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                                                     GĠRĠġ 

Mövzunun aktuallığı. Müasir dövrdə bir çox dövlətlərin qarĢısında duran əsas 

vəzifələrdən biri də daxili bazarın qorunması və xarici iqtisadi fəaliyyətin effektiv 

inkiĢafıdır. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ölkənin gömrük iĢinin düzgün 

təĢkili və səmərəli idarə edilməsi olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hər bir dövlət 

onun ümumi iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olan gömrük siyasəti tətbiq edir. 

Ümumiyyətlə gömrük iĢi beynəlxalq ticarətin meydana çıxması və tərəqqisi 

nəticəsində ərsəyə gəlmiĢdir. Gömrük iĢi uzun zamandır ki, fəaliyyət göstərir və 

demək olar ki, dövlətlərin hər biri tərəfindən əsas element kimi qəbul edilir. 

Müstəqillik dövründə digər ölkələrlə ticarət əlaqələrində gömrük iĢinin səmərəli 

təĢkil olunması və gömrük sərhədlərinin qorunması problemi Azərbaycan üçün 

önəmli bir vəzifədir. Bu isə Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatı ilə 

münasibətlərinin geniĢlənib möhkəmlənməsindən asılıdır. Faydalı iqtisadi 

münasibətlər sisteminin yaranması isə gömrük iĢinin doğru təĢkili və idarə olunması 

ilə əlaqəlidir.  

Əmtəələrlə ticarət zamanı bir sıra hallarda əqli mülkiyyət hüquqlarının 

pozulması baĢ verir. Bunun qarĢısını almaqda gömrük iĢinin əhəmiyyəti böyükdür. 

Gömrük fəaliyyətinin düzgün təĢkili nəticəsində hər gün ölkə bazarlarına qadağan 

olunmuĢ məhsulların daxil olmasının qarĢısı alınır. Gömrük sistemi iqtisadi artıma, 

mütəĢəkkil cinayətkarlığa qarĢı mübarizənin aparılmasına və milyonlarla 

istehlakçıların sağlamlığı və təhlükəsizliyinin qorunmasına kömək edir. Gömrük 

idarələri ənənəvi idxal və ixrac olunan malların maliyyə aspektlərinə xüsusi diqqət 

yetirirlər. Ġdxal rüsumları daxili bazarın qorunması məqsədilə müəyyən mallara tətbiq 

edilə bilər. Dövlətlər hal hazırda ölkəyə daxil olan və çıxan malların təhlükəsizliyinin 

xüsusi qayğısına qalır.  

Son dövrlər ərzində respublikamızda büdcə gəlirlərinin ərsəyə gəlməsində və 

XĠF-in əhatəsinin geniĢləndirilməsində gömrük vergi və rüsumlarının da əvəzsiz 

rolundan danıĢa bilərik. Bu yöndən də gömrük ödəncləri və gömrük-tarif 

tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləĢdirilməsi mühüm problemli situasiyalardan 
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biridir. Bazar iqtisadiyyatı zamanında gömrük iĢinin iqtisadiyyatın tərəqqisində, 

ixrac-idxalla bağlı əməliyyatların və sahibkarlığın stimullaĢdırılmasında vacib rolu 

vardır. Bütün bu danıĢılan məsələlər rəqabətqabiliyyətli yerli iqtisadiyyatın və 

büdcənin gəlirlərinin ərsəyə gəlməsində gömrük iĢinin təĢkili və idarə olunmasının 

rol və yerinin dəyərləndirilməsini və gömrük-tarif tənzimlənməsi ilə bağlı olan 

məsələlərin bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğunlaĢdırılaraq təkmilləĢdirilməsini 

tələb edir. Bu mövzunun aktual olması da məhz bu situasiyaların kontekstində 

əsaslandırılmıĢdır. 

Tədqiqatın predmet və obyekti. Tədqiqatın obyekti gömrük sistemi, gömrük 

iĢinin təĢkili və idarə olunması mexanizmləri, gömrük fəaliyyətinin təĢkili və bu 

sahədə olan problemlərdir. Tədqiqatın predmeti isə gömrük iĢinin təĢkili və idarə 

edilməsidir.  

Tədqiqatın əsas məqsəd və vəzifələri. Təqdiqatın əsas məqsədinə gəlincə 

burada respublikamızda mövcud olan gömrük xidmət və sisteminin hazırki durumunu 

dəyərləndirmək və onu real dövrün tələblərinə uyğunlaĢdırmaqla təkmilləĢdirilməsi 

yönlərini müəyyənləĢdirərək təkliflər hazırlamaqdır. Vəzifələr: 

-gömrük sistemində idarətemənin təĢkil olunmasının mövcud durumunun təhlili; 

-idarəetmə sistemində olan problemlər və onların həll olunmasını müəyyənləĢdirmək; 

-gömrük qurumlarında idarəetmə sisteminin hansı prinsipləri əsasında yaradılmasını 

və metodikasını aydınlaĢdırmaq;  

-təĢkilatı struktur və idarəçilik münasibətlərini təhlil etmək;  

-gömrük sisteminin tərəqqisində yeni kadrların hazırlanma prosesinin 

təkmilləĢdirilməsi zəruriliyi və optimallaĢdırılması istiqamətlərini təyin etmək; 

-çağdaĢ zamanda gömrük iĢinin inkiĢaf  istiqamətlərini təyin etmək;  

-respublikanın gömrük sisteminin təkmilləĢdirilməsi istiqamətində təklif və 

tövsiyyələr iĢləmək və hazırlamaq.  

Tədqiqatın informasiya bazası və işlənməsi metodları. Tədqiqatın iĢlənmə 

metodlarına bunları deyə bilərik: analiz, sintez, müqayisə, qrafik, sistemli təhlil, 

dinamika sıralarının təhlili və baĢqaları. Tədqiqatın informasiya bazasını AR DGK, 

Vergilər Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsinin, Maliyyə Nazirliyi, eləcə də 
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əlaqədar olan qurumların nəĢr etdiyi bülletenlər, məcmuələr, digər sənədlər, həmçinin 

mətbuatın, internet resurslarının məlumatları təĢkil edir. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Tədqiqatın elmi yeniliyi bunlardan ibarətdir: 

1) gömrük fəaliyyətinin təĢkilinin əsas istiqamətləri müəyyənləĢdirilmiĢdir; 

2) gömrük sisteminin idarə olunmasının nəzəri əsaslarına ətraflı nəzər salınmıĢdır; 

3) bu sistemin idarə edilməsində gömrük qurumlarının iĢtirakı müəyyən olunmuĢdur; 

4) görmük fəaliyyəti sahəsində beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan təcrübəsi təhlil 

olunmuĢdur; 

5) gömrük iĢinin idarəsində avtomatlaĢmıĢ sistemlərin tətbiqinin faydaları 

araĢdırılmıĢdır; 

6) gömrük fəaliyyətində elektron sistemlərinin tətbiqi qiymətləndirilmiĢdir; 

7) respublikamızda gömrük fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsinin əsas istiqamətləri 

müəyyənləĢdirilmiĢ və bu sahədə təkliflər iĢlənib hazırlanmıĢdır. 

Tədqiqatın praktiki əhəmiyyəti. Tədqiqat XĠƏ-in əhatəsinin artırılması, 

dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmini, milli bazarın qorunması məsələlərində 

sabitliyi əldə etmək, gömrük iĢinin təkmilləĢmə istiqamətlərinə xüsusi nəzər yetirmək 

və müəyyənləĢdirmək, bu sahədə beynəlxalq əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi üçün və 

bu kimi digər məsələlərdə istifadə oluna bilər. Həmçinin, tədqiqat iĢindən magistr və 

bakalvrlar da istifadə edə bilərlər. 

Tədqiqatın strukturu və məzmunu. Dissertasiya iĢi giriĢ, üç fəsil, nəticə və 

təkliflərdən ibarətdir. Birinci fəsildə gömrük iĢinin təĢkilinin formalaĢması, onun 

nəzəri əsasları, gömrük iĢinin idarə edilməsinin hansı əsaslarla həyata keçirilməsi öz 

əksini tapmıĢdır. Ġkinci fəsildə müasir zamanda dövrün tələblərinə uyğun olaraq 

idarəetmə prosesinin həyata keçirilməsi, bu sahədə xarici dövlətlərin təcrübəsi, 

gömrük iĢinin idarə edilməsi prosesində respublikanın gömrük orqanlarının yeri və 

rolu təhlil olunmuĢdur. Üçüncü fəsildə isə gömrük nəzarətinin optimallaĢdırılması 

yolları və onun faydaları araĢdırılmıĢ, Azərbaycanda gömrük iĢinin əsas 

təkmilləĢdirilmə istiqamətləri müəyyənləĢdirilmiĢ, təkmilləĢmə prosesində ÜGT-nın 

tələbləri və onun respiblikamızla qarĢılıqlı əlaqələri əks olunmuĢdur. 
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           I FƏSİL. GÖMRÜK İŞİNİN NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI 

                                 1. Gömrük iĢinin təĢkilinin əsas istiqamətləri 

Ümumiyyətlə, gömrük sistemi -  rüsumların toplanması, əmtəə axının idarə 

olunması, heyvanlarda daxil olmaqla nəqliyyat, Ģəxsi əĢyalar və təhlükəli maddələrin 

ölkəyə daxil olması və çıxması üzrə məsuliyyət daĢıyan hakimiyyət orqanıdır. 

Ġnsanların hərəkətinə adətən imiqrasiya orqanları nəzarət edir. Ġmmiqrasiya orqanları 

adətən müvafiq sənədləri, Ģəxsin ölkəyə daxil olmaq hüququnun olub olmadığını, 

həbslə bağlı qərarın olub olmadığını və Ģəxsin ölkəyə daxil olmasının təhlükəsizliyini 

yoxlayırlar. Hər bir ölkənin gömrük orqanları tərəfindən tənzimlənən malların idxalı 

və ixracı üzrə qayda qanunları vardır. Bəzi malların idxalı və ya ixracı 

məhdudlaĢdırıla və ya qadağan oluna bilər. Bir çox ölkələrdə gömrük iĢi hökumət 

saziĢləri və beynəlxalq qanunlara müvafiq olur.  

Respublikamızın - Azərbaycanın iqtisadi strategiyasının tətbiqində, dövlətçiliyin 

gücləndirilməsində gömrük xidməti vacib rol oynayır. Respublikamız müstəqillik 

əldə etdikdən sonra gömrük iĢinin təĢkili sahəsində mühüm iĢlər görülməyə baĢlandı. 

Bu məqsədlə 30 yanvar 1992-ci ildə AR DGK yaradıldı. Bundan əlavə 1995-ci ildə 

Gömrük Tarifi haqqında AR qanunu, 2013-cü ildə bu sahədə yenin qanun layihəsi, 

1997-ci ildə isə AR-nın GM qəbul olundu. Sonradan 2012-ci ildə yeni GM də 

qüvvəyə minmiĢdir. Bütün bunlar gömrük iĢinin təĢkilində baĢlıca rol oynadılar. 

Gömrük iĢinin təĢkilindən danıĢdıqda gömrük siyasətinə xüsusilə diqqət 

yetirmək lazımdır. Gömrük siyasəti dövlətin xarici ticarət fəaliyyətinin baĢlıca hissəsi 

olub malların idxal və ixrac Ģərtlərini, strukturasını və həcmini müəyyənləĢdirir. 

Tarixdə o xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin birinci forması olmuĢdur. Gömrük 

siyasəti ölkənin xarici ticarətinin həcminin gömrük məntəqəsindən (sərhəddindən) 

mal və nəqliyyat vasitələrinin təyin olunmuĢ gömrük prosedurlarının 

müəyyənləĢdirilərək ötürülməsinin dövlət tənzimlənməsi üzrə uyğun fəaliyyət 

tərəflərini müəyyən edir.  
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Gömrük siyasəti, onun reallaĢdırılması üçün baĢlıca əsas olan gömrük 

xidmətinin iĢinə əsaslanır. Bununla belə, gömrük tənzimlənməsini ancaq gömrük 

qurumlarının iĢi ilə bərabərləĢdirmək səhvdir. Gömrük siyasətinin yaranması, 

təkmilləĢməsi və onun tətbiqi çətin bir proses olub, dövlət hakimiyyətin hər üç 

tərəfinin – qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinin və bu iĢə marağı olan 

tərəflərin burada birbaĢa çıxıĢı ilə həyata keçə biləcək bir məsələdir. 

Respublikamızda mərkəzi gömrük siyasətinin tələbləri və istiqamətləri Milli Məclis 

və Prezident tərəfindən bir sıra (gömrük sahəsində) qanunlar, məcəllələr və baĢqa 

mənbələr əsasında müəyyənləĢdirilir. Eyni zamanda, gömrük siyasəti gömrük 

zonalarında malların idxal olunmasının və ixracının tənzimlənməsi, gömrük 

nəzarətinin tətbiqi vasitələrinin sərfəli iĢlədilməsi ilə daxili bazarın qorunması üçün 

ticari - siyasi problemlərin həlli, milli iqtisadiyyatın tərəqqisinin həvəsləndirilməsi, 

hökumətin iqtisadi mövqeyinin vacib istiqamətlərinə dəstək məqsədlərini əhatə edir. 

Gömrük siyasətinin təzahürlərindən birini də böhran dövründə 

möhkəmləndirilən proteksionizm təĢkil edir. Bu dövrdə bir qayda olaraq idxal olunan 

mallara yüksək gömrük rüsümları, ixrac olunan mallara isə güzəĢtli gömrük 

rüsumları tətbiq olunur. Gömrük rüsumları ilə yanaĢı qeyri-tarif metodlarından, ixdal 

məhdudiyyətlərindən də geniĢ Ģəkildə istifadə olunur. ÜTT qanunları bəzi hallarda 

ixrac və ya idxal məhdudiyyətlərini tətbiq etməyi nəzərdə tutur. Lakin, qadağalar 

beynəlxalq ticarətin gizli məhdudlaĢdırılması tədbiri olmamalı və ya əsassız olaraq, 

eləcə də diskriminasiya yolu ilə tətbiq olunmamalıdır. Bir çox dövlətlər hazırda 

çoxtərəfli ticarət saziĢi olan ÜTT-nin üzvüdürlər. Lakin, bəzi dövlətlər 

proteksionizim siyasətindən istifadə edirlər, hansı ki idxal olunan mallara tarif 

metodları, ixrac olunanlara isə subsidiyalar tətbiq olunur. Dövlətlər həmçinin təbii 

resursların ixcarına limit tətbiq etməklə azad ticarəti məhdudlaĢdıra bilərlər. 

Proteksionizm elə bir iqtisadi siyasətdir ki, idxal olunan mallara tarif 

metodlarının, kvotaların və s. tətbiqi ilə ölkələr arasında ticarəti məhdudlaĢdırır və 

beləliklə də daxili bazar qorunur. Siyasət proteksionist məqsədlərə nail olmaq üçün 

istifadə edir: 

-Xarici investorların yerli firmalara nəzarət etməsinin qarĢısını almaq. 
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-Rüsumlar. Adətən rüsumlar idxal olunan mallara tətbiq olunur. Tarif dərəcələri 

adətən idxal olunan malların növünə görə dəyiĢir. Ġdxal rüsumları idxalçı üçün dəyəri 

artırır və daxili bazarda idxal olunan malın qiymətin artırır, beləliklə də idxal edilən 

malların kəmiyyətinin azalması yerli istehsalçıların xeyrinədir. Rüsumlar həmçinin 

ixrac olunan mallara da tətbiq edilə bilər ki, iqtisadiyyatda üzən məzənnə rejimində 

idxal ilə eyni effekti verir. Lakin, idxal rüsumları nadir hallarda tətbiq edilir. 

-Ġdxal kovataları. Kəmiyyəti azaltmaq və bu səbəblə də idxal olunan malların 

bazar qiymətini artırmaq. 

-Antidempinq qanunları. Antidempinq qanununun tərəfdarları mübahisə edirlər 

ki, bu qanun ucuz xarici malların dempinq qiyməti ilə satılmasına mane olur və bu da 

yerli firmaların bağlanmasına səbəb olur.  

-BirbaĢa subsidiyalar. Dövlət subsidiyaları (birdəfəlik ödəmələr və ya ucuz 

kreditlər Ģəklində) adətən idxala qarĢı rəqabət apara bilməyən yerli firmalara verilir. 

Bu subsidiyalar daxili firmalara dünya bazarına uyğunlaĢmaq səbəbilə verilir. 

-Ġxrac subsidiyaları. Ġxrac subsidiyaları dövlətlər tərəfindən ixracın həcmini 

artırmaq üçün tez –tez istifadə edilir.  

-Ġnzibati maneələr. 

-Valyuta nəzarəti.  

-Beynəlxalq patent sistemi.  

Gömrük siyasətinin digər bir tərəfi azad ticarət siyasətidir. Azad ticarət siyasəti 

zamanı ölkələrin hökumətləri digər ölkələrdən olan idxal və ya ixracı 

məhdudlaĢdırmır, yəni ticarətə çox az müdaxilə edir və xarici ticarət müstəqil olaraq 

inkiĢaf edir. 

Azad ticarət siyasətinin  aĢağıdakı özəllikləri vardır: 

-Vergilər (rüsumlarda daxil olmaqla) və ya baĢqa ticarət baryerləri olmadan 

əmtəələrlə ticarət. 

-Vergilər (rüsumlarda daxil olmaqla) və ya baĢqa ticarət baryerləri olmadan 

xidmətlərlə ticarət. 

-Bazarlara nizamlanmayan giriĢ. 

-Bazar məlumatlarının hamıya aydın olması. 
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-Azad ticarəti dəstəkləyən ticarət razılaĢmaları. 

Gömrük nəzarəti gömrük iĢinin təĢkilinin ən mühüm sahələrindən biridir. AR-

nın GM-də deyilir: ― Gömrük nəzarəti - gömrük qanunvericiliyinə riayət olunmasını 

təmin etmək məqsədi ilə gömrük orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlərdir ‖. ( AR 

GM, maddə 1 ) Gömrük nəzarətinin tətbiq olunmasında malların müxtəlif  vacib 

əlamətləri əsas olduğundan gömrük nəzarətinin yarımnövlərinə əl yükünə, müĢayiət 

olunan və olunmayan baqaja gömrük nəzarətini misal göstərmək olar. Birgə fəaliyyət 

göstərən dövlətlərin bu sahədə fəaliyyət göstərən orqanlarının gömrük nəzarətində 

iĢtirakından asılı olaraq fərqləndirilir: 

1) ikitərəfli gömrük nəzarəti; 

2) birtərəfli gömrük nəzarəti; 

3) birgə gömrük nəzarəti. 

Bunlardan baĢqa, birdəfəlik və təkrar gömrük nəzarəti də fərqləndirilir. 

Birdəfəlik gömrük nəzarəti gömrük sərhədini ancaq tək yöndə keçdikdə və gömrük 

nəzarəti bir dəfə həyata keçilirildikdə nəzərdə tutulur. Əgər mallar və nəqliyyat 

vasitələri qısa zaman müddətində gömrük sərhəddini iki dəfə keçirsə, bu zaman 

onlara təkrar gömrük nəzarəti tətbiq olunur. Gömrük nəzarəti tətbiq olunma 

formalarına görə ayrılır: sənədlərin yoxlanması, gömrük baxıĢı, gömrük müayinəsi. 

Gömrük nəzarətinin bu ilk forması sənədli, baĢqa formaları faktiki nəzarət olaraq 

nəzərdən keçirilir.  

Gömrük nəzarəti müvafiq qayda və metodlarla icra olunur. Bunlara aiddir: 

-yüklər əraziyə girərkən icra edilən gömrük nəzarəti; 

-gömrük nəzarətinin hər hansı növlərinin tətbiq olunmaması halları istisna 

edilməklə, nəzarətin hər bir üsulunun tətbiq edildiyi tam nəzarət; 

-nəqliyyat vasitəsi hərəkət edən zaman icra olunan gömrük nəzarəti; 

-seçmə olaraq həyata keçirilən gömrük nəzarəti. 

Gömrük nəzarətinin hər bir növü, forma və metodları onların icra olunmasında 

qarĢılıqlı Ģəkildə sıx bağlıdır. Tarixən gömrük nəzarətinin qayda-qanunları milli-

hüquqi sistem çərçivəsində təĢəkkül tapmıĢdır. ÇağdaĢ zamanda dövlətlər gömrük 

rəsmiləĢdirilməsinin sadələĢdirilməsinə, iri sərniĢin – yük axınının hərəkətini daha da 
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sürətləndirmək üçün gömrük nəzarətinin effektivliyinin çoxaldılmasına çalıĢırlar. 

Gömrük nəzarəti prosedurlarını tənzimləyən beynəlxalq razılaĢmalara bunları aid edə 

bilərik: 1973-cü il Kioto Konvensiyası, 1944 - Çikaqo Konvensiyası və s. 

Yükləri gömrük sərhəddindən aparan və ya gömrük orqanlarının nəzarəti altında 

olan sahələrə aid fəaliyyətlə məĢğul olanlar gömrük nəzarəti üçün tələb edilən sənəd 

və digər məlumatları verməlidirlər. Gömrük nəzarəti üçün lazım olan sənədlər 

müxtəlif qruplar üzrə bölünür. Bunlara nəqliyyat, gömrük, ticarət və gömrük nəzarəti 

üçün lazım olan baĢqa sənədlər aiddir. 

Gömrük qurumları gömrük nəzarətini icra edərkən bir sıra qaydalara əməl  

edilməsinin təmini məqsədilə gömrük nəzarəti formalarından istifadə edirlər. AR-nın 

gömrük sərhəddini keçən Ģəxslərə, bəzi hallarda Ģəxsi müayinə tətbiq edilə bilər. 

ġəxsi yoxlama - yoxlanılan insanla eynicinsli səlahiyyəti olan Ģəxs tərəfindən 

müəyyən gigiyena qaydalarına cavab verən yerdə aparılmalıdır. Digər fiziki Ģəxslərin 

buraya girməsi və bu prosesinin onlar tərəfindən görülmə ehtimalı istisna edilməlidir. 

Həmin bu Ģəxsin bədən üzvlərinin yoxlanması tibb iĢçisi tərəfindən yerinə 

yetirilməlidir. ġəxsi müayinənin yerinə yetirilməsi haqqında protokol tərtib edilir. Bu 

sənəd gömrük qurumunun vəzifəli Ģəxsi, Ģahidlər, bu proses tətbiq olunan Ģəxs və 

bədən üzvləri yoxlanılıbsa, həmçinin tibb iĢçisi tərəfindən qol çəkilir. Yoxlanılan 

olunan adam rəyini protokola qeyd edir. 

Gömrük sərhəddindən keçərkən, sərniĢinin ixtiyarında  ―qırmızı‖ və ―yaĢıl‖ 

dəhlizdən keçmək imkanları var. YaĢıl və qırmızı dəhlizlərin forması və fəaliyyətdə 

olması prinsipi ÜGT-nın 1971-ci ildə qəbulu baĢ tutmuĢ "Ġkikanallı sistem əsasında 

aviasərniĢinlərə sadələĢdirilmiĢ gömrük nəzarəti barədə" tövsiyyələrində qeyd 

olunmuĢdur. Bu tövsiyyələrin meydana gəlməsi zərurəti beynəlxalq turizmin inkiĢaf 

etdiyi bir zamanda effektiv gömrük nəzarətinin və çoxalan sərniĢin keçidinin 

sərhəddən qısa zamanda buraxılmasını təmin etmək öhdəliyindən irəli gəlirdi. YaĢıl 

dəhlizdən keçməyə o insanlara icazə verilir ki, özü ilə apardığı mallar rüsum 

alınmadan rəsmiyyət tədbirləri həyata keçirilsin, xüsusi bir icazə tələb olunmasın və 

s. BaĢqa vəziyyətlərdə sərniĢinlər qırmızı dəhlizi seçməlidirlər. Dəhlizlərdən hansının 

seçilməsi haqqında qərarı sərniĢin özü verir. YaĢıl dəhlizin seçilməsi və ondan 



11 
 

istifadə olunması buradan keçən sərniĢinlərə nəzarətin tətbiq olunmasının mümkün 

olmamasını nəzərdə tutmur. Belə olduğu zaman, gömrük nəzarəti diferensial Ģəkildə 

həyata keçirilir, yəni mallara seçmə nəzarət tətbiq olunur. YaĢıl və qırmızı dəhlizlərin 

həyata keçirilməsi sistemi sərniĢinlərin gömrük qaydalarının tələbləri barədə lazımı 

qədər məlumatlandırılmasını nəzərdə tutur. 

Gömrük nəzarəti ilə bərabər olaraq gömrük qurumları gömrük 

rəsmiləĢdirilməsini icra edirlər. Azərbaycan Respublikasının 2012-ci ildə qüvvəyə 

minmiĢ GM-də deyilir: ―Gömrük rəsmiləĢdirilməsi — bu Məcəllənin tələblərinə 

uyğun olaraq malların və nəqliyyat vasitələrinin müvafiq gömrük proseduru altında 

yerləĢdirilməsi və bu prosedurun baĢa çatdırılması üzrə həyata keçirilən hərəkətlər ‖. 

( AR GM, maddə 1.0.19 ) 

AR-nın gömrük sərhəddindən keçirilən yüklər və ya əĢyaların keçirilməsi 

qaydası göstərilən gömrük prosedurunun göstəriĢlərinə uyğun olaraq həyata 

keçirilməlidir. Gömrük proseduru anlayıĢı XĠƏ-nin tərəqqisinə dövlət təsirinin tətbiq 

olunduğu gömrük tənzimlənməsi alətlərinin vahid Ģəkildə tətbiqinə yardım edən 

xüsusi tədbirlər sistemi və metodların cəmi kimi anlaĢılmalıdır. Bunları 

ümumiləĢdirsək  – gömrük proseduru təyin edilmiĢ məqsədlər  üçün gömrük 

sərhəddindən aparılan əĢyaların statusunu müəyyənləĢdirən qaydaların cəmidir. 

Gömrük proseduru bunları müəyyənləĢdirir: 

-aparılması mövqeyinə uyğunlaĢdırılaraq malların  yerləĢdirilməsi qaydalarını; 

-gömrük zonasında və onun ətrafında malların yerləĢdirilməsi və onlardan necə 

istifadə olunmasının Ģərtlərini; 

-gömrük qanunvericiliyinə əsasən mallardan istifadə olunması və onların 

üzərində sərəncam vermək ixtiyarı olan Ģəxslərin hüquqlarını və vəzifələrini; 

-Ģəxslərin statusuna və mallar ilə nəqliyyat vasitələrinə olan tələbləri. 

GM-nə görə gömrük prosedurlarının aĢağıdakı növləri müəyyən olunmuĢdur: 

1) ümümi – təkrar idxal, sərbəst dövriyyə üçün buraxılıĢ, müvəqqəti ixrac, təkrar 

ixrac, ixrac. 

2) xüsusi - tranzit, saxlanc, sərbəst zona, xüsusi istifadə və emal. 
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Respublikamızda gömrük iĢinin təĢkilində vacib sahələrdən biri də gömrük-tarif 

tənzimlənməsidir. Xarici ticarətdə gömrük-tarif tənzimləmələrinə xüsusi diqqət 

ayrılması tətbiq olunan iqtisadi islahatların əsas xüsusiyyətlərindən biri kimi 

qiymətləndirilir. ÇağdaĢ dövrdə effektiv fəaliyyət göstərən gömrük-tarif tənzimləmə 

sistemi fəal və sürətli gömrük siyasətinin tətbiq olunmasının, həmçinin 

respublikamızın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmini və iqtisadi maraqların müdafiəsi 

üçün baĢlıca Ģərtdir. Gömrük tarifi – xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin 

qiymətləndirilmə sistemi üsulu ilə fəaliyyət göstərən əsas vasitədir. Gömrük tarifinin 

əsasında gömrük rüsumları dayanır. GM-də qeyd olunmuĢdur: ― Gömrük rüsumları 

— malların gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən aparılması zamanı gömrük 

orqanları tərəfindən alınan gömrük ödəniĢlərinin bir növüdür ‖. ( AR GM, maddə 

1.0.20 ) Dövlətlər beynəlxalq ticarət yarandığı vaxtdan bəri gömrük rüsumu yığırlar. 

