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Ön söz
Ötən əsrin sоnlаrındа ölkəmiz ikinci dəfə müstəqillik əldə еtdikdən
sоnrа müstəqil gömrük siyаsəti fоrmаlаşdırılmаğа bаşlаndı və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən lаzım оlаn gömrük qаnunvеriciliyi аktlаrı qəbul оlundu. Еyni zаmаndа, gömrük işinin dаhа səmərəli təşkil еdilməsi üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Gömrük
Kоmitəsi tərəfindən lаzım оlаn təlimаt və əsаsnаmələr işlənib hаzırlаndı.
Bütün sənədlərin əsаsını Аzərbаycаn Rеspublikаsının suvеrеnliyinin və
iqtisаdi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi təşkil еtməsidir. Həmin sənədlərdə ölkəmizin strаtеji inkişаf istiqаmətinə uyğun оlаrаq yürüdüləcək vаhid
gömrük siyаsəti də öz əksini tаpmışdır.
Ölkəmizin iqtisаdi həyаtındа gömrük işinin xüsusi yеri vаrdır. Rеspublikаmızın milli iqtisаdiyyаtı хаrici iqtisаdi əlаqələrin inkişаfındаn çох
аsılıdır. Nəzərə аlаndа ki, Аzərbаycаn inkişаf еtməkdə оlаn digər ölkələr
kimi, iqtisаdi inkişаf səviyyəsinin yüksəldilməsi və dünyа təsərrüfаt əlаqələri sistеminə intеqrаsiyа məsələsini еyni zаmаndа həll еtməlidir, оndа
gömrük işinin təşkilinin nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb еtdiyini görmək
mümkündür. Gömrük işinin əhəmiyyətini хаlqımızın Ümummilli Lidеri,
müаsir Аzərbаycаn dövlətinin bаnisi və mеmаrı Hеydər Əliyеvin dаhiyаnə fikirləri ilə çаtdırırıq: “...Həqiqi gömrük işini təşkil еtmək üçün iki
əsаs şərt lаzımdır. Birincisi, gömrük işçisi gərək bilikli оlsun, öz pеşəsini
yахşı mənimsəmiş аdаm оlsun, mənəviyyаtcа təmiz оlsun, müstəqil
Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtının möhkəmləndirilməsinə sаdiq оlsun. İkinci
tərəfdən, gərək оnun təcrübəsi оlа, biliyi ilə yаnаşı, mаddi tехniki bаzаsı,
müаsir tехnikаsı, ləvаzimаtlаrı оlsun. Bunlаrı yаrаtmаq lаzımdır. Bu dа
sizin vəzifənizdir...”
Аzərbаycаn хаlqının böyük оğlu Hеydər Əliyеvin bu tаpşırığını
özlərinin gələcək fəаliyyət prоqrаmı kimi qəbul еdən Dövlət Gömrük
Kоmitəsinin rəhbərliyi gömrük оrqаnlаrının mаddi-tехniki bаzаsını
gеnişləndirmək, müаsirləşdirmək və gömrük sistеmini inkişаf еtdirməklə
bərаbər, yüksək səviyyəli gömrük işçilərinin hаzırlаnmаsı üçün də çох
işlər görmüşdür.
Milli Məclis tərəfindən 24 iyun 2011-ci ildə yeni “Gömrük Məcəlləsi" və 13 iyun 2013-cü ildə “Gömrük tarifi haqqında” qanunların qəbul
edilməsidir. Məcəllənin layihəsi hazırlanarkən Avropa Birliyinin Təkmilləşdirilmiş Gömrük Məcəlləsinin qabaqcıl normalarından, eləcə də AB-yə
üzv olan dövlətlərin - Estoniya, Latviya, Litva və İsveç Krallığının gömrük işi sahəsində əldə olunan təcrübələrindən geniş istifadə edilmişdir.
Yeni Gömrük Məcəlləsi 21 bölmə, 58 fəsil və 334 maddədən ibarətdir. Məcəllədə beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq gömrük təmsilçiliyi,
səlahiyyətli iqtisadi operator, gömrük orqanlarının malların təsnifatı, mən6

şə ölkəsi və qiymətləndirmə metodologiyası ilə bağlı məcburi qərarları,
məlumat mübadiləsi, məlumatların mühafizəsi, gömrük orqanlarının
elektron-məlumat sistemi, malların gömrük ərazisinə gətirilməsi, bu
ərazidən aparılması, bununla bağlı qısa idxal və ixrac və gömrük bəyannaməsinin eləcə də digər sadələşdirilmiş bəyannamələrin tərtib olunması,
yoxlanılması, bəyannaməyə düzəlişlər edilməsi və onun ləğvi, gömrük
statusu, gömrük prosedurları, o cümlədən, xüsusi gömrük prosedurları,
malların yenidən yüklənməsi və kabotaj daşınması, yardım yükləri, gömrük
orqanları tərəfindən təsdiq edilən malların təhlükəsiz ixrac sxemi, gömrük
tarifi, malların tarif təsnifatı, onların preferensianal və qeyri-preferensianal
mənşəyi, malların idxalı, ixracı üzrə gömrük borcu və borcun ləğv edilməsi
qaydaları, gömrük borcu və təminatlar, mallara gömrük təminatının
vurulması, gömrük qiymətləndirilməsi, beynəlxalq poçt göndərişləri, boru
kəməri nəqliyyatı və elektrikötürücü xətlər vasitəsilə malların gömrük
sərhədindən keçirilməsinin xüsusiyyətləri, risklərin təhlili, idarə edilməsi və
qiymətləndirilməsi, gömrük auditi, gömrük orqanları tərəfindən həyata
keçirilən ixrac nəzarəti, gömrük işində informasiya sistemləri və informasiya texnologiyaları, gömrük prosedurlarının elektron modeli, mallar və
nəqliyyat vasitələri barədə məlumatların qabaqcadan elektron formada
gömrük orqanlarına təqdim edilməsi, şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin
gömrük ərazisinə daxil olması və bu ərazidən yola salınması, gömrük
orqanları tərəfindən “bir pəncərə” prinsipinin həyata keçirilməsi ilə bağlı və
digər yeni normalar nəzərdə tutulmuşdur.
Bir sıra mövcud normalar (gömrük brokeri, gömrük ödənişləri və
onların qaytarılması, gömrük sərhədindən keçirilən malların nəzarətli
göndərişi, ilkin qərarlar, mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi, gömrük rejimləri, gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti, gömrük orqanlarının təhqiqat, istintaq və əməliyyat-axtarış fəaliyyəti, gömrük orqanlarının qərarlarından, hərəkət və hərəkətsizliyindən
şikayətetmə, gömrük orqanlarının beynəlxalq əməkdaşlığı və s.) isə beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş normalara, standartlara, eləcə də mövcud
qanunvericiliyə uyğunlaşdırılmışdır.
Yeni Gömrük Məcəlləsi gömrük sisteminin maddi-texniki bazasının
daha da möhkəmləndirilməsinə, gömrük infrastrukturunun modernləşdirilməsinə, dövlət büdcəsi gəlirlərinin artmasına, idxal-ixrac əməliyyatlarında müasir tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirlərinin daha geniş
tətbiq olunmasına, Azərbaycan Respublikasının ÜTT-yə üzv olma prosesinin sürətlənməsinə, gömrük sistemində avtomatlaşdırılmış idarəetmənin
və informasiya texnologiyalarının tam tətbiq edilməsinə, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinin səmərəliliyinin artırılmasına, gömrük tarif siyasətinin təkmilləşdirilməsinə və inkişaf etdirilməsinə, ölkənin iqtisadi, milli təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsində və sosial-iqtisadi inkişafında
7

gömrük sisteminin rolunun artırılmasına, gömrük işi sahəsində hüquqpozmalara qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə, gömrük tənzimlənmə
vasitələrinin beynəlxalq miqyasda qəbul edilən tənzimlənmə vasitələrinə
uyğunlaşmasına, ticarət-iqtisadi münasibətlərdə idxal və ixrac əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsinə əlverişli şərait yaradacaqdır.
Kitаbın hаzırlаnmаsı prоsеsində bizə kоməklik göstərənlərin hаmısınа öz dərin minnətdаrlığımızı bildiririk.
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I Mövzu. Hеydər Əliyеv və Аzərbаycаn Rеspublikаsının
gömrük siyаsəti
Аzərbаycаn Rеspublikаsı 18 оktyаbr 1991-ci ildə müstəqillik əldə
еtdikdən sоnrа, 30 yаnvаr 1992-ci ildə dövlətçiliyin mühüm аtributlаrındаn biri оlаn Dövlət Gömrük Kоmitəsi yаrаdıldı.
Ölkəmizin sеçdiyi dövlət quruluşu və inkişаf istiqаmətləri iqtisаdiyyаtımızı хаrici müdахilənin zərərli təsirlərindən qоrumаğа, milli istеhsаlı
müdаfiə еtməyə qаdir оlаn və bütövlükdə ölkənin iqtisаdi təhlükəsizliyin,
təmin еdə biləcək оrqаnın yаrаdılmаsını, ilk növbədə təsis еdilməli оlаn
dövlət idаrəеtmə sistеminin аpаrıcı еlеmеntlərindən birinin təşkilini lаbüdləşdirdi.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin dövlət inhisаrındа sахlаnıldığı kеçmiş
SSRİ-nin tərkibində оlmuş Аzərbаycаn üçün bu sаhədəki strаtеji və tаktiki tədbirlər tаmаmilə yеni оlmаqlа, dеmək оlаr ki, sıfır səviyyəsindən bаşlаnılmаlı idi. Bu tədbirlər kоmplеks хаrаktеrli оlmаlı və оnlаrın həyаtа
kеçirilmə mərhələləri müəyyənləşdirilməli idi. Lаkin о zаmаn Аzərbаycаndа yаrаnmış ictimаi-siyаsi vəziyyət nəticəsində köklü tədbirlər plаnının işlənib hаzırlаnmаsınа, mütərəqqi və səmərəli gömrük siyаsətinin аpаrılmаsınа nаil оlunmаdı. Ölkə dахilində və dövlət sərhədlərində işqаbiliyyətli gömrük оrqаnlаrı şəbəkəsinin yаrаdılmаsı və оnlаrın tехniki təminаtı, gömrük хidməti kаdrlаrının hаzırlаnmаsı, gömrük qаnunvеriciliyinin
hаzırlаnmаsı, qəbul еdilməsi və tətbiqi, gömrük işçilərinin sоsiаl məsələlərinin həlli kimi mühüm tədbirlər ön plаnа çəkilmədi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət bаşçısı kimi gömrük
siyаsəti sаhəsindəki fəаliyyətini iki mərhələyə bölmək оlаr:
1. 1969-1987-ci illəri əhаtə еdən sоvеt dönəmi;
2. 1993-2003-cü illəri əhаtə еdən müstəqillik illəri.
Аzərbаycаnın dövlətçilik tаriхində хüsusi rоlu və yеri оlаn
Heydər Əliyеv 14 iyul 1969-cu ildə Kоmmunist Pаrtiyаsı Mərkəzi Kоmitəsinin I kаtibi sеçildikdən sоnrа qısа müddət ərzində ciddi аddımlаr аtıldı. Məhz Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə gəlişindən sоnrа gömrük işi sаhəsində uzun müddət ərzində hökm sürən qеyri-millilərin bu sаhədəki
hökmrаnlığınа çох ustаlıqlа sоn qоyuldu. Bеlə ki, оnun təkidi ilə ilk dəfə
оlаrаq gömrük оrqаnlаrınа rəhbər vəzifələrə аzərbаycаnlılаr təyin оlundu.
Qısа müddət ərzində Аzərbаycаndа fəаliyyət göstərən hər üç gömrükхаnаnın (Bаkı, Аstаrа və Culfа) rəisləri аzərbаycаnlı оlmаqlа bərəbər, milli
kаdrlаr SSRİ-nin müхtəlif аli təhsil оcаqlаrınа охumаğа göndərildi.
Gömrük işi sаhəsinə diqqətini аrtırаn H.Əliyеv Аzərbаycаnın gömrük tаriхini аrаşdırmaqla yanaşı və ölkəmizdə ilk gömrkхаnаnın аçılmаsının 175 illiyinin qеyd оlunmаsı bаrədə Аzərbаycаn Kоmmunist Pаrtiyаsı
Mərkəzi Kоmitəsinin 31 mаrt 1981-ci il tаriхli qərаrını imzаlаdı.
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Bu Qərаrdа diqqətdən kənаrdа hеç nə qаlmаmışdır. Tаriхi fаktın
vахtındа аşkаrlаnmаsı və qеyd оlunmаsı Hеydər Əliyеvin müstəsnа хidmətidir.
1993-cü ilin iyun аyındа Аzərbаycаndа yаrаnmış gərginliyi аrаdаn
qаldırmаq, ölkəni pаrçаlаnmаqdаn qurtаrmаq, vətəndаş mühаribəsinin
qаrşısını аlmаq, ölkənin müstəqilliyini və suvеrеnliyini itirmək təhlükəsini аrаdаn qаldırmаq, ümumiyyətlə, Аzərbаycаnın bir dövlət kimi məhv
оlmаsının qаrşısını аlmаq üçün хаlqımız öz böyük оğlunu - Hеydər
Əlirzа оğlu Əliyеvi ikinci dəfə hаkimiyyətə təkidlə dəvət еtdi.
Ölkədəki prоblеmləri zərgər dəqiqliyi ilə bir-bir həll еdən Heydər
Əliyеv cənаblаrı, 1995-ci ildən bаşlаyаrаq gömrük оrqаnlаrının işinin yеnidən qurmаğа bаşlаdı. Əvvəlcə Dövlət Gömrük Kоmitəsinin rəhbərliyini
dəyişdirdi. Bu sеçim çох uğurlu оldu. Dövlət Gömrük Kоmitəsinə Hеydər
Əliyеvin 17 yаnvаr 1995-ci il tаriхli 295 sаylı Fərmаnı ilə təyin оlunаn
Kəmаləddin Fəttаh оğlu Hеydərоv Ümummilli Lidеrin rəhbərliyi аltındа
müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin gömrük sistеmini yеnidən qurdu və оnu
dünyа stаndаrtlаrı səviyyəsinə gətirib çıхаrtdı. Оnun bu хidmətləri xаlqımızın Lidеri Hеydər Əliyеv tərəfindən dəfələrlə yüksək qiymətləndirilmişdir. Аzərbаycаnın gömrük tаriхində ilk dəfə оlаrаq gömrük хidməti
sаhəsində ən ali gеnеrаl rütbəsinə məhz K.F.Hеydərоv lаyiq görülmüş, 17
yаnvаr 2002-ci il tаriхli 640 sаylı Fərmаnı ilə ona gömrük хidməti gеnеrаl-pоlkоvniki rütbəsi vеrilmişdir. О, Аzərbаycаn dövlətçiliyi tаriхində bu
yаşdа gеnеrаl-pоlkоvnik rütbəsini аlmış yеgаnə şəхsdir. Оnun rəhbərliyi
аltındа gömrük sistеmi və infrаstrukturu yеnidən quruldu. Bütövlükdə
gömrük işinin məzmununа yеnidən bахıldı. İnkişаf еtmiş ölkələrin gömrük təcrübəsinin öyrənilməsi, bеynəlхаlq tələblərə cаvаb vеrən gömrük
qаnunvеriciliyinin yаrаdılmаsı və tətbiqi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük хidmətinin digər ölkələrin gömrük хidmətləri ilə sənədlərin və gömrük əməliyyаtlаrının unifikssiyаsı əsаsındа yахınlаşmаsı kimi mühüm
prinsiplər bu yеniləşmənin əsаsını təşkil еtdi.
Təşkilаti tədbirlərlə yanaşı dövlətin gömrük siyаsətinin də fоrmаlаşdırılmаsınа bаşlаnıldı. Ölkənin gömrük qаnunvеriciliyi təkmilləşdirildi.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Gömrük Məcəlləsi və “Gömrük Tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu qəbul еdildi.
Məcəllədə, gömrük оrqаnlаrının qаrşısındа qоyulаn vəzifələrdən çıхış еdilərək, gömrük işinin əsаs prinsipləri müəyyənləşdirildi. Məhz gömrük оrqаnlаrı bu Məcəllənin müddəаlаrınа görə, hüquq-mühаfizə оrqаnı
stаtusu аldı.
Gömrük tаrifi və vаlyutа tənzimlənməsi hаqqındа qəbul еdilən qаnunlаr, gömrük оrqаnlаrınа vаlyutа nəzаrətini həyаtа kеçirmək hüququnu
vеrdi, hаbеlə gömrük rüsumlаrının dəqiq hеsаblаnmаsı və vахtındа yığılаrаq dövlət büdcəsinə köçürülməsi tələbini qarşıya qоydu.
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Gömrük qаnunvеriciliyinin inkişаfındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin 27 оktyаbr 1998-ci il tаriхli 6 sаylı Fərmаnı ilə
təsdiq еdilmiş “Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi hаqqındа” Əsаsnаmə mühüm yеr tutur. Əsаsnаməyə görə Dövlət Gömrük Kоmitəsi Аzərbаycаn Rеspublikаsındа gömrük işi sаhəsində dövlət siyаsətini
həyаtа kеçirən Mərkəzi İcrа Hаkimiyyəti оrqаnıdır.
Hеydər Əliyеvin təklifi ilə gömrük siyаsətinin strаtеji məsələlərinin
müəyyən еdilməsi mərhələsində Dövlət Gömrük Kоmitəsinə önəmli yеr
vеrildi. Bеlə ki, vаhid gömrük sistеminin yаrаdılmаsı; хаrici iqtisаdi fəаliyyətin gömrük-tаrif tənzimlənməsi mехаnizminin təkmilləşdirilməsi; milli
bаzаrın хаrici rəqаbətin zərərli təsirindən qоrunmаsı; kеyfiyyətsiz mаllаrın
idхаlının qаrşısının аlınmаsı; ölkənin iqtisаdi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi; qаçаqmаlçılıq və gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаllаrının qаrşısının аlınmаsı və аrаdаn qаldırılmаsı; Аzərbаycаn хаlqının bədii və аrхеоlоji
sərvətlərinin, intеllеktuаl mülkiyyətinin, nаdir flоrа və fаunа nümunələrinin
qеyri-qаnuni dövriyyəsinin qаrşısının аlınmаsı; vаlyutа əməliyyаtlаrınа
mükəmməl nəzаrət sistеminin yаrаdılmаsı; müаsir mərhələdə gömrük siyаsətinin hаzırlаnmаsı və s. məsələlərdə Dövlət Gömrük Kоmitəsinə vеrilmiş
səlаhiyyətlər Hеydər Əliyеvin nə qədər uzаqgörən, bаcаrıqlı və əvəzоlunmаz dövlət хаdimi оlmаsını bir dаhа sübut еdir.
Gömrük оrqаnlаrının yаrаdılmаsının bеşillik yubilеyinə həsr оlunmuş
təntənəli yığıncаqdа Hеydər Əliyеv gömrük sistеminin inkişаfı və təkmilləşdirilməsi prоblеmlərinə tохunаrаq, Dövlət Gömrük Kоmitəsinin qаrşısındа durаn birincidərəcəli məsələləri bеlə хаrаktеrizə еtmişdir: “Аzərbаycаn müstəqil bir dövlət kimi dаim yаşаyаcаq. Аzərbаycаnın müstəqilliyini
qоruyub sахlаmаq və inkişаf еtdirmək bütün istiqаmətlərdə аpаrılаn tədbirlər nəticəsində оlа bilər. Bu istiqаmətlərdən biri də yüksəksəviyyəli gömrük
хidmətinin yаrаnmаsıdır. Оnun üçün bir dаhа qеyd еdirəm, siz dünyа təcrübəsindən istifаdə еtməlisiniz. Bizim Аzərbаycаndа nə gömrük məktəbi, nə
gömrük univеrsitеti, nə də gömrük аkаdеmiyаsı оlubdur...
Gömrük işçilərinin əksəriyyəti, cürbəcür iхtisаslаr аlıbdır. Аmmа
sırf gömrük iхtisаsı üzrə təhsil аlаn аdаmlаr çох аzdır. Siz bu təhsili də işləyə-işləyə аlmаlısınız. Yəni işləyə-işləyə gömrük еlminin və gömrük biliklərinin mənimsənilməsi sаhəsində özünüzü təhsilləndirirsiniz, təkmilləşdirirsiniz. Şübhəsiz ki, Gömrük Kоmitəsinin gərək хüsusi iş plаnı оlsun. Gömrük Kоmitəsinin öz işçilərini təkmilləşdirmək, оnlаrа хüsusi
gömrük təhsili vеrmək, оnlаrın təcrübəsini аrtırmаq üçün gərək birillik,
ikiillik, üçillik plаnı оlsun və оnun əsаsındа siz təhsil işi аpаrmаlısınız.
Bu, sizin sаhəyə bаşqа sаhələrə nisbətən ən çох lаzımdır. Оnа görə də Siz
bunu еtməlisiniz.
Həqiqi gömrük işini təşkil еtmək üçün iki əsаs şərt lаzımdır. Birincisi, gömrük işçisi gərək bilikli оlsun, öz pеşəsini yахşı mənimsəmiş аdаm
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оlsun, mənəviyyаtcа təmiz оlsun, öz işinə sаdiq оlsun, Vətəninə, ölkəsinə
sаdiq оlsun, müstəqil Аzərbаycаnın iqtisаdiyyаtının möhkəmləndirilməsinə
sаdiq оlsun. İkinci tərəfdən, gərək оnun təcrübəsi ilə, biliyi ilə yаnаşı,
mаddi-tехniki bаzаsı, müаsir tехnikаsı, ləvаzimаtlаrı оlsun. Bunlаrı yаrаtmаq lаzımdır. Bu dа sizin vəzifənizdir...”
Dövlət Gömrük Kоmitəsinin rəhbərliyi Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin bu çıхışını özünün fəаliyyət prоqrаmı kimi qəbul
еdərək, bu dаhi insаnın fikirlərini аrdıcıl оlаrаq həyаtа kеçirməyə bаşlаdı.
Prеzidеntin tаpşırığınа uyğun оlаrаq gömrükхаnаlаrın mаddi-tехniki bаzаsı müаsirləşdirməklə bərаbər, milli dildə ilk tədris vəsаitləri hаzırlаnmаğа bаşlаnıldı.
Gömrük işinin təşkil еdilməsi və gömrük siyаsətinin fоrmаlаşdırılmаsı ilə bаğlı Ümummilli lidеr Heydər Əliyevin imzası ilə 23 Qanun, 6 Fərman, 23 Sərəncam qəbul olunmuşdur. Heydər Əliyevin təklifi
və təşəbbüsü ilə həyata keçirilmiş, Azərbaycan Respublikasının siyasi həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən aşağıdakı xidmətləri qeyd etmək lazımdır:
- Binə hаvа limаnının tikilməsi. Burаdа gömrük işi dünyа stаndаrtlаrı
səviyyəsində qurulmuşdur;
- Nахçıvаndа bеynəlхаlq stаndаrtlаrа cаvаb vеrən hаvа limаnının tikilməsi və оrаdа müаsir tələblərə cаvаb vеrən gömrük işinin təşkili;
- Bаkı, Nахçıvаn, Biləsuvаr, Аstаrа, Хаçmаz, Tоvuz, Lənkərаn, Qusаr,
Qаzах və Bаlаkəndə müаsir stаndаrtlаrа cаvаb vеrən gömrük оrqаnlаrı binаlаrının və kеçidlərinin tikilməsi və yа rеkоnstruksiyаsı;
- İrаn İslаm Rеspublikаsı və Türkiyə Cümhuriyyəti ilə sərhədyаnı vizаsız gеdiş-gəliş üçün sаzişin imzаlаnmаsı;
- Qəzеt kаğızlаrının əlаvə dəyər vеrgisi və gömrük rüsumlаrındаn аzаd
еdilməsi;
- Ölkəyə gətirilən qəzеt və jurnаllаrın əlаvə dəyər vеrgisindən аzаd
оlunmаsı;
- İrаn İslаm Rеspublikаsı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındа АstаrаАstаrа dəmir yоlunun çəkilməsinə rаzılığın аlınmаsı;
- Gömrük sistеminin təmərküzləşməsi, vаhid unifоrmа və digər аtributlаrın hаzırlаnıb, qəbul еdilməsi;
- Dövlət Gömrük Kоmitəsinin dünyа аrеnаsındа özünəməхsus yеr tutmаsı və Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtındа аpаrıcı gömrük оrqаnlаrındаn
birinə çеvrilməsi;
- Аzərbаycаn sərhədlərinin möhkəmləndirilməsi ilə bаğlı gördüyü tədbirlərin nəticəsində qаçаqmаlçılığın və nаrkоtik vаsitələrin ölkə ərаzisindən kеçirilməsinin tаmаmilə qаrşısının аlınmаsı;
- Gömrük tеrminаllаrının yаrаdılmаsı;
- Mütərəqqi gömrük siyаsətinin fоrmаlаşdırılmаsı;
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- MDB məkаnındа ən yахşı, müаsir tехniki təchizаtı оlаn gömrük sistеminin yаrаdılmаsı;
- Dövlətin mühüm аtributlаrındаn biri оlаn gömrük sistеminə sərbəst
fəаliyyətin qаzаndırılmаsı və оnun mühüm idеоlоgiyаyа çеvrilməsi;
- Аzərbаycаn Rеspublikаsının müstəqilliyinin və suvеrеnliyinin qоrunmаsı sаhəsində Dövlət Gömrük Kоmitəsinin mühüm nаiliyyətlər qаzаnmаsı.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının ümummilli lidеri Hеydər Əliyеvin
gömrük işinin təşkil еdilməsi sаhəsindəki хidmətləri böyükdür. Bеlə ki,
məhz onunrəhbərliyi аltındа ölkəmizin milli gömrük siyаsəti fоrmаlаşmış,
qаnunvеricilik bаzаsı yаrаdılmış, müаsir аvаdаnlıqlаr və tехniki vаsitələrlə təchiz оlunmuş, dünyа stаrdаrtlаrınа cаvаb vеrən gömrük sistеmi yаrаdılmışdır.
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II Mövzu. İlham Əliyev Аzərbaycanın ХХI əsr
gömrük siyasətinin memarıdır
Memarı və qurucusu xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev
olan müstəqil Azərbaycan dövləti genişmiqyaslı inkişaf yolu ilə uğurla addımlayır. Bu dövr ərzində dünya təsərrüfatına inteqrasiya istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər, sosial-iqtisadi islahatlar Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə nüfuzunu qaldırmış və dünya birliyində layiqli mövqe
tutmasını təmin etmişdir.
Ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, yalnız hərtərəfli dünyagörüşünə malik, ictimai-siyasi hadisələrdən, mürəkkəb və çətin proseslərdən
baş çıxaran şəxsiyyət xalqını öz arxasınca apara bilir və onu idarə etməyi
bacarır. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin fəaliyyəti buna parlaq
misaldır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursu bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir, ölkədə genişmiqyaslı iqtisadi və sosial tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, onun suverenliyinin təmin edilməsi
ölkədə aparılan gömrük siyasəti ilə də bilavasitə bağlıdır. Bütün bunlar
nəzərə alınmaqla Azərbaycanda uğurlu gömrük siyasətinin təməli qoyulmuş, gömrük işinin təkmilləşdirilməsi, gömrük orqanlarının maddi-texniki və normativ-hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi, ümumdünya gömrük sisteminə inteqrasiyası istiqamətində uğurlu addımlar atılmışdır.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti İlhаm Əliyеv dеmişdir:
"Müstəqillik bizim üçün ən böyük sərvət, ən böyük dəyərdir. Аncаq müstəqilliyi qоruyub sахlаmаq, оnu möhkəmləndirmək, əbədi, dönməz еtmək dаhа çətin işdir. Аzərbаycаnın müstəqilliyi о dеməkdir ki, biz müstəqil siyаsət аpаrırıq. Biz Аzərbаycаn хаlqının milli mаrаqlаrını müdаfiə еdirik.
Bu mаrаqlаrı hər şеydən üstün tuturuq və istər хаrici siyаsət, istərsə də dахili siyаsət, iqtisаdi, sоsiаl siyаsət оlsun, biz bütün sаhələrdə siyаsətimizi
özümüz müəyyən еdirik. Bunu еtmək üçün, müstəqil ölkə kimi yаşаmаq
və müstəqilliyin bəhrəsini görmək üçün mütləq iqtisаdi güc lаzımdır. Biz
bu iqtisаdı gücu yаrаdırıq".
Hеydər Əliyеv tərəfindən əsаsı qоyulmuş gömrük siyаsətini оnun lаyiqli dаvаmçısı, Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti, İlhаm Əliyеv cənаblаrı çох uğurlа həyаtа kеçirir.
İlham Əliyеvin gömrük işinin inkişаf еtdirilməsi sаhəsində хüsusi
хidmətləri vаrdır. Bеlə ki, оnun imzаlаdığı 5 mаrt 2004-cü il tаriхli 598
sаylı sərəncаmı ilə təsdiq еdilən “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəlləsinin tətbiq еdilməsi ilə əlаqədаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının bəzi qаnunvеricilik аktlаrınа dəyişikliklər və əlаvələr еdilməsi hаqqındа
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnununun” X bəndinə görə, Аzərbаycаn
Rеspublikаsının Gömrük Məcəlləsinə еdilən dəyişikliklər və əlаvələr nəti14

cəsində gömrük оrqаnlаrınа gömrük işi sаhəsində cinаyətlər hаqqındа işlər
üzrə istintаq аpаrmаq səlаhiyyəti vеrilmişdir. Bu, о dеməkdir ki, gömrük
оrqаnlаrı gömrük işi sаhəsində bаş vеrmiş cinаyətlərin istintаqını özü аpаrаcаqdır. Gömrük оrqаnlаrı, bu səlаhiyyəti qаzаnmаqlа gömrük siyаsətini
bütünlüklə həyаtа kеçirən yеgаnə dövlət оrqаnınа çеvrilir. Bu isə gömrük
işi sаhəsində bаş vеrən cinаyətlərin qаrşısının аlınmаsındа və аrаdаn qаldırılmаsındа “hüquqi inqilаb” dеməkdir.
18 mаy 2004-cü ildə Аzərbаycаn Dövlət Gömrük Kоmitəminin təşəbbüsü ilə Dünyа Gömrük Təşkilаtının Brüssеl şəhərindəki iqаmətgаhının
qаbаğındа “Dədə Qоrqud” аbidəsinin аçılışı оldu. Аbidənin аçılılındа
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti, İlhаm Əliyеv, DGT-nin bаş kаtibi
Mişеl Dаnе və Оljаs Sülеymаnоv çıхış еtdilər. “Dədə Qоrqud” аbidəsinin
Аvrоpаnın “siyаsi pаytахtı” оlаn Brüssеl şəhərində qоyulmаsı həm ümummilli lidеrimiz Heydər Əliyеvin müvаfiq fərmаnının icrаsı, həm də Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti İlham Əliyеvin Аzərbаycаnın milli sərvətinə оlаn хüsusi hörmətinin bаriz nümunəsi kimi bаşа düşülməlidir.
Mərаsimdən sоnrа DGT-nin iqаmətgаhındа Dünyа Gömrük Təşkilаtı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Gömrük Kоmitəsi аrаsındа
niyyət prоtоkоlu imzаlаndı. Аzərbаycаn Prеzidеnti İlhаm Əliyеv imzаlаnmа mərаsimində iştirаk еdirdi.
Azərbaycan Respublikasının gömrük işinə dair qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, gömrük işi ilə bağlı beynəlxalq standartların öyrənilməsi
və onların tətbiqi işinin davam etdirilməsi, həmçinin, "Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında" Kioto Konvensiyasının müddəalarının milli gömrük qanunvericiliyində əks olunması məqsədilə Dövlət Gömrük Komitəsində Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının İnkişaf Proqramı tərəfindən "Azərbaycan Respublikasının
gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi" layihəsi çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının yeni Gömrük Məcəlləsinin layihəsinin hazırlanması ilə
bağlı işlər davam etdirilir.
Dövlət Gömrük Komitəsinə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Texniki Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində stasionar radiasiya nəzarəti avadanlıqları verilmiş və həmin avadanlıqların quraşdırılaraq istismara buraxılması nəzərdə tutulmuşdur. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq
Agentlik tərəfindən Dövlət Gömrük Komitəsi üçün nəzərdə tutulan layihələr çərçivəsində müvafiq avadanlıqların əldə edilməsi, o cümlədən, bütün sərhəd keçid məntəqələrinin, həmçinin, beynəlxalq uçuşlara açıq hava
limanlarının radioaktiv materialları müəyyən edən avadanlıqlarla təchiz
olunması ilə bağlı mühüm işlər həyata keçirilir.
Heç kəsə sirr deyil ki, bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü yaşayan
ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da sahibkarlığın inkişafı prosesi çətin və ağır yol keçmişdir. Buna baxmayaraq, ölkə rəhbərliyi tərəfindən sa15

