Azərbaycan Respublikasının
Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə Komissiyası

“Əmlakın qeydiyyatı” işçi qrupunun iclası
İclasın gündəliyi

İclasın başlama vaxtı: 15 yanvar 2021-ci il, saat 15:00
Ünvan: Onlayn formada “Zoom” proqramı üzərindən
İclasa sədrlik edir:
İşçi qrupunun rəhbəri, Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin rəis
müavini, rəis vəzifəsini icra edən Nigar Alimova,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İqtisadi siyasət
və sənaye məsələləri şöbəsinin İqtisadi islahatların monitorinqi, koordinasiyası və
qiymətləndirilməsi sektorunun müdiri, Komissiyanın Katibliyinin rəhbəri Vüsal
Şıxəliyev
Gündəlikdə olan məsələlər:
1) 15:00-15:10, İşçi qrupunun rəhbərinin giriş sözü
2) 15:10-15:20, Komissiyanın Katibliyinin rəhbərinin giriş sözü
3) 15:20-15:40, İşçi qrupunun 2021-ci il üçün Fəaliyyət Planında (bundan sonra –
Plan) “Doing Business” hesabatının “Əmlakın qeydiyyatı” indikatorunda qeyd
olunan 2-ci prosedurun (“Daşınmaz əmlakın satışı ilə bağlı məbləğin və müvafiq
verginin (transfer vergisinin) notariusun depozit hesabına köçürülməsi”)
hesabatdan çıxarılması istiqamətində nəzərdə tutulan işlər barədə icraçı qurum
olan Dövlət Vergi Xidmətinin məsul şəxsi tərəfindən təqdimatın edilməsi
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, Vergi siyasəti Baş İdarəsinin
Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi şöbəsinin rəisi Elnur Yusifov
4) 15:40-16:00, Planın 5-ci bəndində qeyd olunan daşınmaz əmlakın kadastrı
portalının istifadə imkanları barədə, həmçinin daşınmaz əmlak obyektlərinin
rəqəmsal xəritəsinin hazırlanması ilə bağlı əsas icraçı qurum olan Əmlak
Məsələləri Dövlət Xidmətinin məsul şəxsi tərəfindən təqdimatın edilməsi
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, İnformasiya
Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi, direktor Anar Nərimanov

16:00-16:20, Planın 6-cı bəndində qeyd olunan daşınmaz əmlakın aid olduğu
zona barədə məlumatların real vaxt rejimində notariusa göndərilməsi ilə bağlı
nəzərdə tutulan işlər barədə əsas icraçı qurum olan Əmlak Məsələləri Dövlət
Xidmətinin məsul şəxsi tərəfindən çıxışın edilməsi
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti, İnformasiya
Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi, direktor Anar Nərimanov
5) 16:20-16:40, Planın 7-ci bəndində nəzərdə tutulan daşınmaz əmlakın
özgəninkiləşdirilməsi ilə bağlı ödəniş sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə görüləcək
tədbirlər barədə əsas icraçı qurum olan Ədliyyə Nazirliyinin məsul şəxsi
tərəfindən çıxış edilməsi
Ədliyyə Nazirliyi, Qeydiyyat və notariat baş idarəsinin Nəzarət-analitik iş üzrə
qrupun rəhbəri Leyla Bərxudarzadə.
6) 16:40-16:50, Növbəti iclasın tarixinin və görüləcək işlərin müəyyən olunması.

İşçi qrupunun katibi

Lalə Əkbərova
lekberova@emlak.gov.az
(012) 510-84-30 (daxili 70-60)