Ġdxal olunan mallardan gömrük rüsumunun alınması, onların daxili bazarda satılması 

dövründə dəyərlərinin çoxalmasına və beləliklə də, milli sənaye və kənd 

təsərrüfatında istehsal olunan uyğun malların rəqabətqabiliyyətinin artmasına yol 

açır. Gömrük tarifi özündə fiskal və proteksionist funksiyaları cəmləĢdirir. Fiskal 

funksiyanın məqsədi gömrük rüsumlarının alınması hesabına dövlət büdcəsinə vəsait 

yığılmasını təmin etməkdir. Gömrük tarifi xarici ticarətin gömrük tənzimlənməsi 

vasitəsi kimi müxtəlif dövlətlər tərəfindən tərəf müqabillərindən müəyyən güzəĢtlər 

əldə etmək üçün tətbiq edilir. Gömrük tarifinin müəyyən xüsusiyyətləri dövlət 

orqanlarından rüsum dərəcələrinin müəyyən olunması prosesində xüsusi məsuliyyət 

tələb edir. Burada bənzər inkiĢaf yolu keçən dövlətlərin praktikasından yararlanmaq 

bir sıra səhvlərdən qaçmağa imkan verər. Belə ki, müxtəlif ölkələrin həyata keçirdiyi 

tarif tənzimləmələrində ümumi tərəflər kifayət qədərdir. 

Bəzi hallarda müəyyən mallara mövsumi rüsumlar tətbiq edilir ki, bunlarda ildə 

altı aydan çox qüvvədə ola bilməz. Bundan əlavə, respublikamızın ərazisinə idxal 

edilən malara onun mənafelərini müdafiə etmək üçün bu  rüsumlar tətbiq olunur: 

antidempinq, kompensasiya və xüsusi. 

Gömrük rüsumlarının özü gömrük ödəniĢlərinin bir növüdür. Gömrük 

ödəniĢlərinin ondan əlavə gömrük yığımları, dövlət rüsumu, vergilər, haqlar və s. 
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kimi növləri də vardır. Gömrük ödəniĢlərinin respublikanın gömrük iĢinin 

təĢkilindəki əvəzsiz rolunu xüsusilə vurğulamalıyıq. Belə ki, onlar dövlət büdcəsinin 

əsas hissəsini təĢkil edirlər. Qeyd edək ki, DGK-nın struktur bölmələri tərəfindən 

2016-cı il ərzində sərhəddə ―Ġcazə‖ blanklarına görə 13,2 mln azn həcmində rüsum 

yığılaraq büdcəyə köçürülmüĢdür. Həmçinin 2016-cı ildə Mərkəzi Gömrük 

Ekspertizası Ġdarəsinə nəqliyyat vasitələrinə uyğunluq sertifikatının təqdim olunması 

üçün olan müraciətlərə görə verilən uyğunluq sertifikatlarına görə 29,7 min azn 

məbləğində dövlət rüsumu yığılaraq dövlət büdcəsinə köçürülmüĢdür. AĢağıdakı 

cədvəldə 2017-cı il üçün nəzərdə tutulmuĢ gömrük ödəniĢlərinin büdcədəki payına 

baxaq: 

                                                                                                                Cədvəl 1.1 

            2017-ci il üçün nəzərdə tutulmuş gömrük ödənişlərinin büdcədəki payı 

Mənbə: DGK-nın rəsmi saytının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Gömrük-tarif tənzimləməsi ilə yanaĢı respublikamızda qeyri-tarif vasitələrindən 

də istifadə olunur. Bunlara embarqo, ixracın məhdudlaĢdırılması, lisenziyalaĢdırma 

və kvotalaĢdırma, inhisarçı tədbirlər və s. aid etmək olar. 

Gömrük tariflərinin həyata keçirilməsi, tarif tənzimləmələri, onların müəyyən 

qanunlara uyğun olması gömrük ödəncləri bazasının hesablanma metodunu 

müəyyənləĢdirən qanunlardan asılıdırlar. Malların gömrük sərhəddindən aparılması 

N Gömrük ödənişləri Nəzərdə tutulan məbləğ 

(min manatla) 

1 AR-nın ərazisinə malların idxalı 

üçün ƏDV 

1 639 000 

2 AR-nın ərazisinə malların idxalı üçün 

aksizlər 

90 000 

3 Digər ölkələrin avtonəqliyyat vasitələrinin 

sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi 

17 000 

4 Gömrük rüsumları 454 000 
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zamanı vergiqoyma bazasının müəyyənləĢdirilməsi qaydalarının təyinində həm 

hökumət, həm də kommersiya bölmələri maraqlıdır. Malların gömrük sərhəddindən 

aparılması zamanı gömrük ödənclərinin hesablanması məqsədilə lazım olan dəyəri, 

malın satandan alana doğru müəyyənləĢmiĢ hərəkət pilləsində formalaĢır və malın 

gömrük dəyəri olaraq baxılır. Vergitutma üçün istifadə edilən dəyər malın gömrük 

dəyəridir.  

Gömrük dəyəri ixdal rüsumları advalor əsasda hesablanan zaman əsas məsələ 

olur. Advalor qaydada gömrük rüsumunun hesablanması idxal olunan malların 

dəyərinin faizlə ifadə olunmasını nəzərdə tutur. Rüsumlar həmçinin sfesifik qaydada 

da hesablana bilər, hansı ki idxal olunmuĢ sabit məbləği malların miqdarı ilə ölçülür. 

Məsələn idxal olunmuĢ alkoqolun hər litrinə 0.2 sent. Gömrük rüsumu həmçinin 

advalor və sfesifik rüsumun qarıĢığı kimi də təyin oluna bilər (mürəkkəb). Amma 

yenə də advalor qayda beynəlxalq ticarətdə ən önə çıxan qaydadır və o, ÜTT üzvləri 

tərəfindən tarif cədvəllərində olan kiçik mal hissələri üçün istifadə olunur. 

AR-nın ―Gömrük Tarifi haqqında‖ Qanununa uyğun olaraq Respublikanın 

gömrük zonasına gətirilən malların gömrük dəyəri altı üsulla müəyyənləĢdirilik ki, o 

da öz əksini qeyd edilən qanunda tapmıĢdır: 

 gətirilən malların müqavilə qiyməti;  

 eyni malların müqavilə qiyməti;  

 eynicinsli malların müqavilə qiyməti;  

 dəyərin çıxılması yolu ilə;   

 dəyərin toplanması yolu ilə;  

 ehtiyat üsulu . 

Gömrük iĢinin təĢkilinin digər tərkib hissəsi gömrük statistikası və XĠF MN-dır. 

Belə ki, respublikamızda gömrük orqanları gömrük statistikasını həyata keçirir. Buraya 

statistik bülletenlərin hazırlanması, ən çox ixrac, ən çox idxal olunan mallar və s. daxil 

edilir. Gömrük statistikası əsasında biz bir çox məsələ ilə tanıĢ ola bilərik. Məsələn, 

aĢağıdakı diaqramda 2016-cı il ərzində idxal-ixrac əməliyyatlarının dinamikasını görə 

bilərik:                                                                                                        
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                 Qrafik 1. 2016-cı ildə idxal-ixrac əməliyyatlarının dinamikası 

  Mənbə: www.customs.gov.az 

Bundan baĢqa, digər bir misal kimi idxal və ixrac əməliyyatlarında ( 2017-nin ilk 3 

ayı) əsas mallarla da tanıĢ ola bilərik: 

 

 Qrafik 2. 2017-ci ilin ilk 3 ayında idxal-ixrac əməliyyatlarında əsas mallar 

Mənbə: www.customs.gov.az 

Bundan əlavə, gömrük məsələlərində istifadə edilən mal nomenklaturası, təsnifat 

sisteminə ayrı lmıĢ malların toplu siyahısıdır. Burada onlardan tutulan idxal gömrük 

rüsumu və ƏDV faizi ilədə tanıĢ ola bilərik. Bunun üçün DGK-də müvafiq bölməyə 

daxil olmaq lazımdır. AĢağıda oradan bir fraqmenti görə bilərik: 

digərləri  çay

piylər və yağlar pambıq iplik

elektrik enerjisi spirtli  və spirtsiz içkilər 

şəkər kimya sənayesi məhsulları 

qara metallar və ondan hazırlananlar alüminium və ondan hazırlananlar 

plasmassa və ondan hazırlanan məhsullar  meyvə tərəvəz 

neft məhsulları təbii qaz 

xam neft

http://www.customs.gov.az/
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                                 Şəkil 1. Malların nomenklaturası 

Ümumiyyətlə AR-da gömrük iĢinin təĢkili sahəsində müstəqillik qazandığımız 

gündən bu günə qədər mühüm irəliləyiĢlər baĢ vermiĢdir. Müəyyən qanun layihələri 

hazırlanmıĢ və qəbul olunmuĢ, qanunvericilik bazası təkmilləĢdirilmiĢdir. Bu 

məsələlərə növbət fəsillərdə nəzər salacağıq. 
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            1.2. Gömrük fəaliyyətinin təĢkili və idarə edilməsinin nəzəri əsasları 

Gömrük xidməti tarixən qədim təsisatlardan biri olmuĢdur. Bəziləri deyirlər ki, 

gömrük əməkdaĢları bəĢərdə ən köhnə peĢə sahiblərindən olmuĢlar. Kralların və 

imperatorların öz ərazilərində gömrük xidmətinin mövcudluğunu niyə bu qədər çox 

istəmələrini baĢ düĢmək o qədər də çətin deyildir. Məcazi mənada desək siz ərazinizə 

xətt çəkirsiniz və heç bir kəs haqq vermədən oranı keçə bilməz. Tarixən dövlətə 

mənfəət vermək elə gömrük iĢinin mövcudluğunun əsas səbəblərindən biri olmuĢdur. 

Zaman ötdükcə gömrük xidmətinin hüquqları çoxaldılmıĢ və biz müasir dövrdə yeni 

vəzifələrlə tanıĢ oluruq. Amma, mövcud olanları təkmilləĢdirmək və dəyiĢdirmək 

məqsədilə mədəniyyəti, tarixi, təĢkilatı strukturu və eləcə də digər məsələləri bilmək 

çox vacib məsələlərdəndir.  

Biz daha hər bir Ģeyə nəzarət edə bilmirik və ən vacibi isə bundan ibarətdir ki, 

biz hər bir Ģeyə nəzarət etmək istəmirik. Hər il çoxlu mallar və nəqliyyat vasitələri - 

hava gəmisi, yük maĢını, gəmi, qatar, konteyner və insanlar sərhədlərimizdən 

keçirlər. Bu proseslər dövründə gəlirlər Ģəffaf toplamalı, cəmiyyət qeyri-qanuni 

fəaliyyətlərdən qorunmalı və mühafizə olunmalı, eyni zamanda qanuni ticarətə Ģərait 

yaradılmalıdır. Əgər bura müasir Ģəraitdə gömrük birliklərinin və ticarət 

razılaĢmalarının daha çox artdığı faktını da əlavə etsək, gömrük xidmətlərini qarĢıda 

bundan da çox problemlər gözləyə bilər. Bu qeyd etdiyimiz məĢhur Norveç səyyahı 

T.Heyerdalın kəlamına oxĢayır: ―Sərhədlər? Mən bütün dünyanı gəzmiĢəm və heç 

yerdə sərhəddə rast gəlməmiĢəm. Onlar yalnız bəzi adamların fikrində 

qalmaqdadırlar.‖ Faktiki olaraq bütün dünyadakı sərhədlərin yox edilməsi sərhədlərin 

keĢiyində duran gömrük qurumları kimi təsisatlar üçün problem olaraq qalır. 

Vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün yeni yollar axtarılmalıdır. 

Gömrük fəaliyyətinin nəzəri əsaslarından danıĢdıqda təbii ki, bu respublikamız 

müstəqillik əldə etdikdən sonra formalaĢmıĢdır. Bu zaman əsas nəzəri-metodoloji 

baza K.F.Heydərov tərəfindən yazılmıĢ olan 4 cildlik kitablar kontekstində əks 

olundu. Daha sonra ilk kadr hazırlıqları professor A.ġəkərəliyev tərəfindən 

yaradılmıĢ kafedra əsasında formalaĢmağa baĢladı. Hazırda isə yaradılmıĢ olan 
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Gömrük Akademiyası tərəfindən də kadr hazırlığı həyata keçirilir. Ümumiyyətlə 

qeyd edə bilərik ki, gömrük sahəsində xüsusi yeri olan A.ġ.ġəkərəliyev, 

C.Q.Nuriyev, M.AtakiĢiyev və s. bu kimi iqtisadçılar öz əsərlərində gömrük 

fəaliyyətinin təĢkili və idarə olunmasına dair  fikirlərini əks etdirmiĢlər. 

Gömrük elminin hüquq və ya iqtisad elmi olması daim mübahisəli mövzu olaraq 

qalmıĢdır. Bir çoxları onun hüquq elmi olduğunu iddia etmiĢ, A.ġ.ġəkərəliyev, 

M.M.Məmmədli kimi iqtisadçılar isə onun iqtisad elmi olduğunu əsaslandırmıĢlar. 

Deyə bilərəm ki, gömrük iĢinin təĢkilinin səviyyəsi kadrların hazırlıq səviyyəsi 

ilə düz mütənasibdir. Belə olduqda onun təĢkil olunması və xüsusi ilə idarə 

olunmasının nəzəri əsaslarını bilmədən onun uğurla həyata keçirilməsi mümkün 

deyildir. 

Gömrük fəaliyyəti dövlətin xarici və daxili siyasətinin birləĢməsində mövqe 

tutur və onun ən vacib sosial-iqtisadi, xarici iqtisadi proqramlarının həyata 

keçirilməsi ilə bilavasitə əlaqələndirilir. Gömrük orqanları birliyində idarəetmənin 

əsas məqsədi, belə desək, strateji idarəetmənin məqsədi AR-nın iqtisadi siyasətinin 

həyata keçirilməsini reallaĢdırılmaqdan ibarətdir. Ġdarəetmənin qeyd etdiyimiz 

məqsədinin əldə olunması dövlət büdcəsinin mədaxil mənbələrinin formalaĢdırılması 

üzrə baĢlıca fiskal orqan olaraq gömrük orqanına tapĢırılan tapĢırıqların həyata 

keçirilməsi ilə; gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə vəzifələrinin çoxaldılması ilə; 

Respublikamızın gömrük xidmətinin baĢqa dövlətlərin gömrük xidmətləri ilə 

qarĢılıqlı əməkdaĢlığının möhkəmləndirilməsi üzrə iĢ ilə; gömrük kadrlarının 

müəyyən tələbatlarının daha çox təmini ilə əlaqədar müvafiq məsələlərin həll 

olunması ilə reallaĢdırılır.  

Məqsədin idarəolunma fəaliyyətindəki roluna əsasən, idarəetmənin tipləri 

fərqləndirilir. Gömrük orqanlarında daha üstün olaraq kənaraçıxmalar üzrə, proqram 

və məqsədli idarəetmə həyata keçirilir. Gömrük qurumlarının idarə olunması 

pillələrinin hər bir həlqəsində idarəetmənin kənaraçıxmalar üzrə olan tipi mövcuddur, 

çünki əsasən, mövcud duruma görə yaradılır. Bu tipdə məqsəd elə də diqqətə alınmır. 

Proqram idarəetməsi qeyd olunmuĢ proqramın idarəetmə sisteminin həlqələri üzrə 

bölünməsi və onun həyata keçirilmə ardıcıllığının göstərilməsi ilə geniĢ iĢlənib hazır 
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olunmasına əsaslanır. Məqsədin  məqsədli idarəetmədə vacib rolu vardır və idarəçilik 

fəaliyyətinin xüsusiyyətini, gediĢini təyin edir.  

Gömrükdə idarəetmənin əsas hədəfi gömrük orqanlarının hər bir kadrının vahid 

sistem əsasında hərəkət etməsidir. Bu sistem tək bir istiqamətdə iĢləməlidir və 

qarĢısında duran məsələlərin həllini təmin etməlidir. Buna görə də onun içində 

düzgün və dəqiq olan idarəetmə tələb olunur. Praktika göstərir ki, idarəçiliyə dair 

biliyi olmadan idarəetmə bir çox hallarda gömrük orqanlarında çoxlu yanlıĢlıqlara 

səbəb olur, beləliklə də dövlətin iqtisadiyyıtının təhlükəsizliyinin təmini və onun 

iqtisadi mənafelərinin müdafiə olunmasına müəyyən zərər vurur. 

Ġdarəetmə gömrük qurumu kadrlarına elə kəsilməz təsir prosesidir ki, idarəçilik 

qərar və qanunlarının qəbulu və tətbiqi vasitəsilə dəyiĢkən daxili və xarici vəziyyətdə 

onların məqsədəuyğun davranıĢını təmin edir. Ġdarəetmə kəsilməz və nisbi prosesdir. 

Gömrük qurumlarında idarəetmənin kəsilməzliyi yəni, fasiləsiz xarakteristikası 

onlardan keçən informasiya proseslərinin daimi olmağı və arasıkəsilməzliyi ilə 

Ģərtləndirilir. 

Ġdarəetmə prosesnin kəsilməzliyi onun dövri olması haqqında, yəni cürbəcür 

idarəetmə səviyyələri tərəfindən və fərqli formalarla həyata keçirilən eyni cür 

idarəçilik iĢlərinin və ya idarəetmə dövrlərinin icrasının müəyyən ardıcılllığı və 

təkrarlanması haqqında fikir yürütməyə imkan verir.   

Gömrük qurumlarında idarəetmənin sistemi bu komponentlərdən təĢkil 

olunmuĢdur: idarəetmənin mexanizmi, idarəetmənin strukturu, idarəetmə prosesi və 

idarəetmənin təkmilləĢdirilməsi mexanizmi. Ġdarəetmənin mexanizmi isə bunlardan 

ibarətdir: idarəetmə - qanunlar, prinsiplər, məqsədlər, metodlar və funksiyalar. 

Ġdarəetmə qurumları, idarəetmə üzrə mütəxəssislər və texniki idarəetmənin vasitələri 

idarəetmənin strukturunu təĢkil edirlər. Hər bir idarəetmə səviyyələrinin göstərdiyi 

fəaliyyətin əsası idarəetmənin məqsədlərinə çatmaqdan ibarətdir ki, bu da idarəetmə 

prosesidir. Ġdarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsi mexanizmini isə idarəetmə 

obyektinin təĢəkkülü nəticəsində idarəetmə sisteminə olunan əlavə və dəyiĢikliklər 

təĢkil edir. 
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Ġdarəetməyə xas olan bəzi bu xüsusiyyətləri bilməklə gömrük orqanlarında 

idarəetməni daha da dərindən qavramaq olar: 

-idarəetmənin xidməti fəaliyyətin sonuncu nəticələrində açıq ifadə olunan 

istiqamətlənməsi;  

-idarəetmə fəaliyyətinin sistem içində XĠF iĢtirakçılarının iĢləri ilə 

uyğunlaĢdırılması; 

-dövlət idarəetmə orqanı vəzifəsinin icra olunması; 

-gömrük əməkdaĢlarının XĠF-in düzgün hərəkət etməyən iĢtirakçıları, 

qaçaqmalçılıq və onların müqabilləri ilə qarĢıdurması vəziyyətində idarəetmə 

prosesinin dinamikliyi; 

-idarəetmənin tətbiq olunduğu vəziyyətin nisbi qeyri-müəəyyənliyi. 

Gömrük qurumlarında mövcud olan idarəolunma sistemi obyektiv iqtisadi 

qaydalara və idarəetmənin qanunları ilə yanaĢı bunların əsasında ərsəyə gələn 

əməliyyat-xidmət fəaliyyətinin hər bir subyektinin ictimai, kollektiv və Ģəxsi 

maraqlarının tək bir sisteminə əsaslanır. Ġdarəetmənin vacib xarakteristikası onunla 

Ġdarəetmə sistemi 

idarəetmə 

mexanizmi 

idarəetmə 

strukturu 

 

idarəetmə 

prosesi 

 

təkmilləĢdirmə 

mexanizmi 

qanunlar 

prinsiplər 

məqsədlər 

metodlar 

qurumlar 

mütəxəssislər 

funksiyalar 

texniki 

vasitələr 
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Ģərtlənir ki, onun, gömrük fəaliyyətinin effektivliyinin artırılmasında yaradıcı rolu 

vardır. Ġdarəetmə qanunları idarəetmə sisteminin yarımsistemləri və elementləri, 

burada baĢ tutan hadisələr və xaric i mühit arasında ümumi, vacib və zəruri əlaqələri 

əks etdirir. Bu qanunlar obyektiv qanunlardır, belə ki insanların ağlından 

və iradəsindən heç bir asılılığı yoxdur.  Ġdarəetmənin qanunlarını öyrənmək 

idarəetmə sistemlərinin formalaĢması və onların fəaliyyət göstərməsinin təĢkilində bu 

qanunlarının tələbatlarını nəzərə almağa Ģərait yaradır. Bu qanunlara aid edilir: 

    -Sistemin vahidliyi; 

    -Proporsionallıq; 

    -idarəetmənin funksiyalarının mərkəzləĢdirilməsinin optimal nisbəti;    

    -sistemlərin (idarəedən və idarəolunan) nisbəti qanunu və s.   

Ġdarəedən sistemin əsas ideyaları, qanunlar, vacib müddəalar və normalar 

dedikdə idarəetmənin prinsipləri anlaĢılır. Ġdarəetmə praktikasında gömrük 

qurumları tərəfindən təĢkilatı-texnoloji, xüsusi və ümumi kimi üç növ prinsip tətbiq 

edilir. Strateji idarəetmə normaları olan ümumi prinsiplər gömrük qurumlarının hər 

bir sahəsində və yarımsistemində fəaliyyətdədirlər. Buna baxmayaraq bu prinsiplər 

hər bir idarəçilik sistemində  özünəməxsusdur. Ġdarəetmənin  əsas 

ümumi prinsiplərinin gömrük orqanlarında idarəetmə sisteminə müəyyən 

təsiri bunu təsdiqləyir. Gömrük qurumlarında idarəetmənin xüsusi olan prinsiplərinə 

aid edilir: gömrük fəaliyyətinin mənəvi, sosial-siyasi və iqtisadi sahələrində həyata 

keçirilən prinsiplər və AR-nın iqtisadi təhlükəsizliyini öz səlahiyyətləri 

daxilində təminini həyata keçirən hökumət hüquq-mühafizə idarəsi olaraq gömrük 

qurumları çərçivəsində mövcud olan prinsiplər. 

Tətbiq olunması üçün müəyyən idarəçilik əməliyyatları lazım olan konkret 

idarəçilik fəaliyyətinin bir növü idarəetmənin funksiyası adlanır. Gömrük sisteminin 

idarə olunmasında idarəetmə funksiyalarının çox vacib rolu vardır , çünki onlar hər 

bir həlqələrdə idarəçilik prosesinin mahiyyətini və  məzmununu aĢkara çıxarır və bu 

sahədə vəzifələrin bölünməsini özündə birləĢdirir, hər hansı nəticəyə çatmaq üçün 

onların tətbiqi zamanı fəaliyyət və növbəlilik birliyi tələb edir. Gömrük sistemində 

idarəetmə funksiyalarınının təsnifatını verməklə, onları ümumi idarəetmə və gömrük 

http://azkurs.org/xetai-rayonu-eeliyev-adna.html
http://azkurs.org/xetai-rayonu-eeliyev-adna.html
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qurumlarının  əməliyyat-xidmət fəaliyyətinin xüsusi növlərinin spesifik (konkret) 

idarəetmə funksiyalarına bölmək olar.  

Ümumi funksiyalar idarəetmənin mahiyyətini əks etdirir: bunlar hər bir obyektin 

idarə olunmasını xarakterizə etdiyinə görə universaldırlar.  

    Bu funksiyalara aid olunur: 

    4) Tənzimetmə; 

1) Əməliyyat-xidmət vəziyyətinin təhlili olunması və proqnozlaĢdırılması; 

2) TəĢkiletmə;  

5) Uçot və nəzarət.      

3) PlanlaĢdırma; 

Gömrük əməliyat-xidməti vəziyyəti deyildikdə bir çox faktorlarla dialektik 

tərəqqidə olan, gömrük sistemindəki fəaliyyətə vacib dərəcədə təsir göstərən 

qarĢılıqlı əlaqəli elementlərin cəmi nəzərdə tutulur.  

QarĢıda duran məqsədlərə çatmaq üçün idarəetmənin obyektinə təsir üsullarının, 

yollarının,vasitələrinin və formalarının cəmi dedikdə idarəetmə metodu baĢa düĢülür. 

Bu metodlara baxdıqda nəzərə almaq lazımdır ki, onların təsir göstərməsinin 

istiqaməti sistemin, həmçinin gömrük xidmətinin qarĢısında duran 

konkret məqsədlərlə müəyyən olunur. Bu məqsədlər konkret olaraq iqtisadi, texniki, 

təĢkilati, sosial məsələlərin həll olunmasını istəyir ki, bu da idarəetmənin müəyyən 

metodlarının icrasını tələb edir. 

Metodlar gömrük sistemində idarəoluma fəaliyyətinin təsirinə və miqyasına 

əsasən təsnifləĢdirilir. Gömrük sistemində idarəolunma fəaliyətinin 

miqyasına əsasən ümumi və xüsusi metodlar ayrılır. Ümumi metodlar gömrük iĢinin 

ümumi problemlərinin, strateji vəzifələrin həll olunmasına istiqamətlənmiĢdir və bu 

metodlar gömrük sisteminin vacib olan məqsədlərini və fəaliyyət məsələlərinin 

əldə olunması yollarını müəyyənləĢdirir. Xüsusi metodlar əsasən regional gömrük 

postları, gömrük idarələri, gömrükxanalar kimi cari və operativ olan idarəetmə 

sistemlərində istifadə olunur. 

Gömrükdə təsir formalarına görə isə dolayı ilə birbaĢa təsir metodları tətbiq 

olunur. BirbaĢa metodlar dövlətin nüfuzuna və iradəsinə əsaslanır. Buraya aid edilir: 

http://azkurs.org/azerbaycan-respublikas-tehsil-nazirliyi-ministry-of-education-v4.html
http://azkurs.org/azerbaycan-respublikas-tehsil-nazirliyi-ministry-of-education-v4.html
http://azkurs.org/medeniyyet-dunyasi.html


23 
 

hüquqi və təĢkilati-sərəncamverici. Dolayı təsir metodlarına aiddir: iqtisadi, sosial, 

iqtisadi-riyazi və psixoloji. 

Gömrük sistemində idarəetmə prosesinin təĢkil olunması onun tətbiq 

olunmasının ardıcıllığını, dəqiqliyini və yol verilən səviyyələrini müəyyən edən 

hərtərəfli nizama qoyulmasıdır. Ġdarəetmə prosesinin təĢkil olunmasına aid edilir: 

-onun fərqli həlqələrinin, dövrlərinin, pillələrinin və idarəçilik əməliyyatlarının 

icra olunmasının zəruri ardıcıllığını;  

-konkret növ idarəçilik əməliyyatlarının tətbiq olunmasının qruplaĢdırılması və 

onun müvəqqəti olaraq sərhədlərinin müəəyyənləĢdirilməsini; 

-idarəetmə prosesinin hər mərhələsini və onun bütün idarəçilik əməliyyatlarını 

normal olaraq və zamanında həyata keçirmək üçün vacib olan və lazimi həddə 

informasiyanın dəqiqliklə daxil olmasını; 

-razılaĢdırma, müzakirə, viza vermə, təsdiqetmə, məlumatlandırma və digər 

məcburi idarəçilik iĢləri hesab olunan idarəetmə prosesinin 

qaydalarını və yollarını müəyyənləĢdirmək daxildir.   