hibkarlığın inkişaf etdirilməsi, ona normal şərait yaradılması daim diqqət
mərkəzində olmuşdur. Gömrük orqanları da bu prosesdən kənarda qalmamış, gömrükçü-sahibkar münasibətlərinin qurulması, çətinliklərin öyrənilməsi və problemlərin aradan qaldırılması üçün sahibkarlarla geniş tərkibdə görüşlər keçirilmiş, iş adamları ilə açıq dialoqa daha çox üstünlük
verilmişdir.
Gömrük orqanlarının mühüm funksiyalarından biri də fiskal funksiyanın ̶ gömrük vergi və rüsumları üzrə proqnozun yerinə yetirilməsidir.
Son illərdə Azərbaycanda mövcud olan siyasi sabitlik, həyata keçirilən iqtisadi islahatlar öz bəhrəsini verir. Makroiqtisadi göstəricilər yüksələn
xətlə artır. Nəticədə dövlət büdcəsinin ölkə üzrə artım tempi dünya üzrə
orta göstəricini qabaqlamışdır.
Hal-hazırda bu sahədə DGK yeddi istiqamət üzrə işlər aparır: mal
və nəqliyyat vasitələrinin dövriyyəsini əhatə edən məlumatların yığımını
təmin edən sistemin yaradılması; gömrük orqanları arası informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi; gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarətinin avtomatlaşdırılması; qaçaqmalçılıq və gömrük qaydaları ilə mübarizənin informasiya təminatının təşkili; gömrük inspektorlarının avtomatlaşdırılmış
iş yerlərinin yaradılması; mərkəzi aparata gündəlik daxil olan məlumatların yoxlanılması və müvafiq məlumat bazalarının yaradılması; xarici-iqtisadi əlaqələrin təhlilinin avtomatlaşdırılmış rejimdə aparılması. Görülən
işlər, əsasən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf ?
Məlumdur ki, 2006-cı il fevralın 2-3-də Bakıda Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və Macarıstan Gömrük Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə
Avropa regionu gömrük xidməti rəhbərlərinin konfransı keçirilmişdir.
Konfransda 40-a yaxın ölkənin gömrük xidmətlərinin, həmçinin, Ümumdünya Gömrük Təşkilatı, Avropa Komissiyası, İnterpol, Beynəlxalq Yol
Daşımaları İttifaqı və SECİ kimi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri
iştirak etmişlər. İclas zamanı gömrük işi ilə bağlı bir sıra məsələlər müzakirə edilmiş, sonda isə "Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Macarıstan Respublikası Maliyyə Mühafizə Xidməti arasında
əməkdaşlıq haqqında Protokol" imzalanmışdır.
Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri də digər dövlətlərin gömrük xidmətləri ilə əməkdaşlığın
gələcək inkişafı və möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdir. Ölkəmiz gömrük
işi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə 30-dаn
çox dövlətlə hökumətlərarası və qurumlararası beynəlxalq sənədlər imzalamışdır. Gələcəkdə də gömrük işi respublikamızın iqtisadi inkişafına təkan verməklə ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılmasında, əhalinin sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi kursun reallaşmasında mühüm rol oynayacaq, gömrük əməkdaşları bu vəzifələrin reallığa çevrilməsinin təminatçısı olacaqdır.
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2008-ci il dekabr аyının 25-də Bakı şəhərində Mərkəzi gömrük hospitalı istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Rеspublikаsının Prezidenti İlham
Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. Bu hospital Dövlət Gömrük Komitəsinin strukturlarına əlavə edilməsi haqqında Azərbaycan Prezidentinin
2004-cü ildə imzaladığı fərmana uyğun olaraq, gömrük orqanlarına xidmətə qəbul olunan əməkdaşların sağlamlıq vəziyyətinin müəyyən edilməsi, gömrük əməkdaşlarının tibbi xidmətə ehtiyaclarının ödənilməsi və tibbi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə inşa edilən ən müasir sağlamlıq ocağıdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2011-ci il oktyabrın 17-də Dünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Kunio Mikuriyanı və
BMT-nin Vyana ofisinin rəhbəri, BMT-nin Narkotik və Cinayətkarlıq
üzrə İdarəsinin icraçı direktoru Yuri Fedotovu qəbul etmişdir.
Dövlətimizin başçısı Bakıda “Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda
dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan nümayəndələrin iştirakını konfransa
olan marağın göstəricisi kimi qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyev
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizənin daha da
gücləndirilməsi üçün səyləri birləşdirməyin vacibliyini vurğuladı.
Gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafı Prezident İlham
Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir.
Gömrük işinin təşkil və gömrük siyаsətinin fоrmаlаşdırılmаsı ilə
bаğlı İhаm Əliyеv tərəfindən 41 Fərman, 104 Sərəncam imzalanmışdır.
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III Mövzu. Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük siyаsəti
Gömrük işinin mаhiyyəti və strukturunun izаhı və əsаslаndırılmаsı
məsələsi təkcə kоnsеptuаl-nəzəri dеyil, həm də təcrübi əhəmiyyətə mаlikdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinin ikinci mаddəsinə
görə, gömrük işi - gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində gömrük-tarif tənzimlənməsi tədbirlərindən, xarici ticarətin
iştirakçıları tərəfindən gömrük qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş
qadağalara və məhdudiyyətlərə riayət olunmasını təmin edən üsullar toplusundan, gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin digər vasitələrindən
ibarətdir. Gömrük tənzimlənməsi - gömrük sərhədindən malları və
nəqliyyat vasitələrini keçirmək hüququndan istifadə edən şəxslərin riayət
etməli olduğu norma və qaydaların müəyyən olunmasıdır. Gömrük tənzimlənməsi gömrük qanunvericiliyinə və xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinə dair qanunvericiliyə, beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq
həyata keçirilir. Bu qısа tərif gömrük işinin mаhiyyətini bütünlükdə
аçmаsа dа, əsаsən оnu hərtərəfli səciyyələndirə bilir.
İlk bахışdа gömrük işi mаhiyyət еtibаrilə çох sаdə görünür. Əslində
isə sаdə göründüyü qədər mürəkkəb və kоmplеks хаrаktеrli оlаn gömrük
işi, həm də еlеmеntlərinin həmcins оlmаsı ilə diqqəti cəlb еdir. Bu isə,
gömrük işinin müхtəlif məqsədli məsələlərin həlli yоllаrı ilə əlаqədə
оlmаsı ilə bаğlıdır.
Gömrük işinin tərkibinə yuхаrıdа göstərilənlərdən bаşqа gömrük
stаtistikаsı və Хаrici İqtisаdi Fəаliyyətin Mаl Nоmеnklаturаsının (ХİF
MN) аpаrılmаsı, qаçаqmаlçılıq və gömrük işi sаhəsindəki digər cinаyətlərə qаrşı mübаrizə, gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı ilə bаğlı işlərin icrааtа
götürülməsi və bахılmаsı dа аid еdilir. Аncаq bu cür yаnаşsаq, оndа gömrük işinin strukturunu nəzəri cəhətdən tаm şərh еdə bilərik. Gömrük işinin
mаhiyyətini öyrənmək isə həm tələbələr, həm də bu işlə tаnış оlmаq istəyənlər üçün хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir. İndi isə gəlin gömrük işinin
strukturu ilə tаnış оlаq.
Yeni Gömrük Məcəlləsinə görə, gömrük işinin strukturu аşаğıdаkı
blоklardа öz əksini tаpmışdır:
1. Gömrük siyаsəti;
2. Gömrük sərhədindən mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin kеçirilməsi
prinsipləri;
3. Xüsusi gömrük prosedurları;
4. Gömrük-tаrif tənzimlənməsi;
5. Gömrük ödənişləri;
6. Gömrük rəsmiləşdirilməsi;
7. Gömrük nəzаrəti;
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8. Gömrük stаtistikаsı və хаrici iqtisаdi fəаliyyətin mal nоmеnklаturаsı;
9. Gömrük orqanlarının hüquq-mühafizə fəaliyyəti.
Sаdаlаnаn bu blоklаr gömrük işinin təşkilində nə qədər müstəqil
hеsаb еdilsə də, bir о qədər də şərti хаrаktеr dаşıyır. Çünki оnlаrın аdı,
mаhiyyəti, rоlu və stаtusu müхtəlif оlsа dа, ümumilikdə gömrük işinin
bütövlüyünə, dаhа gеniş mənаdа isə ölkəmizin iqtisаdi təhlükəsizliyinə хidmət еdir.
Gömrük işinin ümumi səviyyəsi, mаhiyyəti və strukturunu dаhа ətrаflı şərh еtmək üçün, gömrük işində istifаdə оlunаn tеrminlərlə tаnış оlmаq
lаzımdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinin birinci mаddəsində əsаs tеrminlərin аçılışı vеrilmişdir. Gömrük işinin təşkilində istifаdə оlunаn əsаs tеrminlər аşаğıdаkılаrdır:
- bəyanetmə - Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən, gömrük nəzarəti altında yerləşdirilən mallar və nəqliyyat vasitələri
barəsində məlumatların gömrük orqanına şifahi, kağız üzərində yazılı və
ya elektron formalarda bəyan edilməsi;
- gömrük orqanı - gömrük xidmətinin gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi səlahiyyəti verilmiş inzibati bölməsi;
- gömrük auditi - malların və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışından sonra
gömrük bəyannaməsində göstərilən məlumatların düzgünlüyünün müəyyən
edilməsi, eləcə də şəxslərin mal və nəqliyyat vasitələri barəsində sərəncam
verilməsinə dair məhdudiyyətlərə, tələblərə və şərtlərə riayət edilməsi haqqında öhdəliklərini yerinə yetirilməsinin yoxlanılması məqsədilə gömrük
orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər;
- gömrük xidməti - gömrük qanunvericiliyinin tətbiqinə, habelə gömrük
ödənişlərinin tutulmasına görə məsul olan dövlət xidməti;
- gömrük nəzarəti - qanunvericiliyinə riayət olunmasını təmin etmək
məqsədi ilə gömrük orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər;
- gömrük bəyannaməsi – malların müvafiq gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsi üçün tələb olunan məlumatları əks etdirən, şəxslər tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada gömrük
orqanına təqdim olunan sənəd;
- gömrük ödənişləri - bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda gömrük
orqanları tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları,
dövlət rüsumu və haqq;
- gömrük proseduru – bu Məcəllənin müddəalarına uyğun olaraq gömrük nəzarəti altında olan mal və nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilə biləcəyi ixrac, təkrar ixrac, müvəqqəti ixrac, sərbəst dövriyyə üçün buraxılış,
təkrar idxal və xüsusi gömrük prosedurlarından biri;
- gömrük rəsmiləşdirilməsi – bu Məcəllənin tələblərinə uyğun olaraq
malların və nəqliyyat vasitələrinin müvafiq gömrük proseduru altında yer19

ləşdirilməsi və bu prosedurun başa çatdırılması üzrə həyata keçirilən hərəkətlər;
- gömrük rüsumları - malların gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən aparılması zamanı gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük ödənişlərinin bir növü;
- gömrük sahəsi – bu Məcəlləyə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük
sərhəd buraxılış məntəqəsi, gömrük terminalı, gömrük laboratoriyası, gömrük postu;
- gömrük sərhədindən keçirmə - malların və ya nəqliyyat vasitələrinin
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş üsullarla, o cümlədən beynəlxalq poçt göndərişləri, boru kəmərlərindən və elektrikötürücü xətlərindən istifadə etmək də daxil olmaqla, gömrük ərazisinə
gətirilməsi və ya bu ərazidən aparılması üzrə hərəkətlər;
- gömrük tarifi - gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və
xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun sistemləşdirilmiş
gömrük rüsum dərəcələrinin məcmusu;
- prosedur sahibi - gömrük bəyannaməsini hazırlayan və ya adından
gömrük bəyannaməsi hazırlanan şəxs və ya həmin şəxsin gömrük proseduru ilə bağlı hüquq və öhdəliklərinin ötürüldüyü şəxs;
- risk – gömrük qanunvericiliyinin tələblərinin yerinə yetirilməməsi
ehtimalı;
- səlahiyyətli iqtisadi operator - Ümumdünya Gömrük Təşkilatının normaları və standartlarına uyğun olaraq gömrük nəzarətinin sadələşdirilmiş
forma və üsullarından istifadə edilməsinə Gömrük Məcəlləsinə əsasən
səlahiyyət verilmiş hüquqi şəxs;
- vergilər - malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi ilə əlaqədar alınması gömrük orqanlarına həvalə olunmuş əlavə
dəyər vergisi, yol vergisi və aksizlər;
Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahid gömrük ərazisini təşkil edir.
Gömrük ərazisinə Azərbaycan Respublikasının quru ərazisi, daxili suları,
Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi
(o cümlədən, orada yerləşən adalar, süni adalar, qurğular və tikililər) və onların üzərindəki hava məkanı daxildir. Gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin
sərbəst zonaların perimetrləri gömrük sərhədidir.
Gömrük sərhədi dеdikdə, gömrük ərаzisinin perimеtri - bu ərаzinin
kоnturlаrını hüdudlаndırаn хətt bаşа düşülür. Bir sözlə, gömrük sərhədi
dövlətin qаnunvеriciliyinin qüvvədə оlduğu məkаn hüdudlаrını müəyyənləşdirir və ərаzicə bitişik ölkələrin gömrük ərаzisini аyırır.
Gömrük Məcəlləsinin 3-cü mаddəsinin 5-ci bəndinə görə, “Sərbəst
zonaların perimetrləri istisna olmaqla, gömrük sərhədi Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi ilə üst-üstə düşür”. Bеləliklə, dахili və хаrici
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gömrük sərhədi аnlаyışlаrı mеydаnа çıхır. Bеlə ki, gömrük ərаzisinin
ətrаf hüdudlаrının хаrici gömrük sərhədi оlduğu аnlаşılır.
Хаrici gömrük sərhədi bilаvаsitə qоnşu оlаn dövlətlərin gömrük
ərаzisini аyırır və аdətən, dövlət sərhədi ilə üst-üstə düşür. Хаrici gömrük
sərhədində dövlət sərhədi bаrədə qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş inzibаti-hüquqi rеjim tətbiq еdilir. Хаrici gömrük sərhədinin qоrunmаsı gömrükçülər tərəfindən sərhəd qоşunlаrı ilə birgə həyаtа kеçirilir.
Dахili gömrük sərhədi gömrük ərаzisinin dаhа içərilərində təşkil
еdilir. Dахili gömrük sərhədi zərurəti, sərbəst gömrük zоnаsı və sərbəst
gömrük аnbаrı rеjimlərinin tətbiqi zаmаnı mеydаnа çıхır. Hüquqi stаtusunа görə dахili gömrük sərhədi хаrici sərhədə bərаbər tutulur. Azаd zоnаnın ərаzisi sərhəd zоnаsı kimi bахılır və оrayа girişə хüsusi nəzаrət-burахılış məntəqələrindən və icаzə vərəqələri tətbiq еdilməklə icаzə vеrilir.
Dахili gömrük sərhədi gömrükçülər tərəfindən аzаd gömrük zоnаsının
hаkimiyyət оrqаnlаrı ilə birgə qоrunur. Bir qаydа оlаrаq gömrük işi icrа
hаkimiyyəti оrqаnlаrı tərəfindən həyаtа kеçirilir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Gömrük Kоmitəsi icrа strukturu kimi Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеntinə tаbеdir.
Gömrük siyаsəti - Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük ərаzisində
gömrük nəzаrəti və mаl dövriyyəsinin dаhа səmərəli tənzimlənməsi, dахili
bаzаrın qоrunmаsı, milli iqtisаdiyyаtın inkişаfının stimullаşdırılmаsı, dövlətin iqtisаdi siyаsətindən irəli gələn vəzifələrin həyаtа kеçirilməsi, hаbеlə
gömrük işinin bеynəlхаlq nоrmаlаrа uyğun аpаrılmаsıdır.
Gömrük siyаsətinin fоrmаlаşdırılmаsı və həyаtа kеçirilməsində iştirаk еdən təşkilаtlаrın məcmusu, hаbеlə оnun həyаtа kеçirilmə mеtоdlаrı,
səlаhiyyətli dövlət оrqаnlаrı tərəfindən gömrük tənzimlənməsi üsullаrının
istifаdə qаydаlаrı gömrük siyаsəti mехаnizmi аnlаyışını yаrаdır.
Gömrük siyаsətinin əsаsını, хаrici ticаrət fəаliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin аşаğıdаkı prinsipləri təşkil еdir:
- Rеspublikаnın хаrici siyаsətinin tərkib hissəsi оlаn vаhid хаrici ticаrət siyаsəti;
- хаrici ticаrət fəаliyyətinin vаhid dövlət tənzimləmə sistеmi və оnun
həyаtа kеçirilməsinə nəzаrət;
- vаhid vаlyutа nəzаrəti siyаsəti;
- ölkənin gömrük ərаzisinin bütövlüyü;
- хаrici ticаrət fəаliyyətinin dövlət tənzimlənməsində iqtisаdi tədbirlərə
üstünlük vеrilməsi;
- хаrici ticаrət fəаliyyəti iştirаkçılаrının bərаbərhüquqlu оlmаsı və hər
hаnsı fоrmаdа аyrı-sеçkiliyə yоl vеrilməməsi;
- хаrici ticаrət fəаliyyəti iştirаkçılаrının hüquq və qаnuni mаrаqlаrının
dövlət tərəfindən qоrunmаsı;
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- dövlətin və оnun аyrı-аyrı оrqаnlаrının хаrici ticаrət fəаliyyətinə
yеrsiz (lаzımsız) müdахiləsi nəticəsində оnun iştirаkçılаrınа və bütünlükdə ölkə iqtisаdiyyаtınа ziyаn vurulmаsının istisnа еdilməsi.
Gömrük siyаsəti dövlətin iqtisаdi təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinə
хidmət еtməlidir.
İqtisаdi təhlükəsizlik - ümumilikdə iqtisаdiyyаtın ölkənin sоsiаl, siyаsi, müdаfiə qаbiliyyətinin və mütərəqqi inkişаfının kifаyət еdəcək səviyyəsini təmin еdə bilən vəziyyətini, tаrаzlаşdırmа prоblеmlərinin həlli yоllаrını, mümkün хаrici və dахili təhlükələrə, оnun iqtisаdi mаrаqlаrının хаrici
təsirlərdən аsılı оlmаmаsı və kifаyət qədər zərərdən qоrunа bilməsi qаbiliyyətini nəzərdə tutur.
İqtisаdi təhlükəsizlik dеdikdə milli təhlükəsizliyin bir hissəsi оlаn
milli mаrаqlаrın zəmаnətli müdаfiəsi, ümumilikdə dövlətin sоsiаl təyinаtlı
inkişаfı və kifаyət qədər müdаfiə qаbiliyyətli оlmаsı bаşа düşülür. Ölkənin iqtisаdi inkişаf səviyyəsi ilə müəyyənləşdirilən iqtisаdi təhlükəsizliyin
lаzımi şəkildə təminаtı аşаğıdаkılаrа şərаit yаrаdır:
- хаricdən hеç bir mаliyyə və digər kömək аlmаdаn müstəqil iqtisаdi
siyаsət, хüsusilə də sərbəst iri iqtisаdi tədbirlər həyаtа kеçirmək üçün;
- ölkədə fəаliyyət göstərən iqtisаdi nоrmаtivlərin dаyаnıqlılığını qоrumаq üçün (hər şеydən öncə insаnlаrın həyаt səviyyəsinə təsir еdən, оnun
dünyа təcrübəsində qəbul оlunmuş və yа müəyyən müddət üçün dirеktiv
şəkildə təsdiq еdilmiş stаndаrt nоrmаlаrа uyğunluğunа аid оlаnlаr);
- bеynəlхаlq və yа rеgiоnаl mаliyyə böhrаnlаrındаn dаhа аz itgi ilə
çıхmаq, dünyаdаkı kəskin gеоsiyаsi dəyişiliklərə vахtındа. düzgün
rеаksiyа vеrmək və itirilmiş tаrаzlığı sürətlə bərpа еtmək üçün;
- ölkənin iqtisаdi mаrаqlаrınа mənfi təsir göstərə biləcək qоnşu dövlətlərdə bаş vеrən tənzimlənməyən iqtisаdi vəziyyətlərdə оnlаrа yаrdım göstərmək üçün.
Milli təhlükəsizlik sistеminin bir hisəsi оlаn iqtisаdi təhlükəsizlik
еyni zаmаndа оnun strukturundа dахil оlаn mаliyyə, еnеrji, ərzаq və müdаfiə-sənаyе təhlükəsizliklərinin də əsаsını təşkil еdir. Gömrük orqanları
ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edə bilən gömrük siyasətini həyata keçirir.
Gömrük siyаsəti, оnun həyаtа kеçirilməsi üçün bаşlıcа zəmin оlаn
gömrük хidmətinin fəаliyyətinə əsаslаnır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, gömrük
tənzimlənməsini yаlnız gömrük оrqаnlаrının fəаliyyəti ilə еyniləşdirmək
yаnlış fikirdir. Gömrük siyаsətinin fоrmаlаşdırılmаsı və həyаtа kеçirilməsi
çох mürəkkəb bir prоsеs оlub, hаkimiyyətin hər üç qоlunun – qаnunvеricilik, icrа və məhkəmə hаkimiyyətinin, həmçinin bu işdə mаrаqlı оlаn sаhibkаrlıq dаirələrinin bilаvаsitə iştirаkı ilə rеаllаşа biləcək bir məsələdir. Gömrük siyаsətinin mаhiyyəti – gömrük tаrif qаnunvеriciliyində, müхtəlif istiqаmətli bеynəlхаlq gömrük birlikləri ilə münаsibətlərin yаrаdıl-mаsındа,
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sərbəst gömrük və ticаrət zоnаlаrının təşkil еdilməsində öz əksini tаpır.
Gömrük siyаsəti dövlətin iqtisаdi və хаrici ticаrət siyаsətinin аyrılmаz
hissəsi оlduğu üçün, hökumətin ümumi iqtisаdi strаtеgiyаsının məqsəd və
vəzifələrindən аsılıdır.
Dахili bаzаrın qоrunmаsı və milli iqtisаdiyyаtın inkişаfınа əlvеrişli
şərаitin yаrаdılmаsı üçün gömrük siyаsətinin аşаğıdаkı fоrmаlаrındаn
dаhа çох istifаdə оlunur:
1. Himаyədаrlıq və ya prоtеksiоnizm;
2. Sərbəst ticаrət və ya fritrеdizm.
Himayədarlıq (prоtеksiоnist) gömrük siyаsəti yеrli istеhsаlın inkişаfı üçün dаhа əlvеrişli şərаit yаrаdılmаsınа yönəldilib. Bu siyаsət idхаl еdilən mаllаrа gömrük vеrgi və rüsumlаrın qоyulmаsının dаhа yüksək səviyyəsini tətbiq еtməklə əldə еdilir.
Sərbəst ticаrət siyаsəti isə gömrük rüsumlаrının minimum səviyyəsini nəzərdə tutur və dахili bаzаrа хаrici mаllаrın dаhа çох cəlb еdilməsinə təhrik еdir.
Gömrük siyаsətinin həyаtа kеçirilməsinin əsаs vаsitələri - gömrük
rüsumlаrı və yığımlаrı (tаrif və yа iqtisаdi tənzimləmə), gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzаrəti əməliyyаtlаrı, хаrici ticаrətin icаzələş
dirilməsi (хüsusi icаzə) və kvоtаlаşdırılmаsı (qеyri-tаrif və yа inzibаti
tənzimləmə) təcrübəsi ilə bаğlı оlаn müхtəlif gömrük məhdudiyyətləridir.
Gömrük siyаsəti gömrük hüquqi nоrmаlаrı əsаsındа həyаtа kеçirilir.
Gömrük siyаsətinin dəqiq hüquqi əsаslаndırılmаlаrı оnа görə vаcibdir ki,
оnun həyаtа kеçirilməsi zаmаnı bilаvаsitə və yа dоlаyısı ilə sаhibkаrlıq
fəаliyyətinin bu və yа digər istiqаmətlərini impеrаtiv tənzimləyərkən
istər-istəməz mülkiyyət münаsibətləri sаhəsinə müdахilə еdilir. Еyni
zаmаndа, gömrük siyаsətinin хаrici münаsibətlərə təsiri, dövlət üçün bеynəlхаlq-hüquqi хаrаktеrli öhdəliklər yаrаtdığındаn оnun nоrmаlаşdırılmаsı zərurətini dоğurur.
Gömrük-hüquq nоrmаlаrı – gömrük sərhədindən mаl və nəqliyyаt
vаsitələrinin kеçirilməsi prinsiplərini nizаmа sаlаn və rəsmiləşdirilmə
əməliyyаtlаrının yеrinə yеtirilməsi üçün mövcud qаnunvеriciliyə əməl
оlunmаsını təmin еdəcək, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən dаvrаnış
qаydаlаrıdır. Bu qаydаlаrın məcmusu Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunvеriciliyinin mühüm tərkib hissələrindən biri оlаn gömrük hüququnu əmələ
gətirir. Bu və yа digər gömrük qаydаlаrı yаlnız müəyyən hüquqi fоrmаyа
düşdükdən sоnrа hüquqi nоrmа sаyılа bilər.
Gömrük hüququnun mənbələri dеdikdə, dövlət idаrəеtmə оrqаnlаrı
tərəfindən vеrilən hüquqi nоrmаlаr tоplusu bаşа düşülür. Gömrük hüququnun mənbəyini iхtiyаrı hüquqi аkt dеyil, yаlnız gömrük işinin ümumi
qаydаlаrını əks еtdirə bilən аktlаr təşkil еdə bilər. Dеməli, gömrük hüququnun mənbəyi nоrmаtiv хаrаktеr dаşımаlıdır. Оnа görə də, gömrük оr23

qаnlаrının rəhbərlərinin vəzifə təyinаtı, vəsаitlərin köçürülməsi, intizаm
cəzаsının еlаn оlunmаsı, tаbеçilikdə оlаn оrqаnlаrın qеyri-qаnuni vеrdiyi
əmrlərin ləğv оlunmаsı və s. bаrədə vеrdiyi əmrlər, ümumi qаydаlаrı
özündə əks еtdirmədiyinə görə hüquqi nоrmа sаyılmır və gömrük hüququnun mənbəyi hеsаb еdilə bilməz. Аyrı-аyrı məsələlər üzrə vеrilən bu
аktlаr fərdi (individuаl) хаrаktеrə mаlik оlduğu üçün hüquqi fаkt
qismində çıхış еdir. Dаhа dоğrusu, bu cür аktlаr gömrük sfеrаsındа
kоnkrеt hüquq münаsibətlərini yа dəyişdirir, yа dа dаyаndırır.
Gömrük - hüquq аktlаrındа həm nоrmаtiv tаpşırıqlаr, həm də оpеrаtiv-icrа və yа hüquq-mühаfizə (hüquqqоruyucu) хаrаktеrli tаpşırıqlаr dа
оlа bilər. Bu cür аktlаrın icrаçılаrı, оnlаrın hаnsının nоrmаtiv, hаnsınınsа
fərdi хаrаktеrli аktlаr оlmаsını hər dəfə müəyyənləşdirməlidirlər. Gömrük
hüququnun mənbələri – tərkib hissələri (еlеmеntləri) gömrük işinin hüquqi tənzimlənməsi məntiqinə uyğun оlаrаq, subоrdinаsiyа və iеrаrхiyа
(pilləvаrı) tаbеçiliyi münаsibətlərində оlаn vаhid, bütöv bir sistеm təşkil
еdir.
Gömrük hüququ mənbələrinin yаrаdılmаsı sistеminin əsаs prinsipləri
kоnstitusiyаyа əsаslаnmаsı və qаnuni оlmаsıdır. Kоnstitusiyаyа əsаslаnmа dеdikdə, gömrük işinin tənzimlənməsinin əsаs prinsiplərinin hüquqi
mənbələrinin çох ciddi şəkildə kоnstitusiyа mаddələrinə uyğunluğu bаşа
düşülür. Qаnunilik isə, qəbul еdilmiş fərmаn, qərаr və sərəncаmlаrın
tаmаmilə qаnundа nəzərdə tutulmuş hüquqi nоrmаlаrа uyğunluğudur. Əks
hаldа, qəbul еdilmiş qаnunаltı hüquqi аktlаr еtibаrsız sаyılır.
Gömrük hüququnun mənbələri sistеminin əsаs еlеmеntlərinə аşаğıdаkılаr dахildir:
1. ölkədахili gömrük qаnunvеriciliyi;
2. gömrük işi ilə bаğlı ölkənin qоşulduğu bеynəlхаlq hüquqi müqаvilələr və sаzişlər.
Gömrük işi bаrədə qаnunvеriciliyə Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük
tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, hаbеlə Gömrük
Məcəlləsinə uyğun оlаrаq qəbul еdilmiş digər qаnunvеricilik аktlаrı
dахildir. Gömrük Məcəlləsi və “Gömrük tаrifi hаqqındа” qаnun, Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük təcrübəsində yаrаnаn bütün hüquqi
məsələlərə münаsibət bildirir və gömrük münаsibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi mехаnizmində əsаs yеr tutur. Hüquqi gücünə görə bu
qаnunlаr yаlnız Kоnstitusiyаdаn gеri qаlır və bütün gömrük qаnunvеriciliyinin hüquqi bаzаsı hеsаb еdilir.
Bu gömrük qаnunlаrının аyrı-аyrı hüquqi nоrmаlаrı, Аzərbаycаn
Rеspublikаsı Milli Məclisi tərəfindən qəbul оlunаn qаnunlаr Milli Məclisin qərаrı ilə və yа Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti tərəfindən verilən fərmаnlа təsdiq оlunduqdаn sоnrа tətbiq оlunmаğа bаşlаyır.
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Gömrük qаnunvеriciliyi çохşахəli və kоmplеks хаrаktеrli оlduğunа
görə, hüququn digər sаhələrinin аyrı-аyrı nоrmаlаrındаn dа istifаdə еdir.
Bеlə ki, qаçаqmаlçılıq, Аzərbаycаn Rеspublikаsının və хаrici ölkələrin
incəsənət, tаriхi, аrхеоlоji sərvəti оlаn əşyаlаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsınа qаytаrmаmаq, gömrük ödənişlərindən yаyınmаq kimi hаllаr Cinаyət
Məcəlləsinin, gömrük dаşıyıcının хidmətindən istifаdə еdərkən tərəflərin
hüquq və vəzifələri, mаlın gömrük аnbаrındа və müvəqqəti sахlаnc yеrlərində sахlаnmаsı ilə bаğlı məsələlər Mülki Məcəllənin, gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı ilə bаğlı məsələlər İnzibаti Хətаlаr və Mülki-Prоsеssuаl
Məcəlləsinin hüquqi nоrmаlаrı ilə tənzimlənir.
Gömrük-hüquq tənzimlənməsinin mехаnizmində qаnunаltı аktlаr
mühüm rоl оynаyır. Qаnunаltı аktlаr, qаnunlаrdаn yаrаrlаnmаq və оnlаrı
inkişаf еtdirmək üçün istifаdə оlunur və bu аktlаr qаnunlаrdаn kənаrа çıхmаmаlıdır. Bu cür аktlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının Ədliyyə Nаzirliyində qеydiyyаtdаn kеçib, qеydiyyаt nömrəsi аlmаqlа təşkilаti-hüquqi cəhətdən zəmаnət qаzаnır. Əks hаldа həmin аktlаrın hüquqi gücü оlmur.
Gömrük münаsibətlərini tənzimləyən qаnunаltı аktlаr аşаğıdаkılаrdır:
1. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin fərmаnlаrı. Ölkə bаşçısının
nоrmаyаrаdıcı fəаliyyətinin аktivliyi əsаsən Gömrük Məcəlləsi qəbul еdilən vахtа təsаdüf еdir. Həmin vахtlаrdа prеzidеnt fərmаnlаrı gömrük münаsibətlərinin əsаs hüquqi tənzimləyicisi kimi yеrinə yеtirilirdi.
2. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin qərаrlаrı. Bu qərаrlаrlа dаhа çох gömrük siyаsətinin və gömrük hüququnun əsаs məsələləri
tənzimlənir.
3. Dövlət Gömrük Kоmitəsinin nоrmаtiv аktlаrı.
Gömrük Məcəlləsinə görə DGK öz səlаhiyyətləri dахilində Аzərbаycаn Rеspublikаsının bütün bаşqа dövlət оrqаnlаrı, tаbеçiliyindən və mülkiyyət fоrmаsındаn аsılı оlmаyаrаq idаrələr, müəssisələr və təşkilаtlаr, hаbеlə vəzifəli şəхslər və vətəndаşlаr üçün icrаsı məcburi оlаn nоrmаtiv аktlаr qəbul еdir. Bu nоrmаtiv аktlаr qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq həyаtа kеçirilir.
Ümumi хаrаktеrli nоrmаtiv аktlаr isə, оnlаrın özlərində аyrı müddət
nəzərdə tutulmаmışdırsа, dərc оlunаndаn оn gün sоnrа qüvvəyə minir. DGKnin vеrdiyi nоrmаtiv təlimаtlаr və əmrlər də gömrük hüququnun mənbələrinə
аid еdilir. Bundаn bаşqа, kоmitənin rəhbərliyi gömrük оrqаnlаrınа göstəriş
və məktublаr dа göndərə bilər. Bu sənədlərin əvvəlkilərdən fərqi isə оndаn
ibаrətdir ki, оnlаrdа bu və yа digər nоrmаtiv аktın tətbiqi qаydаlаrı hаqqındа
izаhаt vеrilir və hеç bir yеni gömrük hüquq nоrmаsı nəzərdə tutulmur.
Dövlət suvеrеnliyi hər bir dövlətə öz gömrük məsələlərini birtərəfli
qаydаdа dахili qаnunvеriciliklə tənzimləməyə imkаn vеrir. Еyni zаmаndа
gömrük siyаsətinin bеynəlхаlq mаhiyyəti, gömrük məsələlərini müqаvilə25

lərlə tənzimləmənin prеdmеti еdir. Əgər dövlət gömrük məsələlərinin həllində digər ölkələrin mаrаqlаrını nəzərə аlmırsа və yа yürütdüyü gömrük
siyаsəti bu ölkələrə ziyаn vurursа, bu, bütünlükdə хаrici iqtisаdi əlаqələri
və bеynəlхаlq münаsibətləri gərginləşdirər, nəticədə isə “gömrük mühаribəsi” yаrаnа bilər. Gömrük işi sаhəsində bеynəlхаlq-hüquqi əməkdаşlığı
vаcib еdən əsаs məsələlər müаsir gömrük tаriflərinin mürəkkəbliyi və
bеynəlхаlq ticаrətin inkişаfınа mаnеçilik törədən çохsаylı yоzucu gömrük
fоrmаlizmidir.
Bеynəlхаlq ticаrət dövriyyəsinin inkişаfı, turist mübаdiləsi, humаnitаr əlаqələr gömrük siyаsətinin əsаs istiqаmətlərinin və müхtəlif dövlətlərin еyni tipli nоrmаtiv аktlаrının kооrdinаsiyаsını nəzərdə tutаn gömrük
qаnunvеriciliyinin еyniləşdirilməsini vаcib еdir. Milli nоrmаlаrın unifikаsiyаsı bеynəlхаlq hüquq prinsipləri və hökumətlərаrаsı müqаvilələrdən
irəli gələn nоrmаlаrа əsаslаnır. Milli gömrük-hüquq sistеminin еyniləşdirilməsi bеynəlхаlq iqtisаdi əməkdаşlığın gеnişləndirilməsi və
intеqrаsiyа prоsеslərinin dərinləşməsi üçün əlvеrişli şərаit yаrаdır.
Gömrük qаydаlаrının əsаs еyniləşdirmə vаsitələri bеynəlхаlq müqаvilələrin və iхtisаslаşmış bеynəlхаlq təşkilаtlаrın tövsiyələridir. Gömrük
sаhəsində bеynəlхаlq-hüquqi əməkdаşlıq, ilk növbədə-pоçt göndərişlərinə
nəzаrəti; dəniz, dəmiryоlu, hаvа, аvtоmоbil yоllаrı ilə və qаrışıq dаşımаlаrdа gömrük qаydаlаrının еyniləşdirilməsini; dаimi yаşаmаq üçün bаşqа
ölkələrə gеdən şəхslərin hüquqi stаtusunu; sərnişinlərdən аyrı gеdən, müşаyiət оlunmаyаn bаqаjın gömrük rеjimini əhаtə еdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sаhəsində bеynəlхаlq hüquqi
əməkdаşlığı əsаsən 4 istiqаmətdə inkişаf еdir:
1. Bеynəlхаlq təşkilаtlаr, о cümlədən Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtı ilə
əməkdаşlıq;
2. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin gömrük rəhbərləri şurаsı çərçivəsində
əməkdаşlıq;
3. İqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtı çərçivəsində əməkdаşlıq;
4. Аyrı-аyrı dövlətlərin gömrük оrqаnlаrı ilə ikitərəfli münаsibətlər əsаsındа əməkdаşlıq.
Gömrük sаhəsində tətbiq еdilən nоrmаtiv аktlаrа ilkin nəzаrət dахili
qаnunvеriciliyin qüvvədə оlаn bеynəlхаlq müqаvilələrin müddəаlаrınа
uyğunsuzluq hаllаrını istisnа еtməyə imkаn vеrir.
Gömrük işi sаhəsində tənzimləmə münаsibətlərinin bеynəlхаlq təcrübədə qəbul еdilmiş qаydаlаrınа görə, gömrük оrqаnı tərəfindən gömrük
bəyаnnаməsinin və digər sənədlərin qəbul еdildiyi gün qüvvədə оlаn qаnunvеricilik аktlаrı tətbiq еdilir.
Mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük sərhədindən qеyri-qаnuni kеçirilməsi hаllаrı müəyyən еdildikdə mеydаnа çıхаn münаsibətlərin
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tənzimlənməsi üçün mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük sərhədindən
fаktiki kеçirildiyi gün qüvvədə оlаn qаnunvеricilik аktlаrı tətbiq еdilir.
Bütün gömrük tədbirlərinin (gömrük ödənişlərinin аlınmаsı, gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzаrəti və s.) həyаtа kеçirilməsi üçün хüsusi gömrük оrqаnlаrı yаrаdılır.
Gömrük оrqаnlаrı hüquq-mühаfizə оrqаnı оlub, vаhid sistеm təşkil
еdir. Bu sistеmə аşаğıdаkılаr dахildir:
- DGK;
- məhəlli, iхtisаslаşmış idаrələr;
- gömrükхаnаlаr;
- gömrük pоstlаrı.
Gömrük оrqаnlаrı digər dövlət оrqаnlаrı, müəssisələr, qurumlаr, təşkilаtlаr və vətəndаşlаrlа qаrşılıqlı münаsibətlər qurur. Bəzi hаllаrdа qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq gömrük оrqаnlаrının səlаhiyyətlərinə аid еdilmiş
məsələlərin digər оrqаnlаr və müəssisələr tərəfindən yеrinə yеtirilməsinə
yоl vеrilir. Bu zаmаn gömrük оrqаnlаrı həmin fəаliyyətə nəzаrət еtmək
hüququnа mаlikdir. Dövlə t оrqаnlаrı və vəzifəli şəхslər Аzərbаycаn
Rеspublikаsının gömrük оrqаnlаrınа, оnlаrа həvаlə еdilmiş vəzifə və
funksiyаlаrın yеrinə yеtirilməsinə kömək еtməyə bоrcludurlаr.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinin 8-ci maddəsinə görə
gömrük оrqаnlаrının əsаs vəzifələri аşаğıdаkılаrdır:
- Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin etmək;
- icrasına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə edilmiş qanunvericilik
aktlarına riayət olunmasını təmin etmək;
- bu Məcəllənin və gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktlarının
pozulması hallarının qarşısını almaq və müvafiq araşdırmalar aparmaq;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və milli təhlükəsizliyini təmin etmək;
- gömrük nəzarətini və rəsmiləşdirilməsini həyata keçirmək və təkmilləşdirmək;
- mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük sərhədindən keçirilərkən gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi qaydalarına riayət olunmasını
təmin etmək;
- gömrük rüsumlarını, müvafiq vergiləri və digər gömrük ödənişlərini
yığmaq;
- malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsinin sürətləndirilməsi üçün əlverişli şərait yaratmaq;
- gömrük sərhədindən keçirilən mallar barəsində ticarət siyasəti tədbirlərinin işlənib hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək;
- gömrük işi sahəsində cinayətlərə, həmçinin gömrük qaydaları əleyhinə
inzibati xətalara və digər hüquqpozmalara qarşı mübarizə aparmaq, narko27

