diaqnostikasının aparılması, müvafiq
Dövlət Gömrük
sahədə özəl sektorun nümayəndələri ilə
Komitəsi,
müzakirələrin keçirilməsi, rəy və təkliflər nəzərə 01.06.2021
İqtisadiyyat Nazirliyi,
alınmaqla sistemin təkmilləşdirilməsi və bu
VXSİDA
barədə
hesabatın
Komissiyaya
təqdim
olunması

S.Qaralov,
K.Əhmədov,
N.Nəsirov
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5. Ticarətin Asanlaşdırılması üzrə Milli
Komitənin təsis edilməsi istiqamətində müvafiq
işlərin davam etdirilməsi
6. “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemindən istifadə
hüququnun əldə edilməsilə bağlı tədbirlərin
davam etdirilməsi və bu sistemin əhatə
dairəsinin genişləndirilməsi, görülmüş işlərə
dair məlumatların hər rüb ictimaiyyətə
açıqlanması
7. Dövlət sərhəd buraxılış məntəqələrində
sürətli keçid prinsipinin tətbiqilə bağlı
monitorinqlərin həyata keçirilməsi, sorğuların
təşkili və nəticələri üzrə təhlillərin aparılması

İl ərzində

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Dövlət Gömrük
Komitəsi

10. Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən
keçən şəxslər, mallar və nəqliyyat vasitələri
üzərində gömrük nəzarətinin effektivliyinin
daha da artırılması məqsədilə gömrük
sərhəd buraxılış məntəqələrinin mövcud
infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, eləcə də
yeni gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrinin
layihələndirilməsi və inşası ilə əlaqədar
təkliflərin hazırlanması

S.Qaralov
S.Qaralov,

Mütəmadi

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Hər rüb

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
Dövlət Sərhəd
Xidməti

8. Müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarları ilə
Dövlət Gömrük
əlaqədar qanunvericilik bazasının və orada
01.09.2021
Komitəsi,
yerləşdirilən mallara dair nəzarət mexanizminin
İqtisadiyyat Nazirliyi
təkmilləşdirilməsi

9. Səlahiyyətli İqtisadi Operator (SİO) institutu
sahəsində beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi

K.Əhmədov,

İl ərzində

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
İqtisadiyyat Nazirliyi

aidiyyəti
gömrük
orqanlarının
rəhbərləri

Ş.Ələsgərov

S.Qaralov,
T.Xəlilov,
K.Əhmədov

S.Qaralov,
K.Əhmədov

Ş.Ələsgərov,
İl ərzində

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
Dövlət Sərhəd
Xidməti,
Maliyyə Nazirliyi

S.Qaralov,
A.Məmmədov,
F.Əlizadə
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11.
Dövlət
Gömrük
Komitəsinin
Akademiyasında mütəxəssis hazırlığı həyata
keçirilən ixtisasların proqramları çərçivəsində
tədris olunan fənlərin və gömrük əməkdaşları
üçün təşkil ediləcək ixtisasartırma təlimlərində
tədris ediləcək modulların məzmununa biznes 01.05.2021
mühitinin
əlverişliliyinin
artırılmasını
və
beynəlxalq reytinqlərdə ölkəmizin mövqeyini
qiymətləndirən indekslər üzrə göstəricilərin
yaxşılaşdırılmasını təmin edə biləcək tədbirlər
haqqında biliklərin daxil edilməsi

Dövlət Gömrük
Komitəsi

Q.Novruzov

S.Qaralov,
12. Gömrük orqanlarında həyata keçirilən
islahatlara dair xarici ticarət iştirakçıları ilə
maarifləndirmə işinin təşkil edilməsi
13. Sərhəddə ticarət sahəsində aparılmış
islahatlarla bağlı kütləvi informasiya vasitələri
və digər media qurumları ilə kommunikasiya və
məlumatlandırma
sahəsində
görüşlərin
keçirilməsi, onların gömrük sərhəd buraxılış
məntəqələrinə səfərinin təşkili, KİV-də və sosial
şəbəkələrdə məlumatların yerləşdirilməsi

Hər ay

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
İİTKM

N.Axundov,
N.Hacızadə
N.Axundov,

Hər rüb

Dövlət Gömrük
Komitəsi,
İİTKM

S.Qaralov,
Ş.Ələsgərov,
N.Hacızadə

Yerli və beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi

2.

3.

Sərhəddə
Ticarət

Sərhəddə
Ticarət

-

-

-

Beynəlxalq reytinqlər üzrə sorğularda iştirak
edən şirkətlərlə (rezident və qeyri-rezident) Mart-aprel
müvafiq sahədə mütəmadi əməkdaşlığın təmin 2021-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
2021-ci il
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə
Komissiyanın Katibliyi ilə razılaşdırılmaqla
onlara çatdırılması

Bütün aidiyyəti
qurumlar

İşçi qrupun
bütün üzvləri
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