Gömrük sistemində qəbul olunan qərarların keyfiyyətli olması gömrük 

qurumlarının iĢinin məhsuldarlığına çox təsir edir.  Ġdarəçilik qərarlarına 

idarəetmə sisteminin bu və ya baĢqa hərəkət növünün idarəetmənin subyektinin 

seçərək icra etdiyi fikri-iradə aktı kimi də baxmaq olar. Ilk öncə qərar qəbul 

olunarkən obyektlərin qarĢısında duran məqsəd və vəzifələrə baxılır, daha sonra onlar 

üçün icazə verilən əməliyyatların ölçüsü nəzərdə tutulur, qeyd olunanların həyata 

keçirilməsi üçün hansı resursların lazım olduğu dəqiqləĢdirilir. Beləliklə də, 

idarəçilik qərarları proqram və məqsəddən ibarətdir desək uyğun olar.  

Ġdarəçilik qərarlarını bir neçə yerə bölmək olar. Bunlara standart və standart 

olmayan qərarları aid etmək olar. Standart qərarlarda kənaraçıxmalarla bərabər 

qərarın strukturası və onun qəbul olunması proseduru iĢlənir. Bu cür qərarlar çox tez, 

özəl bir hazırlıq aparılmadan (məsələn, kadrların iĢdən çıxarılması və qəbulu 

haqqında  əmrlər) qəbul oluna bilər. 

Standart olmayan qərarlara yaradıcı qərarlarda deyə bilərik. Xüsusilə risk 

vəziyyətində bu cür qərarlara ehtiyac xeyli artır. Bu həmiĢə yeniləĢən gömrük 

http://azkurs.org/soyad-semedova-fakulte--beynelxalq-iqtisadiyyat-mektebi.html
http://azkurs.org/umumtehsil-mekteblerinde-kimyanin-biologiya-ile-elaqeli-tedris.html
http://azkurs.org/anti-durinq-eserinde-heyata-bele-terif-vermisdir-anti-durinq-e.html


24 
 

Ģəraitinə ayaq uydurmaq və nəzarətdə olmayan resurslarla manevr etmək ehtiyacı ilə 

əlaqədardır.  

Sonda isə qeyd edə bilərəm ki, bütün bu idarəçilik haqqında nəzəri bazanı 

bilmədən gömrük sistemin düzgün idarəetməsini həyata keçirmək mümkün olmaz və 

çoxlu yanlıĢlıqlarla nəticələnə bilər. Hər hansı bir dövlət də bu sahədə kadrların 

yetiĢdirilməsinə xüsusi diqqət ayırmalıdır. 
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            1.3. ÜTT-nin gömrük fəaliyyətinin təĢkili ilə bağlı tələb və çağırıĢları 

ÇağdaĢ tərəqqi dövründə dövlət xarici ticarət fəaliyyətini mühüm dərəcədə 

inzibati məhdudiyyət və qadağalarla deyil, iqtisadiyyatın effektivliyini çoxaltmağa, 

konkret sosial-iqtisadi tərəqqi məsələlərinin reallığa çevrilməsinə yardım edən xarici 

ticarət əməliyyatlarını reallaĢdırmaq üçün sərfəli iqtisadi vəziyyət yaratmaqla 

tənzimləməyə can atır. Dövlətin iqtisadiyyatına yaxĢı təsir göstərməyən əməliyyatlar 

üçün isə daha az əlveriĢli vəziyyət qurulur. Elə bu cür məqsədlərlə də xarici ticarətin 

iqtisadi tənzimləmə üsullarından –idxal gömrük tarif dərəcələrinin aĢağı salınması və 

ya çoxaldılması, valyuta əməliyyatlarının aparılma qaydasının baĢqa cür həyata 

keçirilməsi və s. istifadə olunur.   

Ġqtisadi üsullar öz təbiəti etibarilə bazar vasitələri hesab olunur: onlar qiymət 

mexanizminin yardımı ilə malların rəqabətqabiliyyətliliyinə təsir göstərir. Inzibati 

tədbirlərə gəldikdə isə onlar bazar mexanizmlərinin təsiri olmadan da fəaliyyət 

göstərirlər. ÜTT çərçivəsində iqtisadi üsullara baĢlıca yer verilsə də, hazırki dünyada 

tətbiq olunan idxalın inzibati tənzimləmə üsulları bütün nöqsanlarına baxmayaraq, 

beynəlxalq ticarəti formalaĢdıran baĢlıca amil kimi obyektiv reallıqdır və bunlarla 

hesablaĢmamaq mümkün deyildir. ÇağdaĢ dünya iqtisadiyyatının ən çox tənzimlənən 

hissələrdən biri də ticarətdir. Sərbəst ticarət simvolu altında, ĠEÖ ÜTT daxilində 

özlərinin, əsasən, yüksək texnologiyalı hazır məhsullarının ixracına mane törədən 

tarif və qeyri-tarif məhdudiyyətlərini azaltmağa çalıĢırlar. ÜTT-nin tətbiq etdiyi 

gömrük siyasəti rüsum səviyyəsinin artırılmaması və qeyri-tarif tədbirlərinin aradan 

qaldırılmasına istiqamətlənmiĢdir. 

1947-ci ildə GATT-dan əvvəl sənaye ölkələri tərəfindən müəyyənləĢdirilən orta 

tarif dərəcələri 20% və 30% idi. 50 il və 8 GATT raundu görüĢmələrindən sonra 

sənaye ölkələri tərəfindən müəyyənləĢdirilən orta tarif dərəcələri 5,5 % müəəyən 

olundu. 1994 Uruqvay raundundan sonra məsələn, ABġ-da orta tarif dərəcəsi 3,2 % 

müəyyən olundu. 

Ümumiyyətlə, gömrük tarif dərəcələrinin xətti olaraq azaldılması azalma 

əmsalından istifadə olunmaqla aparılır. Bu zaman gömrük tarifi dərəcələri dövlətdə 
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mövcud olan gömrük tariflərinin orta dərəcəsi olaraq götürülür. AĢağıdakı cədvəldə 

biz tarif rubrikalarını görə bilərik: 

 

                                       Qrafik 3. Tarif rubrikaları 

 

Burada isə ölkələrin hansı rubrikaya aid olduğu göstərilmiĢdir: 

 

 

 

 

 

 

GATT raundlarının nailiyyətlərinə baxmayaraq idxal rüsumları beynəlxalq 

ticarətdə əsas məsələ olaraq qalır. Bu ĠEOÖ-də bütün məhsullar üzrə 16,9%-dir. 

Hətta sənaye ölkələrində orta tarif dərəcələri aĢağı olsa da bəzi sənaye malları və 

sahələri və bir çox qeyri-kənd təsərrüfatı mallarına 20% və daha çox rüsumlar tətbiq 

olunur. Əlavə olaraq, bir çox ĠEOÖ-in milli büdcələrinin əsas hissəsi idxal 

rüsumlarından asılıdır.  

Qeyri-tarif tənzimləmə vasitələrinin ÜTT tərəfindən hazırlanmıĢ müəyyən 

təsnifatı mövcuddur: 
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Hökumətin ticarətə 
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-ticarəti 
məhdudlaĢdırmaq 

üzrə müəyyən 
tədbirlər                  

-kompensasiya 
rüsumları 

2 - ci qrup. Gömrük 
və inzibati 

prosedurların 
xarakteristikası 

-gömrük 
dəyərləndirilməsi  

metodları                            
-antidempinq 

rüsumları                
-tariflərin strukturu 

-konsul və gömrük 
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diskriminasiya 
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qadağalar 

5 - ci qrup. Ġdxal 
yığımları 

-depozitlərin 
təqdim edilməsi                           

-xarici Ģərab-araq 
məhsullarına 
münasibətdə 
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kredit 
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-müxtəlif yığımlar             
-statistik və inzibati 

yığımlar                            
-fiskal xarakterli 
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-avtomobillər 
üzərinə qoyulan 
diskriminasiya 

xarakterli yığımlar            
-idxal məhsullarına 

xüsusi rüsumlar 



 
 

ÜTT-yə üzv olarkən bütün dövlətlərin ölkənin qarĢısında duran vacib 

məsələlərdən biri ÜTT-yə daxil olmaqla, özünün xarici ticarət siyasətini, xüsusi 

olaraq da, mal istehsal edənlərinin, ixracatçılarının va idxalçılarının mənafelərinin 

fəal formada müdafiə edə bilib bilməyəcəyi və gələcək perspektivdə milli bazarı 

qoruyub qoruya bilməyəcəyi suallarını cavablandırmaqdır. Bu suala ilkin cavabı 

ÜTT-nin baĢqa üzvü olan dövlətlərin praktikası verir. Bu göstərir ki, vacib 

öhdəliklərindən biri milli bazarı qorumaq oalan gömrük tarifi XTS-nin əsas aləti 

olub, var və olacaq. ÜTT daxilində, otuz ildən çox çəkən, beynəlxalq ticarət 

danıĢıqlarının səkkiz növbəli raundu dövründə gömrük tarifinin orta dərəcəsi mühüm 

dərəcədə aĢağı salındı. Ancaq onun proteksionist funksiyası istisnasız olaraq hər bir 

ölkədə saxlanılmıĢdır.  

ÜTT saziĢlərindəki hüquqi normalar yerli iqtisadiyyatın müdafiəsi üçün özünün 

bütün üzvlərinə çoxsaylı imkanlar təqdim edir. Ġlk olaraq, ÜTT daxilində öz gömrük 

tariflərini aĢağı endirmiĢ və əlaqələndirilmiĢ dövlətlər narahatlıq yaradan malların 

daxil olduğu dövlətlərlə məsləhətləĢmələr və yeni danıĢıqlar vasitəsi ilə öhdəliklərinə 

götürdükləri tarif öhdəliklərini vaxtaĢırı olaraq nəzərdən keçirmək imkanına 

malikdirlər. ÜTT-nin XXVII maddəsində qeyd olunmuĢdur: ― ÜTT-yə üzv olan 

dövlətlər hər üçillik dövrün birinci günündə öncələr edilmiĢ gömrük güzəĢtlərini 

dəyiĢə və ya ləğv edə bilər, bir Ģərtlə ki, bu güzəĢtlərin istiqamətləndiyi ÜTT üzvü ilə 

öncədən məsləhətləĢmələr aparsın ‖. Belə halda ÜTT üzvü ləğv olunan güzəĢtləri 

kompensasiya edə bilən ona bərabər olan qiymətli güzəĢtlər əldə etməlidir. Bu qeyd 

olunanlar ümumi olaraq GATT-1994 28-ci maddə və 28-ci maddəni dəqiqləĢdirən 

qeydlərlə, eyni zamanda GATT-1994 28-ci maddənin Ģərh olunması haqqında 

Uruqray raundunun nəticəsi olaraq qəbul olunmuĢ anlaĢma ilə nizamlanır.  

Ġkincisi, GATT-1994 12-ci maddəsi ÜTT-yə daxil olan hər bir dövlətə tədiyyə 

balansı və xarici maliyyə durumunundakı bərabərliyi saxlamaq üçün idxalına icazə 

verilən malların həcm və dəyərini məhdudlaĢdırmağa icazə verir. Bura aid olan 

fəaliyyat proqramının məqsədi idxala məhdudiyyətlərinin tətbiq olunmasıdır. Belə 

hal tədiyyə balansı düzəlməyincə aradan qaldırılmır.  
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Üçüncüsü, hər bir ÜTT üzvü yerli istehsalın müəyyən bir sahəsinə zərər vuran 

və ya zərər vurma ehtimalı olan malların idxalını məhdudlaĢdıra bilər. Bu cür 

müdafiə tədbirləri ÜTT-nin Müdafiə tədbirləri haqqında saziĢi və GATT-1994 19-cü 

maddəsinə görə həyata keçirilir. Burada müəyyənləĢdirilir ki, hər bir ÜTT-yə daxil 

olan dövlət rüsumların daimi olmayan Ģəkildə aradan qaldırılması və kvotaların 

həyata keçirilməsi kimi qoruma tədbiri tətbiq edə bilər, bir halda ki, hər hansısa bir 

malın idxal olunması yerli məhsul istehsalçılarına zərər vuracaq dərəcəyə qədər artır. 

Müdafiə tədbirləri daimi xarakterə malik deyil.  

Dördüncüsü, GATT-1994 6-cı maddəsi və bu maddə ilə əlaqədar olan saziĢ 

haqsız rəqabətin çox görünən növü olan dempinqlə mübarizə üçün əsas vasitə olan 

antidempinq rüsumlarından istifadə olunmasına icazə verir. Son illərdə bu 

rüsumlardan və proseduralardan geniĢ Ģəkildə istifadə olunur. Bəziləri düĢünürlər ki, 

yerli istehsalçıların qorunmasının əsas üsullarından biri məhz antidempinq 

rüsumlarıdır.  

BeĢincisi, ÜTT-nin qanunları subsidiya vasitəsilə olunan ixraca qarĢıdır desək 

doğru olar. ÜTT-nin bu barədə saziĢləri ( subsidiya və kompensasiya tədbirləri 

haqqında)  2 cür məsələ qoyur: GATT-1994 6-cı maddəsini daha da böyüdən 

kompensasiya tədbirlərinin icra qayda-qanunlarını və GATT-1994 16-cı maddəsini 

təkmilləĢdirən subsidiyalardan necə istifadə olunmasını. SaziĢin I maddəsi dövlət 

tərəfindən müəyyən olunmuĢ sahəyə tədqim olunun maliyyə köməyi kimi görülür və 

bu isə həmin sahələrə rəqabət üstünlüyü verir. Burada xüsusilə demək lazımdır ki, bu 

saziĢdə subsidiyaya qadağa qoyulmur. Burada ancaq o cür subsidiyalara icazə 

verilmir ki, onlar ixrac edənə və istehsal edənə rəqabət üstünlüyü təqdim edərək 

ticarətə mənfi təsir verir.  

Beləliklə, ÜTT qaydaları ölkənin iqtisadiyyatının qorunmasına xüsusi diqqət 

ayırır, onu haqsız rəqabətdən qoruyur. TTBS və ÜTT zamanında bunlardan geniĢ 

Ģəkildə istifadə olunmuĢdur. GATT-1994 18-ci maddəsi iqtisadiyyatda təzə meydana 

gələn sahələrin qorunmasına icazə verir. GATT daxilində bu maddə ĠEOÖ-ə aid 
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olunmuĢdur. Buna baxmayaraq, saziĢin bəzi hissələri ĠEÖ-də və keçid iqtisadiyyatlı 

ölkələrdə də istifadə oluna bilər.  

Ölkədə mənafelərin qorunmasında texniki maneələr və sanitar və fitosanitar 

tədbirlər barədə saziĢlərin mühüm yeri vardır. Burada bir halda bu tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə yol verilir ki, xarici və yerli mallara eyni formada tətbiq edilsin və 

səmərəli olmayan məhdudiyyətlərdən olmasın.  

Bunlardan baĢqa, GATT-1994 maddələri ÜTT üzvlərinin müəyyən milli 

mənafelərinin qorunmasına istiqamətlənə bilən tədbirləri o halda tətbiq etməyi üzv 

dövlətlərə icazə verir ki, bu tədbirlər eyni vəziyyətlərin və ya beynəlxalq ticarətin 

gizlin məhdudiyyətlərinin üstünlük təĢkil etdiyi ölkələr arasındakı münasibətlərdə 

əsaslandırılmamıĢ diskriminasiya xarakterli yolla tətbiq olunmasın. Bunlar burada 

göstərilmiĢdir: GATT 1994 20-ci və GATT-1994 21-ci maddə. Bu tədbirlər arasında 

bütün ÜTT-yə üzv olan dövlətlərin təhlükəsizliyini qorumaq üçün vacib hesab etdiyi 

istədiyi hərəkəti edə bilmək hüququ vurğulanır. Beləliklə də, ÜTT daxilində yerli mal 

istelsalçılarını və isteklakçılarını qorumağa Ģərait yaradan hüquqi qaydalar 

formasında əhatəli tədbirlər spektri vardır. 

Ümumdünya Ticarət TəĢkilatının özünəməxsus qanunverciliyi mövcuddur. Bu 

qanunlar ona üzv olan hər bir dövlətin qanunverciliyində əks olunmalıdır ki, onlarda 

aĢağıdakılardır: 

-GATT-1994, 8-ci maddə ( 1 ): Malların ixrac və idxalına və ya ixrac və idxalla 

bağlı olaraq, ÜTT-yə üzv olan dövlətlər tərəfindən müəyyən olunan hər bir ödəmə və 

istənilən cür yığımlar ( ixrac və idxal rüsumlarından əlavə və 6-cı maddədə 

göstərilmiĢ vergilər istisna olmaqla ) göstərilmiĢ xidmətlərin təqribi dəyəri ilə 

məhdudlaĢmalı və ölkədə malların dolayı yolla ilə qorunması və fiskal məqsədlərlə 

ixraca və ya idxala vergi tətbiq edilməsi olmamalıdır. 

-GATT-1994, 10-cu maddə, 1: ÜTT-nin üzv dövlətləri tərəfindən məhsulların 

gömrük məqsədilə qiymətləndirilmə və təsnifat olunmasına, yaxud gömrük 

dərəcələrinə, digər yığımlara və tələblərə, vergilərə, ixrac və idxal 

məhdudlaĢdırılmasına və qadağan olunmasına əsasən həyata keçirilən qayda-
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qanunlar, məhkəmənin qərarları və ümumi xarakterli inzibati fərmanlar və s. tez 

olaraq vaxtında dərc olunmalıdır. 

-GATT-1994, 10-cu maddə, 3(a): Hər bir ÜTT-yə üzv olan dövlət I paraqrafda ( 

yəni, maddə 10 ) göstərilmiĢ hər bir qanun-qaydaları, ümumi xarakterli məhkəmənin 

qərarlarını və sərəncamlarını eyni Ģəkildə və qərəzsiz olaraq, effektiv yolla tətbiq 

etməlidir. 

-GATT-1994, 10-cu maddə, 3(b): Hər bir ÜTT-yə üzv olan dövlət gömrük 

məsələlərinə aid inzibati tədbirlərin tez baxılması və düzəlməsi üçün arbitraj, 

məhkəmə, inzibati prosedurlara və tribunalları olmalıdır , yaxud onları bacardığı 

qədər cəld yaratmalıdır. Bu prosedur və tribunallar tədbirlərin icra olunmasının 

həvəslə olunduğu qurumlardan asılılığı olmamalıdır və onların verdikləri qərarlar 

həmin qurumlar tərəfindən icra olunmalıdır. 

-GATT-1994, 8-ci maddə, 1(c): ÜTT-nin üzvləri həm də, idxal və ixrac 

rəsmiləĢdirilməsinin asanlaĢdırılması və sadələĢdirilməsi, eyni zamanda ixrac və 

idxal sənədləĢdirilməsinə tələblərin vacibliyini qəbul edir. 

-GATT-1944, 8-ci maddə, 2: Bir ÜTT üzvü baĢqa ÜTT üzvünün və yaxud ÜTT 

tələbi üzrə öz qanun-qaydalarının qüvvəsini bu maddənin maddələri çərçivəsində 

nəzərdən keçirməlidir. 

-GATT-1994, 7-ci maddəsi barədə saziĢ: Gömrük dəyəri 1-ci maddəyə görə 

müəyyən oluna bilmədiyi zaman, gömrük idarələri və idxalçılar arasında gömrük 

dəyərinin 2-ci və ya 3-cü maddələrin tələblərinə uyğun olaraq, hesablanması üçün 

bazanı müəyyən etmək məqsədilə danıĢıqlar baĢlanmalıdır. Hər iki tərəf arasında 

danıĢıqlar prosesi gömrük dəyərinin əsasını müəyyənləĢdirmək məqsədilə məlumat 

mübadiləsinə səbəb olur.  

-Yenə orada, maddə 7,2 (f): gömrük dəyəri 7-ci maddənin tələblərinə əsasən, 

minimal gömrük dəyəri əsasında müəyyənləĢdirilməməlidir. 

-ÜTT. Gömrük idarəçiliyinin dəyərin real və ya dürüst bəyan edilməsindən 

Ģübhələndiyi hallar haqqında qərar. Gömrük idarələri gömrük dəyəri barədə saziĢin 1-

ci maddəsinə görə gömrük dəyərinin təyin olunmasının mümkün olmadığı nəticəsinə 
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gəldiyi durumda, qəti qərar qəbul olunmazdan öncə, gömrül administrasiyası 

idxalçının verdiyi sənədlərin dəqiqliyi və doğruluğuna dair öz Ģübhələrini yazılı 

olaraq idxalçıya çatdırır və cavab üçün ona zaman verir. Qərar qəbul olunduqda, 

gömrük administrasiyası qərarın qəbul olunduğunu əsaslarla bir yerdə yazılı olaraq 

idxalçıya tədqim edir.  

-GATT-1994, 5-ci maddə (2): Hər ÜTT-yə üzv olan dövlət ərazisindən 

beynəlxalq tranzit üçün istifadə olunması hallarında daha effektiv marĢurutlar üzrə 

tranzit azadlığı verir. 

-Yenə orada, 5-ci maddə (3): Tranzit malları, gömrük ödənclərindən, eləcə də 

bütün tranzit rüsumlarından və ya tranzit haqqında müəyyənləĢdirilmiĢ digər 

yığımlardan, daĢımaya görə haqlar, yaxud tranzitlə və ya qeyd olunmuĢ  xidmətlərin 

dəyəri ilə əlaqədar olaraq inzibati xərclərə uyğun yığımlar istisna olmaqla, azad 

olunur. 

Gömrük-tarif tənzimlənməsi və onun bir çox tərəflərinə, sənədlərin 

sadələĢdirilməsi, prosedurların asanlaĢdırılması, sənədlərin unifikas iyası məsələlərinə 

bir çox beynəlxalq birliklər xüsusi olaraq diqqət yetirirlər. Artıq qeyd etdiyimiz ÜTT 

ilə yanaĢı BMT Ticarət Və ĠnkiĢaf Konfransı (YUNKTAD), Avropa Ġqtisadi 

Komissiyası (BMT AĠK), Ümumdünya Gömrük TəĢkilatı (əvvəllər gömrük 

əməkdaĢlığı üzrə Ģura) bu sahədə mühüm və çevik rol oynayırlar. Onlar qeyd 

etdiyimiz məsələlərə dair məlumat kitabları, beynəlxalq sazıĢlər, tövsiyyələr, 

təlimatlar hazırlamıĢlar. Ġlk öncə, onların fəaliyyət göstərməsi nəticəsində beynəlxalq 

konvensiyalar və digər önəmli hüquqi sənədlər meydana gəlmiĢdir ki, bunlarla da 

XXI əsrin baĢlarında gömrük tənzimənməsini və onun tərəqqi yönlərini 

müəyyənləĢdirən dünya təcrübəsi toplanaraq sintez olunmuĢdur. 
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  II FƏSİL. GÖMRÜK İŞİNİN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ SİSTEMİ 

                2.1.  Azərbaycan Respublikasında gömrük iĢinin təĢkili  

                                     və idarə edilməsi xüsusiyyətləri 

Gömrük idarəetmə qurumları – Ģəffaflığın artırılması, gömrük gəlirlərinin 

maksimum toplanmasına və malların gömrük rəsmiləĢdirilməsinin gecikməsinin 

aradan qaldırılmasını təmin etməlidirlər. Vahid gömrük idarəetmə sistemi idxal və 

ixrac proseslərini dəstəkləmək, əməliyyatları sürətləndirmək və beynəlxalq ticarətdə 

qarıĢıq olan xərcləri azaltmaq məqsədilə yaradılır. Onlar beynəlxalq ticarəti idarə 

etmək üçün qanuni tələblərə uyğun olaraq inkiĢaf etməlidirlər və bütün bunları 

asanlaĢdırmaq üçün bəzi sahələrdə əməkdaĢlıq etməlidirlər. 

Gömrük qurumları sistemində idarəetmənin səviyyələrinə aid olunur:    

- AR DGK; 

- Komitənin bölmələri və azad Ģöbələri;    

- gömrükxanalar;    

- gömrükxanalara aid olan bölmələr;    

- gömrük postları və uyğun peĢəkar və idarəçilik vəzifələrini tətbiq edən icra 

mütəxəssislər.    

Ġlk öncə AR DGK-nın vacib rolundan danıĢaq. Dövlət Gömrük Komitəsi ona aid 

qəbul olunmuĢ əsasnamədə göstərilmiĢ sahələrə əsasən, gömrük iĢi istiqamətində 

dövlət siyasətini və nizamlanmasını tətbiq edən, hüquq mühafizə orqanı statusuna 

malik olan mərkəzi icra hakimiyyəti qurumudur. DGK fəaliyyətində AR-nın 

Konstitusiyasını, AR-nın qanunlarını, AR Prezidentinin sərəncam və fərmanlarını, 

AR-nın Nazirlər Kabinetinin sərəncam və qərarlarını, AR-nın qoĢulduğu beynəlxalq 

müqavilələri və ona aid olan əsasnaməni rəhbər tutur. DGK bir sıra qurumlarla 

qarĢılıqlı əlaqəli Ģəkildə öz vəzifələrini icra edir. Dövlət  Gömrük Komitəsinin baĢlıca 

fəaliyyət istiqamətlərinə aiddir: 
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-gömrük iĢi sahəsində mərkəzləĢmiĢ dövlət siyasətinin tətbiqində baĢlıca rol 

oynayır və bu siyasətin tətbiq olunmasının təminini həyata keçirir; 

-gömrük iĢininin tərəqqisini təmin edir və onun təĢkilini həyata keçirir; 

-normayaratma fəaliyyətini həyata keçirir; 

-hüquq mühafizə fəaliyyətini həyata keçirir; 

-AR-da öncül gömrük tənzimlənməsi alətlərindən istifadə olunmasını təĢkil edir. 

Ümumiyyətlə AR-da gömrük iĢinin idarə olunmasında, təkmilləĢdirilməsində, 

təĢkilində DGK çox vacib rol oynayır. 

Gömrük iĢinə birbaĢa olaraq rəhbərliyi DGK həyata keçirir. BaĢqa sözlə desək, 

DGK AR-nın gömrük iĢini icra edən mərkəzi icra hakimiyyəti qurumudur. Qeyd 

etdiyimiz kimi hüquq-mühafizə statusuna malik olan gömrük orqanları vahid 

sistemdən ibarətdirlər. Gömrük sisteminə daxil olmayan, ancaq DGK-nın idarəsi 

altında olanlara aid olunur: 

- Mal və nəqliyat vasitələrinin ekspertizası və tədqiq olunmasından ötrü 

qurulan gömrük labaratoriyaları; 

- Gömrük iĢində elm-tədqiqatın aparılması, kadrların hazırlanması və onların 

ixtisasının dərəclərinin yüksəldilməsi məqsədilə qurulan elmi-tədqiqat qurumları, 

peĢəyönümllü təhsil-tədris müəssisələri; 

- Gömrük iĢindəki məsələlərin həll olunmasına yardım göstərən hesablama 

mərkəzləri, poliqrafiya, tikinti istismar orqanlar və baĢqaları ( məsələn, gömrük 

anbarları və müvəqqəti saxlanc anbarları). 

DGK-nın idarəetmə fəaliyyəti birinci növbədə ona tabe olan gömrük idarələri ilə 

qarĢılıqlı Ģəkildə münasibətlərdə öz əksini tapır. Bəzən DGK fiziki vəzifəli insanlarla, 

eləcə də fiziki Ģəxslərlə birbaĢa ünsiyyət də qurur. Gömrük idarələrin ortaq 

problemləri gömrük sisteminin bütün həlqələrində həll olunur və bu zaman DGK əsas 

rol oynayır. Bu məsələlərdən əlavə DGK gömrük xidmətinə rəhbərlik edir və gömrük 

iĢinin tərəqqisi ilə bağlı olan xüsusi problemləri həll edir.  