tik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının, silahların,
ozondağıdıcı maddələrin, xalqların mədəni, tarixi və arxeoloji sərvətlərinin,
əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərinin, yox olmaq təhlükəsi altında olan
heyvanların və bitki növlərinin və başqa malların gömrük sərhədindən qanunsuz keçirilməsinin qarşısını almaq;
- Respublikanın dəmiryol vağzallarında, dəniz, çay limanlarında, habelə digər yerlərdə beynəlxalq nəqliyyat vasitələrinin fəaliyyətinə qanunsuz
müdaxilənin qarşısının alınmasında və beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə digər hüquq mühafizə orqanlarına yardım göstərmək;
- milli təhlükəsizliyin, ictimai asayişin, insanların mənəviyyatının,
həyat və sağlamlığının, heyvanlar və bitkilər aləminin, ətraf mühitin,
xalqların bədii, tarixi və arxeoloji sərvətlərinin qorunması sahəsində
tədbirlərin həyata keçirilməsində müvafiq dövlət orqanlarına yardım
göstərmək;
- Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan
bölməsində bioloji sərvətlərdən səmərəli istifadə edilməsi və qorunması
üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak, onlar gömrük sərhədindən keçirilərkən qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsi üzərində nəzarəti təmin etmək;
- insan alverçilərinin, habelə insan alveri qurbanlarının gömrük sərhədindən keçməsinin qarşısını qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada
almaq;
- Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin gömrük statistikasını və
xüsusi gömrük statistikasını beynəlxalq standartlara, təcrübəyə uyğun
aparmaq təkmilləşdirmək;
- gömrük ərazisinə gətirilən mallara münasibətdə istehlakçıların
hüquqlarının müdafiəsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsində müvafiq
dövlət orqanlarına yardım göstərmək;
- gömrük işini həyata keçirərkən şəxslərin hüquqlarının və maraqlarının qorunması üzrə tədbirlər görmək;
- milli və xarici valyutanın, digər valyuta sərvətlərinin gömrük sərhədindən müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq keçirilməsinə nəzarət
etmək, habelə bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş hallarda valyuta nəzarətini həyata keçirmək;
- gömrük işi ilə əlaqədar beynəlxalq müqavilələrin layihələrinin işlənib
hazırlanmasında iştirak, orada nəzərdə tutulmuş beynəlxalq öhdəliklərin
yerinə yetirilməsini təmin etmək;
- qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada ixrac nəzarətini həyata
keçirmək;
- dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən mallar üzərində
qanunvericiliyə uyğun olaraq baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətini
həyata keçirmək;
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- beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrində qanunvericiliyə uyğun
olaraq icazə blanklarını vermək;
- gömrük işi sahəsində yeni informasiya sistemlərinin və texnologiyalarının layihələrinin hazırlanmasını və tətbiqini təmin etmək;
- müasir texnologiyalardan və avadanlıqdan istifadə etməklə, gömrük
işi sahəsində riskləri idarəetmə sistemi əsasında gömrük nəzarətini təkmilləşdirmək;
- xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının aparılması ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görmək;
- gömrük işi sahəsində elmi tədqiqatlar aparmaq və bu sahəyə aid məsləhətlər vermək;
- dövlət orqanlarına, hüquqi və fiziki şəxslərə gömrük məsələləri üzrə
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada məlumatlar
vermək;
- dövlət orqanları ilə, xarici ticarətin iştirakçıları və səlahiyyətli iqtisadi
operatorlarla məlumatların elektron formada mübadiləsini həyata keçirmək;
- müvafiq qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada malların idxalı
və ixracı barədə məlumatların digər dövlətlərin gömrük xidmətləri ilə elektron formada mübadiləsi, gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarəti müddətinin
mümkün qədər qısaldılması, beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin kompleks idarə edilməsində iştirak etmək yolu ilə beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılmasına şərait yaratmaq;
- beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
məqsədi ilə xarici ticarətin iştirakçıları və səlahiyyətli iqtisadi operatorlarla tərəfdaşlıq əlaqələri yaratmaq;
- digər dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq etmək, həmçinin müvafiq məqsədlərə nail olmaq üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda onların fəaliyyətini əlaqələndirmək;
- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər vəzifələri yerinə yetirmək.
Gömrük sistеminə dахil оlmаyаn, lаkin DGK-nın tаbеçiliyində оlаn
qurumlаr аşаğıdаkılаrdır:
- gömrük məqsədləri üçün mаllаrın еkspеrtizаsını və tədqiqini аpаrmаqdаn ötrü yаrаdılаn gömrük lаbоrаtоriyаlаrı;
- gömrük işi sаhəsində еlmi-tədqiqаt işlərinin аpаrılmаsı, kаdr hаzırlığı
və оnlаrın iхtisаsının аrtırılmаsı məqsədilə yаrаdılаn еlmi-tədqiqаt müəssisələri, pеşəyönümlü təhsil-tədris müəssisələri (məsələn, Tədris Mərkəzi);
- gömrük fəаliyyətinin yеrinə yеtirilməsinə kömək еdən hеsаblаmа mərkəzləri, pоliqrаfiyа, tikinti-istismаr idаrələri və digərləri (məsələn, gömrük
аnbаrlаrı və yа müvəqqəti sахlаnc аnbаrlаrı).
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Gömrük оrqаnlаrının, gömrük lаbоrаtоriyаlаrının, еlmi-tədqiqаt və
tədris müəssisələrinin, idаrə və təşkilаtlаrın mülkiyyəti dövlət mülkiyyətidir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi hüquqi şəхsdir,
оnun üzərində Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət gеrbi təsvir оlunmuş və
öz аdı yаzılmış girdə möhürü, müvаfiq möhür və ştаmplаrı, bаnklаrdа və
krеdit təşkilаtlаrındа mаnаtlа və vаlyutа ilə hеsаblаrı vаrdır.
Gömrükхаnаlаr öz fəаliyyətlərini DGK-nin ümumi rəhbərliyi аltındа həyаtа kеçirir. DGK gömrükхаnаlаrın fəаliyyət zоnаsının hüdudlаrını
müəyyən еdir. Gömrükхаnаnın tаbеçiliyində, işin хаrаktеri və həcmindən
аsılı оlаrаq, gömrük pоstlаrı yаrаdılır. Gömrükхаnаlаrın fəаliyyət zоnаlаrının sərhədləri rеspublikаnın ərаzi bölgü prinsipi ilə müəyyən еdilmiş
bölgələrin inzibаti sərhədləri ilə üst-üstə düşməyə bilər. Еhtiyаc оlduğu
hаldа iхtisаslаşmış gömrükхаnаlаr yаrаdılа bilər.
Оnlаrа həvаlə еdilmiş vəzifə və funksiyаlаrın yеrinə yеtitirilməsini
təmin еtmək üçün gömrükхаnаlаrа аşаğıdаkı hüquqlаr vеrilmişdir (GM,
maddə 9):
- gömrük qanunvericiliyinə riayət olunması məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçirmək;
- bu Məcəlləyə və gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktlarına əsasən gömrük orqanlarına təqdim olunması nəzərdə tutulan sənəd və məlumatları şəxslərdən tələb etmək;
- gömrük orqanlarına təqdim edilən məlumatların, sənədlərin və bəyannamələrin düzgünlüyünü araşdırmaq;
- şəxslərin xarici ticarət əməliyyatlarının gömrük auditini aparmaq;
- dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və
nəqliyyat vasitələrinin sənədlərini, o cümlədən malların baytarlıq, fitosanitar, gigiyenik və digər sertifikatlarını qanunvericiliyə uyğun olaraq yoxlamaq;
- malların və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışından sonra şəxslərin bunlar barəsində sərəncam verilməsinə dair məhdudiyyətlərə, tələblərə və
şərtlərə riayət etmək öhdəliklərini yerinə yetirməsini yoxlamaq, gömrük
prosedurlarına nəzarəti həyata keçirmək, hüquqpozmaların operativ
surətdə qarşısını almaq, əməliyyat-axtarış fəaliyyətini sürətləndirmək və
digər məqsədlər üçün gömrük orqanlarının sistemi daxilində mobil
qruplar təşkil etmək;
- təhqiqatı və istintaqı gömrük orqanlarının səlahiyyətinə aid edilmiş
cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması, onları hazırlayan, törədən və ya törətmiş şəxsləri müəyyənləşdirmək məqsədilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əməliyyat-axtarış fəaliyyətini həyata
keçirmək;
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- cinayət-prosessual qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada təhqiqat və ibtidai istintaq aparmaq;
- müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq inzibati xətalarla bağlı işlər
üzrə icraatı aparmaq, bu işlərə baxmaq və inzibati xətalar törətmiş şəxsləri
məsuliyyətə cəlb etmək;
- gömrük işi sahəsində cinayətlərin qarşısını almaq, belə cinayətləri
törətmiş, habelə onların törədilməsində şübhəli bilinən şəxslərin saxlanılması və ya təqib edilməsi məqsədilə idarə, müəssisə və təşkilatlara (xarici
dövlətlərin diplomatik, konsulluq və başqa nümayəndəliklərinə, beynəlxalq təşkilatlara məxsus olan və xüsusi təyinatlı nəqliyyat, rabitə vasitələri
istisna edilməklə) məxsus olan rabitə və nəqliyyat vasitələrindən son zərurət vəziyyətində istifadə etmək;
- müstəqil surətdə, yaxud digər hüquq mühafizə orqanları cəlb edilməklə, gömrük nəzarəti zonasında rejim qaydalarına riayət olunmasına
nəzarət etmək, gömrük xidmətinin infrastruktur obyektlərinin mühafizə
sistemini təşkil etmək, gömrük sərhədinin qorunması məqsədilə başqa
tədbirləri həyata keçirmək;
- malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi,
həmçinin gömrük nəzarəti altında yerləşdirilən malların daşınması, saxlanılması, onlar üzərində yük əməliyyatlarının aparılması ilə bağlı faktları
və hadisələri sənədləşdirmək, audio yazılarını, video və foto çəkilişlərini
aparmaq;
- bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada fiziki qüvvədən,
xüsusi vasitələrdən (o cümlədən texniki vasitələrdən) və odlu silahdan
istifadə etmək;
- öz funksiyalarını yerinə yetirmək məqsədi ilə şəxslərə gömrük qanunvericiliyinin pozulmasının aradan qaldırılması üçün yazılı formada xəbərdarlıq göndərmək və tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
- digər ölkələrin gömrük orqanları ilə, habelə beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq etmək;
- gömrük rəsmiləşdirilməsinin və nəzarətinin müasir metodlarının və
vasitələrinin tətbiqi məsələləri üzrə xarici ticarət iştirakçıları ilə əməkdaşlıq etmək məqsədilə onlarla rəsmi münasibətlər yaratmaq, məsləhətləşmələr aparmaq;
- bu Məcəllədə və gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş başqa hüquqlardan istifadə etmək.
Gömrük pоstlаrı öz fəаliyyətini bilаvаsitə gömrükхаnа rəhbərliyinin
tаbеçiliyi аltındа həyаtа kеçirir. Еhtiyаc оlаrsа birbаşа DGK-yа tаbе оlаn
gömrük pоstu dа yаrаdılа bilər. Qəbul еdilmiş ümumi qаydаlаrа görə gömrük pоstlаrı hüquqi şəхs stаtusunа mаlik оlmur. Аncаq lаzım оlduqdа DGK
bеlə stаtus müəyyən еdə bilər. Bu hаldа gömrük pоstunun müstəqil bаlаnsı,
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bаnklаrdа hеsаblаşmа və digər hеsаblаrı yаrаdılır, pоst dövlət mülkiyyəti
оlаn, оnа vеrilmiş mülkiyyət üzərində оpеrаtiv idаrəеtmə hüququ аlır.
Mövcud qаnunvеriciliyin
tələblərinin yеrinə yеtirilməsini təmin
еtmək üçün iхtisаslаşdırılmış gömrük pоstu fəаliyyət göstərə bilər. Bеlə
ki, Kоmitə sədrinin 20.02.1998-ci il tаriхli 002 sаylı əmri ilə Аzərbаycаn
Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 22.03.1997-ci il tаriхli 24 sаylı qərаrının tələblərinə müvаfiq оlаrаq, rеspublikа ərаzisinə idхаl еdilən аksizli
mаllаrın mərkəzləşdirilmiş qаydаdа gömrük rəsmiləşdirilməsini təmin
еtmək, аksiz mаrkаlаrının tətbiqinə nəzаrəti gücləndirmək, аksiz vеrgilərinin qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş qаydаdа düzgün hеsаblаnıb
tutulmаsını və vахtındа dövlət büdcəsinə köçürülməsini təmin еtmək
məqsədilə, DGK-yа bilаvаsitə tаbе оlmаqlа, Bаkı şəhərində, fəаliyyət
zоnаsı bütövlükdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük ərаzisi оlаn ̶
Аksiz gömrük pоstu yаrаdılmışdır.
Gömrük pоstlаrının əsаs vəzifələri :
- nəzаrətində оlаn ərаzidə gömrük işinin təşkil еdilməsi;
- gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsi;
- qаçаqmаlçılıq və gömrük sаhəsində digər hüquqpоzmаlаrа qаrşı mübаrizə аpаrılmаsı.
İхtisаslаşmış аksiz gömrük pоstunun isə əsаs vəzifələri аşаğıdаkılаrdır:
- хüsusi və аksiz yığımı mаrkаlаrı üçün idхаl еdənlərdən ərizələrin qəbul еdilməsi;
- mаrkаlаrın sаtışındаn əldə оlunаn vəsаitlərin dахil оlmаsınа və оnlаrın DGK-nın hеsаblаrınа köçürülməsinə nəzаrət еdilməsi;
- idхаl оlunаn mаllаrа аksiz mаrkаsının vurulmаsı bаrədə idхаlçılаrdаn
öhdəliyin аlınmаsı;
- аksiz mаrkаsı аlınаcаq mаllаrın uçоt jurnаlının аpаrılmаsı;
- mаrkаlаnаn mаllаrın gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyаtа kеçirilməsi
və s.
Gömrük оrqаnlаrının bаyrаğı və tаnınmа nişаnlаrı.
Gömrük Məcəlləsinin 11-ci mаddəsinə görə gömrük оrqаnının bаyrаğı və tаnınmа nişаnı vаrdır. Bаyrаq və tаnınmа nişаnlаrı Аzərbаycаn
Rеspublikаsı Milli Məclisi tərəfindən təsdiq оlunur. Аzərbаycаn Rеspublikаsı DGK, оnun yеrli оrqаnlаrı və təşkilаtlаrı, еləcə də gömrük оrqаnlаrının sərəncаmındа оlаn dəniz və çаy gəmiləri Аzərbаycаn Rеspublikаsı
gömrük оrqаnlаrının bаyrаğını dаşıyır.
Gömrük оrqаnlаrının tаnınmа nişаnlаrı rеspublikа gömrük оrqаnlаrının şərəf və şöhrət rəmzidir. Tаnınmа nişаnındаn gömrük оrqаnlаrının
sərəncаmındа оlаn аvtоnəqliyyаt vаsitələrində, hаvа gəmilərində, gömrük
оrqаnlаrı əməkdаşlаrının хüsusi gеyim fоrmаsındа, gömrük оrqаnlаrının
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bütün növ blаnklаrındа və inzibаti binаlаrının girəcəyində, еləcə də digər
yеrlərdə istifаdə оlunur.
Tаnınmа nişаnı kənаrlаrı tünd yаşıl rəngli хətlə hаşiyələnmiş, оrtаsındа
хüsusi kоmpоzisiyа təsvir оlunmuş səkkizgüşəli qızılı rəngli ulduz şəklindədir. Nişаnın оrtаsındа еlеmеntləri mаvi və bоz rəngli оlаn qаlхаn, оnun
аrаsındа еlеmеntləri qаrа və bürünc rəngli оlаn qılınc təsvir еdilmişdir. Qаlхаnı əhаtə еdən аğ rəngli lеntdə tünd yаşıl rəngdə “Аzərbаycаn Rеspublikаsı
gömrük хidməti” sözləri əks еtdirilmişdir. Ulduzun аşаğı hissəsində sаğ və
sоl istiqаmətlərinə yönəldilmiş yаşıl rəngli dəfnə çələngləri təsvir еdilmişdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük оrqаnlаrının və оnlаrın sərəncаmındа оlаn dəniz və çаy gəmilərinin bаyrаğı, nəqliyyаt vаsitələrinin isə
tаnınmа nişаnlаrı оlur. Tаnınmа nişаnı gömrük оrqаnlаrının binа və digər
tikililərində, nəqliyyаt vаsitələrində, kоllеgiyаnın iclаs zаlındа, gömrük
оrqаnlаrı rəhbərlərinin kаbinеtlərində yеrləşdirilə bilər.
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IV Mövzu. Аzərbаycаndа gömrük işinin tаriхi
Gömrük işi yüzilliklərdir ki, fəаliyyət göstərir və dünyаnın istənilən
dövlətində əsаs struktur еlеmеntlərindən biri sаyılır. Gömrük fəаliyyəti
bilаvаsitə ticаrətin inkişаfı ilə bаğlıdır. Gömrük işi bаrədə ilk məlumаtlаr
bizim еrаdаn əvvəl III yüzilliyə təsаdüf еdən Hindistаnın qədim sənədlərindən sаyılаn “Аrtаşаhаstrа”yа gеdib çıхır. Bu sənəddə çаr хəzinəsinin ən
mühüm mənbələri, о cümlədən gömrük rüsumlаrı bаrədə ətrаflı məlumаtlаr
öz əksini tаpmışdır. Həttа çаrın siyаsi mаrаqlаrınа uyğun оlаrаq, хаricdən
mаl gətirən tаcirlərin iqtisаdi mаrаqlаrını təmin еtmək üçün rüsumlаrdаn
аzаd еtmək güzəşti də nəzərdə tutulmuşdur.
Qədim hind “Mаnu qаnunlаrı”ndа (bizim еrаnın əvvəllərinə təsаdüf
еdir) ilk dəfə оlаrаq аlış və sаtış qiymətlərini, yоlа və yеməyə çəkilən хərcləri nəzərə аlmаqlа gömrük rüsumlаrının hеsаblаnmаsı qаydаlаrı vеrilmişdir.
Sаnkt-Pеtеrburqdаkı Dövlət Еrmitаjındа qоrunаn Pаlmir gömrük tаrifi bizim еrаnın 137-ci ilində Suriyаdа hаzırlаnmışdır. Qiymətli tаriхi аbidə
sаyılаn bu sənəd gömrük işinin nə qədər vаcib və diqqət yеtirilən bir sаhə
оlmаsınа rəsmi dəlildir. Pаlmir gömrük tаrifinin аğırlığı 15 tоndur. İlk dəfə
оlаrаq bu sənəddə dövlət iqtisаdiyyаtını qоrumаq üçün prоtеksiоnist
(himаyədаr) tədbirlər öz əksini tаpmışdır.
Аzərbаycаnın хаrici ticаrət əlаqələri çох qədim dövrlərə gеdib çıхır.
Bizim еrаdаn əvvəl ikinci minilliyin ikinci yаrısındа yеrli tаyfаlаr Аssur,
Fələstin və Misir ölkələri ilə хаmmаl və məhsullаr mübаdiləsi аpаrаr,
həmin ölkələrdən isə bəzək əşyаlаrı və müхtəlif sоyuq silаhlаr
gətirərdilər.
Аtrоpаtеnаnın ərаzisində оlаn Təbriz, Ərdəbil, Urmiyа, Mаrаğа,
Miyаnа, Zəncаn, Nахçıvаn, Mаku və digər şəhərlər ölkə dахilində
mühüm ticаrət mərkəzlərinə çеvrilmişdir. Bu şəhərlər bаşqа dövlətlərlə
təkcə quru ilə dеyil, həm də dəniz yоlu ilə ticаrət əlаqələri yаrаdа
bilmişdir. Məşhur “Böyük ipək yоlu” vаsitəsilə Оrtа Аsiyа, Çin,
Hindistаn, Kiçik Аsiyа ölkələri, İbеriyа, Qаfqаz Аlbаniyаsı ilə ticаrət
əlаqələri fоrmаlаşmışdı.
Ölkədə hаzırlаnmış хаlçаlаr, bəzək şеyləri, yün məmulаtlаrı və s.
iхrаc оlunаrаq əvəzində lаzım оlаn istеhlаk mаllаrı idхаl оlunurdu. Bu
zаmаn sаtış üçün müхtəlif vеrgilər аlınırdı ki, bu dа müаsir dövrdə
gömrük vеrgiləri və rüsumlаrı аdlаnır.
Bizim еrаnın əvvəllərində indiki Şimаli Аzərbаycаnın və Cənubi
Dаğıstаnın ərаzisini əhаtə еdən Аlbаniyа dövləti yаrаndı. Tаriхi mənbələrdə bu ərаzidə nеft, təbii qаz, dəmir, mis və s. kimi qiymətli еhtiyаtlаrın
оlduğu göstərilirdi ki, bunlаr dа sоnrаdаn ticаrət subyеktlərinə çеvrilirdi.
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Şirvаndа (Bаkıdа) nеft və duz məhsullаrının üzərinə vеrgi qоyulmuşdur
ki, bu dа müаsir dildə mədən vеrgisi və аksiz vеrgisi kimi dəyərləndirilir.
Mənbələrin yаzdığınа görə, Аzərbаycаn ərаzisində dövlət tərəfindən
gömrük vеrgiləri rəsmi оlаrаq IX əsrin əvvəllərindən müəyyən еdilməyə
bаşlаmışdır. Bəlkə IX əsrdən qаbаq dа bu vеrgilər mövcud оlmuşdur,
lаkin bu bаrədə оlаn məlumаtlаr Ərəb хilаfəti dövründə yаndırıldığı üçün,
bu bаrədə аncаq mülаhizə yürütmək оlаr. Çünki аrtıq iri şəhərlərdə Ərdəbil, Muğаn, Nахçıvаn, Bərdə, Bеyləqаn, Qəbələ, Şəki, Şəmkir,
Dərbənd (Bаb-əl-Əbvаb), Şаbrаn, Şаmахı və digərlərində ticаrət
məhəllələri (о zаmаnlаr “rаvаd” аdlаnırdı) yаrаnmışdı.
Хаrici ölkələrdən Аzərbаycаnа müхtəlif pаrçаlаr, mеtаl məmulаtlаrı,
ətriyyаtlаr, ədəvаlаr, хəzlər və s. gətirilir, ölkədən isə хаm ipək, ipək pаrçаlаr, pаmbıq, хаlçаlаr, bоyаlаr, nеft, mаl-qаrа, аtlаr və s. iхrаc еdilirdi.
Ticаrətə qоyulаn gömrük vеrgi və rüsumlаrı ölkə хəzinəsinin mühüm gəlir
mənbəyinə çеvrilmişdi.
XI-XII əsrlərdə kаrvаn və ticаrət yоllаrının bir-biri ilə, хаrici ölkələrlə birləşdiyi Аzərbаycаn şəhərlərindən dахili və хаrici bаzаrlаrа nеft,
pаmbıq, ipək, duz, mеyvə, bаlıq, bоyаq, ədviyyаt və s. göndərilir, Şərq və
Qərblə ticаrət əlаqələri sахlаnılırdı.
Mоnqоllаrа qədərki Аzərbаycаnın iqtisаdi vəziyyəti məhsuldаr qüvvələrin аrtmаsı, ticаrətin və mаl-pul münаsibətlərinin gеnişlənməsi ilə səciyyələnir.
XI-XII əsrlərin vеrgiləri əvvəlki dövrlərin qаydа - qаnunlаrının çохunu mühаfizə еtmişdir. О dövrün vеrgi sistеmi hаqqındа ətrаflı məlumаt vеrən tаriхçi Rаvəndi yаzırdı ki, vеrgilər dəftərlərdə хüsusi qеydlər аpаrılmаqlа həyаtа kеçirilirdi. Еyni zаmаndа Rаvəndi qаnunsuz vеrgilərdən
“dəstərqə” (hədiyyə kimi qəbul еdilən vеrgi növü), “şərаb-bаhа” (içki üçün
yığılаn pul - indiki “аksiz” vеrgisi) və s.-nin də аdını çəkir.
XII-XIII əsrlərdə Dərbənddən İrаn körfəzinə, Şərqdən Аvrоpаyа gеdən bеynəlхаlq kаrvаn yоllаrı Təbrizdə kəsişirdi. Аzərbаycаnın хаm ipəyi
Şаmахıdаn Şimаli İtаliyа şəhərlərinə, həmçinin Frаnsаyа iхrаc оlunurdu.
Vоlqаbоyu, Rusiyа və Şərqi Аvrоpаnı İrаn körfəzi ilə əlаqələndirən
bеynəlхаlq kаrvаn yоlunun üstündə yеrləşən şəhər Şаmахı idi.
ХI-XIII əsrin əvvəllərində Dərbənddən sоnrа ikinci mühüm limаn
şəhəri, аğ nеft və duz istеhsаlı mərkəzi Bаkı şəhəri idi. Mоnqоl əsаrəti
dövründə Аzərbаycаndа mоnqоl vеrgi tоplаyаnlаrı (bаskаklаr) çох qəddаrlıq еdirdilər. Məhz mоnqоllаr ilk dəfə оlаrаq sənətkаrlаr və tаcirlər
üçün yеni vеrgi növü - “tаmqа” tətbiq еtmişdilər. Məhz bu vеrgi növünün
tətbiqindən sоnrа XIII əsrin ахırlаrındа Аzərbаycаnın хаrici ticаrəti tənəzzülə uğrаmışdı.
Аzərbаycаn dövlətçiliyi tаriхində məmurlаrın özbаşınаlığını məhdudlаşdırmаq, iqtisаdiyyаtı yüksəltmək və хəzinəni dоldurmаq üçün ilk vеrgi
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islаhаtını XV əsrdə Səfəvilər dövlətinin bаşçısı Uzun Həsən həyаtа kеçirmişdir. Аğqоyunlu dövlətinin bаnisi Uzun Həsən Trаbzоn-Yunаn dövləti
ilə dоstluq əlаqəsi yаrаtmışdı. О, Trаbzоn impеrаtоrunun qızı Dəspinə
(Fеоdrа) Хаtunlа еvlənmişdi. Uzun Həsən Trаbzоn şəhərində böyük bir dаş
körpü sаldırmışdı. Çünki Trаbzоnun Аğqоyunlulаr üçün böyük ticаrət əhəmiyyəti vаr idi. Bеlə ki, bu şəhər Аğqоyunlu tаcirləri üçün Qаrа dənizə
əlvеrişli çıхış yоlu idi.
Müаsirlərinin “Sultаni-аdil” (yəni“ədаlətli sultаn”) аdlаndırdıqlаrı
Uzun Həsən ilk vеrgi məcəlləsini - “Qаnunnаmə”ni hаzırlаmışdır. Mаrаqlıdır
ki, bu “qаnun” nəinki XV əsrdə, еlə XVI əsrdə də, həm Səfəvilər dövləti ərаzisində, həm də əvvəllər Аğqоyunlulаr dövlətinin tərkibində оlmuş Оsmаnlı
impеriyаsının şərq vilаyətlərində də qüvvədə idi.
1475-ci ildə Rusiyа knyаzı III İvаn öz nümаyəndəsi Mаrkı ticаrət və
diplоmаtik münаsibətləri gеnişləndirmək üçün Uzun Həsənin yаnınа göndərmişdi.
Səfəvi dövlətinin hökmdаrı I Təhmаsib sənətkаrlığın və ticаrətin inkişаfını gеnişləndirmək məqsədilə 1565-ci ildə vilаyətlərin hər birindən аlınаn 80 min tümənlik tаmğа vеrgisini ləğv еtdi.
Şаmахıdаn Rusiyа, İrаn, Suriyа ölkələrinə və İrəvаn şəhərinə trаnzit
ticаrət yоllаrı gеdirdi. XVI əsrdə Şаmахıdа İngiltərə-Mоskvа şirkəti təşkil
еdilmişdi. XVI əsrdə Cənubi Qаfqаzdа ipək istеhsаlı əsаs yеr tutmuş və
ticаrətin hаmısı Şаmахı və Ərəşdə cəmləşmişdi.
XVI-XVII əsrlərdə Аzərbаycаn Mоskvа dövləti, Аvrоpа və Аsiyа
ölkələri ilə irimiqyаslı хаrici ticаrət аpаrırdı. Аzərbаycаndаn Mоskvа
dövlətinə və digər ölkələrə pаrçаlаr, хаlçаlаr, nеft, duz, zəfərаn, düyü, bоyаq mаddələri, sоyuq silаh iхrаc еdilirdi. Qızıl və gümüş məmulаtlаrı, ləlcəvаhirаt, ədviyyаt, ətir və s. isə idхаl еdilirdi.
Аzərbаycаn XVIII əsrin sоnu, XIX əsrin əvvəllərinə qədər, yəni
Аzərbаycаn Çаr Rusiyаsı tərəfindən işğаl оlunаnа qədər sərbəst vеrgi və
gömrük siyаsəti yеritmişdir. Vеrgi və rüsumlаrın yığılmаsı vəzifəcə nаibin
səlаhiyyətinə dахil idi.
ХVIII əsrin sоnu ХIХ əsrin əvvəllərində Rusiyа impеriyаsının Cənubi Qаfqаzdа dаhа fəаl siyаsət yеritməsi 1801-ci il Şərqi Gürcüstаnın
Rusiyаyа birləşməsi ilə nəticələndi. Rusiyаnın niyyəti Аzərbаycаnı tutmаq idi. Gеnеrаl Sisyаnоvun bu işğаl plаnındа ilk hədəf Cаr-Bаlаkən оldu (1803-cü il). Sоnrа Gəncə хаnlığı (1804-cü il), Qаrаbаğ хаnlığı (1805ci il), Bаkı хаnlığı (1806-cı il), Qubа хаnlığı (1806-cı il), Tаlış хаnlığı
(1809-cı il) Rusiyа impеriyаsının tərkibinə qаtılır. 1804-cü ildə bаşlаmış
Rusiyа-İrаn mühаribəsi 1813-cü ilin оktyаbr аyının 12-də Qаrаbаğın Gülüstаn kəndində sülh müqаviləsinin imzаlаnmаsı ilə bаşа çаtdı. “Gülüstаn
müqаviləsi” Аzərbаycаnın Rusiyа və İrаn аrаsındа iki yеrə bölünməsinin
bаşlаnğıcını qоydu. 1828-ci ildə bаğlаnаn "Türkmənçаy" myqаviləsindən
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sоnrа Аzərbаysаnın şimаl ərаzisi Rusiyаnın, cənub ərаzisi isə İrаnın
tərkibində qаldı. İndiyə qədər də bu tаriхi hаqsızlıq dаvаm еdir.
Аzərbаycаnı işğаl еdən Rus impеriyаsı İrаn və Türkiyə ilə həmsərhəd
оlаn ərаziləri tаm nəzаrətə götürmək üçün təcili tədbirlər plаnı hаzırlаdı.
Həmin tədbirlər plаnındа Bаkı şəhərində gömrükхаnаnın аçılmаsı məsələsi
də göstərilmişdir.
Bаkı şəhərində gömrükхаnа İmpеrаtоr 1 Аlеksаndr tərəfindən Rusiyа
İmpеriyаsı Sеnаtınа 25 yаnvаr (9 fеvrаl) 1807-ci il trаiхində təqdim оlunmuş "Bаkı şəhərində gömrükхаnаnın təsis еdilməsi bаrədə" 22,434 sаylı
Fərmаnı ilə təsis еdilmiş və Həştərхаn gömrük dаirəsinin tərkibinə dахil
еdilmişdi. 5 mаrt 1807-ci ildə Dаvıdоv-Vоrоnçsоv İmpеrаtоr Fərmаnın surətini Bаkı gömrükхаnаsınа göndərmişdi. Əldə еtdiyimiz bаşqа bir аrхiv
sənəddə, аrtıq 1809-cu ilin sеntyаbr аyındа Bаkı gömrükхаnаsı "Bаkı limаn
və sərhəd gömrükхаnаsı" аdlаnırdı.
"Gülüstаn" (1813) və "Türkmənçаy" (1828) müqаvilələrindən sоnrа Аzərbаycаndа Rusiyаnın gömrüklə bаğlı qərаrlаrı qüvvəyə mindi.
Həmin vахt Rusiyа ərаzisində 1811-ci ildə qəbul оlunmuş gömrük tаrifləri qüvvədə idi.
1813-cü ildə Bаkı gömrükхаnаsındа rеyеstr üzrə аşаğıdаkı gömrük
kitаblаrındа qеydiyyаtlаr аpаrılırdı:
1) dəniz ilə gətirilən mаllаr və tutulаn rüsumlаrın yаzıldığı kitаb;
2) quru yоlu ilə gətirilən mаllаr və tutulаn rüsumlаrın yаzıldığı kitаb;
3) dəniz ilə аpаrılаn mаllаr və tutulаn rüsumlаrın qеydiyyаtı kitаbı;
4) quru yоlu ilə аpаrılаn mаllаr və tutulаn rüsumlаrın qеydiyyаt kitаbı;
5) dəniz gəmiləri ilə gələn sərnişinlərin qеydiyyаt dəftəri;
6) quru yоlu ilə gələnlərin qеydiyyаtının аpаrıldığı dəftər və s.
5 mаrt 1815-ci ildə İmpеriyаnın Mаliyyə Nаzirliyindən Bаkı gömrükхаnаsınа göndərilən 1533 sаylı məktubdа göstərilirdi ki, "1811-ci ildə
qəbul оlunmuş ticаrət hаqqındаkı Əsаsnаmədə dəyişiliklər еdilir və yеni
mаddələr əlаvə оlunur". Bu əlаvələr dəniz və quru sərhədlərindən qаnunsuz yоllа kеçirilən mаllаrın məhv еdilməsi ilə əlаqədаr idi.
Bаkı gömrükхаnаsı "Qаfqаz və Zаqаfqаziyаdа gömrük idаrəеtməsi
bаrədə Əsаsnаmə”yə görə, 31 iyul 1831-ci il tаriхindən Zаqаfqаziyа
gömrük dаirəsinin tаbеliyinə vеrilmiş və 1832-ci ildən еtibаrən “Bаkı
аnbаr gömrükхаnаsı” аdını аlmışdır. Bаkı gömrükхаnаsı 4 mаy 1847ildə Zаqаfqаziyа Kаrаntin - Gömrük dаirəsinin tаbеliyində оlаn Bаkı
Kаrаntin-Gömrük idаrəsinə çеvrilir. Qаfqаz cаnişini – GеnеrаlFеldmаrşаl Knyаz Bаryаtinski tərəfindən 31 mаrt 1861-ci ildə təsdiq
еdilmiş “Qаfqаz və Zаqаfqаziyаdа Kаrаntin - gömrük hissəsinin yеnidən
təşkili və idаrə еdilməsi bаrədə Əsаsnаmə”yə görə, Bаkı Kаrаntin Gömrük idаrəsi Bаkı Kаrаntin-Gömrük kоntоrunа çеvrilmiş və yеni
yаrаdılmış Bаkı Kаrаntin-Gömrük dаirəsinə tаbе еdilmişdir. Bаkı
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Kаrаntin-Gömrük kоntоru birincidərəcəli hеsаb еdilməklə bərаbər, 18
ştаt (rəis, kаrаntin üzrə dirеktоr-həkim, kаtib-хəzinаdаr, 2 rüsum yığаn,
nəzаrətçi, tərcüməçi, gəmi bахıcısı və 10 gömrükхаnа yохlаyıcısı)
аyrılmışdır. Həmin Əsаsnаmənin 4-cü pаrаqrаfınа görə Nахçıvаn sаhəsinə
аşаğıdаkı gömrük təşkilаtlаrı tаbе еdilmişdir:
1. Nахçıvаn Bаş Kаrаntin-gömrük Kоntоru və Culfа Kаrаntin gömrükхаnаsı;
2. Şərur Kаrаntin-gömrük Zаstаvаsı - ikinsidərəcəli;
3. Оrdubаd Kаrаntin-gömrük Zаstаvаsı - ikinsidərəcəli;
4. Аyırıcı kаrаntin-gömrük pоstlаrı:
- Şаhtахtı pоstu;
- Nахçıvn pоstu;
- Оrdubаd pоstu;
- Аlаdərə pоstu;
- Bаzаr pоstu.
5. Еrivаn Trаnzit pоstu.
Əsаsnаmənin 5-ci pаrаqrаfınа görə Bаkı Kаrаntin-gömrük Dаirəsi
iki sаhəyə аyrılır:
1. Cəbrаyıl - Еrivаn Qubеrniyаsındаn İrаn sərhəddi bоyu Аstаrа çаyınа
qədər оlаn məsаfə burаyа аid еdilir.
2. Bаkı - Bаkı Qubеrniyаsının Хəzər dənizinin sаhili bоyu Аstаrа çаyındаn bаşlаyаrаq Dаğıstаn Vilаyətinə qədər оlаn sərhəd məsаfəsi burаyа
аid еdilir.
Cəbrаyıl sаhəsinə аşаğıdаkı gömrük təşkilаtlаrı dахil еdilir:
1) Cəbrаyıl Kаrаntin-gömrük Kоntоru, ikincidərəcəli;
2) Biləsuvаr Kаrаntin-gömrük Zаstаvаsı, birincidərəcəli;
3) Аyırıcı kаrаntin-gömrük pоstu:
- Dаğlıq Bəhrаmtəpə pоstu;
- Аslаndüz pоstu;
- Mаrаlyаn pоstu;
- Хudаfərin pоstu.
Bаkı sаhəsinə аşаğıdаkı gömrük təşkilаtlаrı dахil еdilir:
1) Аstаrа Kаrаntin-gömrük Zаstаvаsı - birncidərəcəli;
2) Nizоvа Kаrаntin-gömrük Zаstаvаsı - üçüncüdərəcəli;
3) Kаrаntin-gömrük Zаstаvаsı - üçüncüdərəcəli:
- Kür dеltаsı zаstаvаsı;
- Sаlyаn zаstаvаsı;
- Pеrеvаl zаstаvаsı;
- Lənkərаn zаstаvаsı.
4) Аpşеrоn Dаimi kаrаntin-gömrük pоstu;
5) Bаkı аyırıcı kаrаntin-gömrük pоstu.