AR DGK-nin struktruna bu cədvəldə baxa bilərik: 
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ADGK : 

-ondan asılı qurumların, müəssisələrin, təĢkilatların mükiyyətinin idarə 

olunmasında mülkiyyətçi hüquqlarını icra edir; 

-gömrük qurumlarının səlahiyətli Ģəxsləri tərəfindən qaçaqmalçılıq, gömrük və 

vergi qayda-qanunlarına riayət olunmadığı halda iĢlərin icra edilməsində prosessual 

normalara əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirir, bu cür pozuntu halları haqqında 

verilmiĢ Ģikayət və ərizələrə baxır. 

DGK ona tapĢırılmıĢ funksiyalara əsasən və qanunverciliyə uyğun olaraq bu 

vəzifələri icra edir: 

-respublikanın gömrük siyasətinin tətbiqi üçün iqtisadi, hüquqi, təĢkilati 

mexanizmlar hazırlayaraq tətbiq olunmasının təminini həyata keçirir; 

-ĠEÖ-lərin praktikasından yararlanmaqla Azərbaycanda gömrük iĢinin inkiĢafına 

dair  proqramını hazırlayaraq tətbiq edir; 

-Məcəllədə göstərilmiĢ formada gömrük nəzarətinin tətbiqini və 

modernləĢdirilməsi üçün iĢlər görür, belə nəzarətin effektivliyinə ziyan vurmadan 

onun asanlaĢdırılması və optimallaĢdırılamsı üçün tədbirlər görür; 

-Dövlət tərəfindən müəyyən olunmuĢ gömrük sərhəddindən aparılan əĢyalar 

haqqında lisenziyalaĢdırma, qiymətlərin tənzim olunması və baĢqa qeyri-tarif 

tədbirləri da daxil olmaqla iqtisadi planların iĢlənməsində və hazırlanmasında iĢtirak 

edir və səlahiyyətləri çərçivəsində onların həyata keçirilməsini təĢkil edir; 

-Praktiki və elmi nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmıĢ formada malların gömrük 

dəyərinin dəqiq müəyyənləĢdirilməsinə nəzarət edir; 

- Operativ və sürətli mexanizm yaratmaqla Azərbaycanın gömrük sərhəddindən 

aparılan əĢyalardan gömrük rüsumlarının, vergilərin, aksizlərin, həmçinin baĢqa 

gömrük ödəniĢlərinin yığılmasını təĢkil edir. 

DGK-nın səlahiyyətli Ģəxsləri, baĢqa hüquq-mühafizə qurumları, nazirliklər və 

baĢ idarələrlə, digər dövlətlərin gömrük idarələri ilə ikitərəfli münasibətlər yaradır. 

TapĢırıq, sərəncam və əmr vermək də DGK-nin səlahiyyətlərinə daxildir . Komitə 

barədə əsasnaməni AR Prezidenti təsdiq edir. Gömrük idarələrinin vahid sisteminin 
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müəyyənləĢdirilməsi, gömrük qurumlarının əsasının qoyulması, yenidən təĢkil 

olunması və ləğv olunması səlahiyyəti isə prezidentə aiddir. AR gömrük iĢini birbaĢa 

tətbiq edən qurumlar Komitə tərəfindən təsdiqlənən əsasnamələrə uyğun olaraq 

fəaliyyət göstərirlər. Gömrük Komitəsinin baĢında sədr durur. Respublikamızın 

Prezidenti isə bu sədri vəzifəyə təyin və azad edə bilər. DGK-nın kollegial 

iclaslarında vacib məsələlər üzrə danıĢıqlar aparılır. Kollegiyanın iĢinə də sədr 

baĢçılıq edir, sədrin müavinləri , eləcə də rəhbərlik iĢçiləri buraya daxil olunur. Hər 

bir gömrük idarələri və gömrük iĢçiləri üçün burada qəbul olunan və sədr tərəfindən 

təsdiq olunan qərarların yerinə yetirilməsi məcburidur. Komitənin mərkəzi aparatı 

müəyyən tədbirləri təĢkil edir, gömrük iĢinin idarə olunması sistemini təĢkil edir, 

müvafiq normativ aktların yaradılmasının təminini həyata keçirir, informasiyaların 

toplanması və analiz olunması, idarəetmə qərarların hazırlanması və yerli gömrük 

idarələrinin fəaliyyətinin bir-birilə əlaqələndirilməsini təĢkil edir. Komitənin idarə və 

bölmələri gömrük xidmətinin mərkəzi orqanı səviyyəsində qərarların qəbul 

olunmasını təmin edirlər və bu qərarların yerlərdə icra olunmasını təĢkilini həyata 

keçirirlər. DGK-nın bölmələrinin iĢ prinsipinin vacib hissəsini funksional fəaliyyət 

təĢkil edir, yəni ki, bütün idarə və Ģöbələrin fəaliyyəti DGK-nə tapĢırılmıĢ 

funksiyaların icra olunmasını təmin etmək məqsədini güdür.  

 

DGK 
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DGK  

regional 
gömrük 

təşkilatları - 5 

sərhəd gömrük 
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təşkilatları - 16 

sərhəd gömrük 
məntəqəsi - 30 

gömrük idarəsi 
- 22 
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Gömrük idarələri, baĢqa hakimiyyət orqanları, qurumlar, müəssisələr, 

təĢkilatlarla və eyni zamanda vətəndaĢlarla da ikitərəfli əlaqələr yaradır. Elə hallar 

vardır ki, bu  zaman qanunvericilik gömrük qurumlarının vəzifələrinə aid olunmuĢ 

məsələlərin baĢqa idarələr və qurumlar tərəfindən icra edilməsinə icazə verir. Belə 

halda gömrük orqanlarının bu prosesə nəzarəti həyata keçirmək hüququ vardır. AR-

nın gömrük oqranlarının qarĢısında vacib funksiyalar durur: 

 respublikamızın gömrük siyasətinin hazırlıq iĢlərində yer almaq və bu 

hazırlanmıĢ siyasəti tətbiq etmək;    

 respublikamızın gömrük qurumlarına tapĢırılmıĢ qanunvericilik aktlarına 

əməl olunmasını təmin etmək, gömrük iĢinin tətbiqi zamanı idarələrin, qurumların, 

təĢkilatların və Ģəxslərin, eləcə də sahibkarların mənafe və hüquqlarını qorunması 

üçün tədbirlər görmək;    

 öz vəzifələri çərçivəsində iqtisadi təhlükəsizliyimizi təmin etmək;    

 AR-nın iqtisadi mənafeyini müdafiə etmək;    

 gömrük tənzimlənməsi alətlərinin tətbiqini həyata keçirmək;    

 gömrük ödəniĢlərini toplamaq;    

 respublikanın gömrük sərhədindən aparılan mallar haqqında iqtisadi 

siyasət tədbirlərinin hazır olmasında iĢtirak edərək bu tədbirlərin tətbiqini həyata 

keçirmək;    

 Respublikamızın gömrük sərhədindən mal və nəqliyyatların aparılması 

qanunlarına əməl olunmasını təmin etmək;    

 gömrük iĢində cinayətkarlığa, eləcə də gömrük və vergi qanun-qaydalarına 

riayət olunmaması hallarına qarĢı mübarizə aparmaq, narkotik maddələrin, silahların, 

xalqımızın və digər ölkə xalqlarının tarixi, bədii, arxeoloji tapıntıları olan əĢyaların, 

intellektual mülkiyyət obyektlərinin, məhv olmaq təhlükəsi olan heyvanların və 

bitkilərin, baĢqa əĢyaların malların Respublikanın gömrük sərhədindən qeyri-qanuni 

Ģəkildə aparılmasının qarĢısını almaq; beynəlxalq terrorçuluğa qarĢı mübarizə 

göstərmək və Respublikanın aviasiya limanlarında beynəlxalq mülki aviasiyanın 
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fəaliyyət göstərməsinə qeyri-qanuni müdaxilə olunmasının qarĢısının alınmasına 

yardım göstərmək;    

 gömrük sərhədində mal dövriyyəsini sürətlə həyata keçirməyə uyğun 

vəziyyət yaratmaq;  

 XĠF-in gömrük statistikası və dövlətimizin xüsusi gömrük statistikasını 

aparmaq;    

 XĠF MN-nı aparmaq;    

 idarələrin, qurumların, təĢkilatların və fiziki Ģəxslərin XĠƏ-nin tərəqqisnə 

dəstək;   

 dövlətin və onun əhalisinin mənafeyinin, camiyyətin, iqtisadi 

təhlükəsizliyin,həyat və sağlamlığın, ətraf mühitin və s. qorumaq, ölkə ərazisinə idxal 

olunan məhsulların istehlakçıların mənafeyinə ziyan vurmaması sahəsində tədbirlər 

görmək; 

 öz səlahiyyətləri çərçivəsində valyuta nəzarəti həyata keçirmək;   

 gömrük sahəsində beynəlxalq öhdəliklərin həyata keçirilməsini təmin 

etmək; beynəlxalq müqavilələrə baxılmasında iĢtirak etmək; beynəlxalq əməkdaĢlıq 

məsələləri ilə məĢğul olmaq;    

 araĢdırma aparmaq və müəyyən məsləhətlər vermək, kadr və mütəxəssis 

hazırlanmasını həyata keçirmək;  

 müəyyən olunmuĢ hesabatları hazırlamaq və müvafiq qurumlara təqdim 

etmək;  

 iĢçilər üçün lazımı Ģərait yaratmaq və mərkəzləĢmiĢ maliyyə - təsərrüfat 

siyasətinin yerinə yetirilməsində iĢtirak etmək;    
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                                              Şəkil 2. Gömrük orqanları 

Komitənin nəzarət və rəhbərlik etdiyi qurumlardan biri də gömrükxanalardır. 

DGK gömrükxananın fəaliyyətdə olacağı ərazinin həddini müəyyənləĢdirir. 

Gömrükxanaya tabe olan və iĢlərin xarakter və çəkisindən asılı olaraq gömrük 

postları yaradılır. Gömrükxanalar fəaliyyətdə olduğu ərazilərin sərhədləri 

respublikamızın ərazi-bölgü prinsipi ilə təyin olunmuĢ bölgələrin inzibati sərhədləri 

ilə üst-üstə düĢməyə də bilər. Gömrükxanaların onlara tapĢırılmıĢ vəzifə və 

funksiyaları  icra etməsini təmin etmək üçün geniĢ hüquqları vardır: 

-mallar və nəqliyyat vasitələrinin müəyyənləĢdirilmiĢ gömrük prosedurunda 

yerləĢməsinə icazəni vermək; 

-gömrük nəzarətini və müayinəsini tətbiq etmək; 

-gömrük rəsmiləĢdirilməsi və gömrük nəzarətinin tətbiqi üçün nəqliyyat 

vasitələrinin dayandığı yerin və zamanının müəyyənləĢdirilməsi və onların dayandığı 

yerlərdən getməsinə icazələrin verilməsi; 

-respublikanın gömrük ərazisindın gömrük qurumlarının izacəsi olmadan çıxmıĢ 

nəqliyyat vasitələrinin durdurmaq, hava və dəniz gəmilərini isə geriyə döndərmək; 
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-nümunə və probların alınması və ekspertizası; 

-bəyannaməçı və gömrük daĢıyıcılarından gomruk nəzarətinin və gomruk 

rəsmiləĢdirilməsinin icrasında yardım tələb etmək; 

-mallar və nəqliyyat vasitələrinin buraxılmasına icazə verdikdən sonra gömrük 

nəzarəti tətbiq etmək; 

-səlahiyyətləri çərçivəsində gömrük ödəncləri zamanının çoxaldılması haqqında 

qərar qəbul etmək; 

-gömrük qayda pozuntusu hallarında Ģəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması; 

-gecikdirilmiĢ gömrük rüsumlarının alınması; 

-gömrükxanaların və onların bölmələrinin fəaliyyətdə olma  yerini, iĢ vaxtını 

dəqiqləĢdirmək. 

Gömrük postlarına gəlincə onlara rəhbərliyi gömrükxanalar həyata keçirir. 

Lazım olduqda Komitəyə tabe olan postların da yaradılması mümkündür. Gömrük 

postlarına müəyyən ümumi qaydalara əsasən hüquqi Ģəxs statusu verilmir, ancaq 

Komitənin xüsusi tələbi ilə belə status təyin oluna bilər. Belə olan halda postun azad 

balansı , banklarda hesabları yaradılır və bu postlar öz mülkiyyəti üzərində idarəetmə 

hüququna malik olur. 

Həll olunması əsas olan idarəetmə və təĢkilati problemlər içərisində 

Respublikanın gömrük sisteminin hazırki dövr üçün və gələcək perspektivdə yüksək 

keyfiyyətli və mürəkkəb gömrük infrastrukturunun qurulması xüsusi maraq doğurur. 

Ümumiyyətlə, getdikcə rolu artan gömrük infrastrukturuna təsir göstərən müəyyən 

Ģərait və tələblər vardır: ilk öncə, XĠFT prosesində vəzifələrin, səlahiyyətlərin və 

məsuliyyətlərin çoxalması ilə bağılı olaraq, gömrük qurumlarının fəaliyyət 

göstərməsinin ağırlaĢması; daha sonra isə, gömrük nəzarətinin və gömrük 

rəsmiləĢdirilməsinin çəkisinin vacib dərəcədə çoxalması və bu proseslərin tətbiqinin 

texnika və texnologiyadan asılılığının artması. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, 

gömrük infrastrukturunun tərəqqisi və təĢkil olunması gömrük sisteminin baĢlıca 

atributu, gömrük iĢinin tətbiqi və icra olunmasında onun effektiv olmasını 

Ģərtləndirən mühüm amillərdən biridir. 
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             2.2. Gömrükdə avtomatlaĢdırılmıĢ idarəetmə sistemlərinin tətbiqi 

Qlobal ticarət dünyası dayanmadan sürətli dəyiĢikliyə məruz qalır və təchizat 

zəncirinin hər bir maraqlı tərəflərinə təzə problemlər yaratmaqda davam edir. 

Gömrük orqanlarına və beynəlxalq ticarətə önəmli təsir edən bir neçə faktordan biri 

də qloballaĢma və informasiya texnologiyalarıdır. Bundan əlavə, bəzi dövlətlərdə 

gömrük rüsumlarının aĢağı düĢməsi və ticarətin çəkisinin çoxalması faktı onu əks 

etdirir ki, uyğungəlmə və inzibati haqların həm ticarət, həm də gömrük sahəsində 

aĢağı salınması üçün müəyyən tədbirlər görülməsə, bunlar zaman ötdükcə daha çox 

artacaqdır. Gömrük qurumları iqtisadiyyatları tərəqqi etdirmək, qanuni ticarətə 

kömək göstərmək, yüksək riskliliyə aid olan sahələrə resurslar ayırmaq və həmçinin, 

ümumi elektron məlumatlara üstünlük vermək üçün kommersiyya sistemləri 

bazasında və gömrük məqsədləri ilə həmin informasiyalardan təkrar olaraq istifadə 

edərək yüksək dərəcədə yatırım edə bilərlər. Eyni zamanda vətəndaĢlarının və 

cəmiyyətin narkotik vasitənin təsirinə məruz qalması və silahların və kütləvi qırğın 

alətlərinin qaçaqmalçılıq ilə aparılması nəticəsində baĢ tutan terror vəziyyətləri kimi 

digər təhlükələrdən müdafiə olunmasında gömrük orqanları vacib rol oynayır.  

Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının inkiĢafı və bu vasitə ilə gömrük 

iĢinin daha səmərəli idarə olunması, AR Dövlət Gömrük Komitəsinin sistemində 

gömrük fəaliyyəti ilə bağlı olaraq yerinə yetirilən əməliyyatların idarə olunmasının 

avtomatlaĢdırılması səbəbilə VAĠS-in yaradılmıĢdır. VAĠS ( Vahid AvtomatlaĢmıĢ 

Ġdarəetmə Sistemi) respublikamızda gömruk xidmətinin elektronlaĢdırılması və eyni 

zamanda icra olunan gömrük prosedurlarının avtomatlaĢdırılması üçün yaradılmıĢdır. 

VAĠS vasitəsilə hər bir gömrük sistemini əhatələyən orqanlar ( məsələn, daxili 

gömrük orqanları, sərhəd gömrük buraxılıĢ idarələri ) ilə yanaĢı baĢqa dövlət 

qurumları da bir-birinə bağlanır. DGK-nın informasiya resurslarından sayılan bu 

sistem komitənin kooperativ Ģəbəkəsində əks olunur. Buna görə də bu sistemdən 

yararlanan kadrlar öz kompüterlərini qeyd etdiyimiz Ģəbəkəyə bağlamalıdırlar. VAĠS 

gömrüyün bir sıra tərəflərini əhatələyir: 
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1) Gömrük rəsmiləĢdirilməsi ilə bərabər malların və nəqliyyat vasitələrinin 

sistemə yazılması; 

2) Bu sahədə hüquq pozuntularının qeyd olunması; 

3) Risklərin idarə edilməsi; 

4) Maliyyə məsələlərinin tənzimlənməsi; 

5) Təhlillərin aparılması və statistik informasiyaların toplanması; 

6) Cəmiyyətin məlumatlandırılması və elektron xidmətlərin onlara təqdim 

olunması; 

7) Orqanlarda resursların idarə olunması; 

8) Gömrük sistemində sənədlərin ötürülməsinin təmini;  

VAĠS-i gömrük xidmətinin vacib informasiya texnologiyalarının həyata 

keçirilmə vasitəsi kimi də qəbul edirlər.  

VAĠS-in funksiyalarından bəhs etsək bunları deyə bilərik: 

- Respublikamızda DGK-nın Ģöbələrinə və dövlət orqanlarına lazımı 

məlumatları ötürmək;  

- hər bir həlqədə gömrük qurumlarının idarə edilməsi sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi;  

- gömrüyə aid sənədlərin rəsmiləĢdirilməsinin avtomatlaĢdırılması;  

- sərhəddən fiziki Ģəxslər tərəfindən aparılan yüklərə gömrük nəzarətinin 

effektivliyinin artırılması;  

- gömrük ödənclərinin mərkəzləĢmiĢ qaydada tətbiqi və onlar üzərində güclü 

nəzarət;  

- gömrükdə qayda-qanun pozuntusuna və qaçaqmalçılığa qarĢı mübarizə 

aparılmasına informasiya dəstəyi;  

- tənzimləmənin qeyri-tarif növünün, kvotalaĢdırma və lisenziyalaĢdırmanın və 

onlara əməl olunmasının metod, alətlərinin təkmilləĢdirilməsi;  

- valyuta nəzarətinin icrası ilə bağlı XĠF-də gömrük və  bank nəzarətinin 

informasiya texnologiyalarının qurulması və b.  

Ümumiyyətlə bu layiha yaradılarkən bir sıra məqsədlər qarĢıya qoyulmuĢdur: 
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 Subyektiv olan amillərin aradan qaldırılması; 

 Gömrük sistemində aydınlığı təmini; 

 Ticarətin sadələĢdirilməsi; 

 QarĢılıqlı informasiya mübadiləsinin operativliyi. 

Layihənin yaradılma Ģərtlərinə gəlincə bunları qeyd edə bilərik: 

 Bu sistem fəaliyyəti zamanı qanundan kənara çıxılmamalıdır; 

 Bu sistem mövcud vəziyyəti əks etdirməlidir və burada xüsusi amillər 

nəzərə alınmalıdır: qanunvericilik, sərhədlər və coğrafi mövqe, iqtisadiyyat və 

mədəniyyət; 

 Bu sistem o cür yaradılmalıdır ki, texnologiya ilə ayaqlaĢa bilsin, yəni 

texnologiyanın inkiĢafı onun tərəqqisinə mane olmasın; 

 Istifadəçilər üçün istifadəsi rahat olmalıdır. 

Lakin bu layihənin qarĢısına çıxa biləcək ümumbəĢəri problemləri də qeyd 

etmək lazımdır: 

1) texniki tapĢırıqların güclü olmaması; 

2) biznes proseslərinin avtomatlaĢdırıla bilməməsi və çətinliyi; 

3) əməkdaĢların psixoloji problemləri; 

4) səlahiyyətli Ģəxslərin səlahiyyətləri ilə AĠS arasında ola biləcək idarəetməyə 

aid problemlər; 

5) elektron imzanın mövcud olmaması və hər bir Ģeyin kağıza qeyd edilməsi; 

6) kompyuter sahəsində biliyin zəifliyi. 

Bu layihənin iki modeli vardır. Bunlardan birincisi, TəkmilləĢdirmə və ĠKT 

modelidir. Digəri isə ĠKT-nin köməyi ilə təkmilləĢdirmə modelidir. Azərbaycanla 

yanaĢı bir sıra ĠEÖ və ĠEOÖ ölkələr də bu sistemdən yararlanmaqdadırlar. 

VAĠS-in xarakteristikası ondan ibarətdir ki, sənədin dövriyyəsinə görə fərqlənən 

gömrük orqanları informasiya təminatına istiqamətlənməlidir. Respublikanın gömrük 

müəssisələrində informasiya və sənədlərin dövriyyəsinin çəkisində vacib yeri YGB 

tutur.  
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VAĠS-in tətbiqində öndə duran məqsəd çağdaĢ proqram-texniki vasitələrə 

əsaslanan gömrük  ĠT-nın təkmilləĢdirilməsinin və tərəqqisinin təminindən ibarətdir.  

VAĠS-in kompüter texnologiyasının və proqram təminatının icra edildiyi ilkin 

növbəsi DGK-nın aparatında önə çıxan problemlərin həllinə istiqamətlənməlidir. Bu 

sistemin ikinci növbəsi mövcud olan avtosistemin təzə texnoloji bazada tərəqqisinin 

məntiqi nəticəsi olmalıdır. Təzə proqram-texniki baza dedikdə çağdaĢ hesablama 

texnologiyası və telekommunikasiya alətləri ilə birgə, həmçinin proqram vasitələri, o 

cümlədən : Oracle informasiya bazalarını idarəetmə sistemi, Windows, Unix ƏS, 

Windows, Noul ġƏS, ORACLE CASE kompleksinə aid olan layihələndirmə sistemi 

anlaĢılmalıdır. 

Bu proqram texniki platformanın icrası bəzi imkanlar yaradır:  

- avtomatlaĢdırılan proseslərin əhatəsinin çoxaldılması;  

- sistemin fəaliyyətinin güvənilirliyinin artırılması və b.;  

 

VAĠS 

malların, 
hüquqpozma

ların 
qeydiyyatı 

nəqliyyat 
vasitələrinin 
qeydiyyatı 

valyuta 
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sənəd 
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gömrük 
vergi, 
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Respublikamızın DGK VAĠS-nin qurulması və onun icrası ikitərəfli formada 

bir-birini zənginləĢdirərək tərəqqi edən iki strukturun vəhdətini təĢkil edən prosesdir: 

idarəetmənin yeni ĠT-nin həyata keçməsini təmin edə bilən məlumat texnoloji 

strukturası və gömrük qurumlarının idarəetmə strukturası. Beləliklə də, VAĠS-in 

tərəqqisi respublikamızda effektiv gömrük sisteminin dövlət nəzarəti sisteminin 

formalaĢması məqsədləri və tərəqqisinin ümumi vəzifələrinə tabe edilir.  

VAĠS –in əsas elementlərindən biri də qeyd etdiyimiz kimi, gömrük sərhəd 

buraxılıĢ zonalarında bəzi məqsədlər səbəbilə istifadə olunur: 

- Gömrük sərhəddindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələrinin qeyd 

olunması, yəni bu qeydi təsdiqləmək üçün birdəfəlik sənəd olan Ģtrix kodun 

verilməsi; 

- Elektron nəzarətin tətbiqi mal və nəqliyyat vasitələrinin təyin olunmuĢ yerə 

çatmasının nəzarətin formasını müəyyənləĢdirir; 

- Elektron vasitələrlə nəzarətin həyata keçirilməsi; 

- Gömrük sərhəddindən keçən malların və digər vasitələrə baxılma 

prosesinin sadələĢdirilməsi və müəyyən məlumatlandırma; 

- Sanitar, baytarlıq, fitosanitar kimi xidmətlərin təqdimində nəzarətin 

avtomatlaĢdırılması; 

- Yığılan vergi rüsumların mərkəzləĢdirilmiĢ qeydiyyat və uçotunun 

aparılması; 

- Respublikamızın sərhəd keçid məntəqələrində buraxılıĢ sürətinin 

artırılması. 

Verilənlərin avtomatlaĢdırılmıĢ idarəetmə sistemindən faydalanmaq üçün 

müəyyən tələblərə riayət etmək lazımdır. Bundan istifadə etmək üçün hər bir gömrük 

kadrı elektron imza ilə təmin olunur. Elektron imzada bunlar göstərilir: Ģəkil, ad və 

ata adı, soyad, vəzifə və gömrük müəssisəsi. Elektron imza DGK tərəfindən verilir. 

ƏməkdaĢlara VAĠS-dən istifadə etməyə gömrük orqanının rəhbərliyi tərəfindən icazə 

verilir və imzalardan istifadə etməklə həyata keçirilir. VAĠS interfeys sistemi üç yerə 

bölünür: 
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Əməliyyatlar bölməsi. Burada iĢçilər tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatlar öz 

əksini tapır. Ġstifadəçinin səlahiyyətlərinə uyğun olaraq sistem özü əməkdaĢın yerinə 

yetirəcəyi əməliyyatları nizama salır. 

Məlumatlar üzrə iĢ hissəsi. Bu bölmə özünəməxsus strukturaya malik interfeys 

ilə tətbiq olunur. Bunun vasitəsilə bu informasiyalar daxil olunur: 

- Qeyd kodu; 

- Mallar barəsində informasiya; 

- Tarix; 

- Nəqliyyat vasitəsinin göstəriciləri və qeyd kodu; 

- Kim tərəfindən idarə olunursa nəqliyyat vasitəsi onun barədə lazımı 

məlumatlar; 

- Təyin olunmuĢ gömrük müəssisəsi; 

- Bu orqana çatma vaxtı; 

- YGB rekviziti; 

- BYD-nın nömrəsi; 

- Idxal edən barədə məlumat; 

- Ixrac edən barədə məlumat. 

Üçüncü bölməyə isə mal və nəqliyyat vasitələtinin qeyd olunması aid edilir. 

Respublikamızda VAĠS-in yaradılması və həyata keçirilməsi dövlətin siyasətinin 

vacib vasitəsi kimi gömrük xidmətinin rolunu daha da yüksəltmiĢdir. Bu isə öz 

növbəsində həll olunacaq problemləri azaldacaqdır. Gömrük iĢinin Respublikamızda 

tərəqqisi VAĠS-ə təzə tələblər qoyur: 

- operativ məlumat mübadiləsini təĢkil rdən vahid məlumat zonası yaratmaq;  

- gömrük qurumları və hakimiyyət və idarəetmə qurumları ilə, eyni zamanda xif 

iĢtirakçıları və  banklar arasında effektiv informasiya əlaqələrinin qurulması;  

- kadrların analitik funksiyalarını çoxaltmaq, yoran əməliyyatların sayını 

minumuma endirmək;  

- əmək sərfinin aĢağı endirilməsi;  

- gömrük rəsmiləĢdirilməsi və gömrük nəzarətinin effektivliyinin yüksəldilməsi;  



48 
 

- iĢlənən məlumat çəkisinin daim artması və s. 

VAĠS gömrük xidmətinin bu 4 təĢkilatının səviyyəsini əhatələməlidir:  

- DGK;  

- Regional gömrük idarələri;  

- Gömrük məntəqələri səviyyəsi;  

- Gömrük səviyyəsi.  

VAĠS-in vacib elementləri struktura baxımından ayrılır: məsələ, məsələlər cəmi, 

avtomatlaĢdırılmıĢ iĢ yerləri, informasiya bazasının avtomatlaĢdırılmıĢ istifadə 

olunması və s. VAĠS-ə qoyulan tələblərin vacib elementi etibarlılıqdır.  

Azərbaycan DGK VAĠS-in fəaliyyətinin ümumilikdə və avtomatlaĢdırılan hər 

bir funksiya üzrə etibarlılığını bunlar vasitəsilə təmin etmək mümkündür:  

- sistemin fəaliyyət göstərməsinə mane olan vəziyyətlərdə informasiya sistemini 

dəstəkləyən proqramlar və təĢkilati təminatın üstün texnoloji səviyyəsi;  

- burada tətbiq olunan texniki vasitələrin etibarlı olması;  

- sistemdə olan informasiyaların mühafizə olunması;  

- sistem proqramları və tətbiqi proqramların etibarlı olması;  

- sistemin xidməti heyətinin təĢkilatı səviyyəsi və ixtisaslı olması;  

- çağdaĢ metodologiyadan və diaqnostik vasitələrindən istifadənin yüksək 

səviyyəsi, texniki xidmətin təĢkili.  

Sistemin hər bir elementi üzrə etibarlılıq göstəricisi ayrılıqda 

müəyyənləĢdirilməlidir. Sistemin qurulması və ondan istifadə olunmasında 

təhlükəsizlik tədbirləri vacib rol oynayır. Bu tədbirlər istifadəyə, iqlim, yanğın, səs və 

s. qoyulan sanitar qaydalara əməl olunmasına istiqamətlənməlidir.  

VAĠS-in tərkib hissələrindən biri də bir pəncərə sistemidir. Respublikamızda  

―Bir Pəncərə‖ prinsipinin tətbiqi haqqında Prezident tərəfindən fərman 2008-ci ildə 

imzalanmıĢdır. Bir pəncərə tətbiq olunmazdan öncəki vəziyyətə baxaq: 
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 Belə halda  müəyyən çətinliklər yaranırdı: 

 1) Nəzarəti tətbiq edən  xidmətlərin ayrılıqda yerləĢməsi; 

 2) Sənədlərin formal olaraq yoxlanması ilə bağlı yüklərin gecikməsi halları; 

 3) Sənədlərin çoxmərhələli Ģəkildə yoxlanılması və verilən yerlərin çoxluğu. 

AR-nın Ġpək yolunun və Ģimal-cənub nəqliyyat koridorunun mühüm bir tərkibi 

olduğunu düĢünsək, keçid məntəqələrinin buraxılıĢ səviyyəsinin yüksəldilməsi çox 

vacib olduğu düĢünülərək, keçirilən yüklər yoxlanılan zamanı maneələrin yox 

edilməsi, idxal-ixrac proseslərini dövrün tələblərinə uyğunlaĢdırmaq üçün imkanların 

yaradılması, bu istiqamətdə ―bir pəncərə‖ prinsipinin tətbiqi məqsədi ilə 2008-ci ildə 

fərman imzalanmıĢdır. Bu fərman 2009-cu ildə qüvvəyə minmiĢdir. Fərmana əsasən 

bu istiqamətdə hər bir səlahiyyət DGK-ya verilmiĢdir. Burada digər məsələ odur ki, 

fitosanitar, gigyenik, baytarlıq və baĢqa Ģəhadətnəmələrə nəzarət gömrük orqanları 

tərəfindən icra olunur.  

Bu prinsip vasitəsilə mal və nəqliyyat vasitələrinin, əgər qanunvericiliklə 

nəzərdə tutulmuĢ heç bir qayda pozuntusu mövcud deyilsə, çox qısa müddətdə sərhəd 
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məntəqəsini ötməsi təmin olunur. ―Bir pəncərə‖-də risklərin idarə edilməsi 

mövqeyindən yanaĢılaraq, əsasən mal gətirilməzdən öncə gömrük qurumu bu haqda 

məlumatlandırılır və beləliklə, müxtəlif düsturlardan, riyazi araĢdırmalardan istifadə 

olunaraq mal haqqında informasiya əldə edilir, yükün hansı koridora daxil ediləcəyi 

müəyyənləĢdirilir. Qaçaqmalçılıq və hər hansı baĢqa qanunsuz hallara Ģübhə və ya 

hansı bir ehtimal olduqda, bu mal və nəqliyyat vasitəsi qırmızı koridora 

istiqamətləndirilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir pəncərə prinsipinin tətbiqinin davamı kimi 2009-cu ildə Bir pəncərə-AĠS 

layihəsinin tətbiqi barədə əmr imzalanmıĢdır. Burada nəzərdə tutulmuĢdur: 

-AR-nın gömrük sistemində ĠKT-dən istifadə olunması və elektron formada  

rəsmiləĢdirmə və nəzarətin AĠS-nin yeni konsepsiyasının hazırl olunması;  

-AR sərhədinin keçid məntəqələrindən aparılan yüklərə nəzarətdə ―Bir pəncərə 

AĠS‖ sisteminin I mərhələsinin tətbiqi. 
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          2.3. Gömrük fəaliyyətinin təĢkili və idarə edilməsində Ġsveç və 

                                    digər dövlətlərin təcrübəsi 

Bu sahədə beynəlxalq və ya digər dövlətlərin praktikasına gəldikdə ilk öncə 

qısaca bunları qeyd edək. Bizim hər birimiz ticarətə yardım göstərmək istəyirik. 

Ticarətə köməklə əlaqədar vacib məqsədlər qısaca olaraq bunlardan ibarətdir: 

-ixrac və idxalla ilə əlaqədar proseduraları və rəsmiləĢdirmələri sadələĢdirmək, 

mümkün olduqda isə ləğv etmək, proseduru sürətləndirmək və müəyyən xərclərini 

minimuma endirmək; 

-gömrükdə proseslərin Ģəffaflığını və öncədən nəzərdə tutulmasının təmini; 

-mövcud olan qayda və normaları uyğunlaĢdırmaq; 

Son illər müddətində biznes cəmiyyəti və gömrük bir-birinə qarĢılıqlı Ģəkildə 

yaxınlaĢmıĢlar. Hazırda ticarətçilər gömrüyə informasiya verən təkcə provayderlər 

deyil, bununla yanaĢı gömrük prosesində tərəfdaĢdırlar. TərəfdaĢlıq yanaĢması ilə 

gömrük və baĢqa dövlət orqanları ancaq malların fiziki hərəkəti ilə əlaqəli ənənəvi 

məlumat almayacaqlar. Öncələr çıxıĢımız olmayan strukturlarla bağlı informasiya 

əldə etmək imkanını bizə tərəfdaĢlıq verəcəkdir. Bu, təkmilləĢdirilmiĢ keyfiyyətə 

malik olan daha üstün nəzarətin tətbiqini icra etmək və qlobal təchizat zəncirinin hər 

bir iĢtirakçısı üçün daha yaxĢı fəaliyyətdə olma imkanı yaradacaqdır.  

Müasir dünyada gömrük sistemində baĢ tutan problemləri həll etməyin ən yaxĢı 

yollarından biri çox riskli ticarət axınlarını az riskli və ya mühüm axınlardan ayırmaq 

üçün riskin effektiv Ģəkildə idarə olunmasıdır. Az riskli axınlar üçün meyarın 

müəyyənləĢdirilməsinin həll üsullarından biri müvafiq operatorların gömrük 

akkreditasiyası almasından və bunun da ardınca asanlaĢdırmaları və daha effektiv 

maddi-texniki təminata Ģərait yaratmaqdan ibarətdir. Təchizat zəncirində hər bir 

əlaqəni əhatələyən gömrük və ticarət qurumları arasında tərəfdaĢlığa əsaslanmaqla 

bunu əldə etmək mümkündür.  

Burada istərdim ki, Ġsveçin təcrübəsi - ―Stairway‖ Konsepsiyası ilə tanıĢ olaq. 
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Ġlk ―Stairway‖ Konsepsiyası 1998-2003-cü illər ərzində iĢlənmiĢdir. Belə ki, 

Ġsveçin iĢgüzar dairələri, həmçinin Ġsveç hökuməti xeyli zaman idi ki, ticarətə  

yardım olunmasını tələb edirdi. Əsas məsələlərdən biri o idi ki, Ġsveçin gömrük 

müəssisələri nəzarət starategiyasını nizamlı olmayan nəzarətdən və fərdi olaraq 

məqsədin seçilməsindən sistemli Ģəkildə riskin idarə olunmasına tərəf dəyiĢməyə nail 

olmuĢdular.  

Ġlk öncə, iqtisadi subyektlərin müxtəlif tələbatlarına və az riskli subyektlərin 

akkreditasiyasına əsasən gömrük sistemi yaratmaq ideyası meydana gəldi. Təxminən 

eyni zamanda parlament bir neçə il öncə Ġsveçin AĠ-na üzvlüyü ilə bağlı olaraq 

gömrük xidmətində baĢ tutan dəyiĢmələrdən əldə olunan nəticələri araĢdırmaq üçün 

Ġsveçin gömrük qurumları nəznində sorğu komissiyası yaratmıĢdır. Əldə olunan 

nəticələr bir daha göstərmiĢdir ki, gömrük qurumlarının təzə iĢçi metodları və 

xüsusilə də gömrük qurumlarının fəaliyyətinin əsas vasitəsi kimi riskin idarə 

olunmasının tətbiqi gələcəyə doğru aparan düzgün yol idi. Təhlillər aparılan zaman 

gömrük qurumlarının iĢini bundan sonra da daha da keyfiyyətli etmək üçün çoxlu 

sayda təkliflər tədqim olunmuĢdur. Bu təkliflər ĠĢveç gömrük idarəsində fəaliyyətdə 

olan mütəxəssislərin fikirlərinə uyğun gəlirdi və nəhayət, Stairvey Konsepsiyası 

yarandı. 

―Stairway‖ Konsepsiyasının ilkin versiyası 2002-ci ilin yaz ayında həyata 

keçirilmiĢdir. Həmin dövrdə DHL, ĠKEA və Volvo kimi iri Ģirkətlərdən tutmuĢ ancaq 

bir neçə əməkdaĢdan ibarət olan məhdud Ģtata malik balaca Ģirkətlərədək 48 pilot 

Ģirkət layihənin 3 illik dövrü müddətində sistemin hazırlanmasında iĢtirak etmiĢlər. 

Dünyada fəaliyyətdə olan ölkələrin 100-dən artıq gömrük orqanı son 5 il dövründə  

―Stairway‖ Konsepsiyası ilə maraqlanmıĢ və informasiya əldə etmiĢlər. Hətta bəziləri 

artıq ―Stairway‖ Konsepsiyasını tətbiq etmiĢ, bəziləri isə bənzər model və 

konsepsiyaları iĢləyib hazırlamaq üçün onun əsas ideyalarından bəhrələnmiĢlər. 
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Stairway biznes fəaliyyətinin çəkisindən və ya növündən asılı olmayaraq hər bir 

ixracatçılar, idxalatçılar və ekspeditorlar üçün açıqdır. ġirkətlər təsərrüfat 

subyektlərinin ehtiyaclarından asılı olaraq 5 fərqli mərhələ üzrə kömək səviyyəsi seçə 

bilərlər. Bu 5 mərhələ üzrə sistem layihhəsidir. 

1 – akkreditə olunmayan və icazəsi olmayan Ģirkətlər 1-ci mərhələdə 

yerləĢdirilir. 

2 – bir və ya birdən daha çox icazəyə malik olan, məsələn, ödənc zamanı keçmiĢ 

kreditlər, yaxud yüngülləĢdirilmiĢ bəyannamə prosesi kimi keyfiyyət zəmanətinə 

malik olmayan Ģirkətlər 2-ci mərhələdə yerləĢdirilir. 

3 - ən az 1 gömrük proseduruna malik olan Ģirkət 3-cü mərhələyə layiq görülür. 

4 – hər bir gömrük proseduraları akkreditə olunmuĢ Ģirkətlər 4-cü mərhələdə 

yerləĢdirilr. 

5 - hər bir gömrük proseduraları üzrə malların hərəkət etməsini bütün əĢya va ya 

malın partiyası üzrə izləyi bacaran Ģirkətlər 5-ci mərhələyə çata bilər. 

―Stairway‖ 1 pəncərəli bir sistemdir. O, 100 faiz elektron sistem olmaqla 

bərabər, kağızsız proseslərə əsaslanır. Bununla belə, belə bir faktı qeyd etmək yerinə 

düĢərdi ki, ―Stairway‖ Konsepsiyasının vacib prinsipləri kompüterləĢdirmənin 

səviyyəsindən asılı olmamaqla hər bir Ģəraitdə tətbiq oluna bilər. Maksimum ĠT 

köməyi ilə optimal nəticələr əldə olunur. ġirkətlərə aid olan məlumatlar gömrük 

qurumlarına ancaq bir dəfə təqdim olunur. E-bəyannamə Ģirkətin biznesinin 

sistemindən və ya heç bir ödənc olunmadan internetdə virtual gömrük qurumu 

tərəfindən təmin olunan online –internet gömrük bəyannaməsi ilə göndərilə bilər. 

Gömrük qurumları malların satıĢa təqdim olunmasına görə məsuliyyət daĢıyır. Bu 

prosesi effektiv edir və gələcəkdə kömək üçün geniĢ Ģərait yaradır. Gömrük 

qurumları öz risk idarəetmələrinə arxalanan nəzarətlər üzrə seçimlər etmək və baĢqa 

cəlb olunan agentliklərin praktikasından yararlanmaq imkanı yaradır. Hər bir sifariĢçi 

yardım həlletmələrindən faydalana bilər.  

Stairway Konsepsiyası daxilində hazırlanan birinci sadələĢdirmələr əsas yönlərlə 

əlaqəli olmuĢdur, çünki burada biz həm ticarət, həm də gömrük idarələri üçün ən iri 
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mənfəətləri tapa bilərik. Bu konsepsiyaya əsasən gömrük iĢləri üçün fərdi ―ĠSO 

sertifikasiya modeli‖nin hazırlanması nəzərdə tutulmuĢdur. Bu sistemin etibarlı 

olması tələb olunurdu. Stairway Konsepsiyasının yaradılması zamanı baĢqa bir 

mühüm sahə o idi ki, onlar Ģirkətlər daxilində əməkdaĢların idarə etdiyi gömrük 

məsələləri içində gömrük prosedurları ilə bağıı bilik və bacarıqların çoxaldılmasını 

istəyirdilər. Bu məqsədlə də sözügedən əməkdaĢların akkreditasiya prosesinin tərkibi 

kimi verməli olduqları kvalifikasiya testini iĢləyib hazırlamıĢdılar. 

Əksər dövlətlərdə sərhəddən keçmə onu əks etdirir ki, idxalatçı çox sayda 

hökumət qurumları ilə əlaqədə olmalıdır. Bütün aidiyyəti hökumət qurumları da 

malların ötürülməsi və son təyin olunmuĢ yerə daĢınması üçün aparılmasına icazə 

verməlidir. Bu cür halları qəbul edən Ġsveçin gömrük qurumları mümkün olduğu 

qədər belə prosesi təkmilləĢdirmək, sərhəddən keçən yüklərin sürətləndirilməsi və 

rəvan edilməsi üçün tərəfdaĢ qurumlarla sıx qarĢılıqlı əməkdaĢlıq edirlər. Ġllərdir ki, 

malların ötürülməsi üçün Ġsveç sərhədindən keçmə ancaq 1 hökumət orqanı ilə 

əlaqədə olmağı bildirir. ―Stairway‖ Konsepsiyası malların ötürülməsi üçün bir qurum 

deməkdir və dövlət tərəfindən informasiyaların yığılması üçünsə bir pəncərə 

prinsipindən istifadə olunur. Bir pəncərə ilə bir orqan prinsiplərinin iĢlənməsi və 

hazırlanması ―Stairway‖ Konsepsiyasının baĢlıca uğurlu elementlərindən biridir. 

Ġsveçdə gömrük qurumları ticarət prosedurları üçün məlumat və informasiyaların 

yığılmasına görə məsuliyyət daĢıyır. Gömrük idarələri, həmçinin malların 

ötürülməsində də tək məsuliyyət daĢıyan orqandır.  

Ticarət üçün vacib olan tək orqan prinsipi aydınlaĢdırma aləti kimi hakimiyyət 

orqanı tərəfindən sərhəddən keçmə ilə əlaqədar tətbiq olunur. Vahid pəncərə 

konsepsiyasının təklifi qlobal ticarətə tətbiq olunan mövcud qanunlarla bağlı artan 

Ģəffaflığı və gömrük qurumlarının müĢtəriləri üçün daha geniĢ prosesi ifadə edir. 

Vahid pəncərə həm də subyektlərin ancaq lazımı informasiyaları bir dəfə dövlət 

qurumuna təqdim etməsini idafə edir ki, bu da biznes fəaliyyətində mühüm dərəcədə 

az inzibati proseduraların tətbiq olunmasına və çox mənfəət əldə olunmasına gətirib 
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çıxarır. Tam bir orqan prinsipinin digər bir üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, sərhəd 

keçidində proqnozlaĢdırma imkanı çoxalır, bu da vacib əhəmiyyətə malikdir.  

Gömrük əməkdaĢları cəmiyyəti qoruyur və baĢqa orqanların onlara tapĢırdığı 

tapĢırıqları yerinə yetirirlər. Hazırda Ġsveçin gömrük qurumları Ġsveç sərhəddində tək 

gömrük iĢçilərinin olmasını ifadə edən dünyada ilk olan ümumi bir idarə prinsipini 

irəli sürə bilərlər. ―Stairway‖ Konsepsiyasında akkreditə olunmuĢ səlahiyyətli 

təsərrüfat subyektlərinə təklif olunan sadələĢdirmə ilə birgə bu, malların buraxılması 

vaxtının 2 saatdan 5 dəqiqəyə azalması deməkdir. Isveçin bu təcrübəsindən əlavə 

digər bəzi ölkələrə də nəzər yetirək. 

Müxtəlif ölkələrdə gömrük iĢi özünəməxsus xarakteri ilə səciyyələnir. Müqayisə 

etmək üçün Yaponiya, Çin və Yəməni götürək. Ölkələrin bu ardıcıllığı təsadüfi 

olaraq qeyd edilməmiĢdir. Bunlar iqtisadi inkiĢaf dərəcəsinin azalması sırası ilə 

yazılmıĢdır. I sırada dünyanın iqtisadi cəhətdən irəlidə gedən dövlətlərindən biri, 

sonda isə iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinə görə geridə qalan dövlət gəlir. Bu da özünü 

gömrük tənzimlənməsi xüsusiyyətlərinin fərqlənməsində göstərir. 

Yaponiya rəsmi Ģəkildə azad ticarətə sadiq olduğunu deyir və ÜTT-nin 

prinsipləri ilə uyğun olmayan məhdudlaĢdırıcı tədbirləri tətbiq etməkdən imtina edir. 

Gömrük tənzimlənməsinin Yaponiyaya məxsus praktikası ixraca nəzarət olunmasının 

inkiĢaf etmiĢ sistemi, KĠM-in tətbiqi, kifayət qədər aĢağı tarif normaları və mürəkkəb 

texniki baryerlərlə səciyyələnir. Ġdxalla bağlı vəziyyət o qədər unikaldır ki, Yaponiya 

hətta onun tərəqqisinə yardım proqramları tətbiq edir. Aydındır ki, bu cür gömrük 

tənzimləmə sistemi ölkə iqtisadiyyatının yüksək ixracyönümlülüyünü göstərir.  

Yaponiyanın iqtisadiyyatında ixrac mühüm rol oynayır və buna əsasən, dövlət 

ixrac olunan malların keyfiyyətinə nəzarət edir. Ġxrac əməliyyatları barədə 

qanunvericiliyə əsasən, xüsusi təsdiq olunmuĢ cədvəldə olan ixrac malları məcburi 

olaraq yoxlanılır. 

Ġxrac olunan malların yoxlanması 4 yerə bölünür. Malların keyfiyyətinin 

yoxlanması, tətbiq olunan materialların göndərilməsi zaman keyfiyyətinin qorunması 

məqsədilə onun qablaĢdırılmasının yoxlanması, həmçinin islehsalat yoxlanıĢı. 
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Yoxlanmadan uğurla keçən mallara ixrac sertifikatı verilə bilər. Sertifikat ixrac 

bəyannaməsinə əlavə edilir və uyğun rəsmiləĢdirmənin tətbiqində gömrük 

qurumlarına verilir. 

Yaponiyada tətbiq olunan idxalın dövlət tənzimlənməsinin alətləri içində tariflər 

vacib rol oynayır. Beynəlxalq ticarətin baĢlıca subyektləri ilə müqayisədə 

Yaponiyadakı idxal tarifi malların Yaponiyanın bazarına daxilinə maneə olaraq çox 

da yuxarı deyildir. Uruqvay raundunun nəticələrinə əsasən ĠEÖ-də sənaye mallarına 

orta idxal tarifi 6.3, o cümlədən ABġ 4.6, AĠ  5.7, Kanada 9, Yaponiyada isə yalnız 

3.9% olmuĢdur. Yaponiyanın idxal tarifinə əsasən, təxminən malların 1/3-nin 

rüsumsuz ixracına yol verilir. Yaponiyada mövcud olan idxal tarifində daha çox olan 

dərəcələr ayaqqabı, geyim və dəri məmulatları, ərzaq malları və içkilər üçün 

müəyyən olunmuĢdur. Sənaye cəhətdən ĠEÖ-in əksəriyyətində olduğu kimi, 

Yaponiyanın da idxal tarifində dərəcələrin miqdarı malın emal səviyəsindən asılıdır. 

 

Çində də ixraca böyük önəm verilir. Ancaq, idxal yolunda tarif  baryerlərindən 

istifadə olunması sahəsində, gömrük rüsumlarının tətbiqində bu ölkənin təcrübəsi 

daha maraqlıdır. Çində bu rüsumlarının toplanması xarici əlaqələr üçün açıq formada 

olan limanlarda və gömrük nəzarəti sahəsində əməliyyatların aparıldığı ərazilərdə 

yaradılan gömrükxanalara tapĢırılmıĢdır. Gömrükxanalar ÇXR-ın BaĢ Gömrük 

Ġdarəsinə tabedir. Çində gömrük rüsumları müəyyən olunarkən 2 cür tətbiq olunur:  

ümumi və güzəĢtli. Çinlə qarĢılıqlı əlveriĢli vəziyyət yaratma barədə müqavilələrin 

Yaponiyada gömrük 
tənzimlənməsi 
prosedularının 

təkmilləşdirilməsi 

təşkilati – idarəçilik 
fəaliyyətinin 

optimallaşdırılması 

maddi-texniki bazanın 
yaxşılaşdırılması 

kompüterləşdirmə 
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imzalanmadığı rayonlarda və ya ölkələrdə istehsal olunan idxal olunan mallara 

münasibətdə gömrük rüsumları ümumi dərəcələr üzrə tutulur. Əgər həmin 

müqavilələr mövcuddursa, güzəĢtli normalar tətbiq olunur.  

Çində gömrük zonasından kənara aparılan mallara gömrük rüsumunun təyini 

üçün qiymət kimi,  ixrac rüsumu çıxılandan sonra sahildən olan qiymət qəbul edilir. 

Bu qiyməti müəyyənləĢdirmək mümükn olmadıqda, gömrük qurumlarına diskresion 

səlahiyyət verilir. 

Çindən fərqli olaraq, Yəmən iqtisadi nöqteyi-nəzərdən az inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrdən biridir. Hər hansi bir xidmət və malların idxal olunması, dövlət qurumları 

xətti ilə idxal istisna olmaqla, Ticarət və Təchizat, Ġqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 

altı aydan on iki aya qədər olan müddətə verilmiĢ lisenziyalar əsasında həyata 

keçirilir. Gömük rüsumlarından əlavə Yəməndə idxal olunan mallardan bu əlavə 

yığımlar tutulur: gömrük dəyərinin 1%-i miqdarında zəlzələnin nəticələrinin yox 

edilməsinə görə yığım, 5%-li vergi qoruma xərclərinin maliyyələĢdirilməsi üçün, 

milli statistika orqanlarının iĢini maliyyələĢdirmək üçün – 2%. Quru yolu vasitəsilə 

Yəmənə gələn mallardan 10% olaraq əlavə vergi tutulur. 
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        III FƏSİL. GÖMRÜK FƏALİYYƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

         3.1. Gömrük iĢinin təĢkili və idarə edilməsinin təkmilləĢdirilməsinə dair 

                                                  müasir çağırıĢlar 

Gömrük fəaliyyətinin səmərəliliyini yüksəltməkdə əsas rol Ümumdünya 

Gömrük TəĢkilatına aid edilir. Xarici ticarətin konvensial tənzimlənməsi və milli 

gömrük xidmətlərinin müasir tələblərə uyğunlaĢdırılması sistemi dünya ticarətinin 

inkiĢafına da təkan verir. 

Ümümdünya Gömrük TəĢkilatı qərargahı Belçikanın paytaxtı Brüsseldə yerləĢən 

hökumətlərarası beynəlxalq təĢkilatdır. Ġlk iclasını üzvü olan 17 Avropa ölkəsi ilə 26 

yanvar 1953-cü ildə Brüsseldə keçirmiĢdir. 1994-cü ildə ÜGT adını almıĢdır. Bu 

təĢkilatın payına hazırda beynəlxalq ticarətin 95%-dən çoxu düĢür. ÜGT əmtəə 

nomenklaturası, gömrük dəyəri, mənĢə ölkəsi, gömrük gəlirlərinin toplanması, 

təhlükəsizliyin təmin olunması, beynəlxalq ticarətin asanlaĢdırılması, kontrabanda, 

narkotik vasitələrin keçirilməsi, qanunsuz silah ticarəti, intelektual mülkiyyət 

hüquqlarının qorunması və ümumiyyətlə gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsi sahəsində 

fəaliyyət göstərən bir təĢkilatdır. ÜGT qlobal gömrük ekspertizası mərkəzi kimi 

qəbul edilir və müasir gömrük sistemi və prosedurlarının təkmilləĢdirilməsi, inkiĢafı 

sahəsində əsas rol oynayır. Onun əsas məqsədi üzvlərinin gömrük idarəetmə 

orqanlarının effektivliyini artırmaq, həmçinin milli inkiĢaf məqsədlərinə nail 

olunmasına, milli təklükəsizliyin, cəmiyyətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına və 

ticarət statistikasının toplanmasına yardım göstərməkdir. Qeyd edilən məqsədlərə 

çatmaq üçün Ümumdünya Gömrük TəĢkilatı hazırkı dövrdə bir sıra iĢlər həyata 

keçirir: 

a) Gömrük prosedurlarının asanlaĢdırılması və unifikasiyası ilə bağlı müxtəlif 

cür tövsiyələr hazırlayır; 

b) Konvensiyalar və müxtəlif sənədlər qəbul edir; 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa
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c) Tərəflər arasında mübahisələr yarandığı hallarda bu hallara nəzarət edərək 

bir sıra barıĢdırıcı tədbirlər irəli sürür; 

d) Gömrük sistemində tərəfdaĢlıq məsələləri ilə maraqlanır; 

e) Gömrük sahəsində texniki göstəriciləri araĢdırır; 

f) Gömrük prosedurları ilə bağlı informasiya verir; 

g) Digər beynəlxalq təĢkilatlara geniĢ əlaqələr qurur. 

ÜGT-nin əsas məqsədləri bunlardır: 

1) Strateji məqsəd 1 – Gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi və 

harmonizasiyası, o cümlədən beynəlxalq ticarətin asanlaĢdırılması və 

təhlükəsizliyinin qorunması - Ġqtisadi Rəqabətlilik Paketi.  