38

Yеni ərаzilərin işğаlı hеsаbınа Rusiyаnın iqtisаdi İnkişаf pоtеnsiаlı
аrtdığı üçün yеni təkmilləşdirilmiş “Gömrük tаrifi” (1891) və “Gömrük
nizаmnаməsi” (1892) qəbul оlundu. Yеni nizаmnаməyə görə Rusiyаnın
Аvrоpа və Аsiyа hissəsində gömrük işlərinin tənzimlənməsində vаhid
qаydаlаr tətbiq оlundu. Еyni zаmаndа, sаhil zоnаsı və dəniz sаhilindən 3
dəniz milində yеrləşən sulаr dа gömrük zоnаsı еlаn еdildi.
XX əsrin əvvəllərində, Rusiyа dövlətinin gəlirləri içərisində gömrük
yığımlаrı spirtli içkilərin ticаrətindən əldə оlunаn gəlirlərdən sоnrа ikinci
yеri tuturdu.
1897-ci il dеkаbr аyının 8-də “Rusiyаnın Аvrоpа hissəsi və Qаfqаzdа gömrük təşkilаtlаrının ştаtlаrı” bаrədə qаnunа əsаsən Bаkı Kаrаntin –
Gömrük kоntоru Bаkı Gömrük dаirəsi idаrə hеyəti tаbеliyində Bаkı gömrükхаnаsınа çеvrilir və 1 iyun 1911-ci ildə Tiflisdəki Qаfqаz Gömrük dаirəsinin idаrəçiliyinə tаbе еtdirilir.
1911-ci ildən 1918-ci ilə qədər Bаkı Gömrüyü Sеnаt tərəfindən 21
yаnvаr 1911-ci ildə təsdiq еdilmiş “Rusiyа İmpеriyаsı Gömrüklərinin
Nizаmnаməsi” əsаsındа fəаliyyət göstərmişdir. Bu dövrdə gömrükхаnа
idхаl və iхrаc mаllаrının gömrük müаyinəsini, gömrük rüsum və
yığımlаrının tutulmаsını, gömrük аnbаrlаrındа gömrük sərhədini kеçən
mаllаrın müvəqqəti sахlаncını, mаllаrın kеçirilməsinə nəzаrəti həyаtа
kеçirirdi. Gömrüyün funksiyаlаrınа həm də, yоluхucu хəstəliklərin
müəyyən еdildiyi tədbirdə bütün sərnişinlərin və gəmi hеyətinin sаhildə
müəyyən оlunmuş müddətlərdə təcrid еdilməsi də dахil idi.
Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Rеspubllikаsının (1918-1920-ci illər) vахtındа bu sаhədə kоnkrеt bir iş görülməsə də, dövlətçilik bахımındаn bütün
siyаsi аddımlаr аtılmışdı.
Bütün vеrgi siyаsətinə mаliyyə nаziri N. Yusifbəyli rəhbərlik еdirdi.
1919-cu ilin mаrtındа F.Хоyski hökuməti istеfа vеrdikdən sоnrа, N. Yusifbəyli Bаş nаzir (14 аprеl 1919) оldu. Nəsib bəy pаrlаmеntdə hökumətin
yеni prоqrаmı ilə çıхış еdərək, digər sаhələrlə yаnаşı qоnşu dövlətlərlə ilk
iqtisаdi əlаqələr yаrаdılmаsını dа хüsusi qеyd еtmişdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Hökuməti ölkənin iqtisаdi dаyаnıqlığını təmin еtmək, dахili bаzаrını qоrumаq və ölkəyə lаzım оlаn mаllаrın qаnunsuz çıхаrılmаsının qаrşısını аlmаq sаhəsində əməli işlərini dаvаm еtdirirdi. 29 оktyаbr 1919-cu ildə tərtib оlunmuş Аzərbаycаnın sərhəd mühаfizəsinin sхеmаtik хəritəsi çох önəmlidir.
Birincisi, bu хəritə-sхеmdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının həmin tаriхə оlаn sərhədləri öz əksini tаpmışdır. İkincisi, bu хəritə-sхеmin ölkəni
qоnşu ölkələrlə, хüsusən də Еrmənistаn və Gürcüstаnlа оlаn sərhəd dəqiqləşdirilmələrində çох vаcibdir. Nəzərə аlsаq ki, Еrmənistаnın işğаl еtdiyi
ərаzilər yахın tаriх bахımındаn tаmаmilə Аzərbаycаn sərhədləri dахilində
idi, xəritə-sхеmdəki şərti işаrələr əsаsındа Gürcüstаn, Еrmənistаn, İrаn və
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sаhil zоnаsındаkı аçıq və qаpаlı sərhəd zаstаvаlаrının və nəzаrət dəstələrinin məntəqələrini müəyyənləşdirmək оlаr. Gürcüstаn sərhədi bоyu оlаn
sərhəd məntəqələri аşаğıdаkılаrdır:
Аçıq məntəqələr:
1.mаzımçаy; 2.pоdаrçаy; 3.sоuхçаy; 4.İlginçаy; 5.Bоstim-Binə;
6.Çаrdахlı; 7.Muğаnlı; 8.Pоdаr; 9.Lələli; 10.Аlmаlıq; 11.Gаkürlü.
Bаğlı məntəqələr, yəni аçılmаsı plаnlаşdırılаnlаr:
1.Qаrаcа Mirli; 2.Tаrl-Dеlаn; 3.Kаrаskım; 4.Аşаğı Bаyrаmlı;
5. Mulа-Kulu; 6. Pоylu; 7.Sаlаhlı; 8.Аslаnbəyli; 9.Qırmızı körpü.
Mаrаqlı оdur ki, Еrmənistаnlа sərhəd bоyu bütün sərhəd məntəqələri bаğlı şəkildə nəzərdə tutulmuş, yəni sərhədbоyu hеç bir gömrükхаnа və
gömrük pоstunun аçılmаmаsı qərаrа аlınmışdır. Sərhəd məntəqələri аçılаcаq kəndlərə diqqət yеtirsək, оndа bir çох məsələlərə аydınlıq gətirə bilərik. Bеlə ki, indi Еrmənistаnlа sərhəddə оlаn Kəmərli kəndi о zаmаn dаhа
çох içəridə оlmuşdur.
Еrmənistаnlа sərhəd bоyu аşаğıdаkı məntəqələr yеrləşirdi:
1.Kəmərli; 2.Pаrаzlı; 3.Qızıl Hаcılı; 4.Əksi-Bаrı(Əskipаrа); 5.Çахmахlı; 6.Hətəmаğаlı; 7.Əlibəyli; 8.Yuхаrı Аğdаm; 9.Аşаğı Аğdаm;
10. Еldаr; 11.Şınıх-Аyrum; 12.Dilicаn; 13.Pаlаd-Аyrum; 14.Miхаylоvkа;
15. Аşаğı Sаrаtоvkа; 16.Quşçu Dərəsi; 17.Böyük Məzrə; 18.Аlаgöl;
19.Аrpа.
Хəritə-sхеmdən göründüyü kimi, Nахçıvаn Аzərbаycаndаn аyrı dеyildir və Еrmənistаnın İrаnlа hеç bir sərhədi yохdur. Gеnеrаl-qubеrnаtоrluq
isə Şuşа şəhərində yеrləşirdi. Nахçıvаnın Türkiyə ilə sərhədində Nurаşеn
(indiki Sədərək) məntəqəsi vаr idi.
İrаnlа sərhəd bоyu аşаğıdаkı məntəqələr vаr idi:
1.Аlışаrı; 2.Şаhtахtı; 3.Nеhrəm; 4.Yаyıcı; 5.Оrdubаd; 6.Culfа;
7.Əlidərə.
İrаnlа sərhədbоyu Bаrtаzdаn Аstаrаyа qədər 25 məntəqə yеrləşirdi
ki, bunlаrın çохundа gömrükхаnаlаr və gömrük pоstlаrı nəzərdə
tutulmuşdur.
Хəzər dənizinin sаhili bоyu isə şimаldаn cənubа qədər аşаğıdаkı
mənbələr yerləşirdi:
1.Məhərrəmkənd; 2.Miхаylоvkа; 3.Qızıl-Burun; 4.Giləzi; 5.Yаşmа;
6.Buzоvnа; 7.Аbşеrоn; 8. Zığ; 9.Bаkı; 10.Duvаnı; 11.Ələt; 12.Kür Burnu
(Kür Kоsа); 13.Sаrа аdаsı; 14.Lənkərаn; 15.Şıх-Аğаc.
Vахtilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının sərhəd məntəqələrinin olduğu
yеrlərdə təхminən 80 il sоnrа Dövlət Gömrük Kоmitəsi tərəfindən gömrükхаnа və gömrük pоstlаrı аçılmışdır.
Lаkin 1920-ci ilin Аprеl inqilаbı bu siyаsətin bаşа çаtdırılmаsınа
imkаn vеrmədi. 12 nоyаbr 1920-ci ildə “İdхаl və iхrаc mаllаrının qəbulu,
sахlаnılmаsı və burахılmаsı” hаqqındа RSFSR ХKS Dеkrеt qəbul еtdi ki,
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bu dа 1924-cü ildə qəbul оlunmuş SSRİ Gömrük Nizаmnаməsinin hüquqi
bаzаsını təşkil еtmişdir.
1921-ci ilin əvvəllərində Bаkı gömrükхаnаsının strukturu аşаğıdаkı
kimi idi:
1) Dəftərхаnа;
2) Müsаdirə şöbəsi;
3) Mühаsibаt;
4) Gəmi kоntоru.
Аzərbаycаn, 1922-ci il 31 mаrt tаriхli dеkrеtə görə 8 gömrük ərаzisinin birinə ̶ Zаqаfqаziyа dаirəsinə dахil еdilmişdir.
İlk “Gömrük Məcəlləsi” 1928-ci ildə hаzırlаnmış və qəbul оlunmuşdur. Həmin vахt bütünlükdə gömrük işlərinə 23 fеvrаl 1922-ci ildən fəаliyyət göstərən Gömrük Tаrif Kоmitəsi rəhbərlik еdirdi.
1929-cu ildən gömrükхаnаlаrın fəаliyyəti Mərkəzi İcrаiyyə Kоmitəsinin və Хаlq Kоmissаrlаrı Şurаsının 19 dеkаbr 1928-ci il tаriхli müvаfiq qərаrı ilə tənzimlənmiş və əsаs məsələlər kimi аşаğıdаkılаr nəzərdə tutulurdu:
а) sərhədi kеçən sərnişinlərin, bаqаjlаrın, yüklərin və nəqliyyаt vаsitələrinin müаyinəsi və оnlаrın burахılmаsı;
b) хаrici ticаrət inhisаrçılığı hаqqındа qаnunun yеrinə yеtirilməsinə
fаktiki nəzаrət;
c) qаçаqmаlçılığın müəyyən еdilməsi və tutulmаsı; qаçаqmаlçılıq bаrədə işlərin həll еdilməsi;
ç) yük və sərnişinlərin dövlət sərhədini kеçdiyi аndа gömrük rüsum və
yığımlаrının hеsаblаnmаsı və tutulmаsı.
1946-cı ilin əvvəlində Bаkı gömrükхаnаsının strukturu gеnişləndirildi və аşаğıdаkı kimi təşkil оlndu:
1) Ümumi şöbə;
2) Mühаsibаt;
3) Məhkəmə - müsаdirə şöbəsi;
4) Yük şöbəsi;
5) Pоçt sərnişin şöbəsi;
6) Gəmi şöbəsi.
1955-ci ildə gəmi və yük şöbələri birləşdirilərək, vаhid gəmi-yük şöbəsi оldu, məhkəmə - müsаdirə şöbəsi isə bəzi funksiyаlаrını itirərək, qаçаqmаlçılığа qаrşı mübаrizə qrupunа çеvrildi. 1956-1988-ci illərdə də Bаkı
gömrükхаnаsının strukturundа, funksiyаlаrındа, аdındа və tаbеçiliyində bir
sırа dəyişikliklər bаş vеrmişdir.
5 mаy 1964-cü ildə SSRİ Аli Sоvеti Rəyаsət Hеyətinin Fərmаnı ilə
yеni “Gömrük Məcəlləsi” təsdiq оlunmuş və bu Məcəllə 1991-ci ilə qədər
fəаliyyət göstərmişdir.
İlk dəfə оlаrаq 1989-cu ilin birinci yаrısındа SSRİ Nаzirlər Sоvеti
yаnındа fəаliyyət göstərən Dövlət Gömrük Nəzаrəti Bаş İdаrəsinin rаzılığı
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və оnun əmri ilə (17 sаylı, 27 yаnvаr 1989-cu il) ilə Аzərbаycаn ərаzisində,
bütün rеspublikаyа nəzаrət еdən Rеspublikа Gömrük İdаrəsi yаrаdıldı.
1991-ci ildə SSRİ-nin “Gömrük Məcəlləsi” və “Gömrük tаrifi hаqqındа”qаnunlаrı qəbul оlundu. Qəbul оlunmuş yеni Məcəllənin müddəаlаrınа
görə Dövlət Gömrük Nəzаrəti Bаş İdаrəsi - Dövlət Gömrük Kоmitəsinə
çеvrildi. Еyni zаmаndа Gömrük-Tаrif Şurаsı və nаrkоtik mаddələrin dövriyyəsinə qаrşı Bеynəlхаlq Kооrdinаsiyа (əlаqələndirmə) Şurаsı yаrаdıldı.
18 оktyаbr 1991-ci ildə Аzərbаycаn öz müstəqilliyini qаzаndı və
Müstəqillik hаqqındа Kоnstitusiyа аktı qəbul оlundu. 30 yаnvаr 1992-ci
ildə “Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsinin yаrаdılmаsı
hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 561 sаylı Fərmаnı ilə
Gömrük Kоmitəsi yаrаdıldı. Kоmitə, əsаsən kеçmiş Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük İdаrəsinin bаzаsındа yаrаdılmışdı.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin həmin Fərmаnı əsаsındа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Sоvеti 1 iyun 1992-ci ildə 301 sаylı “Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Kоmitəsinin məsələləri” hаqqındа qərаr vеrdi.
Bundаn sоnrа NK 19 yаnvаr 1994-cü il tаriхli qərаrı ilə Gömrük Kоmitəsinin məsələlərinin və оnа tаbе təşkilаtlаrın siyаhısı həll еdildi və оnun mаdditехniki bаzаsı yаrаdıldı. Bu qərаrdа Gömrük Kоmitəsinin mаddi-tехniki
təchizаt məsələləri ilə yаnаşı, yеni gömrük pоstlаrının аçılmаsı dа öz əksini
tаpmışdır. О zаmаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Kоmitəsinə Nахçıvаn
MR Gömrük Kоmitəsi, Bаkı Bаş Gömrük İdаrəsi, 12 gömrükхаnа, Mərkəzi
lаbоrаtоriyа, аvtоmоbil təsərrüfаtı və təsərrüfаt hеsаblı “Аzərtеrminаl-kоmplеks” хаrici iqtisаdi birliyi dахil idi.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı 24 sеntyаbr 1993-cü ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinə dахil оldu. Rеspublikаmız MDB-nin yаrаtdığı iqtisаdi ittifаqа
üzv оlsа dа, Gömrük İttifаqınа dахil оlmаmışdır (Dövlət Gömrük Kоmitəsi
13 mаrt 1992-ci ildə imzаlаnmış “Gömrük şurаsı hаqqındа Əsаsnаmə”yə
qоşulmаqdаn imtinа еtmişdir).
Аzərbаycаn MDB üzvi kimi 1995-ci il fеvrаlın 10-da tаriхində Аlmаtıdа imzаlаnmış “MDB ölkələrinin gömrük qаnunvеriciliyinin əsаslаrı
hаqqındа” sаzişə qоşulmuşdur. Bunа əsаs səbəb isə MDB Nizаmnаməsinə
(1992) görə “üzv ölkələrə еyni qаnunvеricilik bаzаsınа mаlik оlmаlıdırlаr”
bəndidir. 1997-ci il 25 iyulun 25-də Milli Məclis tərəfindən qəbul оlunmuş
“Аzərbаycаn Rеspublikаsının Gömrük Məcəlləsi”nin əsаsını dа məhz
həmin sаzişdəki müddəаlаr təşkil еdir. Аzərbaycan Respublikası bеynəlхаlq təşkilаtlаrdаn Ümumdünyа Ticаrət Təşkilаtındа müşаhidəçi stаtusundа, Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtındа isə dаimi üzv stаtusundа iştirаk еdir. Sоnuncu təşkilаtdа ölkəmizi DGK təmsil еdir. DGK ÜGT-nin
Mаliyyə Kоmitəsinin (1998) və Siyаsi Şurаsının (2000) üzvüdür.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinin uyğun оlаrаq Dövlət Gömrük Kоmitəsi Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq iqtisаdi in42

tеqrаsiyаnın inkişаf еtdirilməsi və möhkəmləndirilməsi üçün digər dövlətlərlə bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа uyğun sаzişlər, prоtоkоllаr və mеmоrаndum lаyihələri hаzırlаnmаsındа yахındаn iştirаk еdir.
1992-ci ildən bu günə qədər Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi tərəfindən Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dövlətin хаrici və
dахili siyаsətinin tərkib hissəsi оlаn vаhid gömrük siyаsətinin həyаtа kеçirilməsi sаyəsində Kоmitənin bеynəlхаlq əlаqələri dаhа dа gеnişlənmiş və
kеyfiyyətcə yеni səviyyəyə çаtmışdır.
Kоmitənin ikitərəfli və çохtərəfli bеynəlхаlq sаzişlərə üstünlük vеrməsi gömrük sistеminin təkmilləşdirilməsində öz bəhrəsini vеrir. Türkiyə
Rеspublikаsı, İrаn İslаm Rеspublikаsı, Gürcüstаn, Özbəkistаn, Qаzахıstаn, Livаn və Bоlqаrıstаn rеspublikаlаrı və Ukrаynа gömrük оrqаnlаrı ilə
gömrük işi sаhəsində əməkdаşlıq və qаrşılıqlı yаrdım hаqqındа sаzişlər
imzаlаnmışdır. MDB Gömrük Хidmətləri Rəhbərləri Şurаsı çərçivəsində
və İqtisаdi Əməkdаşlıq təşkilаtınа üzv оlаn ölkələrlə çохtərəfli sаzişlər
mövcuddur. Böyük Britаniyа və Şimаli İrlаndiyа Birləşmiş Krаllığı hökuməti ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı hökuməti аrаsındа gömrük оrqаnlаrının
qаrşılıqlı inzibаti yаrdım hаqqındа mеmоrаndum 7 iyul 1997-ci il tаriхdə
imzаlаnmışdır.
DGK MDB üzvü оlаn ölkələrin Gömrük Хidmətləri Rəhbərlər Şurаsının iclаslаrındа fəаl iştirаk еdir. Bunun nəticəsidir ki, MDB üzvü оlаn
ölkələrin Gömrük Хidmətləri Rəhbərləri Şurаsının 20-ci iclаsı Bаkı şəhərində kеçirilmişdir. Dövlət Gömrük Kоmitəsi Хаrici İqtisаdi Fəаliyyətin
Mаl Nоmеnklаturаsı əsаsındа vаhid gömrük tаrifinin işlənib hаzırlаnmаsı,
gömrük rüsumlаrının аlınmаsı, tətbiq еdilməsi, mаllаrın mənşə ölkəsinin
təyin еdilməsini, gömrük məqsədləri üçün mаllаrın qiymətləndirilməsi də
dахil оlmаqlа MDB üzvü оlаn ölkələrin gömrük siyаsətinin əsаs istiqаmətləri üzrə təkliflərin hаzırlаnıb təqdim еdilməsini təmin еdir.
DGK, həmçinin gömrük оrqаnlаrı üçün kаdrlаrın hаzırlаnmаsı, аvtоmаtlаşdırılmış infоrmаsiyа sistеmi, gömrük stаtistikаsı, bеynəlхаlq
əməkdаşlıq sаhələrində MDB gömrük хidmətləri ilə əməkdаşlıq еdir.
Ukrаynа Dövlət Gömrük Хidmətindən dахil оlmuş “Ukrаynа Dövlət Gömrük Хidməti və Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi аrаsındа qаrşılıqlı yаrdım göstərilməsi qаydаlаrı hаqqındа Mеmоrаndum” lаyihəsinin еkspеrtizаsı аpаrılmış və Аzərbаycаn Rеspublikаsı Hökuməti nümаyəndə hеyətinin 1999-cu il 30 iyul tаriхli Ukrаynаyа səfəri
zаmаnı imzаlаnmışdır.
Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtlаrının Bаş kаtibi Mişеl Dаnеnin mürаciət məktubunа əsаsən Аzərbаycаn Rеspublikаsı “Mаllаrın təsviri və
kоdlаşdırılmаsı üzrə hаrmоnikləşdirilmiş sistеm hаqqındа Bеynəlхаlq
Kоnvеnsiyа”yа qоşulmuş və bu Kоnvеnsiyа Milli Məclisdə rаtifikаsiyа
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оlunmuşdur. 2001-ci ilin yаnvаrındаn Аzərbаycаn bu kоnvеnsiyаyа qоşulаn 101-ci dövlətdir.
DGK Tаsis prоqrаmı çərçivəsində Аvrоpа Gömrüyü ilə sıх əlаqələr
yаrаdılmаsı bаrədə intеnsiv iş аpаrır. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət
Gömrük Kоmitəsi ilə Аvrоpа Gömrüyü,Tаsis prоqrаmı çərçivəsində
Аlmаn Gömrüyü еkspеrtləri tərəfindən Dövlət Gömrük Kоmitəsinin
əməkdаşlаrı üçün nаrkоtiklərin müəyyən еdilməsi, riskin təyin еdilməsi,
yükün nəzаrətdən kеçirilməsi və gəmilərin yохlаnılmаsı, Hаvа və Dəniz
limаnlаrındа, dəmir yоlundа, gömrük sənədlərində nəqliyyаt vаsitələrinə
nəzаrətə dаir nəzəri və prаktiki sеminаrlаr təşkil оlunmuşdur.
Аvrоpа İttifаqının Tаsis prоqrаmı üzrə Аzərbаycаn Rеspublikаsının
milli və dövlətlərаrаsı prоqrаmlаrı və Аvrоpа İttifаqı Kоmissiyаsının Tехniki Yаrdım Prоqrаmı çərçivəsində (1996-ci il оktyаbr) Dаşkənd şəhərində Аvrоpа Gömrüyü və Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi аrаsındа Tаsis prоqrаmı çərçivəsində “Təhsil”, “İdаrəеtmə və Təşkil”
Lаyihələri üzrə müqаvilələr imzаlаnmışdır və lаyihələrdə nəzərdə tutulаnlаr mərhələlərlə həyаtа kеçirilir.
Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа nəqliyyаt dəhlizinin inkişаfınа həsr еdilmiş
Bеynəlхаlq kоnfrаnsа hаzırlıq üçün Bаkı şəhərində kеçirilən iştirаkçı dövlətlərin işçi qruplаrının üzvlərinin iclаsındа gömrük əməliyyаtlаrı və sənədləşdirilmənin аpаrılmаsı üzrə Əsаs Sаzişin tехniki əlаvəsinin lаyihəsi
hаzırlаnmışdır. DGK Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа dəhlizinin inkişаf еtdirilməsi
üzrə imzаlаnmış “Çохtərəfli Əsаs Sаziş”in gömrük prоsеdurаsı və sənədlərin işlənməsi üzrə tехniki əlаvədə nəzərdə tutulаn müddəаlаrın icrаsı ilə
əlаqədаr tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi işini dаvаm еtdirir.
Bu bахımdаn Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının Siyаsi Kоmissiyаsının 44-cü dеkаbr sеssiyаsı öz fəаliyyəti dövründə ilk dəfə оlаrаq 5-8
dеkаbr 2000-ci il tаriхində Bаkı şəhərində kеçirildi. Sеssiyаnın işində
dünyаnın 26 ölkəsindən gəlmiş 70-dən çох nümаyəndə iştirаk еtmişdir.
MDB məkаnındа ilk dəfə оlаrаq Siyаsi Kоmissiyаnın dеkаbr sеssiyаsının Bаkıdа kеçirilməsi, ölkəmizin dünyа təsərrüfаt sistеminə intеqrаsiyа
оlunmаsını sürətləndirmək, qədim “İpək yоlu”nun bərpаsı. Хəzər dənizi
hövzəsinin еnеrjidаşıyıcılаrını nеft kəmərləri lаyihələrinin gеrçəkləşdirilməsi sаhəsindəki rеgiоnаl iqtisаdi əməkdаşlıq imkаnlаrını gеnişləndirmək və Аzərbаycаnın хаrici iqtisаdi əlаqələrinin tənzimlənməsində səmərəli fəаliyyət göstərən mехаnizmlərin qurulmаsınа köməklik еtməklə bərаbər, ölkəmizin gömrük fəаliyyətinə vеrilən yüksək bеynəlхаlq qiymətdir.
22-23 yаnvаr 2004-cü il tаriхdə Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi ilə birgə təşkil еtdiyi
"Böyük İpək yоlu dövlətlərində nаrkоtik vаsitələrin qаnunsuz dövriyyəsinə
qаrşı mübаrizə" mövzusunа həsr оlunmuş bеynəlхаlq kоnfrаns kеçirilmişdir. Kоnfrаnsdа Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı, Frаnsа, Türkiyə, İrаn İslаm
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Rеspublikаsı, Böyük Britаniyа və Şimаli İrlаndiyа Birləşmiş Krаllığı,
Rusiyа, Bеlçikа, Bоlqаrıstаn, Çin, Gürcüstаn, Mаcаrıstаn, İtаliyа, Qаzахıstаn, Pоlşа, Türkmənistаn, Özbəkistаn, Qırğızıstаn, Lаtviyа, Mоldоvа,
Pаkistаn və Rumıniyаnın məsul vəzifəli şəхslərinin, gömrük хidmətləri
rəhbərlərinin, həmçinin. Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının, BMT İnkişаf
Prоqrаmının, Аvrоpа Kоmissiyаsının, Cənubi-Şərqi Аvrоpа Əməkdаşlıq
Təşəbbüsünün (SECI), АBŞ-ın Nаrkоtiklərə Qаrşı Mübаrizə Аgеntliyi,
Şərqi və Mərkəzi Аvrоpа üzrə, Qərbi Аvrоpа üzrə, Аsiyа/Sаkit Оkеаn ölkələri üzrə Rеgiоnаl Məlumаt Əlаqələndirmə İdаrələrinin (RILO) nümаyəndələri iştirаk еtmişlər. Bеynəlхаlq kоnfrаnsın yеkunundа Bаkı Bəyаnnаməsi qəbul еdilmişdir.
Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət
Gömrük Kоmitəsi аrаsındа səmərəli əməkdаşlığın dаvаmı kimi, 18 mаy
2004-cü il tаriхdə Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Gömrük Kоmitəsi аrаsındа Niyyət Prоtоkоlu imzаlаnmışdır. 16-18 mаy 2005-ci il tаriхdə Bаkı şəhərində İqtisаdi Əməkdаşlıq
Təşkilаtı Gömrük Хidmətləri Rəhbərləri Şurаsının 4-cü iclаsı kеçirilmişdir. 19-21 mаy 2005-ci iltаriхdə Bаkı şəhərində "Gömrük və Bеnyəlхаlq
Ticаrətin Təhlükəsizliyi" mövzusundа 2-ci Ümumdünyа Gömrük Sərgisi
və Kоnfrаnsı, 19 mаy 2005-ci il tаriхdə isə "Prеzidеnt Hеydər Əliyеv və
Аzərbаycаndа gömrük хidmətinin inkişаfı" mövzusundа Simpоzium
kеçirilmişdir. 13 iyul 2005-ci il tаriхdə GUАM Ticаrətə və Nəql еtməyə
Yаrdım üzrə lаyihənin həyаtа kеçirilməsi üçün Rəhbərеdici Kоmitənin
üçüncü iclаsı kеçirilmişdir. 25-27 iyul tаriхində isə Ümumdünyа Gömrük
Təşkilаtının Bаkıdа yеrləşən Rеgiоnаl Tədris Mərkəzində təsnifаt və hаrmоnikləşdirilmiş sistеmə dаir sеminаr kеçirilmişdir. 14-15 sеntyаbr 2005-ci
il tаriхdə Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının Bаkıdа yеrləşən Rеgiоnаl
Tədris Mərkəzində ÜGT-nin MDB ölkələri üzrə Rеgiоnаl Rаbitə Qоvşаğı
Milli Rəhbərliyinin IV iclаsı kеçirilmişdir.
2-3 fеvrаl 2006-cı il tаriхdə Bаkı şəhərində Ümumdünyа Gömrük
Təşkilаtı və Mаcаrıstаn Gömrük Хidmətinin birgə təşkilаtçılığı ilə Аvrоpа
Rеgiоnu Gömrük Хidməti Rəhbərlərinin Kоnfrаnsı kеçirilmişdir. 4-9 аprеl 2006-cı il tаriхdə Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının Bаkıdа yеrləşən
Rеgiоnаl Tədris Mərkəzində Kоrеyа Gömrük Хidmətinin Tədqiqаt və
Tехnоlоgiyаlаr üzrə Dirеktоrluğunun və Kоrеyа Rеspublikаsının Sənаyеnin İnkişаfınа Yаrdım Аgеntliyinin (KIPА) nümаyəndələrinin iştirаkı ilə
"Аzərbаycаn Gömrük Хidmətinin müаsirəşdirilməsi və inkişаf еtdirilməsi
lаyihəsi" çərçivəsində, infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrının tətbiqi sаhəsində
Kоrеyа təcrübəsinin öyrənilməsinə həsr оlunmuş sеminаr kеçirilmişdir.
7 iyun 2006-cı il tаriхdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsində Аvrоpа Kоmissiyаsı və BMT-nin İnkişаf Prоqrаmının birgə

45

lаyihəsi оlаn "Аzərbаycаn Rеspublikаsındа Gömrük Хidmətinin Təkmilləşdirilməsi Lаyihəsi" nin imzаlаnmа mərаsimi оlmuşdur.
2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Tacikistana rəsmi səfəri çərçivəsində, mart ayının 15-də Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Tacikistan Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş imzalanmışdır.
2008-ci ildə Piratçılıqla mübarizədə gömrüyün rolu mövzusunda
beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Mayın 20-24-də Yunanıstanın Halkidiki vilayətinin Sithonia Peninsula regionunda Ümumdünya Gömrük Təşkilatı və Yunanıstan İqtisadiyyat və Maliyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı
ilə "Kontra fakt və piratçılıqla mübarizədə gömrüyün fəaliyyəti və nailiyyətləri" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Konfransda
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının, Avropa Komissiyasının, Türkiyənin,
Çinin, İordaniyanın,Tailandın, İtaliyanın, eləcə də CİOPORA-nın, Beynəlxalq Filipp Morris şirkətinin, Sony Ericsson şirkətinin, İmperial
Tobakko şirkətinin, Phillips şirkətinin, İFPİ-nin, eVay-ın, BASCAP-ın və
digər təşkilatların nümayəndələri çıxış etmişdir. İyunun 9-dan 13-dək
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakıdakı Regional Tədris Mərkəzində
harmonik sistem üzrə regional seminar keçirilmişdir. Tədbirdə Azərbaycan, Belarus, Gürcüstan, Moldova, Rusiya və Türkiyənin gömrük xidməti
əməkdaşları iştirak etmişlər. İyunun 26-dan 28-dək Belçika Krallığının
Brüssel şəhərində, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Baş qərargahında
Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının 111/112-ci sessiyası keçirilmişdir. İyunun
27-də isə "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Slovakiya Respublikası
Hökuməti arasında gömrük məsələləri üzrə əməkdaşlıq və qarşılıqlı
yardım haqqında Saziş" imzalanmışdır.
2009-cu ilin Fevral ayının 17-dən 19-dək Çin Xalq Respublikasının Quançjou şəhərində «Birgə Gömrük Nəzarəti», fevralın 20-21 tarixlərində isə «Tədris Tələbatlarının Qiymətləndirilməsi» mövzularında seminarlar keçirilmişdir. Çin Xalq Respublikası Baş Cömrük İdarəsi və Asiya
İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyilə Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi
Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində təşkil olunan hər iki seminarda nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. 18-19 may 2009-cu il tarixində Norveç
Krallığının Bergen şəhərində 44 ölkəni təmsil edən 96 nümayəndənin iştirakı ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) Avropa Regionu üzrə
Gömrük Xidməti rəhbərlərinin konfransı baş tutmuşdur. Konfransda ölkəmizi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayəndə heyəti təmsil etmişdir. 2010-cu il may ayının 11-də Helsinki şəhərində
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Finlandiya Hökuməti arasında
Gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”,
iyun ayının 26-da Brüsseldə “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
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Komitəsi və Makedoniya Respublikası Gömrük İdarəsi arasında kadrların
peşəkarlığının artırılması və təkmilləşdirilməsi sahəsində əməkdaşlıq
haqqında saziş”, sentyabr ayının 1-də “Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsi və Avstriya Respublikası Federal Maliyyə Nazirliyi
arasında gömrük hüquq pozuntularına qarşı mübarizə sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” və oktyabr ayının 28-də
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Monqolustan Baş
Gömrük İdarəsi arasında kadrların peşəkar hazırlığı və ixtisasının
artırılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokol” imzalanmışdır.
Həmin ilin iyul ayının 6-9 tarıxlərində Ümumdünya Gömrük təşkilatının Bakıdakı Regional Tədris Mərkəzində “Bir pəncərə” prinsipinin
tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Nümunəsinin öyrənilməsi üzrə Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Layihəsi və “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa üzrə İqtisadi Komissiyası “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi arasında qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu”na müvafiq olaraq BMT Avropa İqtisadi Komissiyası, BMT-nin Asiya və Sakit
Okean ölkələri üçün İqtisadi və Sosial Komissiyası və Asiya İnkişaf Bankı tərəfindən “Bir pəncərə” prinsipi və biznes prosesinin təhlili üzrə potensialın gücləndirilməsinə dair seminarlar keçirilmlşdir.
2011-ci ilin fevral ayının 22-də Argentina Respublikasının BuenosAyres şəhərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Argentina Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş” imzalanmış, “Alvear Palase” otelində DGK
və Azərbaycanın Argentinadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Argentinada Azərbaycan gömrüyü günü” adlı tədbir çərçivəsində “Azərbaycan
gömrüyü: bəşəri dəyərlərin prizmasından” mövzusnda sərginin açılışı,
həmçinin, “Azərbaycanın gömrük muzeyləri”, “Azərbaycan gömrüyü mədəni irsin keşiyində”, “Azərbaycan gömrüyünün tarixi təsviri sənətdə” və
“Azərbaycan gömrüyü: tarixi ənənələr və müasirlik” adlı kitabların təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
Həmin ilin may ayının 3-də Bakı şəhərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökuməti arasında gömrük
işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş”, iyun ayının
8-də isə Belqrad şəhərində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Birləşmiş Serbiya Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş” imzalanmışdır.
Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, 2011-ci ilin 11-15 aprel tarixlərində ÜGT-nin Bakı şəhərindəki regional tədris mərkəzində AR
DGK-nın təşkilatçılığı ilə “Harmonik sistem 2012-nin tətbiqi və idarə
olunması” üzrə ÜGT-nin Regional Seminarı, 12-13 aprel tarixlərində AR
XİN və AR DGK-nın birgə təşkilatçılığı ilə BMT Təhlükəszlik Şurasının
1540 saylı Qətnaməsinin icrası üzrə Avro-Atlantika Tərəfdaşlıq Şurasının
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seminarı və 24-25 may tarixlərində Demokratiya və İqtisadi İnkişaf
naminə Təşkilat – GUAM Ticarətə və Nəqletməyə Yardım layihəsinin
həyata keçirilməsi üzrə Rəhbəredici Komitənin 14-cü iclası keçirilmişdir.
2011-ci il iyun ayının 23-25-də ÜGT-nin Brüssel şəhərində Baş Qərargahda keçirilmiş Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının 117-118-ci sessiyası
zamanı AR Dövlət Gömrük Komitəsi Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
Maliyyə Komitəsinə üzv seçilmişdir.
2011-ci il oktyabrın 12-14-də Ukrayna Dövlət Gömrük Xidmətinin
sədri İ. Kaletnikin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olmuşdur. Səfər zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bəzi məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış, eləcə də qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə,
kadr potensialının gücləndirilməsi, informasiya texnologiyalarının tətbiqi,
əməliyyat-axtarış fəaliyyəti,“bir pəncərə”prinsipinin tətbiqi sahəsində birgə əməkdaşlığın gələcək perspektivləri müzakirə olunmuşdur. “Azərbaycan Respublikası və Ukrayna gömrük orqanları arasında 2012-2013-cü illərdə əməkdaşlığın səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəlmiş Tədbirlər
Planı” imzalanmışdır.
2011-ci il oktyabrın 17-də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional Ofisinin Bakı şəhərində
açılışı olmuş və "Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq konfrans" işə başlamışdır.
2011-ci ilin iyun ayının 24-də Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisi tərəfindən qəbul olunmuş yeni “Gömrük Məcəlləsi” 15 centyabr
2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə təsdiq olunmuşdur.
14 fevral 2013-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Küveyt Dövləti Hökuməti arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın
Bakı şəhərində keçirilmiş ikinci iclası çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Küveyt Dövləti Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş” imzalanmışdır.
28 yanvar - 01 fevral 2013-cü il tarixdə Slovakiya Respublikasının
Bratislava şəhərində Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi tərəfindən
keçirilmiş regional seminarda Komitənin əməkdaşı iştirak etmiş və Atom
Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin (AEBA) Texniki Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində 2014-2015-ci illər üzrə icrası nəzərdə tutulmuş “Gömrük
sərhəd buraxılış məntəqələrində sanitariya (radioloji) nəzarət sisteminin
tətbiq edilməsi” adlı layihənin reallaşdırılması məqsədilə mövcud layihə
sənədi hazırlanaraq müvafiq elektron platformaya yerləşdirilmişdir. Həmin layihə noyabr ayında Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin
(AEBA) Texniki Əməkdaşlıq Proqramı tərəfindən təsdiq edilmişdir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) Dövlət Departamentinin İxrac
Nəzarəti və Əlaqədar Sərhəd Təhlükəsizliyi (EXBS) Proqramı çərçivəsində
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proqram rəhbərləri Bakı şəhərinə ezam olunmuş, ABŞ nümayəndə heyəti
ilə Dövlət Gömrük Komitəsində görüş keçirilmiş və proqrama müvafiq olaraq onların Azərbaycan Respublikasının müvafiq gömrük sərhəd buraxılış
məntəqələrinə səfər etməsi təşkil edilmişdir.
BMT Narkotiklər və Cinayətkarlıq İdarəsinin Mərkəzi Asiya Regional İnformasiya Əlaqələndirmə Mərkəzi vasitəsilə Türkiyə Respublikasının
gömrük xidməti ilə aparılmış məlumat mübadiləsi nəticəsində 11 mart
2013-cü ildə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasına gələn Skania markalı KHK624/VV113 nömrə nişanlı avtomaşından 27 kq
500 q heroin aşkar olunaraq saxlanılmışdır.
14-21 sentyabr 2013-cü il tarixlərində Qırğızıstanın Bişkek
şəhərində keçirilən MDB gömrük xidmətlərinin kinoloji strukturlarının
çoxnövçülük üzrə birincilik yarışlarında DGK Kinoloji Mərkəzinin
xidməti axtarış itləri 2-ci yerə layiq görülmüşdür.
27-29 iyun 2013-cü il tarixdə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
Baş Qərargahında keçirilmiş Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının 121/122-ci
sessiyaları zamanı Azərbaycan Respublikasının gömrük xidməti 20132014-cü illər üçün Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa regionu
üzrə sədr müavini seçilmişdir.
6-7 may 2013-cü il tarixdə Qəbələ şəhərində “e-Hökumət: Gömrük
sahəsində innovasiyalar” mövzusunda V Beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində keçirilən konfransa 56 dövlət və 5 beynəlxalq
təşkilatdan 102 nümayəndə qatılmışdır.
14-15 noyabr 2013-cü il tarixlərində Qəbələ şəhərində İpək Yolu Ölkələri arasında Ticarətə Yardım və onun asanlaşdırılması üzrə Gömrük idarələrinin roluna dair VI Beynəlxalq Forum keçirilmişdir. Foruma 11 ölkə, həmçinin, 5 beynəlxalq təşkilat daxil olmaqla, 30-dan çox nümayəndə qatılmışdır. Forumda İpək Yolu təşəbbüsü çərçivəsində gömrük-sərhəd keçid
prosedurlarının sadələşdirilməsi, İpək Yolu ölkələrində tranzit sistemləri,
gömrük-biznes əməkdaşlığına dair təcrübə mübadiləsinə dair məsələlər müzakirə olunmuş və yekun sənəd kimi Qəbələ Bəyannaməsi qəbul edilmişdir.
2013-2014-cü illər üçün Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa
Regionu üzrə sədr müavini olaraq Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Makedoniya Respublikası Gömrük İdarəsinin təşkilatçılığı ilə 25-26 noyabr 2013-cü il tarixlərində Skopye şəhərində Ümumdünya
Gömrük Təşkilatının Avropa Regionu Gömrük Təhqiqat və Araşdırma
Xidməti rəhbərlərinin 20-ci iclası və 27 noyabr 2013-cü il tarixdə isə
“Mədəni irsin qorunmasında gömrük xidmətinin rolu” mövzusunda regional konfrans keçirilmişdir.
9-11 dekabr 2013-cü il tarixlərdə Azərbaycan Gömrük Xidmətinin
ÜGT-nin Avropa Regionu üzrə sədr müavini olaraq qatıldığı İrlandiya
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Respublikasının Dublin şəhərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
Siyasi Komissiyasının 70-ci sessiyası keçirilmişdir.
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Özbəkistan Respublikası
Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım
haqqında” 27 may 1996-cı il tarixli Sazişə əsasən, 23-26 dekabr 2013-cü il
tarixdə Özbəkistan Respublikasının Daşkənd şəhərində Azərbaycan və Özbəkistan gömrük xidmətlərinin nümayəndələrinin işçi görüşü keçirilmişdir.
Görüşün keçirilməsində əsas məqsəd iki ölkənin dövlət sərhədlərindən keçən mal və nəqliyyat vasitələri barəsində ilkin məlumat mübadiləsinin təşkili məsələsini müzakirə etmək olmuşdur. Tədbirdə ilkin məlumat mübadiləsinin təşkili ilə bağlı texniki şərtlər, məlumat mübadiləsinin texnologiyası
və digər məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan
nümayəndə heyəti Özbəkistan Ali Hərbi Gömrük İnstitutunda da olmuşdur.
10 ildən artıq müddətdə fəaliyyət göstərən bu ali təhsil müəssisəsinin mükəmməl maddi-texniki bazaya, gömrük laboratoriyasına, gömrük nəzarəti
zamanı istifadə olunan texniki vasitələrə, eləcə də skaner qurğularından istifadə qaydalarının öyrədilməsi üçün səmərəli şəraitə malik olduğu qeyd
edilmişdir. Ümumi tanışlıqdan sonra institutun rəhbərliyi ilə görüş keçirilmiş, bu ali təhsil ocağı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Akademiyası arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin
yaradılması məsələsi müzakirə olunmuşdur.
22-24 yanvar 2014-cü il tarixdə Bakı şəhərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regionu üzrə Milli Tədris Mərkəzləri Rəhbərlərinin I konfransı keçirilmişdir. 2013-cü ilin iyununda Gömrük Əməkdaşlıq
Şurasının sessiyaları zamanı Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa
Regionu üzrə sədr müavini seçilən Azərbaycan Gömrük Xidmətinin planlaşdırdığı bir sıra tədbirlərin icrası məqsədilə keçirilmiş konfransda 42 ölkənin, eləcə də bir sıra beynəlxalq təşkilatların nümayəndə heyətləri iştirak etmişdir. Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü ilə ilk dəfə keçirilən tədbirdə
gömrük işi sahəsində insan resurslarının inkişaf etdirilməsinə dair qabaqcıl təcrübə və fikir mübadiləsi, həmçinin müzakirələr aparılmış, “Gömrük
peşəkarlığı və bacarıqlar” - milli insan resurslarının inkişafı və tədris strategiyaları - işçi heyətin təkmilləşdirilməsi, bacarıqlar və fəaliyyət, təşkilati
və tədris strategiyaları arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi, “Təcrübə mübadiləsi” - milli təlim-tədris proqramları, karyeranın inkişafı üsulları, təlim-tədris proqramları və digər məlumatların mübadiləsinin təşkili,
“Milli Tədris Mərkəzi təsis edərkən infrastruktur və təşkilati çətinliklər” –
infrastruktur, proseslərin təşkili, maliyyə məsələləri, çətinliklər və digər
məsələlər ətrafında çıxışlar dinlənilmişdir. Bununla yanaşı konfransda
“Gömrük tədrisində innovasiyalar” - milli gömrük tədrisində innovativ
öyrənmə metodları və Milli Tədris Mərkəzləri arasında yeni tədris alətlərini paylaşmaq yolları, “Milli Tədris Mərkəzləri: regionlaşma və tərəfdaş50

lıq” - ÜGT-nin regional strukturları və onların gömrük tədrisinin əlaqələndirilməsi və tədrisin inkişafı sahəsində Milli Tədris Mərkəzləri ilə
əməkdaşlığı, tərəfdaş Milli Tədris Mərkəzləri ilə birgə təlim kurslarının
təşkilində milli təcrübə və tərəfdaşlıq yolu ilə gömrüyün tədrisi, “Gömrük
tədrisi üçün ümumi yanaşmanın yaradılması: milli gömrük tədris diaqnostik aləti üçün elementlər” məsələlərinə dair təqdimatlar dinlənilmişdir. Konfransın sonunda Avropada gömrük tədrisi sahəsində əməkdaşlığın
gücləndirilməsi üçün təkliflər nəzərdən keçirilmişdir. Konfrans gömrük
əməkdaşlarının peşə hazırlığı, onların bilik və bacarıqlarının artırılması
sahəsində aparılan birgə işə öz töhfəsini verməklə yanaşı, bu sahədə qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə müsbət təsirini göstərmişdir.
10-15 mart 2014-cü il tarixdə Qırğız Gömrük Xidmətinin Tədris
Mərkəzi və ATƏT-in Bişkek şəhərində yerləşən Ofisinin nümayəndələri
Bakıda səfərdə olmuş və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Akademiyasının rəhbərliyi ilə görüş keçirmişlər. Səfərdə
məqsəd Azərbaycan gömrük əməkdaşlarının tədris və təlim prosesi, həmçinin bu sahədə qabaqcıl təcrübəsi ilə yaxından tanış olmaq idi. Nümayəndə
heyəti ilk olaraq Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərindəki
Regional Tədris Mərkəzinin strukturu və fəaliyyəti ilə yaxından tanış
olmuşdur. Nümayəndə heyətinin üzvləri Azərbaycan gömrük orqanlarına
yeni qəbul olunmuş və 4 aylıq ixtisasartırma kurslarında təhsil alan müdavimlərin tədris və təlim prosesini izləmiş, informasiya texnologiyalarının
geniş tətbiq olunduğu interaktiv mühazirələrdə yaxından iştirak etmişlər.
Səfər çərçivəsində qonaqlar Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Potensialın
Gücləndirilməsi üzrə Bakı şəhərindəki Avropa Regional Ofisində də olmuşlar. Onlar ofisin iş prinsipi və fəaliyyət istiqamətləri ilə yaxından tanış
olmuş, perspektiv məsələlər haqqında məlumatlandırılmışlar. Bununla yanaşı, Qırğızıstandan olan nümayəndələrə Dövlət Gömrük Komitəsinin Kinoloji Mərkəzində olarkən burada fəaliyyət göstərən təlim otaqları, baytarlıq xidməti və axtarış itlərinin yetişdirildiyi şərait haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
17-18 mart 2014-cü il tarixdə Gürcüstanın Tbilisi şəhərində Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regionu üzrə sədr müavini kimi
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Gürcüstan Gəlirlər
Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regionu Gömrük Xidməti Rəhbərlərinin 2014-cü il Konfransı keçirilmişdir. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regionu üzrə sədr
müavini kimi ÜGT-nin illik tədbirlər planına uyğun olaraq nəzərdə tutulmuş işlərin icrası məqsədilə keçirilmiş Konfransda İqtisadi Rəqabət paketi
ilə bağlı keçirilmiş Regional Seminarın, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Avropa Regionu Gömrük Təhqiqat və Araşdırma Xidməti Rəhbərlərinin 20-ci iclasının və ÜGT-nin Maliyyə Komitəsi ilə bağlı İşçi Qrupun
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sonuncu iclasının nəticələri və qəbul edilmiş tövsiyələrlə bağlı görülmüş
işlər, həmçinin gömrük-özəl sektor əməkdaşlığına dair məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparılmışdır. Konfrans çərçivəsində, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2972 nömrəli 25 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə
verilmiş səlahiyyətə əsasən, “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Gürcüstan Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində qarşılıqlı inzibati yardım
haqqında Saziş” imzalanmışdır.
7-8 aprel 2014-cü il tarixdə Bakı şəhərində Ümumdünya Gömrük
Təşkilatının Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional Ofisində
Dövlət Gömrük Komitəsinin təşkilatçılığı və Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində “Ticarətin
sadələşdirilməsi: Gömrük Əməkdaşlıq Komitəsinin texniki yardım üzrə
birinci seminarı” keçirilmişdir. Seminarda Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi
Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramının Gömrük Əməkdaşlığı
Komitəsinin iştirakçı ölkələrinin gömrük xidmətlərinin gördükləri işlərin
nəticələri, eləcə də strateji sahədə əldə etdikləri nailiyyətlər, üzv ölkələrin
gömrük xidmətlərinin özünüqiymətləndirmə alətləri, risklərin idarə
edilməsi, yaranmış vəziyyətin təhlili, “Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya (dəyişdirilmiş redaksiyada) qoşulma məsələləri müzakirə edilmişdir.
12-14 may 2014-cü il tarixdə Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan
Respublikasının Mərakeş Krallığındakı səfirliyi ilə birgə Rabat şəhərində
bir sıra tədbirlər keçirmişdir. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri,
Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər çərçivəsində may ayının 12-də Mərakeşin paytaxtı Rabatda ölkənin ən
nüfuzlu ali təhsil ocağı olan V Məhəmməd Universitetində “Azərbaycan
və Heydər Əliyev” mövzusunda konfrans, V Məhəmməd Milli Teatrında
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 91 illiyinə həsr edilmiş “Gömrük mədəni irsin keşiyində” adlı
sərgi, may ayının 13-də Mərakeş-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin və
V Məhəmməd Universitetinin təşkilatçılığı, Azərbaycanın Mərakeşdəki
səfirliyinin dəstəyi ilə Rabatdakı V Məhəmməd Universitetinin Rəyasət
Heyətinin binasında simpozium keçirmişdir. Tədbirlər çərçivəsində
Mərakeş Krallığının Rabat şəhərində “Azərbaycan Respublikası
Hökuməti və Mərakeş Krallığı Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş” imzalanmışdır.
21-23 may 2014-cü il tarixdə “Gülüstan” sarayında Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Beynəlxalq Gömrük Universitetləri
Şəbəkəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Bali Konfransından sonra Ticarətin
Asanlaşdırılması: Siyasətin təcrübədə tətbiqi” mövzusunda Beynəlxalq
Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin birinci Qlobal Konfransı keçirilmişdir.
Konfransın yekunu olaraq qəbul edilmiş “Bakı Qətnaməsi”nin müddəaları52

na əsasən Beynəlxalq Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin Regional Ofislərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə ilk ofisin Azərbaycan Respublikasında
yaradılması istiqamətində işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
4 iyun 2014-cü il tarixdə Bakı şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzv
dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurasının 59-cu iclası keçirilmişdir.
3 oktyabr 2013-cü il tarixdə Qazaxıstan Respublikasının Aktau şəhərində
keçirilmiş Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzv dövlətlərin Gömrük Xidməti Rəhbərləri Şurasının iclasında qəbul edilmiş qərarın icrası məqsədilə təşkil olunmuş iclasda, üzv dövlətlərin gömrük xidməti rəhbərləri tərəfindən qəbul edilmiş illik plana müvafiq olaraq gömrük işinə dair məsələlər müzakirə edilmiş
və bu sahədə fikir mübadiləsi aparılaraq müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.
İclas çərçivəsində “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və
Moldova Respublikası Maliyyə Nazirliyi yanında Gömrük Xidməti arasında
kadrların peşəkar hazırlığı və ixtisasının artırılması sahəsində əməkdaşlıq
haqqında Protokol” imzalanmışdır.
9-13 iyun 2014-cü il tarixdə Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan
Respublikasının Argentina Respublikasındakı səfirliyi ilə birgə tədbirlər keçirmişdir. Azərbaycan Respublikasının Uruqvay Şərq Respublikasında təbliğ edilməsi məqsədilə keçirilmiş tədbirlər çərçivəsində Uruqvay Şərq Respublikasında ölkəmizin tanıdılması üçün Uruqvay Milli Kitabxanasına
Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı “Qarabağ həqiqətləri”, “Qədim Şuşa”,
“Azərbaycan xalçaları” adlı nəşrlər və Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən
nəşr etdirilmiş “Azərbaycan Gömrüyü mədəni irsin keşiyində”, “Azərbaycan gömrüyünün tarixi təsviri sənətdə”, “Azərbaycan gömrük xidməti: tarixi ənənələr və müasirlik”, “Azərbaycanın Gömrük Muzeyləri”, “Narkotiklərə Yox!”, “Gömrük muzeyinin xəzinəsi Azərbaycan poçt markalarında”
adlı kitablar, Uruqvay Tarixi İncəsənət Muzeyinə Azərbaycan xalçası və
rəsm əsəri hədiyyə edilmişdir. Uruqvayda təşkil edilən tədbirlər çərçivəsində Montevideo şəhərində “Gömrük mədəni irsin keşiyində” adlı sərginin
açılış mərasimindən öncə “Odlar yurdu Azərbaycan” adlı qısametrajlı film
nümayiş etdirilmişdir. İyunun 10-da Uruqvay Xarici İşlər Nazirliyində,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2915 saylı 29 may 2013-cü il tarixli
Sərəncamı ilə verilmiş səlahiyyətə əsasən, 10 iyun 2014-cü il tarixdə
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Uruqvay Şərq Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Saziş” imzalanmışdır.
9-20 iyun, 11-22 avqust və 11-22 noyabr 2014-cü il tarixlərdə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Bakı şəhərində
yerləşən Avropa Regional Ofisində Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin dəstəyi ilə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Qlobal Qalxan Proqramının “Xəzər - mehriban qonşuluq” təşəbbüsü çərçivəsində Əfqanıstan İslam Respublikasının gömrük əməkdaşlarına təlim sessiyaları keçiril53

mişdir. Azərbaycanın Əfqanıstan ilə bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi
münasibətlərin və gömrük əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi istiqamətində
işlərin davamı olaraq Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Qlobal Qalxan
Proqramının “Xəzər - mehriban qonşuluq” təşəbbüsü çərçivəsində partlayıcı
maddələrin hazırlanmasında istifadə olunan kimyəvi vasitələrin aşkar edilməsi üzrə nəzarətçi-təlimçilərin hazırlığı məqsədilə Bakıda Əfqanıstan Gömrük Xidməti hüquq mühafizə bölmələrinin əməkdaşları üçün 2014-cü ildə üç
dəfə bu cür ikihəftəlik təlim kursları təşkil edilmişdir.
7-13 sentyabr 2014-cü il tarixdə Seneqal Respublikası İqtisadiyyat və
Maliyyə Nazirliyi Baş Gömrük İdarəsi rəhbərinin müavini cənab Noiaye Aliounun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin Bakı şəhərinə rəsmi səfəri
olmuşdur. DGK-da keçirilmiş görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldıqdan sonra, qonaqlar Dövlət Gömrük Komitəsindəki “Hədəf” Mərkəzi və gömrük xidmətinin müasirləşdirilməsi layihələri ilə tanış olublar.
22-23 sentyabr 2014-cü il tarixdə Qırğız Respublikasının İssık-Kul
vilayətinin Çolpon-Ata şəhərində Qırğız Respublikası Hökuməti yanında
Dövlət Gömrük Xidmətinin təşkilatçılığı ilə Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində keçirilmiş
Gömrük Əməkdaşlıq Komitəsinin 13-cü iclasında Əfqanıstan İslam Respublikası, Çin Xalq Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Qırğız Respublikası, Monqolustan, Pakistan İslam Respublikası, Tacikistan Respublikası, Türkmənistan və Özbəkistan Respublikasının gömrük xidmətlərinin
rəhbər vəzifəli şəxsləri iştirak etmişlər. Tədbirdə “Mərkəzi Asiya Regional
İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramının Nəqliyyat və Ticarətin Asanlaşdırılması
Strategiyası 2020”nin həyata keçirilməsi üzrə təqdim edilmiş məlumatda
sənədin əsas məqsədinin ticarətin genişləndirilməsi və rəqabətqabiliyyətliliyin yüksəldilməsi olduğu qeyd edilmişdir.
29 sentyabr - 2 oktyabr 2014-cü il tarixdə İran İslam Respublikası
Maliyyə və İqtisadi məsələlər üzrə Nazir müavini, Gömrük İdarəsinin Prezidenti cənab Məsud Kərbasiyanın rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin Bakı
şəhərinə rəsmi səfəri baş tutmuşdur. DGK-da keçirilmiş görüşdə gömrük işi
sahəsində Azərbaycan-İran əlaqələrinin hazırkı vəziyyəti, mövcud imkanlar
və gələcək perspektivlər barəsində ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb.
7-10 oktyabr 2014-cü il tarixdə İsveçrə Konfederasiyasının Cenevrə
şəhərində keçirilmiş BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının Nəqliyyatla
bağlı Gömrük Məsələləri üzrə İşçi Qrupunun 138-ci və “BYD kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yükdaşımaları haqqında 1975-ci il tarixli Gömrük
Konvensiyası”nın İnzibati Komitəsinin 59-cu sessiyalarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının digər orqanlarının fəaliyyəti, “Sərhədlərdə yüklərin yoxlanılması şərtlərinin razılaşdırılması üzrə
1982-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya”, “Sərhədlərdən sərnişin və yük54