ÜGT iqtisadi rəqabətqabiliyyətliliyi artırmaq yolu ilə inkiĢafı təmin etmək üçün 

üzvləri ilə bərabər iĢləyir. Ticarətin təhlükəsizliyi və sadələĢdirilməsi xalqların 

iqtisadi inkiĢafı üçün əsas amillərdən biridir və sosial rifahla, yoxsulluğun 

azaldılması, ölkənin və vətəndaĢlarının iqtisadi inkiĢafı ilə sıx bağlıdır. Həmçinin 

təĢkilat gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi və harmonizasiyası üçün istifadə 

olunan alətlərin inkiĢafı üçün forumu təmin edir və ticarətin təhlükəsizliyi və 

sadələĢdirilməsi üçün ən yaxĢı təcrübələrdən faydalanmaq üçün üzvləri ilə birgə 

iĢlərə davam edəcək.  

2) Strateji məqsəd 2 - Ədalətli, səmərəli və effektiv gəlirlərin toplanması – Gəlir 

paketi.    

Hökumət gəlirlərinin bir çox hissəsinin gömrük sahəsindən gəldiyi bir 

iqtisadiyyatda gömrük rüsumlarının toplanması bir çox gömrük orqanları üçün əsas 

prioritet olaraq qalır. Ədalətli, səmərəli və effektiv gəlir toplanmasına nail olmaq 

üçün ardıcıl Ģəkildə ÜGT və digər beynəlxalq qurumlar tərəfindən hazırlanmıĢ müasir 

gömrük idarəsi və müvafiq alətləri tətbiq etmək lazımdır. 

3) Strateji məqsəd 3 - Cəmiyyəti, onun sağlamlığını və təhlükəsizliyini qorumaq 

və terrorizm və cinayətkarlıqla mübarizəyə dəstək – Razılıq və mühafizə paketi. 

Gömrük sərhəd razılığının səmərəliliyi və effektivliyi malların 

sığortalanmasında, əhali və nəqliyyat vasitələrinin qayda qanunlara uyğun hərəkət 
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etməsində, əhalinin təhlükəsizliyində, dövlətlərin iqtisadi rəqabətində, beynəlxalq 

ticarətin və qlobal bazarın inkiĢafında müəyyənedici faktor rolunu oynayır. 

ÜGT cəmiyyətin qorunması, cinayət və terrorla mübarizə qaydalarına zərər 

yetirmədən standartlarını inkiĢaf etdirməyə davam edəcək. 

4) Strateji Məqsəd 4 –Potensialın gücləndirilməsi -  TəĢkilati ĠnkiĢaf Paketi. 

Effektiv və səmərəli gömrük idarələri iqtisadi və sosial inkiĢaf, eləcə də dövlət 

təhlükəsizliyi üçün çox vacibdir. Qlobal gömrük mərkəzi olan ÜGT inkiĢafda, müasir 

gömrük standartlarının, prosedurlarının və sistemlərinin tətbiqi və təĢviqində mərkəzi 

rol oynayır.  Potensialın gücləndirilməsi alətlərinin inkiĢafı üç amillə bağlıdır : siyasi 

məqsəd, xalq və əməkdaĢlıq. 

5) Strateji Məqsəd 5 – Elektron sistemin gömrükdə inkiĢafı, xüsusilə də maraqlı 

tərəflər arasında mərkəzləĢdirilmiĢ sərhəd idarəetmə və informasiya mübadiləsinə 

xüsusi diqqət. 

ÜGT gömrük iĢinin modernizasıyası üçün ĠKT-dən istifadə etməlidir. Texnoloji 

islahatlar aparmaq bacarığı ÜGT üzvləri və onların milli və regional islahat prosesləri 

üçün, eləcə də bütövlükdə ÜGT üçün faydalıdır. ÜGT əlaqələri daha geniĢləndirmək 

və ahəngdar qarĢılıqlı təsir yaratmaq, üzv ölkələr, digər dövlət orqanları, beynəlxalq 

təĢkilatlar, özəl sektor və digər maraqlı tərəflər arasında informasiya, təcrübə 

mübadiləsi və ən yaxĢı praktikanın müəyyənləĢdirilməsi məqsədilə beynəlxalq 

əməkdaĢlıq və koordinasiya üçün bir forumu təmin edir. 

6) Strateji Məqsəd 6 - Gömrük iĢinin səmərəliliyini yüksəltmək. 

ÜGT bütün dövlətləri gömrük iĢinin səmərəliliyin artırmaq və onu 

təkmilləĢdirmək sahəsində daim əməkdaĢlığa təĢviq edir və özüdə bu sahədə mühüm 

addımlar ataraq bu sistemə çox önəmli töhvələr  verir. 

7) Strateji Məqsəd 7 - Tədqiqat və Təhlil. 

ÜGT ümumi təcrübələrdən faydalanmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə 

edərək beynəlxalq ticarət mövzuları sahəsində, gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsi və 

səmərəliliyinin artırılması, eləcə də digər mövzularda geniĢ tədqiqat və təhlil aparır. 

Bütün qeyd etdiklərmizlə yanaĢı, ümumiləĢdirmə aparsaq ÜGT-nin əsas vəzifəsi 
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beynəlxalq və milli gömrük siyasətinin təĢəkkül tapmasından ibarətdir. ÜGT bu 

sahədə müəyyən proqramlar həyata keçirir. Bunlardan biri də Diaqnostika 

proqramıdır. Diaqnostik təhlillər bazasında yaradılmıĢ olan bu proqram gömrük iĢinin 

mövcud vəziyyətini əks etdirir və onun zəif tərəflərini tapmağa, xüsusi amillər nəzərə 

alınaraq gömrük sisteminin ümumi inkiĢafı sistemini hazırlamağa dəstək olur. Bu 

səbəbdən də bu tədqiqat gömrük iĢinin müasir dövrə uyğunlaĢması və islahatlar 

paketinin vacib alətidir. BaĢqa bir proqram isə ―Kardların xüsusi hazırlanmasında 

treninq sistemlərinin inkiĢafı‖dır. Bu proqram hər bir səviyyəyə uyğun olan kardların, 

özəlliklə rəhbər iĢçilərin seçimi, hazırlığı, peĢə təliminin icrası metodologiyasını əks 

etdirir. Beləliklə də, ÜGT-nin fəaliyyəti ilə gömrük sistemində yeniliklər baĢ verir: 

- Kadr siyasətinin aparılmasında yeniliklər. Gömrük qurumlarına yüksək 

ixtisaslı mütəxəssislərin cəlb olunması, kadrların seçilməsi üçün proqramların 

hazırlanması, gömrük iĢinin beynəlxalq xarakteri ilə bağlı olaraq əməkdaĢların dil 

bilmə səviyyələrinin yüksəldilməsi və bu kimi sahələrin təkmilləĢdirilməsi baĢ tutur. 

- Gömrük nəzarəti və maliyyə sahəsində dəyiĢikliklər. Səmərəli gömrük 

nəzarətini tətbiq etmək üçün mükəmməl nəzarət sisteminin yaradılması, onun tətbiq 

olunması, xüsusilə də psixotrop maddələr və narkotik vasitələr üzərində nəzarətin 

artırılmasına xüsusi diqqət yetirilir. 

- Qaçalmaqçılıq və kontrabandaya qarĢı mübarizənin xarakterində 

dəyiĢikliklər. Icazə verilməyən yüklər üzərində nəzarət çoxaldılaraq, mobil 

komandalar tərəfindən icra olunan nəzarət sisteminə, təklükə sahəsinə aid olunan 

Ģəxslərin yoxlanma sisteminə, ÜGT daxilində beynəlxalq fəaliyyətə əsaslanaraq 

dəyiĢiliklər həyata keçirilmiĢdir.  

- Beynəlxalq ticarət sistemində dəyiĢikliklər. Gömrük xidmətlərinin yaxĢı 

fəaliyyət göstərməsi nəticəsində beynəlxalq ticarətin çəkisi çoxalmıĢ, maneələr 

yavaĢ-yavaĢ azalmıĢ, çox ölkələrdə gömrük rüsum dərəcələri azalmıĢdır. 

- Gömrük xidmətlərində dəyiĢikliklər. Son dövrlərdə gömrük xidmətləri 

daha fərqli xarakter daĢımağa baĢlamıĢ, onun əhalinin tərəqqisinə, sosial müdafiəsinə, 

sənaye sahələrinin inkiĢafına təsiri çoxalmıĢdır. 
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- Qanunvericilikdə dəyiĢikliklər. Əvvəllər qəbul olunmuĢ qanunlar mövcud 

real vəziyyətlə ayaqlaĢmadığı üçün yeni qanunlar və qanunlara əlavə və dəyiĢikliklər 

edilir və bunlar da gömrük fəaliyyətinin daha dəqiq sərhədlərini əks etdirir. 

- KompüterləĢmə və informasiya Ģəbəkəsində dəyiĢikliklər. Gömrük 

sistemində kompüterləĢmə EDĠFACT sisteminə (məlumat mübadiləsinin vahid 

standartları) əsaslanır. 

        Bütün bu dediklərimizin həll olunmasında yeni problemlər meydana çıxır ki, 

onlara  da aiddir: 

A. Vəsait çatıĢmazlığı. Ölkələr gömrük xidmətlərinə ümumiyyətlə az 

xərclərin çəkilməsini fikirləĢərək, onlardan büdcənin çoxaldılması tələb olunur. Hətta 

ĠEÖ-də bu sahəyə çəkilən xərclər minimuma endirilir.  

B. SərniĢin axınının və ticarətin çəkisinin çoxalması. Getdikcə artan gömrük 

xidmətinin roluna əsasən yük və sərniĢin axını çoxalır. Bu isə özlüyündə vacib 

problemlər yaradır. Bu problemlərin həlli üçün yüksək səviyyəli texnologiya, tərəqqi 

etmiĢ struktura və baĢqa Ģeylər tələb olunur. 

C. Müvafiq kadr və təcrübə çatıĢmazlığı. TəkmilləĢən gömrük iĢi ilə əlaqədar 

olaraq bu sahəyə daha yüksək ixtisaslı kadrlar cəlb olunur. Buna görə də onlardan 

yüksək peĢəkarlıq və dərin biliklər tələb olunur. Gömrük əməkdaĢları beynəlxalq 

aksiyalarda iĢtirak etməli, təcrübə toplamalıdırlar. 

D. Qanun pozuntularının sayının çoxalması. Qeyd olunmuĢ faktlara əsasən 

son dövrlərdə qadağan olunmuĢ malların, narkotik və psixotrop maddələrin, nüvə 

materialları və zərərli tullantıların gizli yolla keçirilməsi halları artmıĢdır. Eyni 

zamanda, dünya əqli mülkiyyət hüquqlarının pozulmasına qarĢı mübarizə aparır ki, 

bu  da 10% təĢkil edir. 

E. Texniki avadanlıq çatıĢmazlığı. Milli bazarda xidmət və əmtəə növünün 

çoxalması, qaçaqmalçılığın yeni metodlarının meydana çıxması, cəmiyyətin zərərli 

maddələrin daxilindən qorunmasının təmini, ətraf mühitin qorunması və bu kimi 

məsələlər yeni texnologiyaya zəruri ehtiyac yaradır. 
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Aparılan araĢdırmalar təsdiqləyir ki, AR-nın gömrük sisteminin 

təkmilləĢdirilməsi və yeni gömrük modelinin yaradıması üçün beynəlxalq əlaqələrin 

geniĢləndirilməsi çox mühümdür. Azərbaycanın bu cür əlaqələri sayəsində gömrük 

iĢində tətbiq olunan normalar beynəlxalq normalara uyğunlaĢdırılır, ĠEÖ-in öncül 

praktikasından faydalanmaq imkanları yaranır. 

Respublikamızda gömrük iĢini icra edən AR DGK beynəlxalq gömrük 

əməkdaĢlığının tərəqqisində, eləcə də beynəlxalq inteqrasiyanın dərinləĢməsində 

maraqlıdır və bu məqsədlə də dünyanın əsas beynəlxalq birlikləri ilə, o cümlədən də 

ÜGT ilə əməkdaĢlıq edir. Ölkəmiz dünyanın bir çox ölkələri ilə gömrük iĢi sahəsində 

əməkdaĢlıq edərək bir çox saziĢlər imzalamıĢdır ki, bu ölkələrində çoxu ÜGT-nin 

üzvüdür.   

ÜGT ilə tərəfdaĢlıq sahəsində Azərbaycan GƏġ yaradılması haqqında, eləcə də 

bir çox konvensiyalara qoĢulmuĢdur. Respublikamız ÜGT ilə əməkdaĢlığı 

çərçivəsində gömrük orqanlarında avtomatlaĢdırılmıĢ sistemin tətbiqi, GRNAS, 

nəzarətin möhkəmləndirilməsi məqsədilə videomüĢahidənin həyata keçirilməsi və bu 

kimi digər sahələrdə iĢlər həyata keçirərək Ģəffaflığın təmini və sistemin 

təkmilləĢdirilməsi sahəsində mühüm irəliləyiĢlər əldə etmiĢdir. 

1999-cu ildə Azərbaycan Respublikası DGK ən önəmli dünyəvi gömrük 

birliklərindən olan Ümumdünya Gömrük TəĢkilatında baĢ tutan seçimlərdə səs 

çoxluğu ilə bu təĢkilata üzv olmuĢdur. AR-nın qısa dövr ərzində Ümumdünya 

Gömrük TəĢkilatının Siyasi Komissiyasına üzv olması, qurumun  44-cü sessiyasının 

bir il sonra dekabr ayında paytaxtımızda baĢ tutması Azərbaycan gömrük xidmətinin 

dünyada nüfuzunun çoxalmasını və bu sahadə digər dövlətlərlə qurulan qarĢılıqlı 

əməkdaĢlığın səmərəliyini əks etdirir. Sessiyada gömrük tərəfdaĢlığının qlobal 

forumuna hazırlıq, gömrük sahəsində islahatlar və modernləĢdirilmə, gömrük 

qanunlarının sadələĢdirilməsi və s. məsələləri danıĢan iyirmi dörd ölkənin 

nümayəndələri iĢtirak etmiĢ, eləcə də sessiyanın davamında elektron ticarət barədə 

Bakı bəyannaməsinin layihəsi qəbul edilmiĢdir. ÜGT ilə tərəfdaĢlıqda vacib 
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əhəmiyyət kəsb edən bu sessiyanın Bakıda baĢ tutması Azərbaycanın gömrük 

qurumlarının getdikcə artan nüfuzunu əks etdirir.  

Azərbaycan Respublikası ÜGT-nin Siyasi Komissiya və Maliyyə Komitəsinin 

də üzvüdür. Onun üzvü olduqdan sonra da nüfuzu artmıĢdır. Buna əsas kimi deyə 

bilərik ki, 1999-cu ildə ÜGT-nin BaĢ Katibi respublikamıza gəlmiĢdir. Azərbaycanın 

buradakı etibarı təkcə düzgün gömrük siyasəti ilə bağlansa da, respublikanın təbii 

resurslarla bolluğu və əlveriĢli coğrafi mövqeyi faktını danmaq olmaz. BaĢ Katib 

ikinci dəfə 2000-ci ildə Azərbaycan iĢgüzar səfər etmiĢ, mühüm fikir mübadilələri 

aparılmıĢdır. 

Azərbaycanın ÜGT ilə olan əməkdaĢlığında daha mühüm bir hadisə RTM təsisi 

barədə olan Memorandumdur. 2003-cü ildə bu tədris mərkəzinin açılıĢı baĢ 

tutmuĢdur. Bu mərkəzin tərkibində  mehmanxana və sağlamlıq mərkəzləri, təlim itləri 

vasitəsilə maddələrin tapılmasını əks etdirən treninq mərkəzləri və s. yaradılmıĢdır. 

DGK ÜGT-nin Regional Məlumat Əlaqələndirmə Mərkəzinin üzvlərindən biridir. 

RTM- nin açılıĢından sonra birliyin mütəxəssisləri region dövlətləri üçün olan e-

learning platformasını buraya gətirmiĢlər. 2004-cü ildə «Niyyət Protokolu» 

imzalanmıĢdır. Bu Protokol Respublikamızın təĢkilatla arasında olan münasibətlərini 

əks etdirməklə bərabər, həmçinin Ümümdünya Gömrük TəĢkilatına üzv olan 

ölkələrlə də geniĢ əlaqələrin yaradılmasına böyük Ģərait yaratmıĢdır. Bu protokolda 

müasir dövrdə ticarətin qloballaĢdırılması ilə bağlı gömrük qurumunun qarĢılaĢdığı 

vəzifələr, sərhədlərin təhlükəsizliyi, Böyük Ġpək Yolu ilə narkotik vasitələrin qeyri-

qanuni dövriyyəsi ilə bağlı regional problemlərin birgə həll olunmasıda ön plana 

çəkilmiĢdir. 

QarĢılıqlı əməkdaĢlıqda vacib əhəmiyyət kəsb edən hadisələrdən biri də 2005-ci 

ildə baĢ tutmuĢ II Ümumdünya Gömrük Sərgisi və Forumudur. Bu sərgi Bakı 

Ģəhərində keçirilmiĢdir. Burada on iki ölkənin nümayəndəsi olmaqla qırx beĢ Ģirkət 

çıxıĢ edirdi. Bundan baĢqa, 2008-ci ildə narkotik və psixotrop maddələrlə mübarizəyə 

aid edilmiĢ tədbir də Bakı Ģəhərində baĢ tutmuĢdur. Burada qeyd olumuĢdur ki, 
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Azərbaycan ÜGT-nin hər bir iĢində çox fəal çıxıĢ edir və ÜGT ilə yanaĢı digər 

təĢkilatlarla da vacib qarĢılıqlı əlaqələr qurur. 

Hər bir gücünü səfərbər edərək ÜGT-nin bir çox iĢlərində iĢtirak edən 

Azərbaycanın gömrük qurumları da bu iĢlərdə çox fəal çalıĢmıĢ, bu da öz növbəsində 

ÜGT ilə əməkdaĢlığın geniĢlənməsi ilə nəticələnmiĢdir.  

Beləliklə, ÜGT ilə münasibətlərin yaradılması gömrük sisteminin 

təkmilləĢdirilməsində özünü göstərmiĢ oldu. 

2005-ci ilin iyununda isə ÜGT ġurası tərəfindən beynəlxalq ticarətin 

sadələĢdirilməsi və təhlükəsizliyinin təmin olunmasının «Çərçivə» standartları qəbul 

olunmuĢdur. Bu sənədin qəbul edilməsində əsas məqsəd gömrük prosedurlarının 

asanlaĢdırılması və sadələĢdirilməsi, beynəlxalq ticarət kanallarında terrorçu 

qrupların və cinayətkar birliklərin fəaliyyətinə yol verməmək və eyni zamanda 

gömrük-ticari mexanizmlərini aydınlaĢdırmaq idi. Bu sənəddə tətbiq olunacaq vacib 

prinsiplər də müəyyən edilmiĢdir. Buraya elektronlaĢdırılmıĢ gömrük xidmətindən 

istifadə olunması, avtomatik yolla öncədən informasiya mübadiləsinin həyata 

keçirilməsi, konteyner və nəqliyyat vasitələrinə nəzarətdə mütərəqqi texnologiyaların 

tətbiq olunması və biznes cəmiyyəti ilə tərəfdaĢlıq münasibətlərinin yaradılması aid 

olunur. ÜGT-də BaĢ Katib olan MiĢel Dane 2006-cı ilin yanvarında MDB gömrük 

xidmətlərinin baĢçılarının Sankt-Peterburqdakı iclasında çıxıĢ edərək «Çərçivə» 

standartlarının həyata keçirilmə strategiyasını təqdim etmiĢdir. 

2008-ci ilin aprel ayında ÜGT-də ―Ekoloji cinayətlərlə bağlı Fəaliyyət Planı‖ 

danıĢılmıĢ və qəbul edilmiĢdir. Bu plan gömrük qurumlarının fəaliyyət sferasının əsas 

yönlərinə ekoloji cinayətlərə qarĢı mübarizənin də daxil olunmasını özündə əks 

etdirir. Bu cür cinayətlərlə mübarizə üçün xüsusi orqanların yaradılması da nəzərdə 

tutulur. 
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             3.2. Gömrük nəzarətinin və rəsmiləĢdirilməsinin sadələĢdirilməsi və 

                                                       asanlaĢdırılması 

Respublikamızda ötən dövrdə gömrük sistemində önəmli yenidənqurmalar 

aparılmıĢ, Ģəffaflıq daha da artırılmıĢ, malların bəyanının elektron formada tətbiqi 

təmin olunmuĢdur. Bunlarla bərabər milli iqtisadiyyatımızın stimullaĢdırılması, 

respublikamızın iqtisadi siyasətindən qaynaqlanan lazımı vəzifələrin icra olunması, 

gömrük sərhədindən yüklərin aparılmasının qaydalara uyğun həyata keçirilməsinin 

təmini, ticari-iqtisadi münasibətlərdə gömrük tənzimlənməsi alətlərindən istifadə, 

gömrük ödənclərinin yığılaraq dövlət büdcəsinə ötürülməsinin təmini, valyuta 

nəzarətinin tətbiqi, iqtisadi təhlükəsizliyin təmini və daxili bazarın müdafiəsi, gömrük 

nəzarətinin təĢkil olunması və gücləndirilməsi, gömrük iĢi sahəsində cinayətlərə və 

digər hüquqpozmalara qarĢı mübarizə, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin 

qanunsuz ötürülməsi vəziyyətlərinə icazə verməmək, informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarından istifadənin geniĢləndirilməsi, infrastrukturanınn tərəqqisi, kadr 

hazırlığının çoxaldılması, beynəlxalq əlaqələrin tərəqqisi sahəsində mühüm iĢlər 

görülmüĢdür. 

Beynəlxalq ticarətin tərəqqisində, malların dövriyyəsinin tezləĢməsində, yük-

nəqliyyat daĢımalarının çəkisinin çoxalmasında, tranzit sisteminin effektiv 

fəaliyyətdə olmasında, gömrük iĢi istiqamətində hüquqpozmalara qarĢı mübarizə 

aparılmasında, əqli mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsində və nəqliyyat daĢımalarında 

təhlükəsizlik məsələlərinin təminində gömrük nəzarətinin mühüm rolu vardır. 

Gömrük nəzarəti bir yandan xarici ticarətin azadlığına imkan verməli, digər yandan 

isə gömrük sərhədindən malların aparılmasında və beynəlxalq ticarətdə xoĢagəlməz 

vəziyyətlərin qarĢısını almalıdır. 

Gömrük nəzarətinin effektivliyinə nail olmaq üçün nəzarət metodları 

təkmilləĢdirilməli, gömrük nəzarətinin tətbiqində elmi-texniki yeniliklərdən daha çox 

istifadə olunmalı, gömrük baxıĢında innovasiyalı texniki nəzarət alətləri tətbiq 

olunmalı, böyük həcmli nəqliyyat vasitələrinin keyfiyyətli yoxlanması üçün sərhəd-
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keçid zonaları stasionar yoxlama alətləri ilə təchiz olunmalı və bu istiqamətdə 

elektron nəzarət üsulları tətbiq edilməlidir. 

Gömrük nəzarəti aparılan zaman xüsusi texniki vasitələr tətbiq olunur. Bu 

vasitələrin tətbiqi əmək sərfinin aĢağı düĢməsinə, sərniĢin və yük axınına gömrük 

nəzarəti zamanının azalmasına səbəb olur. Belə ki, mal və nəqliyyat vasitələrinə 

baxmaq çətin və ya mümkün olmayan yerlərinin müayinə olunmasını təmin edir. 

Eyni zamanda, bu vasitələr gömrük rəsmiləĢdirilməsi üzrə əməliyyatların və gömrük 

nəzarətinin sadələĢdirilməsini və asanlaĢdırılmasını təmin edir. Bu vasitələrin 

xüsusilə də qaçaqmalçılığa qarĢı mübarizədə mühüm rolu vardır. Belə vasitələrdən 

istifadə olunması gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsinin baĢlıca mənbəyidir. 

2016-cı il dövründə gömrük nəzarətinin tətbiqi «bir pəncərə» prinsipinə altında 

həyata keçirilmiĢdir. Gömrük qurumlarında istifadədə olan texniki nəzarət 

vasitələrinin məqsədəuyğun və effektiv istifadə olunması və əĢyaların gömrük 

sərhədindən sürətlə keçirilməsinə xüsusi diqqət ayrılmıĢdır. Texniki nəzarət vasitələri 

haqqında nasaz olması və müəyyən çatıĢmazlığı məlumatları nəzərə alınaraq texniki 

nəzarət vasitələri bərpa olunmuĢdur. 

2016-cı ildə 2 gömrük qurumu arasında daĢınan yüklərin mexaniki-elektron 

açarlarla bağlanaraq təyin olunmuĢ gömrük qurumuna istiqamətlənməsi iĢi VAĠS ilə 

həyata keçirilmiĢdir. Bu üsulla 131955-dən çox nəqliyyat vasitəsi GPS vasitəsilə 

göndərilmiĢdir. Bu nəqliyyat vasitələrinin təyin olunmuĢ xətt üzrə hərəkəti Komitənin 

Mərkəzinin iĢçiləri  tərəfindən ―GPS monitorinq‖ sistemi ilə daimi olaraq izlənilmiĢ, 

bu xətdən çıxma və baĢqa qeyri-qanuni situasiyaların qarĢısı alınmıĢdır. Belə ki, 

müəyyən maĢınlarla və nəzarət vasitələri ilə təmin edilmiĢ Hədəf Mərkəzindən 

tədqim olunmuĢ informasiyalar əsasında xətdən kənara çıxan və göstərilməmiĢ 

ərazilərdə xeyli duran nəqliyyat vasitələrinin durmalarının səbəblərini 

müəyyənləĢdirərək müvafiq tədbirlər həyata keçirmiĢlər. 2016-cı ildə Hədəf Mərkəzi 

vasitəsilə 518 yük avtomobilinin təyin olunmuĢ xətdən kənara çıxması faktı müəyyən 

olunmuĢ və gömrük nəzarəti altında olan 19 yük avtomobili isə səbəbsiz olaraq 
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xətdən çıxdığına görə Ġnzibati Xətalar Məcəlləsinin 487-ci maddəsinə əsasən cərimə 

olunmuĢdur. 

Beynəlxalq praktikada görülən gömrük sərhədlərində ―vahid dayanacaq‖ prinsipi 

bazasında iĢin təĢkili sərhəd-keçid zonalarında nəzarət prosedurlarını asanlaĢdırır. Bu 

prinsipin tətbiq edilməsi nəticəsində nəqliyyat vasitələri bir dəfə saxlanmaqla 

aparılan yüklər üzərində hər bir nəzarət növləri icra olunur, gömrük sərhədindən 

aparılan mallar üzərində nəzarətin aparılması vaxtı təkrarolunma hallarına yol 

verilmir və sərhəd keçid məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin dayanma vaxtının 

xeyli qısalması təmin olunur.  

Təbii ki, gömrük nəzarətinin sadələĢdirilməsi, asanlaĢdırılması və onun 

tətbiqinin optimal yollarının müəyyən olunması zamanı vaxt itkisinin qarĢısı alınsa 

da, buraxılan yüklərin həcmi çoxalsa da, bu onun effektivliyinin heç bir Ģəkildə aĢağı 

düĢməsinə mane olmadan həyata keçirilməlidir. 