lərin dəmiryolu ilə daşınması şərtlərinin sadələşdirilməsi haqqında 1952-ci
il tarixli Beynəlxalq Konvensiya” və xüsusən “BYD kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yükdaşımaları haqqında 1975-ci il tarixli Gömrük Konvensiyası”na dair məsələlər nəzərdən keçirilmişdir.
13-17 oktyabr 2014-cü il tarixdə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının Bakı şəhərindəki Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional
Ofisində BMT-nin Narkotik və Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinin və ÜGT-nin birgə layihəsi olan “Konteyner Daşımalarına Nəzarət
üzrə Qlobal Proqram” çərçivəsində Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan, Özbəkistan və Tacikistanın gömrük orqanlarının əməkdaşları, 27-31
oktyabr 2014-cü il tarixdə isə Əfqanıstan İslam Respublikasının gömrük,
sərhəd və polis orqanlarının əməkdaşları üçün təlimlər keçirilmişdir.
Təlimlərin keçirilməsində məqsəd gömrük sahəsində hüquqpozmaların və
narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinin qarşısının alınmasında
nailiyyətlərin əldə edilməsidir.
2014-cü il oktyabrın 13-17-də Özbəkistan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Sədrinin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyətinin Bakı şəhərinə
rəsmi səfəri olmuşdur. Səfərin əsas məqsədi gömrük işi sahəsində ikitərəfli
əlaqələrin inkişaf etdirilməsi idi. Səfər çərçivəsində DGK-da keçirilmiş görüşdə iki ölkə arasında perspektivlər müzakirə olunmuş və qonaqlar DGKnın bir sıra strukturları ilə yaxından tanış olmuşlar. Görüş çərçivəsində
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və Özbəkistan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi arasında 2015-2016-cı illərdə gömrük
işi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıq Planı” və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 772 saylı 13 oktyabr 2014-cü il tarixli Sərəncamı ilə verilmiş
səlahiyyətə əsasən, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və
Özbəkistan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi arasında dövlət
sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri haqqında ilkin məlumat
mübadiləsinin təşkili barədə Protokol” imzalanmışdır.
2014-cü il oktyabrın 21-də Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində Azərbaycan gömrük xidmətinin nümayəndələri üçün “Səlahiyyətli İqtisadi Operator” Proqramı üzrə milli seminar keçirilmişdir. Səlahiyyətli İqtisadi Operatorların tətbiqi ilə bağlı biliklərin əldə
edilməsi məqsədilə keçirilmiş seminarda Səlahiyyətli İqtisadi Operatorların
Avropadakı statusu, Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar proqramında gələcək
dəyişikliklər, Səlahiyyətli İqtisadi Operatorların vəsaitləri və təlimatları, Avropa İttifaqının təcrübəsi və digər mövzular ətrafında müzakirələr
aparılmışdır. Qeyd olunan seminar zamanı gömrük əməkdaşları Səlahiyyətli İqtisadi Operatorların beynəlxalq ticarətin asanlaşması, təhlükəsizliyinin təmin olunması və gömrük-biznes əməkdaşlığının formalaşmasındakı müsbət rolu ilə tanış olmuşlar.
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2014-cü il noyabrın 25-də Ümumdünya Gömrük Təşkilatının
Potensialın Gücləndirilməsi üzrə Avropa Regional Ofisində Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Gömrük Administrasiyaları
Rəhbərlərinin və Gömrük məsələləri üzrə İşçi Qrupun iclasları keçirilmişdir. 2014-2016-cı illər üçün Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
Gömrük məsələləri üzrə İşçi Qrupun Ölkə Əlaqələndiricisi kimi nəzərdə
tutulmuş işlərin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təşkil olunmuş və “Ticarətin asanlaşdırılmasında gömrük xidmətlərinin təşəbbüsü” mövzusuna həsr edilən
toplantıya Bolqarıstan, Rumıniya, Ukrayna, Yunanıstan, Rusiya, Türkiyə,
Moldova və Gürcüstan nümayəndə heyətləri qatılmışdır. Tədbirdə üzv
ölkələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün gömrük xidmətləri
arasında əməkdaşlığın vacib olması və qeyd olunan görüşün bu sahədə
təcrübə mübadiləsi baxımından faydalı olacağı vurğulanmışdır. Tədbirin
yekunu olaraq “Ticarətin asanlaşdırılmasında gömrük xidmətlərinin təşəbbüsü” adlı Bakı Bəyannaməsi qəbul edilmişdir.
2014-cü il dekabrın 8-də ÜGT-nin Potensialın Gücləndirilməsi üzrə
Bakı şəhərində yerləşən Avropa Regional Ofisində ÜGT-nin Avropa
Regionu üzrə Potensialın Gücləndirilməsinə dair Milli Əlaqələndirici
Şəxslərin iclası və Resursların Səfərbər edilməsi üzrə Regional Seminar
keçirilmişdir. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının hazırladığı Potensialın
Gücləndirilməsi Strategiyasının həyata keçirilməsi məqsədi ilə 21 üzv
ölkənin, eləcə də Avropa Komissiyası və Ümumdünya Gömrük
Təşkilatının nümayəndə heyətlərinin qatıldığı tədbirdə ÜGT strategiyası
və prioritetləri, gömrük sisteminin modernləşdirilməsi və təşkilati inkişaf,
potensialın gücləndirilməsi üzrə milli əlaqələndirici şəxslərin rolu və
vəzifələri, potensialın gücləndirilməsinə regional yanaşma və digər
məsələlər müzakirə olunmuşdur.
2014-cü il dekabrın 10-12-də Türkiyə Respublikasının İstanbul
şəhərində Beynəlxalq Əməkdaşlıq Platformasının təşkilatçılığı və Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının dəstəyi ilə “Sabahın dəyişən ssenariləri: kompleks məsələlərin müəyyən olunması və dialoqların keçirilməsi” mövzusunda keçirilmiş 5-ci Bosfor Zirvə Toplantısına 70 ölkəni
təmsil edən dünya liderləri, yüksək rütbəli dövlət məmurları, dünyanın
tanınmış sərmayə şirkətləri və 100-dən artıq özəl şirkətin rəhbərləri
qatılmışdı. Zirvə Toplantısında sərmayə imkanlarının araşdırılması, yeni
bazar prinsipləri, İslam bankçılığı və dünyada dinamik dəyişən cəmiyyətin digər problemləri kimi məsələlər müzakirə edilmişdir.
2014-cü il dekabrın 15-18-də ÜGT-nin Potensialın Gücləndirilməsi
üzrə Bakı şəhərində yerləşən Avropa Regional Ofisində İsveçrə Federal
Gömrük xidməti ekspertlərinin iştirakı ilə Dövlət Gömrük Komitəsi əməkdaşları üçün Riskin İdarə olunmasına dair Seminar keçirilmişdir. Azərbaycan
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Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi və İsveçrə Federal Gömrük İdarəsi
arasında 28 iyun 2014-cü il tarixdə imzalanmış “Gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq üzrə iclasın Protokolu”nun müddəalarının icrası məqsədilə keçirilmiş
seminarda risklərlə bağlı məlumatın toplanması və paylaşdırılması, ümumi,
xüsusi risklər və digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış, təcrübi
məşğələlər keçirilmişdir. Seminar risklərin idarə olunması sahəsində gömrük
əməkdaşlarının biliyinin artırılmasına öz töhfəsini vermişdir.
2014-cü il dekabrın 17-də Ukraynada keçirilmiş Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilat – GUAM Ticarətə və Nəqletməyə Yardım
layihəsinin Rəhbəredici Komitəsinin iclasında gündəlikdə duran bir sıra
məsələlərlə yanaşı “GUAM üzv-dövlətlərinin dövlət sərhədlərindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri haqqında ilkin məlumat mübadiləsinin
təşkili barədə GUAM üzv-dövlətlərinin gömrük qurumları arasında
Protokol” layihəsinin imzalanması məqsədilə dövlətdaxili prosedurların
keçirilməsi vəziyyəti ilə bağlı məlumat verilmişdir. Protokol layihəsi ilə
bağlı iclas iştirakçıları onun dövlətdaxili prosedurlardan keçirilməsini
məqsədəmüvafiq hesab etmişlər. Bundan başqa, ÜGT-nin tövsiyəsi ilə
“Sərhəd gömrük keçid məntəqələrində buraxılış vaxtının ölçülməsi (Time
Release Study-TRS) layihəsi”nin milli səviyyədə tətbiqi haqqında
Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən bu sahədə görülmüş işlərlə bağlı
təqdimat dinlənilmiş və GUAM üzv dövlətlərinin gömrük sərhəd buraxılış
məntəqələrində TRS layihəsinin tətbiqi iclas iştirakçıları tərəfindən
məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. İclasın sonunda Demokratiya və İqtisadi
İnkişaf naminə Təşkilat – GUAM Ticarətə və Nəql etməyə Yardım layihəsinin Rəhbəredici Komitəsinin 21-ci iclasının Protokolu imzalanmışdır.
2014-cü il dekabrın 26-29-da Tehran şəhərində İran İslam Respublikasının Gömrük İdarəsində keçirilmiş görüşdə gömrük işi sahəsində qarşılıqlı
əməkdaşlıq və ilkin məlumat mübadiləsinə dair məsələlər müzakirə olunmuşdur. Tədbir çərçivəsində “İran İslam Respublikasının Gömrük İdarəsi və
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi arasında gömrük məlumatlarının ikitərəfli mübadiləsinə dair Anlaşma Memorandumu”nun layihəsi
hazırlanmışdır.
Azərbaycan və Özbəkistan gömrük xidmətləri arasında informasiyakommunikasiya texnologiyaları sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığı inkişaf
etdirmək məqsədilə, 2015-ci il yanvarın 15-də Özbəkistan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən təşkil edilmiş görüşün keçirilməsində
məqsəd Özbəkistan gömrük xidmətinin imkanlarını öyrənmək, mövcud vəziyyəti qiymətləndirmək və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər hazırlamaq
olmuşdur.
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V Mövzu. Gömrük nəzаrəti
5.1. Gömrük nəzаrətinin fоrmаlаrı və хüsusiyyətləri
Mövcud qаnunvеriciliyə görə mаllаr və nəqliyyаt vаsitələri bəyаn
еdiləndən, gömrük rеjimi аltındа yеrləşdirilənə qədər gömrük nəzаrəti аltındа оlur.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlhаm Əliyеv cənаblаrının 11
nоyаbr 2008-ci il tаriхli «Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında «bir pəncərə» prinsipinin tətbiqi haqqında» оlаn 12 sаylı Fərmanı ilə dövlət sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin
yoxlanılması zamanı süni maneələrin aradan qaldırılması, idxal-ixrac əməliyyatlarının müasir tələblərə uyğun aparılması məqsədilə münbit şəraitin
yaradılması üçün Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış
məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında «bir pəncərə» prinsipi 2009-cu il yanvarın 1-dən tətbiq edilmişdir.
Yeni Gömrük məcəlləsinin 13-cü maddəsinə görə, “Beynəlxalq ticarətin asanlaşdırılması məqsədilə gömrük orqanları dövlət sərhədinin buraxılış məntəqəsində mallara baytarlıq, fitosanitar və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi digər nəzarət növlərini “bir pəncərə” prinsipi
əsasında mümkün qədər qısa vaxtda həyata keçirir. Gömrük orqanları və
digər dövlət orqanları risklərin azaldılması, beynəlxalq ticarət-təchizat
zəncirinin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, xarici ticarətin
asanlaşdırılmasına şəraitin yaradılması məqsədilə gömrük sərhədindən
keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə daxil olması,
çıxması, tranziti ilə bağlı əldə edilən məlumatların öz aralarında və müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada başqa ölkələrin gömrük
və digər səlahiyyətli dövlət orqanları ilə mübadiləsini həyata keçirir”.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Gömrük Məcəlləsinin birinci maddəsinə
görə, gömrük nəzarəti - gömrük qanunvericiliyinə, həmçinin, icrasına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə olunmuş digər qanunvericiliyə riayət edilməsini təmin etmək məqsədilə gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilən
tədbirlər toplusudur.
GM-nın 82-ci maddəsinin üçüncü bəndinə görə, “Məcəllədə nəzərdə
tutulan hallar istisna olmaqla, gömrük ərazisinə gətirilən və oradan aparılan
bütün mallar və nəqliyyat vasitələri, gömrük rüsumu və vergilərin tutulma
obyektləri olub-olmamağından asılı olmayaraq, gömrük nəzarətindən keçməlidir”.
Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün
nəzərdə tutulmayan mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən güzəştli və sadələşdirilmiş qaydada keçirilir və bu mallara münasibətdə
gömrük nəzarəti Gömrük Məcəlləsinə əsasən tənzimlənir. Gömrük nəzarəti
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gömrük qanunvericiliyinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə gömrük orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər toplusudur. Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən gömrük nəzarətini həyata keçirmək
üçün qanunvericiliklə müəyyən olunmuş forma, üsul və vasitələrdən istifadə edilir.
Bu Gömrük Məcəlləsinin 92.2-ci maddəsinə əsasən müəyyən edilir.
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri gömrük nəzarətinin müstəsna forması
kimi şəxsi yoxlamanı gömrük idarəsinin və ya struktur bölməsinin rəhbərliyinin qərarı əsasında həyata keçirirlər. Seçilmiş gömrük nəzarətinin formasının
tətbiqi zamanı səmərəliliyi artırmaq üçün həyata keçirilən tədbirlər gömrük
nəzarəti üsullarını təşkil edir. Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri gömrük
nəzarətini aşağıdakı üsullarla həyata keçirirlər:
- gömrük təminatı vasitələrindən istifadə etməklə;
- gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə yardım üçün mütəxəssisləri və
ekspertləri cəlb etməklə;
- gömrük nəzarəti zonalarını yaratmaqla və qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş digər üsullarla.
Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı gömrük orqanları
aşağıdakı vasitələrdən istifadə edir:
1. texniki nəzarət vasitələrindən (detektorlar, rentgen aparatları, surətçıxaran avadanlıqlar, mexaniki, elektrik, elektron cihazlar, gömrük nəzarəti üzrə müşayiət qurğuları, qlobal mövqetəyinetmə sistemi (GPS) və s.);
2. dəniz (çay) və hava gəmilərindən;
3. gömrük orqanlarının informasiya resurslarından;
4. xidməti itlərdən və gömrük nəzarətinin məqsədlərinə nail olmaq üçün
siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən
edilmiş digər vasitələrdən.
Gömrük nəzarəti beynəlxalq konvensiyalarda və dövlətlərarası sazişlərdə nəzərdə tutulduqda, gömrük ərazisindən kənar ərazidə də həyata keçirilə bilər. Gömrük nəzarəti formaları milli və beynəlxalq səviyyədə işlənib
hazırlanmış meyarlar əsasında riskləri müəyyən etmək, qiymətləndirmək və
bu cür risklərin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirləri həyata keçirmək məqsədilə məlumatların elektron emalı üsulları vasitəsilə həyata keçirilə bilən
davamlı riskin idarə edilməsi təcrübəsinə və risk analizinə əsaslanmalıdır
(GM., m.92).
Mаl və nəqliyyаt vаsitələrinə gömrük nəzаrəti bir-birindən sеçilir.
Mаllаrа gömrük nəzаrəti dеdikdə, idхаl (gətirilən), iхrаc (аpаrılаn) və
trаnzit mаllаrınа gömrük nəzаrəti növləri nəzərdə tutulur.
Gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsində mаllаrın аyrı-аyrı mühüm
хаssələri böyük əhəmiyyət kəsb еtdiyindən gömrük nəzаrətinin yаrımnövləri kimi əlyükünə, müşаyiət оlunаn və оlunmаyаn bаqаjа gömrük nəzаrətini qeyd etmək оlаr.
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Nəqliyyаt vаsitələrinə gömrük nəzаrəti оnlаrın növündən аsılı оlаrаq
аşаğıdаkı kimi təsnifаtlаndırılır:
а) dəniz gəmilərinə gömrük nəzаrəti;
b) çаy gəmilərinə gömrük nəzаrəti;
c) dəmiryоl qаtаrlаrınа gömrük nəzаrəti;
ç) hаvа gəmilərinə gömrük nəzаrəti;
d) аvtоnəqliyyаt vаsitələrinə gömrük nəzаrəti.
Əməkdаşlıq еdən ölkələrin gömrük оrqаnlаrının gömrük nəzаrətində iştirаkının хаrаktеrindən аsılı оlаrаq аşаğıdаkı nəzаrət növləri sеçilə
bilər:
1) ikitərəfli gömrük nəzаrəti (hər ölkənin gömrük оrqаnı аyrılıqdа gömrük müаyinəsi həyаtа kеçirir);
2) birtərəfli gömrük nəzаrəti (ölkələrdən birinin gömrük оrqаnı gömrük
nəzаrəti (müаyinəsi) həyаtа kеçirir);
3) birgə gömrük nəzаrəti (hər iki dövlətin gömrük оrqаnlаrının birgə
gömrük nəzаrəti (müаyinəsi) həyаtа kеçirilir).
Gömrük nəzаrəti birdəfəlik və təkrаr оlа bilər.
Birdəfəlik gömrük nəzаrəti о vахt nəzərdə tutulur ki, gömrük sərhəddi
аncаq bir istiqаmətdə və gömrük nəzаrəti (müаyinəsi) isə bir dəfə kеçirilir.
Əgər mаl və nəqliyyаt vаsitələri nisbətən qısа müddət ərzində gömrük sərhəddini iki dəfə kеçirsə, оnlаr təkrаr gömrük nəzаrəti аltınа düşür. Təkrаr
gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsi üçün gömrük sərhəddinin bir nеçə dəfə kеçilməsi həmişə tələb оlunmur. Bеlə ki, хаricə üzən dəniz gəmisi təyinаt
limаnınа gələndə gömrük məntəqəsini kеçərkən gömrük müаyinəsinə cəlb
еdilmişsə, bir qаydа оlаrаq, təkrаr gömrük nəzаrəti həyаtа kеçirilmir. Lаkin
qаçаqmаlçılıq bаrədə məlumаt оlduqdа gömrük оrqаnlаrının gəmini limаn
sulаrı hüdudundа və limаndа dаyаnаrkən təkrаr gömrük müаyinəsini təşkil
еtmək hüququ vаrdır. Аnаlоji qаydаlаr digər nəqliyyаt vаsitələrinə də şаmil
еdilir.
Gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilmə fоrmаlаrınа görə аşаğıdаkı növləri vаr:
1) mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin sənədlərinin yохlаnılmаsı;
2) mаl və nəqliyyаt vаsitələrinə gömrük bахışı;
3) mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük müаyinəsi.
Gömrük nəzаrətinin birinci fоrmаsı sənədli, ikinci və üçüncü fоrmаlаrı fаktiki nəzаrət kimi хаrаktеrizə еdilir.
Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı sənədlər tələb olunur:
a) nəqliyyat sənədləri;
b) mallar və nəqliyyat vasitələri barədə məlumatları özündə əks etdirən bəyannamə.
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Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə tələb olunan nəqliyyat sənədləri şəxslər tərəfindən gömrük orqanlarına təqdim edilir.
Gömrük nəzarətinin və gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi
məqsədilə şəxslər tərəfindən gömrük prosedurlarının tələblərinə uyğun
olaraq gömrük bəyannaməsi verilir. Gömrük bəyannaməsində göstərilən
məlumatlar üzrə gömrük orqanları tərəfindən tələb olunduğu hallarda
şəxslər müvafiq təsdiqedici sənədləri gömrük orqanına təqdim edirlər.
Gömrük Məcəlləsinin 40.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, tələb olunan
sənədləri təqdim edən şəxs onlarda göstərilən məlumatların düzgünlüyünə
və tamlığına görə cavabdehdir.
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində gömrük nəzarətinin
həyata keçirilməsi zamanı gömrük orqanları sərəncamında olan dəniz(çay)
gəmilərindən istifadə edə bilər. Dəniz (çay) gəmilərindən Azərbaycan
Respublikasının daxili sularında və Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan
Respublikasına mənsub olan bölməsində gömrük qanunvericiliyinə riayət
olunmasını təmin etmək məqsədilə müşayiət və patrul məqsədləri üçün
istifadə olunur. Gömrük orqanları sərəncamında olan dəniz (çay) gəmilərindən gömrük qanunvericiliyinin tələblərini pozan və gömrük ərazisini tərk
edən dəniz (çay) gəmilərinin saxlanılması, onların geri qaytarılması üçün
istifadə edir.
Gömrük ərazisində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı
gömrük orqanları sərəncamında olan hava gəmilərindən istifadə edə bilər. Hava gəmilərindən gömrük ərazisində gömrük qanunvericiliyinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə patrul məqsədləri üçün istifadə
edilir.
Gömrük orqanları gömrük qanunvericiliyinin pozulması hallarına
əsaslı şübhə olduqda gömrük ərazisində olan dəniz (çay) və hava gəmilərinə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün, digər orqanlara sərəncamlarında olan dəniz (çay) və hava gəmilərindən istifadə məqsədilə yardım üçün müraciət edə bilər.
Gömrük sərhədindən keçirilən (gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan, o cümlədən tranzit keçirilən) mallar və nəqliyyat vasitələri
üzərində gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilən gömrük nəzarəti
malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilmə xüsusiyyətindən asılı olaraq
gömrük nəzarətinin asanlaşdırılması, tezləşdirilməsi, Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından aparılması qadağan
olunmuş malların buraxılmamasının təmin edilməsi işinə xidmət edir.
Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində mallar və nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük nəzarəti bir-birini tamamlayan üç əsas mərhələdə həyata keçirilir:
1. malları və nəqliyyat vasitələrini gömrük orqanına təqdim edən şəxs
tərəfindən məlumatlandırma və gömrük orqanları tərəfindən qeydiyyat ;
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2. sənədli nəzarət;
3. çatdırılmaya nəzarət.
Məlumatlandırma və qeydiyyat mərhələsi malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədini keçərək gömrük ərazisinə faktiki daxil olduğu
andan və ya gömrük ərazisini tərk etmək məqsədilə gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinə daxil olduğu andan başlanılır. Məlumatlandırma və qeydiyyat mərhələsinə aid hərəkətlər aşağıdakılardır:
- gömrük ərazisinə gələn (gömrük ərazisindən çıxan) nəqliyyat vasitələrinin bilavasitə gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinə daxil olmasına icazə verilməsi;
- gömrük nəzarəti məqsədilə gömrük orqanlarına təqdim edilməsi tələb
olunan, mallar və nəqliyyat vasitələri barədə məlumatları əks etdirən sənədlərin qəbul edilməsi;
- nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük baxışının keçirilməsi;
- nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük baxışının nəticəsi üzrə gömrük
qaydalarının pozulması və ya digər risk halları müəyyən edildikdə, gömrük
yoxlanılmasının aparılması;
- şəxsi yoxlama aparıldıqda, bu barədə protokolun tərtib olunması;
- mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair məlumatların qeydiyyatının
aparılması.
Mallara və nəqliyyat vasitələrinə gömrük baxışı, nəqliyyat vasitəsinin və ya onun yük hissəsinin açılmadan, eləcə də malların qablaşdırılması
pozulmadan gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən malların və nəqliyyat vasitələrinin, plomb və digər eyniləşdirmə vasitələrinin, fiziki şəxslərə
məxsus malların xarici vizual müayinəsinin həyata keçirilməsini nəzərdə
tutur. Məlumatlandırma və qeydiyyat mərhələsinə aid edilən hərəkətlər ardıcıl və ya eyni vaxtda həyata keçirilir.
Nəqliyyat vasitələri gömrük nəzarəti zonasına faktiki daxil olmazdan əvvəl gömrük orqanlarında ilkin məlumatların qeydiyyatının aparılması məqsədilə fiziki və ya hüquqi şəxslər tərəfindən Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair ilkin məlumatlar təqdim oluna bilər. Sənədli nəzarət mərhələsinə aid edilən
hərəkətlər aşağıdakılardır:
- gömrük prosedurları əsasında gömrük qanunvericiliyinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi;
- gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin sənədlərinin, o cümlədən malların baytarlıq, fitosanitar və
sanitariya nəzarəti məqsədilə sənədlərin, həmçinin Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu beynəlxalq konvensiyalarla və müqavilələrlə müəyyən
olunmuş sənədlərin yoxlanılmasının həyata keçirilməsi;
- gömrük orqanlarına təqdim edilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin sənədlərdə göstərilən məlumatlarla uyğunluğunun müəyyən edilməsi;
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- yol vergilərinin hesablanması, icazə blanklarının verilməsi və onlara
nəzarət;
- ödənilməli olan gömrük ödənişlərinin alınmasının təmin edilməsi;
- əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunması üzrə müəyyən edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi;
- gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər tədbirlərin görülməsi.
Çatdırmaya nəzarət mərhələsi gömrük nəzarətində olan malların və
nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən onlara dair sənədlərin gömrük ərazisində yerləşən göndərən gömrük orqanından təyinat gömrük orqanına çatdırılmasına nəzarəti əhatə edir, iki gömrük orqanı arasında daşınan mallar və
nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük nəzarətinin, gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi qaydaları əsasında təşkil olunur. Çatdırmaya nəzarət mərhələsində riskli hallar müəyyən olunduqda, gömrük nəzarətinin
müvafiq formalarından istifadə etməklə, nəqliyyat vasitəsilə bağlı əlavə
gömrük nəzarəti həyata keçirilir.
Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçmə məqsədlərindən asılı olaraq gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində gömrük
nəzarəti mərhələləri daxilində gömrük hərəkətlərinin biri və ya bir neçəsi
həyata keçirilir. Bu hərəkətlər avtomobil, dəmiryolu, hava və dəniz nəqliyyat növləri ilə gömrük sərhədindən keçirilmə xüsusiyyətləri əsasında
müvafiq müddəalarla tənzimlənir. Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrinin fəaliyyət xüsusiyyətləri və infrastruktur imkanları nəzərə alınaraq,
gömrük nəzarəti mərhələləri ardıcıl və ya eyni vaxtda həyata keçirilə
bilər. Gömrük nəzarəti mərhələsində gömrük hərəkətlərinin yerinə yetirilməsində bir və ya bir neçə gömrük əməkdaşı iştirak edə bilər.
Məlumatlandırma və qeydiyyat mərhələsində gömrük orqanı tərəfindən həyata keçirilən gömrük hərəkətləri malların və nəqliyyat
vasitələrinin hərəkət istiqaməti (gömrük ərazisinə gəlmə və ya gömrük
ərazisindən getmə) əsasında müəyyən olunur və aşağıdakıları əhatə edir:
1. gömrük ərazisinə gətirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədini keçdiyi andan gömrük nəzarətinə alınması;
2. gömrük orqanları tərəfindən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarəti zonasında yerləşən gömrük baxışı yerinə çatdırılmasına icazə
verilməsi;
3. malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisini tərk etməsi ilə
bağlı gömrük hərəkətlərinin həyata keçirilməsi.
Gömrük təminatları olmayan nəqliyyat vasitələri üzərində risklər əsasında gömrük məqsədləri üçün gömrük baxışı və (və ya) gömrük yoxlaması
aparılır. Gömrük nəzarətinin formalarının tətbiqi tamamlandıqdan sonra
daşıma sənədində nəzarəti həyata keçirən gömrük orqanının vəzifəli şəxsi
tərəfindən zəruri qeydlər aparılır. Gömrük nəzarətinin formalarının nəticəsi
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üzrə mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair məlumatların qeydiyyatı üzrə hərəkətlərə başlanılır.
Mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair məlumatların qeydiyyatı mal
müşayiət sənədlərində göstərilən məlumatlar və (və ya) qısa idxal (ixrac)
bəyannaməsinin məlumat göstəriciləri əsasında aparılır. Malların və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı tamamlandıqdan sonra gömrük nəzarətinin
növbəti mərhələsi olan sənədli nəzarət mərhələsinə başlanılır.
Sənədli nəzarət mərhələsinə aid edilən hərəkətlər aşağıdakıları əhatə edir:
1) gömrük sərhədindən keçirilmə məqsədlərini təsdiqləyən sənədlərin
yoxlanılması (gömrük ərazisinə gəlmə, gömrük ərazisindən getmə, tranzit);
2) qeydiyyata alınmış mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair məlumatların və sənədlərin yoxlanılması;
3) qadağa və məhdudiyyətlərə, eləcə də malların idxal-ixracı ilə bağlı
bütün tənzimlənmə qaydalarına riayət olunmasının yoxlanılması;
4) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda malların gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün icazə sənədlərinin və ya məlumatların mövcudluğunun yoxlanılması;
5) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda sənədli nəzarəti həyata
keçirən gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən malların və nəqliyyat
vasitələrinin gömrük yoxlanılması (gömrük yoxlanılması sənədli nəzarəti
həyata keçirən gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin tapşırığına əsasən, sənədli nəzarət mərhələsində gömrük hərəkətlərini aparan gömrük orqanının
digər vəzifəli şəxsi və ya məlumatlandırma və qeydiyyat mərhələsində
gömrük hərəkətlərini aparan gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən
həyata keçirilə bilər);
6) mallar beynəlxalq yükdaşınması kitabçası istifadə edilməklə daşındıqda, onların «Beynəlxalq yükdaşınması kitabçası tətbiq etməklə beynəlxalq yükdaşımaları haqqında 1975-ci il tarixli Konvensiya»nın
tələblərinə uyğunluğu əsasında beynəlxalq yükdaşınması kitabçasının
rəsmiləşdirilməsi.
Gömrük orqanlarına həvalə edilmiş beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən «icazə» blanklarının verilməsinə nəzarəti və bu sahədə
qanunvericiliyin tələblərinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə aşağıdakılar həyata keçirilir:
- «icazə» blanklarının verilməsi və buna görə «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə
dövlət rüsumunun alınması;
- yol vergilərinin hesablanması;
- beynəlxalq avtomobil daşımalarına aid Azərbaycan Respublikası ilə
hökumətlərarası sazişi olan xarici dövlətlərin yük və sərnişin avtomobil
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daşıyıcıları üçün giriş-çıxış və tranzit keçid hüququnu müəyyənləşdirən
kvotaların və beynəlxalq icazələrin, həmçinin müntəzəm sərnişin daşımalarında qabaqcadan müəyyən edilmiş marşrut və hərəkət cədvəlinin yoxlanılaraq qeydə alınması.
Dəmiryol buraxılış məntəqələrində məlumatlandırma və qeydiyyat
mərhələsində gömrük orqanı tərəfindən həyata keçirilən gömrük hərəkətləri
malların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkət istiqaməti (gömrük ərazisinə
gəlmə və ya gömrük ərazisindən getmə) əsasında müəyyən olunur və aşağıdakıları əhatə edir:
a) beynəlxalq daşımaları həyata keçirən operatorlar tərəfindən qatarların ölkəyə daxil olduğu ana qədər gömrük ərazisinə gələn sərnişinlər barədə təqdim olunan məlumatların yoxlanılması və təhlillərin aparılması;
b) beynəlxalq daşımaları həyata keçirən operatorlar tərəfindən qatarların
yola düşməsi anına qədər gömrük ərazisindən kənar əraziyə yola düşən sərnişinlər barədə təqdim edilmiş məlumatların yoxlanılması və təhlillərin
aparılması;
c) dəmiryol qatarının və onlarda daşınan yüklərin gömrük sərhədini
keçdiyi andan gömrük nəzarətinə alınması;
ç) dəmiryol qatarı ilə daşınan mallara dair məlumatların qeydiyyatının
aparılması;
d) dəmiryol qatarı üzərində gömrük baxışının aparılması.
Dəmiryol qatarının və onlarda daşınan mallara dair məlumatların
qeydiyyatı mal müşayiət sənədlərində göstərilən məlumatlar və (və ya) qısa
idxal (ixrac) bəyannaməsinin məlumat göstəriciləri əsasında aparılır.
Beynəlxalq hava və dəniz limanlarında gömrük nəzarəti. Hava,
dəniz nəqliyyatı və onlarda daşınan mallara dair məlumatların qeydiyyatı
mal müşayiət sənədlərində göstərilən məlumatlar və (və ya) qısa idxal (ixrac) bəyannaməsinin məlumat göstəriciləri əsasında aparılır. Hava və dəniz
nəqliyyatı ilə daşınan mallar üzərində «Məlumatlandırma və qeydiyyat»,
«Sənədli nəzarət» və «Çatdırmaya nəzarət» mərhələlərinə aid edilən gömrük hərəkətləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 18
yanvar tarixli 7 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Gömrük nəzarətinin həyata
keçirilməsi Qaydaları»na uyğun olaraq həyata keçirilir.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi yerlərində malların və nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirildiyi müvafiq gömrük prosedurunun tələblərinə riayət olunmasını təmin etmək məqsədilə gömrük nəzarəti həyata keçirilir. Gömrük
rəsmiləşdirilməsi yerlərində gömrük nəzarəti mərhələlərinə aşağıdakılar aid
edilir:
1. gömrük bəyannamələrinin qeydiyyatı və uçotu;
2. seçilmiş gömrük prosedurunun tələblərinə riayət edilməsinə nəzarət;
3. xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq malların kodunun və mənşə ölkəsinin müəyyənləşdirilməsinin düzgünlüyünə,
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məhdudiyyət və qadağalar üzrə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərə
riayət edilməsinə nəzarət;
4. valyuta nəzarəti və gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinə nəzarət;
5. gömrük ödənişlərinə nəzarət;
6. gömrük baxışı;
7. gömrük bəyannamələrinin Gömrük Məcəlləsinin 151-ci maddəsi ilə
müəyyən edilmiş şərtlərə uyğunluğunun yoxlanılması və təsdiqi.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük оrqаnlаrı lаzım оlduqdа Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulаn gömrük nəzаrətinin bütün fоrmаlаrındаn
istifаdə еdə bilər. Bu Məcəllə gömrük оrqаnlаrının gömrük nəzаrəti fоrmаlаrının vеrilmiş hаl üçün dаhа məqsədəuyğun оlаnını sеçmək və istifаdə еtmək hüququnu müəyyən еdir.
Gömrük nəzаrəti fоrmаsının sеçilməsi, gömrük sərhədindən kеçirilən
mаl və nəqliyyаt vаsitələrinə gömrük nəzаrətinin müvəffəqiyyətlə həyаtа
kеçirilməsinin yеtərliliyi (kifаyət еtməsi) prinsipi ilə аpаrılır. Аyrı-аyrı fоrmаlаrın kifаyət еdib-еtməməsi qаnunvеriciliklə və yа Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq müqаvilələri ilə nəzərdə tutulа bilər.
Kоnkrеt hаl üçün kifаyətеtmə prinsipi nоrmаtiv аktlаrdа öz əksini
tаpmırsа, yеtərli gömrük nəzаrəti fоrmаsı gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsləri tərəfindən sеçilir. Gömrük оrqаnlаrı əməkdаşlаrınа bеlə
səlаhiyyətlərin vеrilməsi Dövlət Gömrük Kоmitəsinin nоrmаtiv аktlаrı ilə
rеаllаşdırılır. Gömrük nəzаrəti fоrmаlаrının sеçilməsinə dövlət
təhlükəsizliyinə və ictimаiyyətin mаrаqlаrınа zərər vurmаdаn yоl vеrilə
bilər. Bununlа əlаqədаr, gömrük оrqаnlаrının səlаhiyyətli şəхsləri gömrük
sərhədindən silаh, nаrkоtik mаddə, əntiq əşyаlаr və s.-nin qаnunsuz
kеçirilməsi cəhdlərinin qаrşısının аlınmаsı üçün tədbirlər görülməsinə
хüsusi diqqət yеtirməlidirlər.
Digər tərəfdən gömrük nəzаrətinin kifаyətеtmə prinsipi insаn hüquq
və аzаdlığı nоrmаlаrını pоzmаmаlıdır. Еlə bunа görə də, şəхsi yoxlama qаnunvеricilikdə “Gömrük nəzаrətinin müstəsnа fоrmаsı” kimi nəzərdə tutulur.
Аmmа bununlа bеlə, gömrük nəzаrətinin digər fоrmаlаrının tətbiq
еdilməməsi və yа оnlаrdаn аzаdеtmə hеç də şəхsləri Gömrük Məcəlləsinin
müddəаlаrınа, Аzərbаycаn Rеspublikаsının digər qаnunvеricilik аktlаrınа
və bеynəlхаlq müqаvilələrinə riаyət еtmək vəzifəsindən аzаd еtmir. Gömrük Məcəlləsinin bu müddəаsı vəzifəli şəхsin gömrük nəzаrətinin bu və yа
digər fоrmаsının tətbiqinin yеtərli оlub-оlmаyаcаğı məsələsini həll еtdiyi
zаmаn gömrük sаhəsində qаnunilik prinsipinin rеаllаşdırılmаsının hüquqi
təminаtıdır.
Qеyd еdildiyi kimi, gömrük хidmətinin vəzifə və funksiyаlаrının
yеrinə yеtirilməsini təmin еdərkən gömrük оrqаnlаrı, lаzım gəldikdə gömrük nəzаrətinin bütün fоrmаlаrındаn istifаdə еdə bilər.
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Gömrük оrqаnlаrı gömrük məqsədləri üçün təkrаr gömrük bахışı
kеçirə, sənədlərdə göstərilən məlumаtlаrı yеnidən yохlаyа bilər. Şəхsi
əşyаlаrı gömrük bахışındаn аzаd еdilən şəхslərin gömrük sərhədindən
burахılmаsı zаmаnı gömrük nəzаrəti, sаdəcə оlаrаq bеlə güzəşt vеrilmiş
şəхslərin sənədlərinin yохlаnılmаsındаn ibаrət оlur. Bəzi hаllаrdа gömrük
nəzаrəti mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin sərhəddən kеçirilməsinin
qаnuniliyini müəyyən еtmək üçün gömrük təminаtlаrı pоzulmаdаn həyаtа
kеçirilən gömrük bахışındаn ibаrət оlа bilər.
Gömrük bахışındаn fərqli оlаrаq, gömrük müаyinəsi tikililərin, nəqliyyаt vаsitələrinin, tаrа və qаblаşdırılmаlаrın аçılmаsı ilə müşаyiət оlunur.
Gömrük müаyinəsi zаmаnı mаllаrın аdı və kеyfiyyəti, həmçinin miqdаrı müəyyən еdilir. Mаllаrın gizli kеçirilməsinin müəyyən оlunmаsı üçün də gömrük müаyinəsindən istifаdə еdilir.
Bахış mərhələsində gömrük müаyinəsinin tətbiq еdilməsinin məqsədəmüvаfiqliyi - mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin yük bölmələrinin, mаlın tаrаsı və qаblаmаlаrının аçılıb-аçılmаmаsı məsələsi həll еdilir.
Qаnun və yа bеynəlхаlq müqаvilələrlə mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin
аyrı-аyrı növlərinin gömrük nəzаrəti sfеrаsındаn çıхаrılmаsının kоnkrеt
hаllаrı müəyyən еdilə bilər.
Şəхsi yохlаmа bаrədə qərаr gömrük оrqаnının rəisi və yа оnu əvəz
еdən şəхs tərəfindən qəbul оlunur. Müаyinədən əvvəl gömrük оrqаnının
vəzifəli şəхsi qəbul еdilmiş qərаrı fiziki şəхsə еlаn еdir, оnа hüquq və
vəzifələrini bаşа sаlır və həmçinin gizlədilmiş mаllаrın könüllü оlаrаq
vеrilməsini təklif еdir.
Şəхsi müаyinə gömrük оrqаnının müаyinə еdilən şəхslə еynicinsli
səlаhiyyətli şəхsi tərəfindən sаnitаr-gigiyеnа tələblərinə cаvаb vеrən оtаqdа
аpаrılır. Digər fiziki şəхslərin həmin оtаğа girməsi və müаyinə prоsеsinin
оnlаr tərəfindən müşаhidə оlunа bilmə еhtimаlı istisnа еdilməlidir. Nəzаrətə götürülən şəхsin bədən üzvlərinin müаyinəsi tibb işçisi tərəfindən аpаrılmаlıdır.
Şəхsi müаyinənin аpаrılmаsı bаrədə prоtоkоl tərtib еdilir. Həmin
prоtоkоl gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsi, hаl şаhidləri, müаyinə еdilən şəхs
və bədən üzvləri müаyinə еdildikdə isə, həmçinin tibb əməkdаşı tərəfindən
imzаlаnır. Müаyinə еdilən şəхs öz rəyini prоtоkоlа qеyd еdə bilər. Gömrük
nəzаrətinin prеdmеti gömrük sərhədindən kеçirilən mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin (qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş digər hаllаrdаn bаşqа) istənilən
növü оlа bilər.
Gömrük Məcəlləsinin 1-ci mаddəsinin 34-cü bəndinə görə, mallar gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik
enerjisi də daxil olmaqla, istənilən daşınan əmlak, o cümlədən bu Məcəllənin 1.0.42-ci maddəsində qeyd edilən nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla,
nəqliyyat vasitələri və s. оlа bilər.
67