Ümumiyyətlə gömrük orqanlarında danıĢılan texnixi vasitələrin tətbiq olunması, 

innovasion layihələrin həyata keçirilməsi, digər orqalarla qarĢılıqlı tədbirlər, 

beynəlxalq əməkdaĢlıq, həmçinin gömrük idarələrinin səmərəli fəaliyyəti nəticəsində 

gömrük nəzarəti daha da güclənmiĢ və bununla da qaçaqmalçılıq, narkotik və 

psixotrop maddələrin qanunsuz keçirilməsinə qarĢı mübarizə güclənmiĢdir. AĢağıdakı 

cədvəldə 2016-cı il ərzində aĢkar olunmuĢ faktlara baxa bilərik.   
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                                                                                                      Cədvəl 3.1 

     2016-cı ildə gömrük orqanları tərəfindən aşkar olunmuş faktlar   

       Mənbə: DGK-nın rəsmi saytının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

YaradılmıĢ olan gömrük rəsmiləĢdirilməsi və gömrük nəzarətinin 

avtomatlaĢdırılmıĢ sistemi (GRNAS) haqqında danıĢılan istiqaməti keyfiyyətcə yeni 

səviyyəyə yüksəldir. AR gömrük fəaliyyətinin milli avtomatlaĢdırılmıĢ sistemi olan 

GRNAS bir çox gömrük idarəsində istifadədir. Bu sistem yaradılarkən bütün gömrük 

orqanını əhatələməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Ölkəmizdə aparılan gömrük siyasətinin 

önəmli tərəflərindən biri də gömrük nəzarəti və rəsmiləĢdirilməsinin Ģəffaflığının 

Narkotikaların,  psixotrop madələrin və prekursorlarının 

saxlanmasına əsasən müəyyənləĢdirilmiĢ faktların miqdarı 

130 

SaxlanılmıĢ narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və 

prekursorlarının miqdarı (qramla) 

1136153,3945 

Saxlanılan narkotik vasitələrin miqdarı (qramla) 1136025,015 

Tiryək (qramla) 6789,392 

Marixuana (qramla) 3881,707 

Heroin (qramla) 1113998,451 

HəĢiĢ (qramla) 11324,768 

Metadon (qramla) 30,697 

Psixotrop maddələrin miqdarı (qramla) 107,5795 

Prekursorların miqdarı (qramla) 20,8 

SaxlanmıĢ Ģəxslərin sayı (nəfər) 162 

KiĢi  143 

Qadın  19 

AR vətəndaĢları 122 

Xarici ölkələrin vətəndaĢları 40 

AĢkar olunmuĢ narkoqrupların sayı 29 
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təmin olunmasıdır. Bu üçün də gömrük qurumlarında informasiya köĢkləri tətbiq 

olunur. Informasiya köĢklərində gömük rəsmiləĢdirilməsi zamanı istifadə olunan hər 

bir normativ-hüquqi sənəd, tarif dərəcələri və mal nomenklaturası yerləĢdirilib. XĠƏ 

subyektləri informasiya köĢkünə müraciət edərək aydın vəziyyətdə lazımi 

informasiyaları və eyni zamanda gömrük rəsmiləĢdirilməsi haqqında GRNAS-dan 

müvafiq informasiyaları əldə edə bilərlər. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Malların idxal və ixrac prosesləri həyata keçirilən zaman gömrük 

rəsmiləĢdirilməsinin avtomatlaĢdırılmıĢ qaydada təĢkili bu prosesin effektivliyinin 

çoxaldılmasını və bu iĢə sərf olunan zamanın minimum səviyyəyə salınmasını təmin 

etməklə, xarici ticarət subyektlərinə xidmət səviyyəsinin daha da yaxĢılaĢmasına və 

ümumilikdə gömrük qurumlarında idarəetmənin təkmilləĢməsinə imkan yaradır.  

Gömrük rəsmiləĢdirilməsi prosedurunun təkmilləĢdirilməsinin əsas məqsədləri 

bunlardan ibarətdir: 

• Təhlükəsiz ölkə statusu (narkotiklərin və silahların qanunsuz dövriyyəsi, 

çirkli pulların yuyulması, insan alveri, terrorla, qaçaqmalçılıqla mübarizə) 

AvtomatlaĢdırma obyektləri 

XĠF 

iĢtirakçısı 

avtomobil 

daĢınması 

dəmiryolu 

daĢınması 

avia 

daĢınma 

idxalçı 

gömrük 

brokeri 

anbarlar 

digər 

orqanlar 

gömrükxana 

bank   

broker 

limanlar 

anbarlar 

daĢıyıcılar 

Gəlmə Anbar Bəyanetmə Icazə BuraxılıĢ 
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• Gömrük proseduralarının sadələĢdirilməsi, sürətləndiliməsi və 

ĢəffaflaĢdırılması 

• Gömrük vergi və rüsumlarının effektiv yığılması 

Risk menecmentinin gömrük iĢinin təĢkil olunmasında vacibliyini nəzərdə 

tutaraq da müəyyən iĢlər görülmüĢdür. RAĠS konsepsiyası, funksional strukturası, 

riskləri müəyyənləĢdirən əlli iki meyar, məlumat mənbələrinin tərkibi, risklərin 

dəyərləndirilməsinin alqoritmi və riskləri təsvir edən ilkin informasiyanın forması 

qəbul olunmuĢdur. Bu istiqamətdə AR-nın gömrük idarələri tərəfindən 

müəyyənləĢdirilmiĢ hüquqpozmaların uçotu və nəzarətinin avtomatlaĢdırılmıĢ sistemi 

qurulmuĢ və hər bir gömrük qurumunda tətbiq olunmuĢdur. Bu sistem daxilində 

statistik yollardan istifadə olunmaqla riskli malların və nəqliyyat vasitələrinin 

müəyyənləĢdirilməsinə imkan yaranır.  

Ümumiyyətlə, bütün bu tətbiq olunan yeniliklərin gömrük rəsmiləĢdirilməsinə 

çəkilən vaxtın qısaldılmasına da səbəb olur. 2016-cı il ərzində gömrük idarələri üzrə 

gömrük rəsmiləĢdirilməsinin baĢa çatdırılmasına sərf olunan vaxtın günlər üzrə 

bölgüsünə baxa bilərik ( cədvəl 3.2 ). 

                                                                                                    Cədvəl 3.2 

2016-cı il ərzində gömrük idarələri üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsinin 

    başa  çatdırılmasına sərf olunan vaxtın günlər üzrə bölgüsü 

Gömrük idarələri    <=3 >3, <=5  >5, <=15       >15 

Bakı BaĢ Gömrük Ġdarəsi 552,84 220,17 231,8 195,19 

Sumqayıt BaĢ Gömrük Ġdarəsi 776.9 117.1 128.28 158.39 

Hava nəqliyyatında BaĢ Gömrük Ġdarəsi 380.72 235.09 333.98 250.21 

Astara Gömrük Ġdarəsi 1021,6 58,26 93,13 27,01 

Gəncə Gömrük Ġdarəsi 857.09 144.88 92.81 161.65 

Cəmi 3589.15 745.5 880 792.45 

    Mənbə: DGK-nın rəsmi saytının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

Gömrük rəsmiləĢdirilməsi zamanı Ģəffaflığın təmini, bəyanetmənin 

asanlaĢdırılması və gömrük iĢçilərinin Ģəxslərlə təmasının minimuma endirilməsi 
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üçün yüklərin kağızsız texnologiya vasitəsilə internet ilə bəyan olunmasına imkan 

yaradan ―e-Gömrük Bəyannaməsi‖ elektron gömrük xidməti XĠF subyektlərinə 

təqdim olunmuĢdur. Elektron xidmətlər ilə bağlı qanunvericilik təkmilləĢdirilmiĢ, 

müəyyən qaydalar hazırlanmıĢ və sayta daxil edilmiĢdir. Hazırda istər fiziki, istərsə 

də hüquqi Ģəxslər keçırdikləri maların rəsmiləĢdirilməsi ilə bağlı elektron 

xidmətlərdən istifadə edə bilərlər. 

BaĢqa electron gömrük xidmətlərindən biri də  ―gömrük bəyannamələri barədə 

məlumatın verilməsi‖ istifadəçilərə təqdim olunmuĢdur. Eyni zamanda XĠF 

subyektləri idxal etdikləri məhsullar barədə məlumat almaq üçün ―Sərhəd gömrük 

məntəqələrindən daxil olan mallarım haqqında məlumat‖ electron gömrük xidməti 

istifadə edə bilərlər. 

TəkmilləĢdirilən elektron gömrük xidmətlərinə ―Mənim idxal-ixrac 

əməliyyatlarım‖ı misal göstərmək olar. VAĠS dayanıqlılığı saxlamaq üçün  ―Off 

Line‖ serverlər quraĢdırılmıĢ və istifadəyə təqdim olunmuĢdur. 

DGK-nın aparatında, strukturuna aid olan gömrük qurumlarında və ona tabe olan 

baĢqa orqanlarda istifadə olunan telefon, kompüter, audio-video və baĢqa elektron 

vasitələrin daimi və normal olaraq iĢləməsi həyata keçirilmiĢdir. 

Dediklərimizlə bərabər ĠAMAS-ın sunduğu üstünlüklərdən istifadə edərək 

insanlar tərəfindən ölkədən müvəqqəti aparılan və buraya gətirilən müvəqqəti 

gətirilən yüklər və s. geri göndərilməsinə səmərəli gömrük nəzarətinin icrasını təmin 

edən "Sərhədkeçmədə xüsusi diqqət siyahısı" sistemi qurularaq istismara verilmiĢdir. 

VAĠS risklərin idarə olunmasının altsisteminə təkrar baxılmıĢ və VAĠS-ə 

inteqrasiyasının təmini həyata keçirilmiĢ, sənədlərin ―ASAN Ġmza‖ vasitəsilə 

imzalanmasının təmininə imkan verən modul iĢlənəmiĢdir və beləliklə də, VAĠS-in 

gömrük nəzarəti və rəsmiləĢdirilməsi altsisteminə inteqrasiyası təmin olunmuĢdur. 

VAĠS-in gömrük nəzarəti və rəsmiləĢdirilməsi altsisteminə (VAIS-GB) kağızsız 

texnologiyaya əsasında təkrar baxılmıĢ, informasiya mübadiləsinin, texnoloji 

proseslərin və ödənclərin kağızsız icra edilməsi, ancaq bəyannaməçilərin elektron 
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imzası ilə təsdiqlənmiĢ gömrük bəyannamələrinin sistem tərəfindən qəbulu təmin 

olunmuĢdur.  

Gömrük iĢinin təĢkil olunmasında informasiya texnologiyalarının tətbiq 

olunması ildən-ilə çoxalır. Əsas səbəb isə budur ki, onun tətbiqi gömrük nəzarətinin 

effektivliyini yüksək səviyyəyə qaldırır və həmçinin ÜGT-nin tövsiyyələri də bunu 

tələb edir. ÜGT tərəfindən 2005-ci ildə qəbul olunmuĢ çərçivə standartlarına əsasən 

DGK-da ilkin mərhələdə beĢ baĢlıca avtomatlaĢdırılmıĢ sistemin yaradılması 

planlaĢdırılmıĢdır: 

- RAĠS; 

- Mallar və nəqliyat vasitələrinin idarəolunma sistemi və onların 

monitorinqi; 

- Gömrük xidmətinin VAĠS-nin respublikanın nəqliyyat Ģirkətlərinin, 

nazirliklərin və birliklərin məlumat Ģəbəkələri ilə bağlanması; 

- Mərkəzi informasiya idarəetmə sisteminin qurulması; 

- Ġnformasiya bazalarının ehtiyat mərkəzinin qurulması; 

AR-nın gömrük iĢinin effektiv və müasir dövrün tələblərinə uyğun tətbiq etmək 

üçün VAĠS daxilində Risklərin avtomatlaĢdırılmıĢ idarəetmə sistemindən (RAĠS) 

istifadə olunur. Bu sistemə kompüter və insan sistemi də deyilir. RAĠS vasitəsilə 

gömrük qurumlarında ilkin informasiyaların yığılması, təhlil olunması, risk 

səviyyələrinin müəyyənləĢdirilməsi və uyğun gömrük nəzarət növlərinin seçilməsi 

həyata keçirilir. RAĠS əsas vəzifələrindən biri də sərhəddən aparılan malların 

dövriyyəsinin sürətləndirilməsidir. Aparılan əĢyalar haqqında öncədən 

informasiyaların alınması, hiss olunan təhlükə səviyyəsinin müəyyənləĢdirilməsi, 

uyğun nəzarət növlərinin seçilməsi və yüklərin az zaman ərzində ötürülməsinin 

təmini RAĠS-in üzərinə düĢür. 
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           3.3. Azərbaycanda gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsi əsas istiqamətləri 

Gömrük iĢi beynəlxalq ticarətdə baĢlıca rol oynayır. Hər hansısa bir xarici ticarət 

müqaviləsində gömrük ən az 2 dəfə çıxıĢ edir: bir dəfə ixrac, bir dəfə idxal zamanı. 

AydınlaĢır ki, gömrük fəaliyyəti xarici ticarətin səmərəliliyinə mühüm təsir göstərir. 

Gömrük qurumlarının səmərəli iĢi, gömrük nəzarətinin axıĢında vaxtın və maddi 

vəsaitlərin əsaslandırılmamıĢ itkisinin olmaması hər hansı bir ölkənin idxalatçılarının 

və ixracatçılarının xarici ticarətinin xüsusiyyətlərini və nəticələrini az dərəcədə 

müəyyənləĢdirmir və əksər hallarda xarici ticarət əməliyyatlarında uğursuzluğun və 

ya uğurun əsas səbəbi olur. Gömrük qurumlarının fəaliyyət göstərdiyi vəziyyət son 

zamanlarda dəyiĢir. Gömrüyün qarĢısında öncələr olmayan məsələlər çıxmıĢdır: 

intelektual mülkiyyət hüquqlarının qorunması, 2-li texnologiyalarla ticarətlə 

mübarizə, yox olmaq təhlükəsi olan bioloji növlərin qorunması, ətraf mühitin 

müdafiəsi, zərərli tullantılar, narkotiklər və s. Ümumilikdə dövrün çağırıĢı gömrük 

iĢinin müasirləĢdirilməsi, gömrük qurumlarının iĢinin effektivliyinin artırılmasını, 

daha mənasını itirmiĢ olan rəsmiyyətin və prosedurların aradan qaldırılmasını, təzə 

informasiya texnologiyalarından mümkün qədər çox istifadə olunmasını tələb edir. 

ÜGT-nin tövsiyyələrindən biri də gömrük əməliyyatlarının texnika və təcrübəsinin 

birbaĢa tərəqqisinə istiqamətlənmiĢdir: ―Gömrük qurumları mövcud olan praktikanı 

təxirəsalmadan nəzarətdən keçirməli, səmərəli olmayan və ya köhnəlmiĢ üsul və 

qayda-qanunların islahat proqramını yaratmalıdır‖. Belə məsələlər bir çox dövlətlər 

tərəfindən fəal surətdə həll olunur. Bununla yanaĢı, gömrük fəaliyyətinin tərəqqi və 

təkmilləĢdirilməsinin bəzi əsas yönləri müəyyənləĢdirilir. Onlardan biri də gömrük 

tənzimlənməsinin hüquqi, yəni qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsidir. 

Dünyanın bir çox dövlətlərində, həmçinin respublikamızda son dövrlərdə gömrük 

tarif tənzimlənməsinin qanunvericilik bazası daha açıq, dəqiq və aydın olan 

qanunların yaradılması yönündə, eləcə də onların beynəlxalq saziĢlər, konvensiyalar 

və baĢqa beynəlxalq anlaĢmaların tövsiyyələri, müddəa və normaları ilə 

uyğunlaĢdırılması istiqamətində nəzərdən keçirilərək təkmilləĢdirilmiĢdir. Son 
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zamanlarda beynəlxalq ticarətin yüksək sürətlə tərəqqisi daha çox ona görə mümkün 

olmuĢdur ki, dünyanın bir çox dövlətində milli gömrük sistemləri, çox Ģeydə ümumi 

olan, yaxın hüquqi və təĢkilati qayda və qanunlar əhatəsində cəmləĢmiĢlər. 

Dövrün tələbinə uyğunlaĢdırılan gömrük xidmətlərinin və sistemlərinin daima 

çoxalan texniki təchizatı dövlətlərin çoxunda gömrük tənzimlənməsinin xarakterik 

inkiĢaf xüsusiyyətlərindən biri olmuĢdur. Bunun əsasında yeni ĠT-nın, rabitə 

texnikasının, informas iyanın iĢlənərək göndərilməsi üsullarının, zaman və məsafə 

məfhumunu minimuma endirən informasiyaların avtomatik iĢlənməsi sistminin 

uğurları dayanır. Mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrükdən ötürülməsi proseslərinin 

və gömrük ödənclərinin yığımı, uçotun və statistika hesabatların yığılması 

proseslərinin ayrılması da gömrük fəaliyyətinin tərəqqisi və müasirləĢdirilməsi 

yönlərindən biridir. ÜGT-nin tövsiyyələrinin birində yazılmıĢdır: ―Gömrük qurumları 

yüklərin yolda ləngiməsini azaltmaq məqsədilə gömrük ödənclərinin yığılması 

prosesləri ilə yüklərin gömrükdən ötürülməsi proseslərini ayırmaq imkanlarını 

öyrənməlidir‖.  

Gömrük praktikasında təminatlar barədə məsələyə gömrük tənzimlənməsinin 

təkmilləĢdirilmə yönlərindən biri kimi baxılır. Təminatın son məqsədi ondan ibarətdir 

ki, gömrük ödəniĢlərinin alınması zamanı yüklərin gömrükdən hərəkət etməsini 

sürətləndirilsin. Təklif olunan təminat pulların təminatlı bank hesablarına ötürülməsi, 

bu məqsədlərlə likvid qiymətli kağızlardan istifadə olunması, eləcə də, sığorta Ģirkəti 

və ya bank tərəfindən təqdim olunan təminatdır. 

ÜGT-nin sənədlərində əks olunmuĢdur ki, yüklərin gömrükdən ötürülməsi ilə 

bağlı gecikmələrinə səbəb bir çox amillərin təsir göstərir. Bunlara daĢıyıcılar, 

nəqliyyat-ekspeditor firmaları və gömrük brokerlərinin iĢində səmərəliliyin aĢağı 

olması, peĢəkarlığın isə lazımı qədər olmamasıdır. Bu Ģəxslərdən qənaətbəxĢ, dürüst 

və dolğun olmayan məlumat daxil olduğu vəziyyətdə, gömrük bəyannamələri qəbul 

olunmur və ya sənədlərin iĢlənməsində çoxlu gecikmələr meydana çıxır. Bu səbəbdən 

də ÜGT hər bir ölkə hökumətinə həmin sahələr üçün minumum standartlar 

hazırlamağı və onlara əməl olunmasına nəzarət etməyi məsləhət görür. Bütövlükdə 
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gömrük nəzarət sisteminin  səmərəli iĢini Ģərtləndirən vacib məsələ hər bir maraqlı 

olan hüquqi və ya fiziki Ģəxslər tərəfindən gömrük xidmətlərinə verilməli olan 

məlumatdır. Həmçinin də gömrük xidmətlərinin iĢini müəyyənləĢdirən 

qanunvericilikdə qeyd olunmuĢdur ki, hər bir maraqlı Ģəxsə qaydalar, ümumi 

qərarlar, aktlar və əmrlər haqqında ətraflı məlumat verilməsi bu məlumatı bütün 

maraqlı Ģəxslərə ötürməli olan gömrük qurumlarının vəzifəsidir. Gömrük idarələri 

tərəfindən hər bir maraqlı Ģəxsə çatdırılan məlumatın açıqlığı və aĢkarlığı, dəqiqliyi 

və zamanında olması malların gömrük nəzarətindən keçməsini sürətləndirməklə 

vacib Ģərtlərdən biri kimi və xarici ticarətdə yük axını sürətinin yüksəldilməsində 

baĢlıca yönlərdən biri kimi nəzərdən keçirilir.  

Sənədlərin elektron Ģəkildə hazırlanması və göndərilməsi texnologiyasına 

gəldikdə isə, ÜGT hər bir dövlətə BMT EDĠFACT-a əsasən hazırlanmıĢ 

informasiyaların elektron üsullarla ötürülməsi standartlarını istifadə etməyi məsləhət 

görmüĢdür. Azərbaycanda bütün qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə vacib addımlar 

atmıĢdır və atmağa da davam edir. Burada görülmüĢ iĢlərin bir qisminə nəzər yetirək. 

Ġlk öncə qanunvericilik bazasının təkmilləĢdirilməsinə xüsusi diqqət ayrılaraq 

müvafiq normativ-hüquqi aktların qəbul olunması iĢi davam etdirilmiĢ və burada 

Beynəlxalq Konvensiyaların maddələri nəzərə alınmıĢ, gömrük rəsmiləĢdirilməsi və 

nəzarətinin yeni normalara uyğun olması, gömrük alətlərinin milli sistemə 

uyğunlaĢdırılması, gömrük iĢinin tətbiqi məsələlərini tənzimləyən proseslərin 

rasionallaĢdırılması məqsədilə müəyyən qaydalara əlavələr olunmuĢ, eləcə də  yeni 

sənədlər hazırlanmıĢdır. 

Maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi və büdcə gəlirləri-xərcləri 

istiqamətində də iĢlər görülmüĢdür. Ötən il DGK üçün 2015 ilə müqayisə etsək, 220 

mln manat və ya faizlə 13,8% artım qeydə alınaraq 1 mlrd 810 mln manat 

məbləğində büdcə proqnozunun bölgüsü təsdiqlənmiĢdir. Ġllik büdcə proqnozunun 

DGK tərəfindən ixtisaslaĢdırılmıĢ və ərazi gömrük qurumları arasında bölgüsü həyata 

keçirilmiĢ, aylar üzrə icrası nəzarət altına alınmıĢdır. 
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Bəzi gömrük postlarında ( məsələn, Yalama, Mazımçay, Muğanlı gömrük 

postları) müəyyən iĢlər aparılmıĢ və iĢlərin sürətlənməsi üçün xüsusi avadanlıqlarla 

təmin olunmuĢlar. Xüsusi otaqlar yaradılmıĢ, xidməti itlərin daha da çoxaldılması 

üçün itlik saxlama valyerlərinin yeniləri yaradılmıĢdır. 

Respublikamızda son onillik ərzində gömrük statistikası və bu sahədə 

informasiya texnologiyalarının təkmilləĢdirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər 

həyata keçirilmiĢdir. Ümumiyyətlə gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsi və tərəqqisi 

daima DGK-nin diqqətində olmuĢdur. Gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsi və inkiĢafı 

əsasən fərqli gömrük prosedurlarında ĠT-nin geniĢ tətbiqindən asılıdır. DGK bu 

istiqamətdə 7 istiqamət üzrə iĢ aparır: 

 Mallar və nəqliyyat vasitələrinin dövriyyədə olmasını əhatələyən 

informasiyaların toplanmasını təmin edən sistemin qurulması; 

 Gömrük idarələri arasında məlumat mübadiləsinin təmin olunması; 

 Gömrük rəsmiləĢdirilməsi və gömrük nəzarətinin avtomatlaĢdırılması; 

 Qaçaqmalçılıq və gömrükdə qanunpozuntusu ilə mübarizənin informasiya 

təminatının təĢkil olunması; 

 AvtomatlaĢdırılmıĢ iĢ yerlərinin yaradılması; 

 Aparata hər gün gələn informasiyaya nəzarət və uyğun informasiya 

bazalarının yaradılması; 

 XĠƏ-in təhlilinin avtomatlaĢdırılmıĢ formada aparılması; 

Belə aparılan iĢlər əsasən DGK ilə BMT-nin ĠnkiĢaf Proqramı arasında olan 

layihə bazasında icra olunub. Bu iĢlərin əsasında ilk öncə VAĠS-nin texniki bazasının 

əsası qoyulmuĢdur. Bu istiqamətdə əsas nəticələrdən biri də müasir tələblərə uyğun 

rabitə-server mərkəzinin qurulmasıdır.  

 ―Elektron Sənəd Dövriyyəsi‖ AĠS-də təkmilləĢdirmələr olmuĢ, elektron poçta 

gələn müraciətlərin avtomatik DGK-nın sənəd dövriyyəsinə daxil edilmiĢdir, sənəd 

dövriyyəsi daxilində digər dövlətlərlə imzalanmıĢ müqavilə və protokollar bazası 

qurulmuĢdur. ġəffaflığın təmin olunması və korrupsiya hallarına yol verilməmək 
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məqsədi ilə sərhəd gömrük qurumlarında gömrük ödənclərinin poçt vasitəsilə icrasını 

təmin edən sistem hazırlanmıĢ, aidiyyəti poçt idarələri ilə məlumat mübadiləsi 

yaradılmıĢdır. 

Ümumiyyətlə, Electron gömrük layihəsi ―e-Azerbaijan‖-nın bir hissəsidir. AR 

gömrük sisteminin tərəqqisinə həsr edilmiĢ proqramın da ( 2007-2011 ) əsas 

yönlərindən biridir. ―e-Azerbaijan‖ proqramının tətbiqi üçün hazırlanmıĢ normativ və 

hüquqi sənədlər bazasında da e-gömrük layihəsi icra olunur. Bu həmçinin VAĠS-in 

funksiyalarınnın tərkib hissəsinə daxildir. E-gömrük xidməti bu mərhələlərdən 

ibarətdir: 

-DGK-nın çağdaĢ dövrü əks etdirən internet-məlumat resurslarının yaradılması; 

-elektron sənəd dövriyyəsinin və imzanın hər bir gömrük struktrunda tətbiq 

olunması; 

-müasir qaydalara informasiya-kommunikasiya Ģəbəkəsinin uyğunlaĢdırılması; 

-gömrük rəsmiləĢdirilməsində iĢtirak edən baĢqa dövlət orqanları ilə onlayn 

məlumat mübadiləsinin aparılması; 

-elektron formada bəyanetmənin daha da təkmilləĢdirilməsi. 

DGK-da gömrük xidmətlərinin və prosedularının təkmilləĢdirilməsi, kağızlardan 

istifadə olunmasını azaldaraq elektron sisteme keçidin təmini, biznes proseslərinin 

kağızsız texnologiya ilə həyata keçirilməsi, hazır olmuĢ normativ aktların 

layihələrinin təyin olunmuĢ yerə göndərilməzdən öncə rəsmi internet saytına 

qoyulması, gömrük xidmətlərinin əhatəsinin böyüdülməsi və baĢqa sahələrdə 

tədbirlər həyata keçirilir. 

Kağızdan elektron texnologiyaya keçidə baxaq: 
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            Kağız                        Elektron sənəd  

 

E-gömrük sisteminin qurulması AR DGK-nin ĠKT üzrə tərəqqi taktikasının 

vacib yönlərindən biridir və altsistemlərdən təĢkil olunmuĢdur: 

1) VAĠS. 

2) Ġnternet informasiya resurslarının idarəedilməsi sistemi. 

E-gömrük bunlardan ibarətdir: 

-rəsmiləĢdirilmə prosesinin avtomatlaĢdırılması; 

-gömrük nəzarətinin elektronlaĢdırılması; 

-maliyyə ilə əlaqədar sahələrin avtomatlaĢdırılması; 

-resursların idarəolunması sistemi; 

-kompüterləĢdirilmiĢ əməliyyat mərkəzi və hüquqpozuntuları ilə qaçaqmalçılığa 

qarĢı mübarizə aparmağa imkan verən AĠS-ləri; 

-electron sifariĢ; 

-valyuta sərvətlərinin də avtomatlaĢdırılmıĢ Ģəkildə qeydiyyatı; 

-1 pəncərə AĠS; 

XĠF iĢtirakçıları 

XĠF iĢtirakçıları 

 

XĠF iĢtirakçıları 

 

Bir pəncərə 

e-customs 

Nəqliyyat 

gömrük bank 

sığorta baytarlıq 

sanitar karantin 

fitosanitar  

Nəqliyyat 

gömrük bank 

sığorta baytarlıq 

sanitar karantin 

fitosanitar  

Nəqliyyat 

gömrük bank 

sığorta baytarlıq 

sanitar karantin 

fitosanitar  
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-electron sənəd dövriyyəsi. 

E-gömrüyün tədqim etdiyi xidmətlər sayəsində XĠF iĢtirakçıları hər bir yerdən 

mallarını bəyan edə bilərlər. E-gömrük bu xidmətləri tədqim edir: 

-GÖÖEN ( gömrük ödəniĢlərinin ödəyicisinin eyniləĢdirmə nömrəsi ): Bununla 

vergi ödəməyən fiziki Ģəxslər baĢqa ölkədən gəldikdə özləri ilə gətirdikləri və ya 

apardıqları yüklərin rəsmiləĢdirilməsini etmək üçün vəsiqə və pasportun PĠN kodunu 

daxil edərək GÖÖEN alırlar. Bu insanlar üçün bu VÖEN ( vergi ödəyicisinin 

eyniləĢdirmə nömrəsi ) əvəzləyir. 

-ilk məlumatlandırma – Sərhəddən gedərkən həyata keçirilən prosedurların 

sürətləndirilməsi və asanlaĢdırılması üçün Ģəxslər AR-nın gömrük sərhəddini 

keçirəcəkləri yüklər barədə gömrük qurumlarını elektron formada öncədən 

məlumatlandıra bilərlər. Burada müraiət formasından asılı olaraq insanların 

doldurmaları məqsədilə uyğun blank formaları vardır. 

-gömrük qurumlarında xidmətə qəbul olunması: Bu vasitə ilə gömrük 

qurumlarında iĢləmək istəyən Ģəxslər elektron formada DGK-na ərizə ilə müraciət 

hüququna malikdirlər. Həmçinin onlar bu prosesin necə aparıldığı, xidmətə qəbulun 

ümumi prinsipləri, müəyyən baĢqa məlumatlara baxa bilərlər. 

-ixrac-idxal əməliyyatları: Bu hissə vasitəsilə XĠF iĢtirakçıları bu əməliyyatlar 

haqqında informasiyanı təhlükəsiz və sərbəst formada əldə edə bilərlər. Ancaq bunun 

üçün tələb olunan odur ki, Komitə ilə müqavilə bağlansın. Müqaviləni rəsmi internet 

saytından əldə etmək mümkündür.  

-nəqliyyat vastəsi üçün uyğunluq sertifikatı: bu vasitə ilə isə qeyd etdiyimiz 

vasitəni idxal edən hər bir kəs gömrük qurumlarına nəqliyyatların bu sertifikatlarını 

öncədən göstərə bilərlər. 

-fiziki Ģəxslər üçün gömrük bəyannaməsi: e-gömrük xidmətlərinin bu 

hissəsindən faydalanmaqla AR-na gələn və buradan gedən hər bir fiziki Ģəxs sərhəddi 

keçərkən özləri ilə apardıqları yükləri elektron üsulla öncədən bəyan etməklə 

vaxtlarına qənaət edə bilərlər. Belə ki, saytdakı e-gömrük bəyannaməsini yazmaq, 
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çıxarmaq və gömrük iĢçisinə vermək lazımdır. Bu xidmətdən Hava Nəqliyyatında 

BaĢ Gömrük Ġdarəsində pilot layihə kimi istifadə olunur. 

 

                                                Şəkil 3. E-xidmətlər 

Hazırki dövrdə hər bir gömrük qurumununu bir-birinə bağlayan yeni texnika 

əsasında yaradılmıĢ gömrük xidmətinin informasiya kommunikasiya Ģəbəkəsi olan 

koorporativ Ģəbəkə fəaliyyət göstərir. Bu Ģəbəkə ilə qurumlar arasında bir-birinə səs, 

data, video və s. göndərilir. 

Hazırda hər bir gömrük idarəsini əhatələyən bu kanalların güvənilirliyini və 

gücünü təmin etmək məqsədilə ehtiyat kanallar tətbiq olunur. Qlobal Ģəbəkə 

vasitəsilə isə respublikamızın hər bir gömrük qurumu internetə çıxıĢ əldə edir. Eyni 

zamanda onun vasitəsilə orqanlar arasında məlumat mübadiləsi də təmin olunur. 

Bunlarda əlavə gömrük iĢinin təkmilləĢdirilməsi sahəsində atılmıĢ vacib 

addımlardan biri də Hədəf Mərkəzinin yaradılması olmuĢdur. Hədəf Mərkəzi tabeli 

gömrük qurumlarındakı iĢin kameralar ilə izlənməsi və əldə edilmiĢ informasiyaların 

analiz edilməsi nəticəsində problemlərin operativ Ģəkildə yox edilməsi, gömrük 

sahəsində qanun pozuntusu vəziyyətlərinin müəyyənləĢdirilməsi, iĢ prosesinə 2li 

nəzarətin həyata keçirilməsi, gömrük iĢçilərinə xidməti fəaliyyətin təkmilləĢdirilməsi 

ilə əlaqədar olaraq müvafiq yönlərin verilməsi və effektivliyin çoxaldılması 
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funksiyasını icra edir. Bu mərkəz hər bir gömrük qurumuna, eləcə də Komitədə 

kameralarla nəzarət olunma təhlükəsizliyinin təmini baxımından da vacibdir.  Muxtar 

respublika gömrük qurumlarında təhlükəsizlik və nəzarət məqsədilə 73 kameradan 

istifadə edilir. Bunlardan 66-sı sabit, 7-si hərəkətdə olan kameradır və hər biri HM-nə 

bağlıdır. Yüksək keyfiyyətə və effektə malik olan bu kameralar gömrük nəzarət 

ərazilərini və gömrük qurumlarının ərazisini hərtərəfli müĢahidə etməyə Ģərait 

yaradır. Hədəf Mərkəzində qoĢulmuĢ 1,74x4,10 ölçüsündə müĢahidə ekranı ilə 

idarəetmə sistemi bu istiqamətdəki ən yeni texnologiya nümunələrdən biridir. Burada 

gömrük nəzarəti altında olan malların və nəqliyyat vasitələrinin getdiyi yerləri 

istənilən məsafədən izləmək və prosedurların bitməsinə nəzarət etmək Ģəraiti 

yaradılır. Bu hərəkət xətti GPS vasitəsilə nəzarət altında saxlanılır. Bununla da 

nəqliyyat vasitələrinin təyin olunmuĢ gömrük qurumlarına zamanında çatmasına 

nəzarət etmək məqsədilə vizual gömrük müĢayiətinə Ģərait yaratmaqla risklərin 

idarəolunmasını və risklilik dərəcəsinin minimum həddə gətirilməsini təmin 

edir. Tabeli gömrük qurumlarında yüklərin rentgenlərlə müayinə olunmasının 

görüntüləri də 2-li nəzarət məqsədilə Hədəf Mərkəzindən baxılır. Belə müĢahidənin 

təĢkil olunması gömrük nəzarətindən qaçma hallarını bütünlüklə yox edir. Burada 

nəzarət fasiləsiz olaraq irca olunur. Buradakı avadanlıqlar bütün məlumatları altı ay 

müddətində yadda saxlayır. Komitədə qurulmuĢ Hədəf Mərkəzi ilə yanaĢı Culfa, 

Sədərək, Naxçıvan Hava Nəqliyyatında, Sədərək və Naxçıvan Ģəhər Gömrük 

orqanlarında  müĢahidə yerləri fəaliyyət göstərir.  

Keçən müddət ərzində gömrük qurumlarının maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi, onun yeni avadanlıqlar və texniki vasitələrlə təmin olunması 

yönündə baĢlanılmıĢ iĢ davam etdirilib, əsaslı təmir və tikinti iĢləri aparılmıĢdır. 

Belə ki, bir çox gömrük idarələrinin yeni inzibati binaları, eləcə də bir neçə 

gömrük postu da istifadəyə verilmiĢdir. Bununla yanaĢı, ―Azərbaycanda gömrük 

xidmətinin təkmilləĢdirilməsi layihəsi‖ çərçivəsində DGK-nə kompüter avadanlıqları, 

ABġ-dan digər texniki vəsaitlər təqdim olunmuĢdur.   
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DGK-da və sərhəd gömrük orqanlarında videokonfrans avadanlıqları istifadəyə 

verilmiĢdir ki, bu da idarə rəhbərlərinə videokonfranslar ilə həll olunması çox mühüm 

və təxirəsalınmaz olan problemləri öz iĢ yerlərindən getmədən komitə rəhbərləri ilə 

canlı Ģəkildə ünsiyyətdə müzakirə və həll etməyə imkan verir.  

Gömrük sərhəddini keçən zaman mallar və nəqliyyat vasıtələrinin e-qeydiyyatı 

aparılır və yaradılmıĢ olan fayl Ģəbəkə sistemi ilə təyin olunmuĢ gömrük qurumuna 

göndərilir. Yük təyin olunmuĢ gömrük qurumuna çatdıqdan sonra təyinat gömrük 

qurumunda həmin faylda bu barədə müvafiq qeydlər olunaraq faylı göndərən gömrük 

sərhəd qurumuna ünvanlanır, orada mallar və nəqliyyat vasitələri nəzarətdən çıxarılır 

və beləliklə də nəzarət baĢa çatır. Bu danıĢılan e-nəzarət sistemi gömrük xidmətində 

istifadədə olan ―Çatdırma‖ proqram təminatı ilə tətbiq olunur.  

Gömrük siyasəti həyata keçirilən zaman gömrük inspektorlarının 

avtomatlaĢdırılmıĢ formada iĢ yerlərinin yaradılmasına xüsusi önəm verilir. Bunun 

üçün ―Avtonəqliyyat‖, ―Gömrük mədaxil orderləri‖ və ―Müvəqqəti yüklərə nəzarət‖ 

kimi proqram təminatları formalaĢdırılıb gömrük qurumlarında tətbiq olunmuĢdur.  

GörülmüĢ iĢlərin nəticəsində DGK nəqliyyat vasitələri və malları təsvir edən 

informasiyaları Ģəbəkədən istifadə edərək toplayır, yoxlamalar aparır və dörd baĢlıca 

məlumat bazası yaradır: sərhəd, tranzit, gömrük mədaxil orderi və yük gömrük 

bəyannamələri. Bu məlumat bazalarının emal olunması nəticəsində hər ay xarici 

iqtisadi əməliyyatlar makroiqtisadi təhlili olunur və müvafiq icra orqanlarına verilir. 

Bununla yanaĢı hər rüb üzrə AR-nın xarici ticarətinin gömrük statistikasının bülleteni 

hazırlanır və icra qurumlarına, beynəlxalq birliklərə, səfirliklərə və MDB dövlətlərinə  

göndərilir. 

Bütün bu qeyd etdiklərimizlə yanaĢı, deyə bilərəm ki, respublikamızda gömrük 

iĢinin təkmilləĢdirilmə istiqamətlərinin bir baĢlıca cəhəti də gömrük-tarif 

tənzimlənməsinin təkmilləĢdirilməsidir. 

Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yığılmasında gömrük rüsumlarının ödənilməsinin 

təkmilləĢdirilməsi, müasirləĢdirilməsi, beynəlxalq standartlara uyğunluğu məsələsi 

vacib məsələlərdəndir. Təzə diferensiallaĢdırılmıĢ tarif sisteminə keçidi son 
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zamanlarda bu yöndə görülmüĢ ən vacib tədbirlərdən biri kimi qiymətləndirmək olar. 

Respublikamızın təzə gömrük tarif sisteminin yaradılması və onun qüvvəyə minməsi 

təbii olaraq, müasir dövrün tələblərindən biridir. Təzə tariflər sisteminə keçid ilk öncə 

yerli istehsalı stimullaĢdırmaq məqsədi daĢıyır. Bu tarif layihəsi yaradılarkən 

malların istehsal olunması üçün baĢqa yerdən gətirilən xammallara tətbiq olunan 

gömrük rüsumlarının minimum səviyyəyə endirilməsi daha məqsədəuyğun hesab 

olunmuĢdur. Yerli bazarda satıĢa çıxarılmıĢ istehsal malarına analoq olan eynicinsli 

mal kənardan idxal edilirsə, bu cür malların idxal gömrük rüsumları yuxarı olmalıdır. 

Hazırda idxalda əsas çəkiyə malik mallar üzrə fiks olunmuĢ gömrük tarifləri 

müəyyən olunmalı və beləliklə də, real gomrük dəyərinin müəyyən olunması kimi 

mürəkkəb problemlərin qismən həll olunmasına nail olunmalıdır.  

Düzgün aparılan gömrük tarif siyasəti ölkə ərazisində yeni istehsal potensialı 

yaradır. Praktika göstərir ki, belə siyasət Azərbaycanda da öz nəticəsini göstərir. Belə 

ki, deyə bilərik ki, son zamanlarda ərzaq məhsullarına olan təlabatın önəmli bir 

hissəsi artıq yerli istehsal hesabına ödənilir. Deməli, yerli istehsalda əsas istehsal 

fondları təzələnməli, ölkəyə təzə texniki avadanlıqlar gətirilməlidir.  

Bu cədvəldə 2016 və 2017-ci ilin ilk 3 ayı ərzində büdcə daxilolmalarını 

(yuvarlaq Ģəkildə) görə bilərik:                                                              

                                                                                                      Cədvəl 3.2 

          2016 və 2017-ci ilin ilk 3ayında büdcə daxilolmaları ( min AZN) 

Aylar  Gömruk  

Rüsumu 

ƏDV Aksizlər Yol vergisi Total 

Yanvar 2016 23442 76901 2124 1159 103626 

Fevral2016 39642 96687 1095 2212 139636 

Mart2016 44217 124631 2692 2113 173653 
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Aprel2016 54202 145577 15615 12003 227397 

May2016 49351 128374 16256 12292 206273 

Ġyun 2016 60271 75700 6221 2602 144794 

Ġyul2016  46037 123377 14771 2606 186791 

Avqust2016  62064 159156 8910 13960 244090 

Sentyabr2016 56972 160300 7952 2426 227650 

Oktyabr2016  57109 117649 5885 2492 183135 

Noyabr2016  53338 158553 5038 2688 219616 

Dekabr2016  53563 148416 6336 26690 235005 

Yanvar 2017 48045 117734 5676 2507 173963 

Fevral2017 50482 136690 5362 2405 194939 

Mart2017 55049 139414 5021 2693 202177 

        Mənbə: DGK-nın rəsmi saytının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır. 

 

Gömrük ödənclərinin təkmilləĢdirilməsi, onun Ģəffaf əsaslara söykənən Ģəkildə 

icra olunması məsələləri mühüm vəzifələr kimi qarĢıya qoyulmalıdır. Qeyd edək ki, 

müasir dövrün tələblərinə və dəyiĢən dünyada olan yeni tələləblərə cavab vermək 

qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün respublikamızda gömrük fəaliyyətini tənzimləyən 

yeni Gömrük Məcəlləsi hazırlanıb qəbul olunmuĢdur. Məcəllədə əsas məsələlərlə 

yanaĢı gömrük qurumlarının elektron informasiya sistemi, malların tarif təsnifatı və 
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gömrük tarifi, gömrük ödənclərinin məbləğinin müəyyən olunması və bunu ödəməli 

olan Ģəxsə bildirilməsi, gömrük ödənclərinin qaytarılması, gömrük dəyərləndirilməsi, 

beynəlxalq təcrübədəki normalara, həmçinin mövcüd qanunvericiliyə 

uyğunlaĢdırılmıĢdır. Qanunvericiliklə müəyyənləĢdirilmiĢ hər bir gömrük ödəniĢinin 

yalnız bank və ya plastik kart vasitəsilə ödənilməsi, elektron idarəetmə sisteminin 

(elektron növbə) tətbiq olunması da əks olunmuĢdur. Yeni GM gömrük iĢi sahəsində 

mütərəqqi formaların tətbiq olunması istiqamətində yeni Ģərait yaratmıĢ və çağdaĢ 

tələblər bazasında gömrük ödəniĢlərinin təkmilləĢdirilməsinin ən vacib predmeti olan 

onun hüquqi əsaslarını müəyyənləĢdirmiĢdir. 

Beləliklə, müasir dövrə uyğunlaĢan gömrük iĢinin bir sıra mühüm tərəqqi 

istiqamətləri vardır. Buraya aid edilir: gömrük tariflərinin aĢağı salınması, qeyri-tarif 

tənzimləmə tədbirlərinin optimallaĢdırılması və sadələĢdirilməsi, gömrük 

fəaliyyətində ünumi gömrük nəzarətindən risklərin idarə edilməsinə keçid, gömrük 

qanunvericiliyinin unifikasiyası və s. 

Sonda isə təkmilləĢdirmədəki əsas məqsədlərə və bundan dövlət və istifadəçi 

mənfəətinə nəzər salaq: Əsas məqsədlərə çatmaq üçün görülən tədbirlər: 

• Qabaqcıl informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi 

• Müasir nəzarət avadanlıqlarının tətbiqi 

• Ġnsan ehtiyatlarının inkiĢafı 

• Digər dövlət orqanları ilə qarĢılıqlı fəaliyyət 

• Xarici və beynəlxalq gömrük orqanları ilə əməkdaĢlıq 

• Biznes və digər strukturlarla əməkdaĢlıq 
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                                    NƏTĠCƏ VƏ TƏKLĠFLƏR 

Bir neçə illər ərzində Dünya Bankı və baĢqaları tərəfindən aparılan tədqiqatlar 

göstərdi ki, dünya ticarətində iĢtirak etmək inkiĢafı sürətləndirir və dünya 

iqtisadiyyatına sürətlə inteqrasiya edən ölkələrdə yüksək inkiĢaf templəri müĢahidə 

olunur. Bu nəticə təəcüblü gəlməməlidir. Ġnteqrasiya özü ilə yeni texnologiyalar, 

dizaynlar və məhsullar gətirir. Bu həmçinin rəqabəti də artırır. KeçmiĢ onillikdə 

dünya ticarətinin inkiĢaf sürəti ÜDM artım sürətinin iki dəfə üstələmiĢdir. Belə iĢtirak 

keyfiyyətli məhsullar arasında rəqabət qabiliyyətini artırır. Bunu nəzərə alaraq, 

ölkənin yerli istehsalçılarına aĢağı müdafiəni təklif edən ticarət rejimi iqtisadiyyatın 

rəqabətə davamlılığının artmasına öz töhfəsini verir, çünki dünyada yerli 

istehsalçılara qiymətləri aĢağı salmağa məcbur edir.  

Belə bir Ģəraitdə, son 20 il ərzində orta tariflər ĠEOÖ-də yarıbayarı azalmıĢdır və 

qeyri-tarif metodlarından istifadə isə kəksin Ģəkildə azalmıĢdır. Müasir Ģəraitdə tətbiq 

edilən texniki baryerlərin əsas məqsədi yerli məhsulların himayə olunmasından daha 

çox istehlakçıların mənafelərinin qorunmasına, ətraf mühitin və insan sağlamlığının 

müdafiəsinə, terrorizmin maliyyələĢdirilməsi və çirkli pulların yuyulmasına, 

narkoticarətlə mübarizəyə yönəlmiĢdir. Gömrük orqanlarından gəlirin yüksəldilməsi, 

himayəçilik siyasəti ilə yerli istehsalçıların qorunması, təhlükəsizliyin təmin 

olunması, qadağan olunmuĢ və təhlükəli olan malların, kontrabandaların idxal 

olunmasının qarĢısının alınması və s. gözlənilir. Gömrük orqanları yuxarıda qeyd 

edilən məqsədlərə zərər dəyməyəcək Ģəkildə ticarətin asanlaĢdırılmasına da nail 

olmalıdırlar. Gömrük iĢinin rolu və məsuliyyəti getdikcə daha da artır. Gömrük 

orqanlarına aparıcı sərhəd agentlikləri kimi baxsaq, onlar bütün malların keçirilməsi 

və insan keçiĢlərinə cavabdehdirlər. Gömrük orqanları öz funksiyalarını yerinə 

yetirərkən bu iĢin daha da təkmilləĢdirilməsinə nail olmaq üçün xarici iqtisadi 

fəaliyyətin digər iĢtirakçıları ilə əməkdaĢlıq həyata keçirməlidirlər. Qeyd etdiyimiz 

kimi Azərbaycan da bu sahədə müəyyən iĢlər görmüĢ, ÜGT ilə hərtərəfli yüksək 

dayanıqlı əlaqələr yaratmıĢdır. Bu da respublikamızda gömrük iĢinin 
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təkmilləĢdirilməsi sahəsində mühüm addımlar atmaq üçün geniĢ imkanlar 

yaratmıĢdır. 

Gömrük fəaliyyəti haqqında düzgün fikirə yiyələnmək üçün müəyyən bir zaman 

ərzində ölkənin XĠF-nin durumu, xarici ticarətin dinamikası, idxal-ixrac 

məsələlərinin nəticələri geniĢ müzakirə olunmalıdır. Xarici ticarət əlaqələrinin 

normal əsaslar üzərində yaradılmasında gömrük xidmətinin üstünə vacib vəzifələr 

düĢür.  Ölkənin gömrük zonasının və gömrük siyasətinin bütövlüyü, XĠFT-də 

gömrük-tarif metodunun daha da ehtiyatlı və səmərəli tətbiqinin üstün olması, XĠF 

iĢtirakçılarının fəaliyyətinə dövlət qurumlarının əsassız müdaxilələrinin qarĢısının 

alınması, bu fəaliyyətin hər bir subyektinin bərabər olmasının təmini, hüquqlarının və 

mənafelərin qorunması XĠFT-nin dövlətimiz siyasətinin vacib istiqamətlərini təĢkil 

edir.  

Ölkəmizin digər ölkələrlə və beynəlxalq təĢkilatlarla da effektiv əlaqələrin 

qurulması gömrük iĢinin düzgün təĢkil olunmasından birbaĢa asılıdır. Belə deyə 

bilərik ki, dövlətin həyata keçirdiyi gömrük siyasəti gömrük iĢinin təĢkili və idarə 

edilməsində müasir innovativ metodların tətbiqi səviyyəsindən də asılıdır. 

Azərbaycanda gömrük iĢinin effektiv təĢkili və onun modernləĢdirilməsi bu səbəbdən 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Respublikamızda ötən dövrdə gömrük sistemində önəmli yenidənqurmalar 

aparılmıĢ, Ģəffaflıq daha da artırılmıĢ, malların bəyanının və rəsmiləĢdirilməsinin 

elektron formada tətbiqi təmin olunmuĢdur. Bunlarla bərabər milli iqtisadiyyatımızın 

stimullaĢdırılması, dövlətimizin iqtisadi siyasətindən qaynaqlanan əsas vəzifələrin 

icra olunması, gömrük sərhədindən mal və nəqliyyat vasitələrinin aparılamasının 

qaydalara uyğun həyata keçirilməsinin təmini, ticarət-iqtisadi münasibətlərdə gömrük 

tənzimlənməsi alətlərindən istifadə, gömrük ödənclərinin yığılaraq dövlət büdcəsinə 

ötürülməsinin təmini, valyuta nəzarətinin tətbiqi, iqtisadi təhlükəsizliyin təmini və 

daxili bazarın müdafiəsi, gömrük nəzarətinin təĢkil olunması və gücləndirilməsi, 

gömrük iĢi sahəsində cinayətlərə və digər hüquqpozmalara qarĢı mübarizə, narkotik 

vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz ötürülməsi vəziyyətlərinə icazə 
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verməmək, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin 

geniĢləndirilməsi, infrastrukturanınn tərəqqisi, HR siyasətinin effektivliyinin 

yüksəldilməsi, beynəlxalq əlaqələrin tərəqqisi sahəsində mühüm iĢlər görülmüĢdür. 

Bütün belə görülən iĢlərə baxmayaraq, Azərbaycanda yenə də gömrük iĢinin 

təĢkili və idarə edilməsində müəyyən çatıĢmazlıqlar mövcuddur. Bunun üçün ilk öncə 

bu çatıĢmazlıqlar araĢdırılmalı, onları necə və hansı yollarla aradan qaldırmaq lazım 

olduğu öyrənilməlidir.  

Bu istiqamətdə təkliflərimiz bulardan ibarətdir: 

1) E-hökumət çərçivəsində elektron xidmətlərin (həm eninə, həm dərininə) 

tətbiqinin geniĢləndirilməsi. Gömrük nəzarətinin və gömrük rəsmiləĢdirilməsinin 

maksimum səviyyədə elktronlaĢdırılması; 

2) gömrük sahəsində Ģəffaflığı təmin etmək üçün gömrük xidmətləri və gömrük 

prosedurları haqqında məlumatların verilməsi və bu istiqamətdə maarifləndirmənin 

aparılması, çünki iĢ adamları gömrük fəaliyyəti barədə həyata keçirilən geniĢ 

miqyaslı tədbirlərə rəğmən kifayət qədər məlumatlı deyillər. 

3) Xarici iqtisadi fəaliyyət iĢtirakçılarının gömrük rəsmiləĢdirilməsi ilə bağlı 

bilik və bacarıqlarının artırılması məqsədilə DGK-nin eqidası altında xüsusi təlim-

tədris kurslarının təĢkil edilməsi; 

4) Azərbaycan istehsalı olan məhsulların ixracının artırılmasına dəstək olmaq 

məqsədilə ixrac üzrə mütəxəssilərin hazırlanması. Bu sahədə Dövlət Ġqtisad 

Universiteti və Dövlət Gömrük Komitəsi uğurlu və səmərəli əməkdaĢlıq edə bilərlər. 

5) AR-nın iqtisadi mənaafelərini müdafiə edən hüquq-mühafizə orqanı kimi 

DGK-də gömrük vergi və rüsumlarının tətbiqinin səmərəliliyinin hesablanması üzrə 

analitik qrupun yaradılması; 

6) gömrük iĢinin təĢkili və idarə edilməsinin beynəlxalq praktikaya 

uyğunluğunun təmin edilməsi; 

7) gömrük orqanı əməkdaĢlarının sosial ehtiyaclarının ödənilməsi və korrupsiya 

hallarına rəvac verə biləcək Ģəraitin önlənməsi məqsədilə dövlət proqramının qəbul 

edilməsi: onların evlə təmin olunması, həyat Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması və s. Bütün 



92 
 

bunları etməklə əməkdaĢların korrupsiyaya marağının azalması nəticəsində Ģəffaflıq 

artmıĢ olacaq; 

8) gömrük idarəetməsi sahəsində elmin və texnikanın müasir metodlarından və 

yeni innovasiyalardan daha geniĢ tətbiq olunması; 

9) ÜTT və ÜGT ilə fəaliyyətin daha səmərəli qurulması. 

Təbii ki, bütün yuxarıda qeyd etdiyimiz təklifləri yetirən zaman bu iĢlərin 

effektivliyi maksimum Ģəkildə qorunmalıdır. Bundan əlavə qanunvericilik bazası da 

təkmilləĢdirilməlidir. Düzdür, bu sahədə mühüm iĢlər görülsə də yenə də müəyyən 

çatıĢmazlıqlar vardır. Məsələn, 2012-ci ilin 1 yanvar tarixindən yeni Gömrük 

Məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə bütün gömrük qanunvericiliyinin bu Məcəlləyə 

uyğunlaĢdırılması Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab Ġlham Əliyev 

tərəfindən müvafiq qurumlara tapĢırılmıĢdır. Bununla belə, gömrük qanunvericiliyin 

statistikasında apardığımız təhlil göstərir ki, yeni qəbul edilmıĢ qanun və qərarlarda 

çox qısa zaman fasiləsində düzəliĢ və əlavələrin edilməsi tendensiyası mövcuddur. 

Təbii ki, bu müsbət hal deyildir. Qanunvericiliyin tez-tez dəyiĢməsi xarici ticarət 

iĢtirakçılarının fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Gömrük Qanunvericiliyində 

birmənalılıq təmin olunmalıdır. Qanunvericilik sənədləri qısa müddət üçün deyil, 

uzun müddətli olmalıdır.  

Bütün qeyd edilənlərlə yanaĢı, Azərbaycanda gömrük iĢinin təĢkili və idarə 

edilməsi effektivliyinə və dayanıqlılığına görə dünya standartları səviyyəsində 

qurulmuĢdur. Gömrük orqanları dövlətimiz tərəfindən qarĢılarına qoyulmuĢ vəzifələri 

layiqincə və Ģərəflə yerinə yetirməkdədirlər.  
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