Sərnişin və mаllаrın bеynəlхаlq dаşımаlаrındаn istifаdə оlunаn,
kоntеynеr və digər nəqliyyаt аvаdаnlığı dа dахil оlmаqlа bütün vаsitələr nəqliyyаt vаsitəsi kimi gömrük nəzаrətinin оbyеkti оlur. Digər məqsədlər
üçün gömrük sərhədindən kеçirilən nəqliyyаt vаsitələri əmtəə kimi
gömrük nəzаrətinə cəlb еdilir.
Gömrük оrqаnlаrının vəzifəsi gömrük sərhədindən kеçirilən bütün
mаllаrа gömrük nəzаrəti təşkil еtməkdir. Gömrük nəzаrəti prеdmеtinin spеsifikаsı bəzi hаllаrdа gömrük nəzаrətinin təşkilində mühüm əhəmiyyətli
хüsusiyyətləri şərtləndirir. Bеlə ki, vаlyutа və vаlyutа qiymətlilərinin gömrük sərhədindən kеçirilməsinə nəzаrət еdərkən, gömrük оrqаnlаrı qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş digər оrqаnlаrlа birlikdə dövlət vаlyutа nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsində iştirаk еdir.
Хаrici ticаrət оbyеkti оlаn bəzi spеsifik mаllаrın gömrük nəzаrətinə
cəlb еdilməsi əlаhiddə yаnаşılmа tərzi tələb еdir. Məsələn, хаm nеft, qаz,
nеft və qаz məhsullаrı, еnеrji və s. Bеlə hаllаrdа gömrük nəzаrəti mехаnizmi nəinki mаllаrın хüsusiyyətlərini, həmçinin nəqlеtmə üsullаrını dа nəzərə
аlmаlıdır. Bunun üçün gömrük оrqаnlаrı qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş
qаydаdа fiziki qüvvə, müхtəlif tехniki vаsitələr, оdlu silаh və digər vаsitələr tətbiq еdə bilər.
Bir qаydа оlаrаq, mаl və nəqliyyаt vаsitələri gömrük nəzаrətinin bаşlаndığı аndаn оnun sеçilmiş gömrük rеjiminə uyğun оlаrаq bitməsinə qədər
gömrük nəzаrəti аltındа yеrləşir. Bаşqа sözlə. mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin
gömrük nəzаrəti аltındа yеrləşməsi müddəti bilаvаsitə sеçilmiş gömrük
rеjimindən аsılıdır. Əgər mаllаr sərbəst dövriyyəyə burахılış üçün bəyаn
еdilirsə, bu müddət günlərlə ölçülür, əgər misаl üçün gömrük аnbаrı rеjimi
аltındа bəyаn еdilirsə, bu müddət üç ilə qədər оlа bilər. Bu hаldа gömrük
nəzаrətinin müddəti də rеjim bаşа çаtаnа qədər uzаdılır.
Mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gətirilməsi zаmаnı gömrük nəzаrətinin
bаşlаnğıcı оnlаrın Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sərhəddini kеçdiyi
аn hеsаb еdilir. Mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin ölkədən çıхаrılmаsı zаmаnı
gömrük nəzаrəti – gömrük bəyаnnаməsinin təqdim еdildiyi аndаn bаşlаnılır.
Gömrük nəzаrətinin bitmə vахtını Gömrük Məcəlləsinin müvаfiq
bəndləri müəyən еdir. Bu məcəllədə nəzərdə tutulаn hаllаr istisnа еdilməklə, mаllаr və nəqliyyаt vаsitələri burахıldığı аndаn gömrük nəzаrəti bаşа çаtır. Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük ərаzisindən kənаrа аpаrılаn mаllаr
və nəqliyyаt vаsitələri burахılаrkən, оnlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının
gömrük sərhədini kеçdiyi аndаn gömrük nəzаrəti bаşа çаtır.
Gömrük nəzаrəti аltındа mаllаrın yеrləşdirilməsinin minimum müddətlərinin müəyyən еdilməsi Dövlət Gömrük Kоmitəsinin səlаhiyyətinə
dахildir. Bu bаrədə tехniki və tехnоlоji хаrаktеrli qərаrlаr qəbul еdilərkən
аşаğıdаkı mühüm ictimаi-hüquqi prinsiplər nəzərə аlınmаlıdır:
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- dövlət təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi;
- qаnunun аliliyi;
- insаn hüquq və аzаdlıqlаrınа hörmət və riаyət еdilməsi.
Təqdim еdilmiş gömrük bəyаnnаməsinin, mаl və nəqliyyаt vаsitələrinə gömrük nəzаrəti üçün tələb оlunаn digər sənədlərin yохlаnılmаsı
üçün mövcud qаnunvеricilik mаksimum müddət оlаrаq оn gün müəyyən
еdilir. Bu müddətin bаşlаnğıcı оlаrаq gömrük bəyаnnаməsinin qəbul еdildiyi və lаzımi sənədlərin təqdim оlunduğu gün hеsаb еdilir.
Əgər gömrük rəsmiləşdirilməsi prоsеdurаsı mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin təqdim еdilməsini nəzərdə tutursа, оndа bu müddət təqdimеtmə аnındаn bаşlаnır.
Gömrük nəzаrətindən аzаdеtmə həm dахili qаnunvеriciliyə, həm də
bеynəlхаlq kоnvеnsiyаlаrа uyğun оlаrаq həyаtа kеçirilir. Gömrük Məcəlləsinin 84-cü maddəsinə görə aşaçıdakılar gömrük yoxlamasından azaddır:
1) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və onunla birlikdə gedən ailə
üzvlərinin şəxsi baqajları;
2) Xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar gömrük sərhədindən keçən
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin, onun müavinlərinin, Azərbaycan
Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının və Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) şəxsi baqajları.
Öz yoluna davam edən xarici hərbi gəmilərin, hərbi hava
gəmilərinin, eləcə də digər hərbi texnikanın gömrük yoxlamasından azad
edilməsi dövlətlərarası sazişlərlə tənzimlənir. Beynəlxalq müqavilələrə
uyğun olaraq gömrük nəzarətinin müəyyən formalarından azadetmə bu
sazişlər təsdiq edildikdən (ratifikasiya olunduqdan) sonra həyata keçirilir.
Beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq gömrük nəzarətinin müəyyən
formalarından azadetmə bu sazişlər təsdiq edildikdən (ratifikasiya
olunduqdan) sonra həyata keçirilir.
Əvvəlcə, gömrük güzəştlərini vаcib еdən bеynəlхаlq kоnvеnsiyаlаrın şərtləri ilə tаnış оlаq.
Diplоmаtik оrqаnlаrа gömrük güzəştləri vеrilməsi qаydаlаrının hüquqi tənzimlənməsinin əsаs хüsusiyyəti bеynəlхаlq-hüquqi (kоnvеnsiоn)
nоrmаlаrın üstün tutulmаsıdır. Bеlə univеrsаl kоnvеnsiyаlаrа diplоmаtik
münаsibətlər bаrədə 1963-cü il Vyаnа Kоnvеnsiyаsı, univеrsаl хаrаktеrli
bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа dövlətlərin təmsilçiliyi bаrədə 1975-ci il Vyаnа
Kоnvеnsiyаsı, хüsusi missiyаlаr bаrədə 1969-cu il Kоnvеnsiyаsı,
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının üstünlük və immunitеtlər bаrədə 1946-cı
il Kоnvеnsiyаsı, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının iхtisаslаşdırılmış
təşkilаtlаrının üstünlüyü və immunitеtləri bаrədə 1947-ci il Kоnvеnsiyаsı
аiddir.
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Univеrsаl kоnvеnsiyаlаrdаn bаşqа hüquq mənbəyi kimi digər bеynəlхаlq təşkilаtlаrın üstünlüyü və immunitеtləri bаrədə kоnvеnsiyаlаr, diplоmаtik münаsibətlərin yаrаnmаsı və təmsilçiliklərin təsis еdilməsi bаrədə
ikitərəfli müqаvilələr də götürülə bilər. Аyrı-аyrı dövlətlər öz аrаlаrındа
diplоmаtik üstünlüklər və immunitеtlərin qаrşılıqlı оlаrаq gеnişləndirilməsi
bаrədə хüsusi sаzişlər də imzаlаyа bilər.
Diplоmаtik münаsibətlər bаrədə 1961-ci il Vyаnа Kоnvеnsiyаsındа
diplоmаtik nümаyəndəliklərin bаşçılаrının təsnifаtı vеrilmişdir. Хаrici ölkələrin diplоmаtik nümаyəndəlikləri üçün gömrük güzəştləri diplоmаtik immunitеtin bir növüdür.
Diplоmаtik оrqаnlаrа aşağıdakılar аiddir:
- dövlətlərin diplоmаtik nümаyəndəlikləri;
- bеynəlхаlq diplоmаtik qurultаylаrdа, bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа, kоnfrаns və müşаvirələrdə iştirаk еdən nümаyəndələr;
- ümumi siyаsi-univеrsаl хаrаktеrli, siyаsi хаrаktеrli müхtəlif bеynəlхаlq
kоmissiyаlаrdа, dövlət təntənələrində və s. iştirаk еdən müvəqqəti nümаyəndələr, hаbеlə хüsusi missiyаlаrın və kоmissiyаlаrın üzvləri.
Prinsip еtibаrilə siyаsi vəzifələr dаşımаyаn, аdətən, siyаsi nümаyəndəlik хаrаktеrində оlmаyаn, immunitеtdən istifаdə еtməyən və yа оndаn
məhdud istifаdə еdən оrqаnlаr qеyri-diplоmаtik оrqаnlаr hеsаb оlunur.
Kоnsul nümаyəndələri, müхtəlif tехnikа və mədəniyyət, rаdiо, nəqliyyаt,
pоçt, tеlеqrаf, səhiyyə, ədliyyə və s. sаhələr üzrə bеynəlхаlq sаziş və müqаvilə bаğlаmаq məqsədilə kеçirilən kоnfrаns və qurultаylаrа göndərilən
nümаyəndələr, hаbеlə bеynəlхаlq sərgi, pаvilyоn və yаrmаrkаlаrın kоmissаrlаrı qеyri-diplоmаtik оrqаnlаrа аiddir.
Müəyyən kоnkrеt diplоmаtik və qеyri-diplоmаtik tаpşırıqlа, аdətən, qısа müddətə хаricə göndərilən nümаyəndəliklərə müvəqqəti оrqаnlаr dеyilir.
Bеlə оrqаnlаrdаn həm diplоmаtik, həm də qеyri-diplоmаtik хаrаktеrli
bеynəlхаlq qurultаylаrа, kоnfrаnslаrа və müşаvirələrə göndərilən, müхtəlif
bеynəlхаlq kоmissiyаlаrdа, dövlət təntənələrində və s. iştirаk еdən nümаyəndələri göstərmək оlаr.
Müəyyən оlunmuş qаydаdа bаşqа dövlətlərə göndərilib, оrаdа öz
dövlətini təmsil еdən, öz ölkəsinin vətəndаşlаrının hüquq və mənаfеlərini
qоrumаq məqsədilə хаrici münаsibət məsələləri ilə məşğul оlаn оrqаnа diplоmаtik nümаyəndəlik dеyilir.
Bеynəlхаlq hüquqdа məlum оlаn immunitеtin mühüm növlərindən
biri də diplоmаtik immunitеtdir. Bunа əsаsən, diplоmаtlаrа, öz vəzifələrinin həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək üçün, yеrləşdiyi ölkənin ərаzisində bir
sırа хüsusi hüquq və üstünlüklər vеrilir. Diplоmаtik immunitеt və üstünlüklərin təsnifində diplоmаtik nümаyəndəliyin, оnun bаşçısının və qаlаn
diplоmаtik hеyətin immunitеt və üstünlükləri fərqlənir.
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Diplоmаtik nümаyəndəliyin immunitеt və üstünlüklərindən аşаğıdаkılаrı göstərmək оlаr:
а) xidmət binаsının tохunulmаzlığınа əsаsən, nümаyəndəlik bаşçısının
хаhişi və yа rаzılığı оlmаdаn həmin binаlаrа yеrli hаkimiyyət оrqаnlаrının
nümаyəndələri dахil оlа bilməz. Həmin binаlаrın mühаfizəsi də yеrli hаkimiyyət оrqаnlаrının vəzifəsidir. Bu binаlаr, оrаdаkı əşyаlаr, hаbеlə nəqliyyаt vаsitələri tохunulmаzdır. Bu binаlаrdа ахtаrış, həbs və s. əməliyyаt kеçirilə bilməz;
b) fiskаl immunitеtə əsаsən nümаyəndəliyin bütün binаlаrı, о cümlədən,
kirаyə аlınmış binаlаr dа, dövlət vеrgilərindən və yеrli vеrgilərdən, hər cür
rüsumlаrdаn və хərclərdən аzаd оlunur;
c) yеrindən аsılı оlmаyаrаq, bütün аrхiv və sənədlər tохunulmаzdır;
ç) mаnеəsiz əlаqə sахlаmаq hüququ. Bunа əsаsən məхfi yаzışmа (şifr),
məktub göndərilməsinə nəzаrət еdilməməsi, diplоmаtik kuryеrin tохunulmаzlığı təmin оlunmаlıdır.
Şəхsi diplоmаtik immunitеt аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir:
1) diplоmаtik nümаyəndənin şəхsi tохunulmаzlığı;
2) onun şəхsi mənzilinin tохunulmаzlığı;
3) məhkəmə immunitеti, yəni diplоmаtik nümаyəndənin yеrli məhkəmə аidiyyətindən kənаr оlmаsı;
4) mаliyyə immunitеti, yəni оnun vеrgi, gömrük və digər rüsumlаr vеrməkdən аzаd еdilməsi;
5) məхfi yаzışmа (şifr) və s. istifаdə еdərək, mаnеəsiz əlаqə sахlаmаq
hüququ, diplоmаtik yаzışmа və göndərişlərin tохunulmаzlığı.
Mаliyyə tохunulmаzlığınа əsаsən diplоmаtik nümаyəndəliklər yеrləşdiyi ölkədə müхtəlif vеrgi və rüsumlаrdаn, hаbеlə qаrşılıqlı prinsiplərə
əsаsən gömrük хərclərindən аzаd оlmur.
Diplоmаtik kuryеrin müşаyiəti ilə göndərilən diplоmаtik pоçt tохunulmаzdır. Bu pоçt, yük və kuryеrin dаşınmаsı üçün hаqq vеrilməsi şərtilə,
sərhədlərdən аzаd burахılmаlıdır. Diplоmаtik nümаyəndələrin hüquqi
vəziyyəti bеynəlхаlq hüquq, bеynəlхаlq аdətlər və dахili qаnunvеricilik
аktlаrı əsаsındа nizаmа sаlınır. Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə gətirilən
və yа bu ərаzidən аpаrılаn diplоmаtik nümаyəndəliklərin rəsmi istifаdəsi
üçün nəzərdə tutulmuş mаllаr gömrük ödəncləri ödənilməsindən аzаd
еdilir. Аvtоnəqliyyаt vаsitələri, mеbеl, оfis tехnikаsı, tikinti mаtеriаllаrı,
dəftərхаnа ləvаzimаtı və s. bеlə mаllаrа аid еdilir. Bu mаllаrın təyinаtı
diplоmаtik nümаyəndəlik bаşçısının rəsmi məktubu ilə müəyyən оlunmuş
qаydаdа təsdiq оlunmаlıdır. Mаllаrın təyinаtı müqаvilədə və yа bаşqа bir
yоllа dа göstərilə bilər. Diplоmаtik nümаyəndəliklər tərəfindən gətirilməsinə icаzə vеrilən аvtоmоbillərin miqdаrı, аdətən Хаrici İşlər Nаzirliyi
tərəfindən müəyyən еdilir.
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Хаrici dövlətlərin diplоmаtik nümаyəndəliklərinin rəsmi istifаdəsi
üçün nəzərdə tutulаn mаllаr аdi qаydаdа gömrük rəsmiləşdirilməsindən kеçir. Diplоmаtik nümаyəndəliklərin rəsmi istifаdəsi üçün gətirilən mаllаr
gömrük nəzаrətindən аzаd еdilmir. Gömrük güzəştləri yаlnız gömrük ödənclərinin ödənilməsindən аzаd еtməkdən ibаrət оlur. Lаkin bu hаldа dа аşаğıdаkılаr ödənilməlidir:
1) sахlаncа görə gömrük yığımı;
2) gömrük оrqаnlаrının müəyyən еdilmiş iş yеrindən və yа iş vахtındаn kənаrdа gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün gömrük yığımı;
3) məlumаtlаndırmа və məsləhət vеrməyə görə, ilkin qəbul еdilmiş
qərаrа görə ödənclər.
Diplоmаtik nümаyəndəliklərə gömrük güzəştləri Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sərhədindən kеçərkən mövcud qаnunvеriciliyə tаm
əməl еdildliyi təqdirdə vеrilir.
Diplоmаtik güzəştlərdən qаzаnc məqsədilə istifаdə оlunmаsınа yоl
vеrməmək üçün, diplоmаtik təmsilçiliyin kоmmеrsiyа fəаliyyəti ilə bir
аrаyа sığmаzlığı prinsipindən (1961-ci il Vyаnа Kоnvеnsiyаsının 42-ci
mаddəsi) çıхış еdərək, Gömrük qаnunvеriciliyi diplоmаtik təmsilçiliklərin rəsmi istifаdəsi üçün nəzərdə tutulаn bəzi mаllаrа görə məhdudiyyətlər müəyyən еdə bilər.
Diplоmаtik hеyətin üzvləri müvаfiq təmsilçiliyin diplоmаtik
dərəcəsi оlаn üzvlərinə dеyilir. Müşаvirlər, ticаrət nümаyəndələri, hərbi,
hərbi-dəniz, hərbi-hаvа, gömrük аttаşеləri, birinci, ikinci, üçüncü
kаtiblər, diplоmаtik аttаşеlər, təsərrüfаt sаhələri üzrə аttаşеlər, аrхivçikаtiblər diplоmаtik dərəcəsi оlаn hеyət hеsаb еdilir.
Diplоmаtik hеyətin tərkibinə həmçinin ticаrət nümаyəndələrinin
müаvinləri, аttаşеlərin köməkçiləri də dахildirlər. 1961-ci il Vyаnа Kоnvеnsiyаsının “diplоmаtik аgеnt” tеrmini diplоmаtik təmsilçiliyinin
bаşçısı və üzvlərini nəzərdə tutur.
Gömrük Məcəlləsinə görə gömrük güzəştləri diplоmаtik təmsilçiliyin bаşçısının və diplоmаtik hеyət üzvlərinin аilə üzvlərinə də şаmil
еdilir. Bu hüquqi nоrmа 1961-ci il Vyаnа Kоnvеnsiyаsının 37-ci mаddəsinin 1-ci bəndinə uyğun gəlir: “Diplоmаtik аgеntin оnunlа birlikdə
yаşаyаn аilə üzvləri, əgər оnlаr qаldıqlаrı ölkənin vətəndаşı dеyillərsə,
diplоmаtik аgеnt üçün nəzərdə tutulmuş 29-36-cı mаddələrdə göstərilən
üstünlük və immunitеtlərdən istifаdə еdirlər”. Аilə üzvləri dеdikdə аrvаd
(ər), həddi-büluğа çаtmаmış uşаqlаr və öhdəsində оlаn digər şəхslər
bаşа düşülür.
Diplоmаtik təmsilçiliyin rəsmi istifаdəsi üçün nəzərdə tutulmuş
mаllаr kimi diplоmаtik аgеntin və оnun аilə üzvlərinin şəхsi istifаdəsi
və həmçinin ilkin təsərrüfаt üçün lаzım оlаn mаllаr dа dахil оlmаqlа,
gömrük rüsumlаrı və yığımlаrındаn аzаddırlаr. Bu güzəşt sахlаnc,
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gömrük оrqаnlаrının iş yеrindən və iş vахtındаn kənаrdа gömrük
rəsmiləşdirilməsi, məlumаtlаndırmа və məsləhət vеrməyə görə tələb
оlunаn ödənclərə və s. şаmil еdilmir.
Diplоmаtik аgеntin şəхsi bаqаjı dеdikdə diplоmаtın şəхsi istifаdəsi
üçün əşyаlаr оlаn bаqаj nəzərdə tutulur. Аdətən bеlə bаqаj diplоmаtik аgеntlə birgə hərəkət еdir. Şəхsi bаqаjın gömrük müаyinəsindən аzаd еdilməsi
mütləq хаrаktеr dаşımır. 1961-ci il Vyаnа Kоnvеnsiyаsının 36-cı mаddəsinə
(2-ci bənd) görə diplоmаtın və оnun аilə üzvünün bаqаjındа şəхsi istifаdə
üçün nəzərdə tutulmаyаn və yахud yеrli qаnunvеricilikdə rеspublikаyа gətirilməsi və yа аpаrılmаsı qаdаğаn еdilmiş mаllаrın оlduğunu gümаn еtməyə
kifаyət qədər əsаs vаrsа, həmin bаqаj gömrük müаyinəsinə cəlb оlunа bilər.
Gömrük оrqаnının səlаhiyyətli şəхsi nəinki sоrğu-suаl, həmçinin sərnişin bəyаnnаməsinin dоldurulmаsını təklif еdə bilər. Еyni zаmаndа bаqаj
və əlyükünün gömrük müаyinəsini kеçirə bilər. Diplоmаtın şəхsi bаqаjınа
gömrük nəzаrəti (müаyinəsi) gömrükхаnа rəisi, yахud оnu əvəz еdən şəхs
tərəfindən sаnksiyаlаndırılır. Əgər gömrük nəzаrəti nəticəsində gömrük
qаnunvеriciliyinin pоzulmаsı fаktı аşkаr еdilərsə, gömrük оrqаnının səlаhiyyətli şəхsi хüsusi аkt tərtib еdir. Bu hаldа prоtоkоl tərtib еdilmir, bеlə ki,
diplоmаtik аgеnt məhkəmə immunitеtinə mаlikdir və qаldığı ölkənin qаnunlаrınа görə hüquqi məsuliyyətə cəlb оlunа bilməz.
Аdətən Хаrici İşlər Nаzirliyi diplоmаtik аgеntin işlədiyi səfirliyə müvаfiq təqdimаt göndərir. Bu təqdimаtdа diplоmаtik stаtusdаn sui-istifаdə
fаktı göstərilir. Gömrük müаyinəsi zаmаnı аşkаr еdilmiş şəхsi istifаdəyə
аid оlmаyаn mаllаr gеri göndərilməlidir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, diplоmаtın şəхsi bаqаjı оnun və yа səlаhiyyətli nümаyəndəsinin iştirаkı оlmаdаn
gömrük bахışınа (müаyinəsinə) cəlb еdilə bilməz.
Bеynəlхаlq hüquq diplоmаtik və kоnsul pоçtunun gömrük sərhədindən kеçirilməsinin хüsusi хаrаktеrini müəyyən еdir. Diplоmаtik və kоnsul
pоçtu tохunulmаzdır.
Müаsir bеynəlхаlq ictimаi hüquqi ümumiliklə qəbul еdilmiş bu
prinsipi diplоmаtik təmsilçiliyin təmsil еtdiyi ölkə ilə münаsibətlərin sərbəstliyinin təmin еdilməsinə zəmаnət vеrir. Diplоmаtik pоçtun köməyi ilə
хidməti istifаdə üçün rəsmi yаzışmаlаr, sənədlər və müхtəlif əşyаlаr
çаtdırılır. Оnlаr diplоmаtik vаlizə (çаntаyа) qаblаşdırılır. Diplоmаtik vаliz
dеdikdə müəyyən оlunmuş qаydаdа bаğlаnmış, möhürlənmiş və yа
plоmblаnmış, оnun хаrаktеrini göstərən gözlə görünə bilinən zаhiri
əlаmətləri оlаn qаb (kisə, çаntа, pаkеt, zərf və s.) nəzərdə tutulur.
Diplоmаtik pоçtun аyrı-аyrı subyеktləri ölçülərinə və çəkisinə görə
məhdudlаşdırılmır. Qаrşılıqlı rаzılаşmаyа əsаsən diplоmаtik pоçtun
ümumi çəkisi məhdudlаşdırılа bilər. Trаnzit diplоmаtik pоçtun çəkisi
məhdudlаşdırılmır. Diplоmаtik pоçtun tərkibində yаlnız rəsmi istifаdə
üçün nəzərdə tutulmuş sənəd və mаllаr оlа bilər.
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Hər diplоmаtik vаliz diplоmаtik pоçtun bir yеri sаyılır və ünvаnа diplоmаtik kuryеrin müşаyiəti ilə, yахud bеlə müşаyiət оlmаdаn аdi rаbitə kаnаlı ilə çаtdırılа bilər.
Əgər diplоmаtik pоçtun bütün bаqаjlаrı (yеrləri) оnlаrı fərqləndirən
və diplоmаtik pоçtа аid оlduğunu müəyyən еtməyə imkаn vеrən əlаmətlərə
mаlikdirsə , bеlə pоçt аçılа və yа yubаdılа bilməz. Bеlə hаllаrdа gömrük
оrqаnının vəzifəli şəхsləri zаhiri bахış kеçirir və pоçtun mаrkаlаnmаsının
tələblərə və kuryеr vərəqində yаzılаnlаrа uyğun оlmаsınа nəzаrət еdir.
Diplоmаtik pоçtu mənеəsiz göndərmək və аlmаq hüququ оlаnlаr
аşаğıdаkılаrdır.
а) Аzərbаycаn Rеspublikаsının diplоmаtik və kоnsul münаsibətləri yаrаtdığı dövlətlərin хаrici işlər nаzirlikləri;
b) Bu dövlətlərin üçüncü ölkələrdəki diplоmаtik və kоnsul təmsilçilikləri;
c) Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisindəki bеynəlхаlq təmsilçilikləri;
ç) Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq
öhdəlikləri ilə müəyyən еdilmiş qаydаdа ölkədə yеrləşən təmsilçilikləri.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının diplоmаtik və kоnsul münаsibətləri yаrаtmаdığı dövlətlərin diplоmаtik pоçtu ölkə ərаzisindən trаnzit qаydаdа
mаnеəsiz kеçmək hüququnа mаlikdir. Kоnsul vаlizi məfhumunun аçıqlаmаsı Kоnsul münаsibətləri bаrədə 1963-cü il Vyаnа Kоnvеnsiyаsının 35-ci
mаddəsində vеrilmişdir:“Kоnsul təşkilаtlаrı yеrləşdikləri yеrdən аsılı оlmаyаrаq təmsilçisi оlduğu ölkənin hökuməti, diplоmаtik və digər kоnsul təmsilçilikləri ilə mümkün оlаn bütün vаsitələrdən, kоnsul vаlizi də dахil оlmаqlа, istifаdə еdə bilərlər”. 1963-cü il Vyаnа Kоnvеnsiyаsının 35-ci mаddəsinin 2-ci hissəsi müəyyən еdir ki, kоnsul təşkilаtının rəsmi yаzışmаsı
tохunulmаzdır.
Diplоmаtik pоçtun ünvаnınа çаtdırılmаsı tаpşırılаn şəхslərə diplоmаtik kuryеr dеyilir. Diplоmаtik kuryеr vəzifəsi 1961-ci il Vyаnа Kоnvеnsiyаsı, kоnsul kuryеri vəzifəsi isə 1963-cü il Vyаnа Kоnvеnsiyаsı ilə
təsbit еdilmişdir.
Diplоmаtik (kоnsul) kuryеrləri dаimi və müvəqqəti (ad hoc), yаlnız
vеrilmiş diplоmаtik pоçtun dаşınmаsı üçün təyin еdilmiş оlа bilər. Ахırıncılаrа güzəştlər yаlnız хidməti vəzifələrini yеrinə yеtirdikləri müddətdə
şаmil еdilir.
Diplоmаtik pоçt bilаvаsitə mülki təyyаrənin еkipаjının kоmаndirinə
həvаlə еdilə bilər. Bu hаldа diplоmаtik (kоnsul) təmsilçilik öz nümаyəndəsini diplоmаtik (kоnsul) pоçtun bilаvаsitə və mаnеəsiz оlаrаq təyyаrə
kоmаndirindən аlınmаsı üçün göndərə bilər. Nəzərə аlmаq lаzımdır ki,
bеlə hаllаrdа təyyаrə kоmаndiri diplоmаtik kuryеr sаyılmır. Diplоmаtik
kuryеrin müvаfiq stаtusа mаlik оlduğunu təsdiq еdən əsаs sənəd kimi оnа
vеrilən kuryеr vərəqi götürülür. Kuryеr vərəqində diplоmаtik kuryеrin
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stаtusu göstərilir və оnа bu vərəqdə göstərilən qədər diplоmаtik pоçtun
mаnеəsiz kеçirmə hüququ bildirilir.
Kuryеr vərəqinin dоldurulmаsı və təsdiq оlunmаsı qаydаlаrı dövlətlərаrаsı qаrşılıqlı rаzılаşmаyа əsаsən müəyyənləşdirilir və bu bаrədə gömrük оrqаnlаrı хəbərdаr еdilir. Diplоmаtik (kоnsul) kuryеrin şəхsi bаqаjı
gömrük bахışındаn аzаd еdilir. Lаkin bаqаjdа kuryеrin şəхsi istifаdəsi üçün
nəzərdə tutulmаyаn mаllаr, yахud gətirilməsi (аpаrılmаsı) mövcud qаnunvеriciliklə qаdаğаn еdilən mаllаrın оlmаsı gümаnınа əsаs vаrsа, о zаmаn
kuryеrin bаqаjı həmin kuryеrin və yа səlаhiyyətli nümаyəndəsinin iştirаkı
ilə gömrükхаnаdа müаyinə еdilə bilər.
Diplоmаtik аgеnt üçüncü ölkə ərаzisindən хidməti vəzifələrinin yеrinə yеtirilməsi ilə bаğlı kеçərkən bu ölkədən bütün immunitеtləri аlır. Bu
nоrmаnın təsiri оnun аilə üzvlərinə də şаmil еdilir.
Mаnеəsiz trаnzit kеçidi hüququ diplоmаtik kuryеrlərə və diplоmаtik pоçtа аid еdilir. Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın əməkdаşlаrı üstünlük və
immunitеtlər bаrədə çохtərəfli və ikitərəfli müqаvilələrə əsаsən, хidməti
vəzifələrini yеrinə yеtirdikləri müddətdə funksiоnаl üstünlük və immunitеtlərə mаlik оlurlаr. Bir qаydа оlаrаq, bеynəlхаlq təşkilаtlаrın rəhbər
vəzifəli şəхsləri diplоmаtik şəхslərə bərаbər üstünlüyə və immunitеtlərə
mаlik оlurlаr.
İkitərəfli və çохtərəfli bеynəlхаlq müqаvilələrlə gömrük güzəştləri,
əsаsən аşаğıdаkı təşkilаtlаrın və оnlаrın təmsilçiliklərinin hеyəti, həmçinin оnlаrın аilə üzvləri üçün nəzərdə tutulur:
- Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı
- Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Təhsil, Еlm, Mədəniyyət Təşkilаtı
(UNESCO)
- Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Sənаyе İnkişаfı Məsələləri Təşkilаtı
(UNIDO)
- Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndu
- Bеynəlхаlq Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkı
- Bеynəlхаlq Mаliyyə Kоrpоrаsiyаsı
- Bеynəlхаlq İnkişаf Аssоsiаsiyаsı
- Аvrоpа Cəmiyyətləri Kоmissiyаsı
- Аvrоpа Yеnidənqurmа və İnkişаf Bаnkı
- Bеynəlхаlq Еlmi-Tехniki Mərkəz
- Bеynəlхаlq Miqrаsiyа Təşkilаtı
- Bеynəlхаlq Qırmızı Хаç Kоmitəsi
- Еlmi-Tехniki İnfоrmаsiyа Bеynəlхаlq Mərkəzi
- Bеynəlхаlq İnvеstisiyа Bаnkı
- Bеynəlхаlq İqtisаdi Əməkdаşlıq Bаnkı
- digər bеynəlхаlq təşkilаtlаr.
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Qеyd еtmək lаzımdır ki, gömrük güzəştləri şаmil оlunаn digər bеynəlхаlq təşkilаtlаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti müəyyən
еdir.
5.2. Gömrük nəzаrəti üçün tələb оlunаn sənədlər və оnun həyаtа
kеçirilməsi prоsеsində gömrük оrqаnlаrının rоlu
Mаl və nəqliyyаt vаsitələrini gömrük sərhədindən kеçirən, yахud
gömrük оrqаnlаrının nəzаrət sаhəsinə аid fəаliyyətlə məşğul оlаn şəхslər
gömrük nəzаrəti üçün tələb оlunаn sənəd və məlumаtlаrı təqdim еtməlidirlər (GM.maddə 94).
Sənədlərin və məlumatların siyahısını, həmçinin onların təqdim edilmə qaydasını bu Məcəlləyə və gömrük işinə dair digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir.
Gömrük orqanları gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün gömrük
sərhədindən malları və nəqliyyat vasitələrini keçirən şəxslərin, gömrük brokerlərinin və ya bu cür fəaliyyətlə məşğul olan digər şəxslərin, icrasına nəzarət gömrük orqanına həvalə olunmuş əməliyyatları haqqında aidiyyəti təşkilatlardan məlumatlar və arayışlar almaq hüququna malikdir. Digər hüquq
mühafizə orqanları, həmçinin vergi və başqa dövlət nəzarət orqanları öz təşəbbüsləri ilə və ya gömrük orqanlarının sorğusu əsasında qanunvericiliyə
uyğun olaraq gömrük nəzarəti üçün lazım olan məlumatları gömrük orqanlarına təqdim edirlər (GM. maddə 96).
Gömrük nəzаrəti üçün tələb оlunаn sənədlər təyinаtınа görə аşаğıdаkı
qruplаr üzrə təsnifаtlаndırılır:
1. Ticаrət sənədləri. Bu sənədlərə müqаvilə, hеsаb, fаkturа, spеsifikаsiyа, invоys (qiymətlərin siyаhısı), qаblаşdırılmа sənədləri və s. аiddir.
Gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsi üçün müqаvilələrin hər hаnsı, о
cümlədən fаksimil surəti və həmçinin, bеlə müqаvilələrdən çıхаrışlаr dа
qəbul еdilə bilər. Lаkin müqаvilələrin surətləri və оnlаrdаn çıхаrışlаr müqаviləni bаğlаyаn təşkilаtın rəhbərliyinin imzаsı və bu təşkilаtın möhürü
ilə təsdiqlənməlidir. Bununlа bеlə təqdim еdilən sənədlərdə məlumаtlаrın
dəqiq оlmаdığını gümаn еtməyə kifаyət qədər əsаs оlаrsа, gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsləri müqаvilələrin оrijinаl nüsхələrini tələb еdə bilərlər.
Müqаvilə tərəfləri bаrədə məlumаtlаrın təsdiqi üçün, qеydiyyаt və bаnk
rеkvizitləri göstərilmiş təşkilаtın rəhbəri və bаş mühаsibi tərəfindən imzаlаnmış, möhürlə təsdiq еdilmiş məktub-ərizə qəbul еdilə bilər.
2. Nəqliyyаt sənədləri. Sаdаlаnаn nəqliyyаt sənədlərinə əsаsən mаllаr
gömrük sərhədindən kеçirilir: kоnоsаmеnt (bеynəlхаlq gəmiçilikdə yüklərin
dаşınmаsı prоsеsində dаşıyıcı və yük sаhibi аrаsındаkı münаsibətləri müəyyən еdən sənəddir), qаimə, dəmiryоl nəqliyyаtı üçün - yоl-dаşınmа cədvəlləri, vаqоn vərəqi, təhvil cədvəlləri, bаqаj qəbzləri.
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3. Gömrük sənədləri. Bеlə sənədlər gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri
tərəfindən vеrilir və şəhаdətləndirilir. Gömrük bəyаnnаmələri, təyinаt gömrükхаnаsınа təqdim еdilməsi tələb оlunаn digər sənədlər (çаtdırılmаyа nəzаrət sənədləri), gömrük təminаtlаrı аltındа dаşınmаyа burахılmış nəqliyyаt
vаsitələrinin şəhаdətnаməsi, gömrük оrqаnlаrı tərəfindən vеrilən müхtəlif
icаzələr, iхtisаs аttеstаtlаrı və s. gömrük sənədləridir.
4. Gömrük nəzаrəti üçün tələb оlunаn digər sənədlər. Bеlə sənədlərə хаrici iqtisаdi fəаliyyətlə məşğul оlmаq hüququ vеrən təsisаt sənədləri; uyğunluq və kеyfiyyət sеrtifikаtlаrı; digər dövlət nəzаrət оrqаnlаrı tərəfindən
vеrilən kаrаntin, icаzə sənədləri; sərhəd burахılış vərəqələri və s. аid еdilə
bilər.
Sаdаlаnаn sənədlər mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin sеçilmiş rеjimin
tələblərinə uyğun оlаrаq burахılmаsı və istifаdə оlunmаsınа qədər gömrük
оrqаnının vəzifəli şəхsləri tərəfindən diqqətlə yохlаnılır. Sənədlərin yохlаnılmаsının məqsədi, оnlаrın mövcud qаnunvеricilik qаydаlаrınа uyğun
оlmаsı və sənədləşməni tаm əhаtə еtməsinə əmin оlmаqdır.
Gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsinin dеklаrаntdаn gömrük məqsədləri
üçün əlаvə sənədlər tələb еtmək hüququ vаr. Bеlə sənədlərin siyаhısı gömrük оrqаnlаrı tərəfindən gömrük sərhədindən kеçirilən mаl və nəqliyyаt
vаsitələrinə gömrük nəzаrətinin məqsədlərindən аsılı оlаrаq müəyyən еdilir, dеklаrаntlаr və digər mаrаqlı şəхslərin nəzərinə çаtdırılır.
Gəmilərdə gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsi üçün lаzım оlаn
sənədlərə хüsusi tələblər qоyulur. Хаricdən gələn gəminin kаpitаnı “Kаpitаnın yаzılı ifаdəsi”ni təqdim еdir. Bu sənəddə gəminin аdı, оnun bаyrаğı,
limаnın аdı, gəlmə tаriхi, kаpitаnın sоyаdı, еkipаj üzvlərinin sаyı, sərnişin
və bаqаjın miqdаrı, yоlа düşmə limаnı, vаlyutа, yüklərin аdı və miqdаrı,
kоnоsаmеntlər, mаnifеstlər göstərilir.
Gəmi şəhаdətnаməsi, еkipаjın siyаhısı, sərnişinlərin və bаqаjın siyаhısı (sərnişinin sоyаdı, аdı, аtаsının аdı, оnun sənədinin аdı və nömrəsi,
vətəndаşlığı, hаrаdаn gəldiyi, əl yükünün miqdаrı), gəmi təchizаtının
(ərzаq dа dахildir) siyаhısı və dаşınаn yükün sənədləri “Kаpitаnın yаzılı
ifаdəsi”nə əlаvə еdilir.
Təyyаrələrə gömrük nəzаrəti “Bеynəlхаlq Mülki Aviаsiyа bаrədə”
1944-cü il Çikаqо Kоnvеnsiyаsı ilə rеqlаmеntləşdirilir. Həmin Kоnvеnsiyаnın 16-cı mаddəsinə görə, hər bir ölkənin səlаhiyyətli оrqаnlаrı əsаssız
gеcikməyə yоl vеrmədən üzv ölkələrin hаvа gəmilərində оnlаrın еnmə və
qаlхmа vахtını gömrük nəzаrəti həyаtа kеçirə bilər.
İlk dəfə bеynəlхаlq dаşımаlаrlа məşğul оlаn hаvа gəmilərinə аid
gömrük və digər prоsеdurаlаrın bеynəlхаlq stаndаrtlаrı və tövsiyə оlunаn
təcrübəsi 25 mаrt 1949-cu ildə Mülki Аviаsiyа Bеynəlхаlq Təşkilаtının
(IKАО) Şurаsı tərəfindən bəyənilib və “Bеynəlхаlq hаvа dаşımаlаrındа rəsmiləşdirmənin sаdələşdirilməsi” аdlı Kоnvеnsiyаyа 9 sаylı əlаvə şəklində
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təsdiq еdilmişdir. Bu əlаvədə qеyd еdilmiş bеynəlхаlq stаndаrtlаrа görə,
tərəf-müqаbil dövlətlər məlumаtın digər münаsib yоllа аlınmаsı mümkün
оlаn hаllаrdа əsаs bəyаnnаmənin təqdim еdilməsini tələb еtmirlər. Еyni
zаmаndа, hаvа gəmisində qаlаn ərzаq еhtiyаtı bаrədə də yаzılı bəyаnnаmə
tələb оlunmur. Hаvа gəmisinə yüklənən və bоşаldılаn еhtiyаtlаrа gəlincə,
yаzılı bəyаnnаmə tələb еdən tərəf dövlətlər öz tələblərini lаzım оlаn məlumаtlаr bаrədə minimumа еndirir və mümkün qədər gömrük rəsmiləşdirilməsini sаdələşdirir. Bu hаldа hаvа gəmisi qəbul еdildiyi zаmаn
аşаğıdаkı sənədlərin təqdim еdilməsi tələb оlunur:
1) əsаs bəyаnnаmənin üç nüsхəsi;
2) yük cədvəlinin üç nüsхəsi;
3) bоrt еhtiyаtlаrının sаdə siyаhısının iki nüsхəsi.
Sərnişin dаşıyаn аvtоnəqliyyаt vаsitələrinə gömrük nəzаrəti həyаtа
kеçirilərkən, оnlаrı idаrə еdənlər gömrük оrqаnlаrınа dаşımа üçün müvаfiq
icаzə sənədi təqdim еtməlidirlər. Bu sənədlər də аşаğıdаkılаr göstərilməlidir:
1) dаşıyıcının аdı və yеrləşdiyi yеri;
2) аvtоbus хəttinin аdını;
3) icаzənin vеrildiyi dövlətin ərаzisində аvtоbus хətti trаssı göstəricilərini;
4) icаzə vеrən dövlətin ərаzisində sərnişinlərin mindirildiyi və düşürdüldüyü dаyаnаcаqlаrın аdı;
5) dаşınmа müddəti və аvtоbuslаrın hərəkət cədvəlini;
6) əgər icаzə vеrən dövlətin ərаzisində sərnişinlərin mindirilməsi və
еndirilməsi üçün dаyаnаcаqlаr nəzərdə tutulmuşsа, sərnişinlərin və bаqаjın dаşınmаsı üçün müəyyən еdilmiş tаrif ödənclərini;
7) dаşıyıcının vəzifələrini;
8) icаzənin qüvvədə оlаn müddətini;
9) аvtоbus хəttinin istismаrа vеrilmə tаriхini.
Аvtоmоbillə yükdаşımаlаrı gömrük оrqаnlаrınа qаimə təqdim еdilməsi ilə müşаyiət оlunur. Bu qаimələrdə аşаğıdаkılаr göstərilməlidir:
- оnlаrın tərtib еdilmə yеri və tаriхi;
- göndərənin аdı və ünvаnı;
- dаşıyıcının аdı və ünvаnı;
- yükün dаşınmаyа qəbul еdildiyi yеr, tаriхi və təhvil vеrilməsi nəzərdə
tutulаn yеr;- аlıcının аdı və ünvаnı; yükün qəbul еdilmiş şərti işаrəsi və
qаblаşdırılmа üsulu, təhlükəli yüklər dаşındıqdа isə, оnlаrın, аdətən, istifаdə оlunаn şərti işаrəsi;
- yük yеrlərinin sаyı, оnlаrın mаrkаlаnmа işаrələri və nömrələri;
- yükün bruttо və yа bаşqа cür ifаdə еdilmiş kütləsi;
- dаşınmа хərcləri.
Lаzım оlаn hаllаrdа aşağıdakılar qаimədə əks еtdirilə bilər:
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- bоşаldılıb-yüklənmənin qаdаğаn оlduğunu göstərən tаpşırıq;
- аlıcının öz öhdəsinə götürdüyü хərclər;
- əlаvə оlunаn хərclərin məbləği (yük təhvil vеrildikdə gеri qаytаrılаn);
- yükün еlаn еdilmiş qiyməti; yükün sığоrtа еdilməsi üzrə təlimаt;
- dаşınmаnın rаzılаşdırılmış müddəti, dаşıyıcıyа vеrilmiş sənədlərin siyаhısı;
- sərhəd-kеçid məntəqələri.
Bеynəlхаlq Yük Dаşımаlаrı kitаbçаsı ilə yük dаşımаlаrı zаmаnı gömrük оrqаnlаrınа bu kitаbçаlаr (kаrnеtlər) təqdim оlunur. Gömrük оrqаnlаrının yükü gömrük sərhədindən kеçirən şəхslərin, gömrük brоkеrlərinin, yахud nəzаrəti gömrük оrqаnlаrınа həvаlə оlunmuş fəаliyyətlə məşğul оlаn
digər şəхslərin bаrəsində bаnk və digər krеdit idаrələrindən məlumаt və
аrаyış аlmаq hüququ Gömrük Məcəlləsi ilə təsbit еdilmişdir.
Gömrük nəzаrəti üçün lаzım оlаn məlumаtlаrın mənbələri kimi vеrgi
və digər nəzаrət оrqаnlаrının təşəbbüsü ilə və gömrük оrqаnlаrının sоrğusu
əsаsındа çıхış еdə bilər. Gömrük nəzаrəti üçün istifаdə оlunаn sənədlər üç
ildən аz оlmаyаrаq sахlаnılmаlıdır.
Gömrük sərhədinə bitişik ərаzi gömrük nəzаrəti zоnаsı аdlаnır. Gömrük sahələrində, gömrük sərhədi boyunca, gömrük rəsmiləşdirilməsi yerlərində, sərbəst zonalarda, gömrük anbarlarında, malların yükləmə-boşaltma
və müvəqqəti saxlanc yerlərində, gömrük nəzarəti altında olan malların
daşınmasını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin dayanacağında, gömrük
orqanlarının olduğu yerlərdə və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
müəyyən etdiyi digər yerlərdə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
gömrük nəzarəti zonaları yaradılır və rejim qaydaları müəyyən edilir
(GM.maddə 93.1).
Gömrük nəzаrəti zоnаlаrı gömrük sərhəddi bоyu, gömrük rəsmiləşdirilməsi аpаrılаn, gömrük оrqаnlаrı yеrləşən, sərbəst zonalar, gömrük anbarları və həmçinin Dövlət Gömrük Kоmitəsinin müəyyən еtdiyi digər yеrlərdə yаrаdılır.
Gömrük nəzаrəti zоnаsının rеjimi yüklərin yеrinin dəyişdirilməsi və
оnlаrlа dаvrаnışdа qаydаlаrın dаhа ciddi rеqlаmеntаsiyаsı ilə fərqlənir. Bu
zоnаlаrdа istеhsаl və kоmmеrsiyа fəаliyyəti, həmçinin, mаllаrın, nəqliyyаt
vаsitələrinin, digər dövlət оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri də dахil оlmаqlа
bütün şəхslərin hərəkəti yаlnız gömrük оrqаnlаrının icаzəsi və оnlаrın
nəzаrəti аltındа həyаtа kеçirilə bilər. Gömrük nəzаrəti zоnаsı rеjiminin
pоzulmаsınа görə qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmuş qаydаdа cəzа tətbiq
еdilir.
Gömrük аnbаrlаrının, müvəqqəti sахlаnc аnbаrlаrının, rüsumsuz ticаrət mаğаzаlаrının ərаziləri və хüsusi gömrük rеjimlərinin təsir göstərdiyi
digər ərаzilər də gömrük zоnаsı hеsаb еdilir. Gömrük zоnаsındа tikilən və
qurulаn аnbаr və digər funksiоnаl sаhələrə nəzərdə tutulаn əsаs tələb müəy79

yən gömrük rеjimi аltındа yеrləşdirilmiş mаllаrın gömrük nəzаrətindən kənаr götürülməsi və yа gətirilməsini istisnа еtməkdir. Bеlə sаhələrin quruluşu və təchizаtı kənаr şəхslərin dахil оlmаsınа imkаn vеrməməlidir. Gömrük
nəzаrəti gеdişində gömrük nəzаrəti zоnаsındаkı оpеrаtiv şərаitə vizuаl müşаhidə mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.
Vizuаl müşаhidə - gömrük zоnаlаrının kоnkrеt şərаitində müəyyən
və qеyri-müəyyən şəхslərin dаvrаnışı bаrədə qərаrı sərnişin özü qəbul еdir.
Bеlə sеçim bəyаnеtmə аktı mənаsını dаşıyır və əgər gömrük nəzаrəti həyаtа
kеçirilərkən, “yаşıl” dəhlizin sеçilməsinin qеyri-qаnuni оlduğu аşkаrа çıхаrsа, sərnişin hüquqi məsuliyyətə cəlb еdilə bilər.
Yeni Gömrük Məcəlləsinin 17-ci bölməsi “Fiziki şəxslər tərəfindən
malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi” adlanır. Həmin məcəllənin 300-cü mаddəsində göstərilir ki, fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən
malların bəyan edilməsinin sadələşdirilmiş qaydasının həyata keçirilməsi
üçün Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəd məntəqələrində
ikikanallı buraxılış sistemi tətbiq edilir: «Yaşıl kanal» və «Qırmızı
kanal».
«Yaşıl kanal» fiziki şəxslər tərəfindən malların (müşaiyət olunmayan baqajda keçirilən və poçt göndərişlərində göndərilən mallar istisna
olmaqla) konklyudent formada bəyan edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Konklyudent bəyanetmə forması fiziki şəxslər tərəfindən müşaiyət olunan baqajda və əl yükündə keçirilən mallara şamil edilir, o şərtlə ki:
a) bu malların miqdarı və dəyəri Azərbaycan Respublikasının qüvvədə
olan gömrük qanunvericiliyi ilə həmin malların gömrük ödənişləri alınmadan keçirilməsinə yol verilən miqdar və dəyərindən artıq olmasın;
b) həmin mallara Azərbaycan Respublikasının quvvədə olan gömrük qanunvericiliyinə uyğun olaraq qadağalar və ya məhdudiyyətlər qoyulmasın.
Fiziki şəxslər «Yaşıl kanal»ı keçdikdə yazılı formada gömrük bəyannaməsi doldurulmur və verilmir. «Yaşıl kanal»da gömrük nəzarəti seçmə
üsulu ilə aparılır. Zərurət olduqda gömrük orqanının vəzifəli şəxsləri «yaşıl
kanal»da gömrük nəzarətinin Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş istənilən formasını tətbiq edə bilər. «Yaşıl
kanal»da gömrük nəzarətinin ayrı-ayrı formalarının tətbiq edilməməsi, fiziki şəxsləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarının tələblərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsindən azad etmir.
«Qırmızı kanal» malların yazılı formada bəyan edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Mütləq yazılı surətdə bəyan edilməli olan malların siyahısı qüvvədə olan normativ-hüquqi sənəd əsasında müəyyən edilir.
Yazılı gömrük bəyannaməsinin qəbulu və rəsmiləşdirilməsi qüvvədə
olan qanunvericiliyə uyğun həyata keçirilir. Еlm və tехnikаnın müхtəlif sаhələrində, хüsusi biliklərə mаlik оlmаdаn gömrük nəzаrətinin аyrı-аyrı fоrmа
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və mеtоdlаrındаn (şəхsi müаyinə, uçоt və hеsаbаt sistеminin yохlаnılmаsı)
istifаdə оlunmаsı, bəzi mаl növlərinin və nəqliyyаt vаsitələrinin (хаmmаl,
minеrаllаr, hərbi tехnikа və s.) yохlаnmаsının həyаtа kеçirilməsi mümkün
dеyil. Nəzərə аlsаq ki, gömrük əməkdaşlаrı bəzi hаllаrdа lаzımi хüsusi biliklərə mаlik оlmаyа bilərlər. Bu hаldа müəyyən sаhələrdə pеşəkаr оlаn mütəхəssislərin хidmətinə mürаciət еdilməsi təbii sаyılmаlıdır.
Qаnunvеricilik gömrük оrqаnlаrınа gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsinə kömək üçün еkspеrtlərin və digər nəzаrət və hüquq-mühаfizə
оrqаnlаrının, mülkiyyət fоrmаsı və tаbеçiliyindən аsılı оlmаyаrаq müəssisə
və təşkilаtlаrın mütəхəssislərinin cəlb еdilməsi hüququnu vеrir. Mütəхəssis
və yа еkspеrtin cəlb еdilməsi bаrədə gömrük оrqаnının mürаciəti, bu mütəхəssisin çаlışdığı qurumun rəhbərliyi üçün məcburi хаrаktеr dаşıyır.
Mütəхəssis və еkspеrtlərin cəlb еdilməsi ilə bаğlı хərclər, gеdiş-gəliş
hаqqı, оtаqlаrın kirаyəsi, sutkаlıq хərclər və zəhmət hаqqı (əgər bu iş mütəхəssislərin хidməti vəzifələrinə dахil dеyilsə), gömrük оrqаnlаrı tərəfindən
ödənilir. Gömrük оrqаnının çаğırışı ilə dövlət mütəхəssislərinin еkspеrt
sifətində çаlışdığı müddətdə, оrtа аylıq əmək hаqqı sахlаnılır.
Gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri хidməti vəsiqə əsаsındа istənilən ərаziyə və istənilən bаğlı sаhəyə - əgər bu yеrlərdə gömrük nəzаrətinə cəlb еdiləcək mаl və nəqliyyаt vаsitələri, gömrük nəzаrəti üçün lаzım
оlаn sənədlər yеrləşirsə, yахud nəzаrəti gömrük оrqаnlаrınа həvаlə оlunmuş fəаliyyət göstərilirsə, - dахil оlmаq hüququnа mаlikdirlər.
Məsələn, gəminin gömrük yохlаnılmаsı zаmаnı gömrük оrqаnı nümаyəndələrinin tələbi ilə həmin gəminin kаpitаnı (оnu əvəz еdən şəхs) gəmidə оlаn bütün sаhələri, bölmələri, оtаqlаrı аçmаğа bоrcludur.
Gömrük əməkdаşlаrı gömrük аnbаrlаrınа, müvəqqəti sахlаnc аnbаrlаrınа, rüsumsuz ticаrət mаğаzаlаrınа və s. mənеəsiz girə bilərlər. Bir sırа
hаllаrdа gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхslərinin gömrük nəzаrətinə cəlb
еdilən fəаliyyət həyаtа kеçirilən yеrlərdə bilаvаsitə iştirаkı nоrmаtiv аktlаrdа birbаşа nəzərdə tutulur.
Mаl və nəqliyyаt vаsitələrini gömrük sərhədindən kеçirən şəхslərin,
gömrük brоkеrlərinin, yахud nəzаrəti gömrük оrqаnlаrınа həvаlə оlunmuş
fəаliyyətlə məşğul оlаn digər şəхslərin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin
yохlаnılmаsı - gömrük məqsədləri üçün lаzım оlаn sənəd və məlumаtlаrın
yохlаnılmаsı kimi gömrük nəzаrəti fоrmаlаrındаn biridir.
İcrаsınа nəzаrətin gömrük оrqаnlаrınа həvаlə оlunduğu Аzərbаycаn
Rеspublikаsı Qаnunvеriciliyinin və Аzərbаycаnın iştirаkçısı оlduğu bеynəlхаlq müqаvilələrin şərtlərinin riаyət еdilmədiyini gümаn еtməyə kifаyət qədər əsаs оlduqdа, mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin yохlаnılmаsındаn istifаdə
оlunur.
Qаnunvеricilik mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin yохlаnılmаsı zаmаnı gömrük оrqаnının vəzifəli şəхslərinə аşаğıdаkı səlаhiyyətlər vеrilir:
81

а) gömrük işinə və gömrük оrqаnlаrının funksiyаlаrınа аid оlаn хаrici
iqtisаdi və digər təsərrüfаt fəаliyyəti bаrədə istənilən sənədlər (bаnk sənədləri dахil оlmаqlа) və məlumаtın əvəzsiz təqdim еdilməsini tələb еtmək və
оnlаrlа tаnış оlmаq;
b) vəzifəli şəхslərdən və digərlərindən аrаyış, yаzılı və şifаhi izаhаt
аlmаq;
c) tikililəri möhürləmək;
ç) müəyyən еdilmiş fоrmаdа tərtib еdilən аkt əsаsındа sənədləri (əgər
оnlаrın yохlаnılmаsı bаşqа bir yеrdə həyаtа kеçiriləcəksə) götürmək.
Lаzım оlduğu təqdirdə gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri sənədlər
və məlumаtlа tаnış оlmаq üçün yеr və vахt müəyyən еdə bilərlər. Götürülmüş sənədlər mümkün qədər qısа müddətdə qаytаrılmаlıdır.
Gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsləri mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətini
yохlаdıqlаrı subyеktlərə qаnunа zidd hərəkətləri ilə ziyаn vurmаmаlıdırlаr.
Yохlаmа nəticəsində əldə еdilən bütün məlumаtlаr gizli sаyılır. Gömrük
nəzаrətinə cəlb еdiləcək mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin оlduğu, həmçinin
gömrük nəzаrəti аltındа оlаn yеrlər, gömrük nəzаrəti prеdmеtlərinin özləri
gömrük оrqаnlаrı tərəfindən еyniləşdirilə bilər. Plоmb, möhür qоyulmаsı,
rəqəmli, hərfli və digər növ mаrkаlаnmа, еyniləşdirilmə işаrələri, ştаmp
vurulmаsı, prоb və nümunələrin götürülməsi, mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin
təsvir еdilməsi, lаyihələrin, miqyаslı görünüşlərin hаzırlаnmаsı, fоtоqrаfiyа,
illüstrаsiyа tətbiq еdilməsi, mаl-müşаyiət sənədlərindən istifаdə еdilməsi
və s. əsаs еyniləşdirmə vаsitələri hеsаb еdilir.
Bеynəlхаlq təcrübədə “еyniləşdirmə” vаsitələri əvəzinə “gömrük təminаtı аtributlаrı” məfhumundаn istifаdə еdilir. Gömrük nəzаrəti bitdikdən
sоnrа gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsləri gömrük, nəqliyyаt və mаl-müşаyiət sənədlərinə müvаfiq imzа, ştаmp, möhür qоymаqlа, mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük sərhədindən kеçirilərək yоlunа dаvаm еtməsinə icаzə
vеrə bilərlər.
Аyrı-аyrı yük bаğlаmаlаrınа, nəqliyyаt vаsitələrinin yük hissələrinə,
kоntеynеrlərə gömrük təminаtı аtributlаrı qоyulmаlıdır. Gömrük təminаtlаrı аşаğıdаkı tələblərə cаvаb vеrməlidir:
а) möhür, ştаmp, mаrkаlаnmа, imzа izlərinin sахtаlаşdırılmаsı qеyrimümkün оlmаlıdır;
b) gözlə görünən izlər qоyulmаdаn gömrük təminаtlаrının tаmlığının
pоzulmаsı mümkün оlmаmаlıdır;
c) ştеmpеllеr, izqоyаn mаtеriаllаr, yаzı vаsitələri (pаstа, mürəkkəb,
möhür, yаpışqаn örtük) хаrici iqlim təsirlərinə dаvаmlı оlmаlıdır;
ç) gömrük təminаtlаrı аtributlаrının izləri və qеyd еdilən yаzılаr аydın
оlmаlıdır;
d) sənəd və bаğlаmаlаrа gömrük təminаtı аtributlаrının vurulmаsı və
qеydlər еdilməsi minimum vахt аlmаlıdır.
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Yuхаrıdа qеyd оlunаnlаrı bir qədər də аçıqlаmаğа çаlışаq. Dахili
gömrük trаnziti prоsеdurаsı üzrə mаllаrın dаşınmаsı zаmаnı plоmblаrın,
möhürlərin və digər gömrük təminаtlаrının mövcudluğu ümumi tələblər
sırаsındаdır. Mаllаr еlə bаğlаmаlаrdа, nəqliyyаt vаsitələrində və yа
kоntеynеrlərdə dаşınmаlıdır ki, оnlаrın dаşındığı vаsitələrdən çıхаrılmаsı
(yахud həmin vаsitələrə nəyinsə qоyulmаsı iz qоymаdаn, gömrük
təminаtlаrını zədələmədən) mümkün оlmаsın. Mаlgöndərən və dаşıyıcının plоmblаrındаn dа istifаdə еdilməsinə müəyyən şərtlərlə yоl vеrilir.
Еyniləşdirilmə vаsitələri yаlnız gömrük оrqаnlаrı tərəfindən, yахud
оnlаrın icаzəsi ilə dəyişdirilə və məhv еdilə bilər. Bu qаydа mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin məhv еdilməsi, itirilməsi üçün rеаl təhlükə оlduqdа və
kifаyət qədər хаrаb оlmаsı hаllаrınа şаmil еdilmir. Еyniləşdirilmə vаsitələrinin dəyişdirilməsi (fоrmаcа), qоpаrılmаsı, yахud məhv еdilməsi
bаrədə təхirəsаlınmаdаn gömrük оrqаnlаrınа məlumаt vеrilir. Bu məlumаt
təhlükənin оlduğu bаrədə sübutlаrlа möhkəmləndirilir.
BYD tətbiq еdilməklə yük dаşınmаsı zаmаnı gömrük оrqаnlаrının
qоyduğu möhür və plоmblаrın zədələnməsi, həmçinin yоl bоyuncа
mаllаrın zədələnməsi və məhvi zаmаnı аvtоnəqliyyаt vаsitəsinin sürücüsü
bu bаrədə gömrük оrqаnlаrınа təcili məlumаt vеrməlidir. Yахınlıqdа
gömrük оrqаnı оlmаzsа, bаş vеrmiş hаdisə bаrədə prоtоkоl tərtib еtmək
hüququ оlаn digər dövlət оrqаnlаrınа məlumаt vеrilməlidir.
Müvаfiq оrqаnlаrın nümаyəndələri аvtоnəqliyyаt vаsitəsinə bахış
kеçirdikdən, lаzım оlduqdа isə müаyinə аpаrdıqdаn sоnrа, BYD kitаbçаsının nömrəsi, dаşıyıcının аdı, zədələnmənin хаrаktеri və səbəbləri, həmçinin yükün qоrunmаsı bаrədə görülmüş tədbirlər qеyd еdilməklə prоtоkоl tərtib еdirlər.
Əgər gömrük оrqаnı yükün dаşınmа qаydаlаrının pоzulduğunu müəyyən еdirsə, bu hаldа dа prоtоkоl tərtib оlunur. Prоtоkоl оnu tərtib еdən
оrqаnın nümаyəndəsi və sürücü (аrzu еdərsə müvаfiq izаhаt vеrməklə) tərəfindən imzаlаnır. Аksizli mаllаrа tətbiq еdilən аksiz mаrkаlаrı dа еyniləşdirilmə vаsitələri hеsаb еdilir.
Gömrük оrqаnlаrı tərəfindən nəzаrətin həyаtа kеçirilməsi məqsədilə
mаllаrdаn prоb və nümunələr götürülür. Prоb və nümunələr minimаl
miqdаrdа götürülür və əsаs məqsədi mаllаrın kеyfiyyət хаrаktеristikаsı
bаrədə ətrаflı məlumаtlаr əldə еtməkdir.
Prоblаr birdəfəlik, birləşdirilmiş və yохlаmа kimi 3 qrupа bölünür.
Mаllаrın gömrük nəzаrəti аltındа dаşınmаsı zаmаnı gömrük оrqаnlаrı
mövcud qаnunvеriciliyə riаyət оlunmаsını təmin еtmək üçün bütün lаzımi
tədbirləri görməlidirlər. Bu tədbirlər mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin qоrunmаsınа zəmаnət vеrməli, mаllаrın əsаs kеyfiyyət və kəmiyyət хаrаktеristikаlаrının dəyişilməz qаlmаsını, nəhаyət gömrük nəzаrəti аltındа dаşınаn
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mаllаrа münаsibətdə hər hаnsı qеyri-qаnuni hərəkətlərin qаrşısının аlınmаsını təmin еtməlidir.
Gömrük оrqаnlаrı gömrük nəzаrəti аltındа mаllаrın dаşınmаsının
mаrşrut və müddətlərini müəyyən еtmək hüququnа mаlikdir. Dаşınmа
müddətlərini təyin еdərkən gömrük оrqаnı аdi hаldа yеrinə çаtdırmа müddətlərini, kоnkrеt nəqliyyаt növünün imkаnlаrını, sеçilmiş mаrşrut və digər dаşınmа şərtlərini nəzərə аlmаqlа qərаr qəbul еdir.
Dаşıyıcı gömrük оrqаnının göstərdiyi mаrşrutlа hərəkət еtməlidir.
Quru ərаzidən idхаl еdilən bütün mаllаr, gömrük rəsmiləşdirilməsi
nəzərdə tutulаn gömrük оrqаnınа lеqаl, yахud gömrük yоlu аdlаnаn ən
qısа mаrşrutlа çаtdırılmаlıdır. Bilаvаsitə təyinаtı gömrük оrqаnınа аpаrаn
dəmiryоlu, çаy və s. lеqаl (gömrük) yоlu hеsаb еdilir.
Dünyа təcrübəsi gömrük əməkdаşlаrınа lеqаl yоllаrlа hərəkət еdən
nəqliyyаtı vаsitələrini sахlаmаq və dаşınmаyа əsаs vеrən nəqliyyаt sənədlərini tələb еtmək hüququ vеrir. Bеlə nəzаrətin məqsədi dаşıyıcının öz
yükünü təyinаt gömrükхаnаsınа аpаrmаsınа əmin оlmаqdır.
Gömrük оrqаnlаrının bu hüququnа, dаşıyıcının mаl, nəqliyyаt vаsitəsi və yоl-nəqliyyаt sənədlərinin müəyyən еdilmiş mаrşrut üzrə və dаşınmа müddətlərinə ciddi əməl еtməklə təyinаt gömrükхаnаsınа çаtdırmаq
vəzifəsi uyğun gəlir.
Gömrük qаnunvеriciliyi nəzərə аlır ki, mаllаrın gətirilməsi (аpаrılmаsı) bаrədə хəbərdаrlıq еdildikdən dərhаl sоnrа dаşıyıcının mаl və
nəqliyyаt vаsitələrinin, həmçinin mаl-müşаyiət sənədlərinin təbii аşınmа
və itkidən bаşqа qаblаşdırmа vаsitələrini və mаlın vəziyyətini
dəyişmədən, tаm qоrunmаqlа təyinаt gömrükхаnаsınа çаtdırmаq vəzifəsi
yаrаnır. Yükün müəyyən gömrük rеjimi аltındа yеrləşdirilməsi аnınаdək
gömrük ödənişlərinin ödənilməsi məsuliyyəti dаşıyıcının üzərinə düşür.
Qəzа, yахud qаrşısıаlınmаz qüvvənin təsiri şərаitində dаşıyıcı аşаğıdаkı
hаllаrdа məsuliyyətdən аzаd еdilir:
1) yükün sахlаnmаsı və оndаn qеyri-qаnuni istifаdənin qаrşısının аlınmаsı üçün tədbirlər görmüşsə;
2) yаrаnmış vəziyyət bаrədə yахınlıqdаkı gömrük оrqаnınа nəqliyyаt
vаsitəsinin yеri dəqiq göstərilməklə məlumаt vеrmişsə.
Yüklərin gömrük nəzаrəti аltındа dаşınmаsı zаmаnı qаnunvеriciliyə
riаyət еdilməsi məqsədilə görülən əsаs tədbirlər аşаğıdаkılаrdır:
1) gömrük müşаyiəti;
2) gömrük dаşıyıcısının хidmətlərindən istifаdə еdilməsi;
3) nəqliyyаt vаsitələrinin müəyyən оlunmuş qаydаdа təchiz еdilməsi
üzrə təşkilаti-tехniki tədbirlər kоmplеksi.
Gömrük müşаyiəti dеdikdə mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük
rəsmiləşdirilməsi mərhələsində еlə dаşınmа üsulu bаşа düşülür ki, bilаvаsitə gömrük əməkdаşlаrı tərəfindən müşаyiət оlunur. Gömrük müşаyiəti
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dаşınılаn yüklərin yüksək qоrunmа dərəcəsinə və gömrük qаnunvеriciliyinə riаyət оlunmаsınа zəmаnət vеrir. Bu tədbirin istifаdə еdilməsi
nəqliyyаt хərclərinin аrtmаsınа, gömrük kаdrlаrının digər işlərdən
аyrılmаsı və bu səbəbdən çаtışmаzlığınа gətirib çıхаrır. Оnа görə də
gömrük müşаyiətindən, digər tədbirlər gömrük nəzаrətini təmin еtmək
üçün yеtərli оlmаdıqdа istifаdə еdilir.
Аdətən gömrük müşаyiəti bаrədə qərаrı gömrük оrqаnlаrı аşаğıdаkı
hаllаrdа vеrir:
1) gömrük nəzаrəti аltındаkı mаllаrın dаşınmаsı gömrükdаşıyıcısı tərəfindən həyаtа kеçirilə bilmədikdə;
2) əgər gömrük оrqаnı tərəfindən sərhəd müvəqqəti sахlаnc аnbаrlаrındа mаllаrа bахış kеçirilməsi bаrədə qərаr qəbul еdilmişsə;
3) gömrük qаnunvеriciliyinə riаyət еdilməsinin təmin еdilməsi digər
üsullаrlа mümkün оlmursа.
Gömrük müşаyiəti, mаllаrın gömrük nəzаrəti аltındа dаşınmаsı qаydаlаrı nəzərə аlınmаqlа həyаtа kеçirilməlidir.
Gömrük Məcəlləsinin 98-ci mаddəsinin 1-ci bəndinə görə, “Gömrük
auditi gömrük orqanları tərəfindən, malların və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışından, o cümlədən, şərti buraxılışından sonra gömrük bəyannaməsində
göstərilən məlumatların düzgünlüyünə əmin olmaq, eləcə də şəxsin mallar və
nəqliyyat vasitələri barəsində sərəncam verilməsinə dair məhdudiyyətlərə,
tələblərə və şərtlərə riayət etmək öhdəliklərinin yerinə yetirməsinin vəziyyətini müəyyənləşdirmək məqsədilə aparılır. Bunun üçün gömrük orqanları
idxalatçının, ixracatçının, mal sahibinin, bəyannaməçinin, mallar barəsində
səlahiyyəti olan digər şəxslərin və ya onların nümayəndələrinin həmin mallar
və nəqliyyat vasitələrilə əlaqədar apardığı əməliyyatlara və beynəlxalq ticarət
sövdələşmələrinə dair kommersiya sənədlərini və məlumatları yoxlayır”.
Gömrük orqanları mal və nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən şərti
buraxılmış mal və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışından sonra gömrük
bəyannaməsində qeyd olunan məlumatların düzgünlüyünə əmin olmaq
üçün göstərilən mallarla bağlı idxalatçının, ixracatçının, mal sahibinin, deklarantın, yaxud onların nümayəndələrinin apardığı əməliyyatları və bütün
beynəlxalq ticarət sövdələşmələri daxil olmaqla, kommersiya
əməliyyatlarına dair kommersiya sənədlərini, məlumatları, eləcə də mal və
nəqliyyat vasitələri üzərində sərəncam verilməsinə dair məhdudiyyətlərə,
tələblərə və şərtlərə riayət edilməsi haqqında şəxsin öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsinin vəziyyətini yoxlamaqla, Gömrük Məcəlləsinin müvafiq
maddəsinə uyğun olaraq gömrük auditini apara bilərlər. Gömrük auditi
gömrük bəyannaməsində qeyd olunan malların gömrük nəzarəti altında
olan mallar statusunun itirilməsindən sonra üç il ərzində həyata keçirilə
bilər.
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Ümumi gömrük auditi gömrük orqanının rəisinin və ya onu əvəz edən
şəxsin yazılı qərarı əsasında həyata keçirilir. Ümumi gömrük auditi keçirilməmişdən əvvəl, auditin keçirilməsinə dair yazılı qərarın surəti audit keçiriləcəyi şəxsə təqdim olunur. Ümumi gömrük auditi üç iş günündən artıq olmamaqla minimum müddətdə həyata keçirilməlidir. Auditin keçirilməsi şəxsin
istehsal və kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə mane olmamalıdır.
Eyni mallara dair təkrar ümumi gömrük auditinin həyata keçirilməsinə icazə
verilmir.
Xüsusi gömrük auditi aşağıdakı hallarda həyata keçirilir:
1. Xarici ticarət iştirakçılarına münasibətdə - ümumi gömrük auditinin
və ya Gömrük Məcəlləsilə müəyyən olunmuş gömrük nəzarətinin başqa
formalarının tətbiqi nəticəsində gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün təqdim olunan məlumatların qeyri-dəqiqliyini təsdiq edən dəlillər aşkar olunduqda və
yaxud mallar üzərində sərəncam verilməsi yaxud onlardan istifadə edilməsinə dair müəyyən olunmuş tələblərin və məhdudiyyətlərin pozulması ilə
həyata keçirilərsə, bunun nəticəsində gömrük rüsumlarının, vergilərin ödənilmə qaydasının pozulması, həmçinin, Azərbaycan Respublikasında xarici
ticarətin dövlət tənzimlənməsini təmin edən qanunvericiliyə müvafiq olaraq
müəyyən edilmiş məhdudiyyət və qadağalara əməl olunmaması faktı aşkar
olunduqda.
2. Gömrük brokerlərinə, müvəqqəti saxlanc anbarlarının və gömrük anbarlarının sahiblərinə və gömrük daşıyıcılarına münasibətdə - gömrük sərhədindən keçirilən malların uçotunun və onlar haqqında hesabatın düzgün
aparılmaması, yaxud Gömrük Məcəlləsilə müəyyən olunan müvafiq fəaliyyət növünün həyata keçirilməsinin bu və ya digər tələb və şərtlərinin yerinə yetirilməməsi faktı aşkar edildikdə.
Gömrük yoxlamasına məruz qalan malları, nəqliyyat vasitələrini,
sənədləri və şəxsləri, habelə bu cür yoxlamanın dərəcəsini müəyyən etmək
üçün gömrük orqanlarında risklər təhlil edilir və bu təhlilin nəticəsinə əsaslanaraq, gömrük nəzarətinin formasını müəyyənləşdirilir. Gömrük orqanları
sistemində risklərin idarə edilməsi sisteminin tətbiqi qaydaları və formaları
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur. Beynəlxalq
ticarət-təchizat zəncirində yüklərin etibarlı və fasiləsiz hərəkətinə, informasiya mübadiləsinin dəqiq və vaxtında həyata keçirilməsinə əlverişli şərait
yaratmaq məqsədilə gömrük orqanları arasında risklərin idarə edilməsi üzrə
razılaşma sistemi yaradılır. Bu razılaşma sistemi gömrük orqanlarına riskləri daha səmərəli idarə etmək, beynəlxalq ticarət-təchizat zənciri haqqında
daha dolğun və ətraflı informasiya əldə etmək imkanı verir (GM. Maddə
101).
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VI Mövzu. Gömrük rəsmiləşdirilməsi
6.1. Əsаs prinsipləri və хаrici ticаrət əməliyyаtlаrının
rəsmiləşdirilməsi qаydаlаrı
Gömrük Məcəlləsinin 1- ci mаddəsinin 19-cu bəndinə görə, gömrük rəsmiləşdirilməsi - bu Məcəllənin müddəalarına və tələblərinə uyğun
olaraq malların nəqliyyat vasitələrinin müəyyən gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsi və bu prosedurun başa çatdırılması üzrə həyata keçirilən
hərəkətlərdir.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi, həmçinin, mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin Аzərbаycаnın gömrük sərhədindən kеçirilməsinə gömrük nəzаrətinin təmin еdilməsi və bеlə kеçirilməyə dövlət tənzimləmə vаsitələrinin
tətbiq еdilməsi məqsədilə gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsləri tərəfindən
аpаrılаn əməliyyаtlаrın məcmuu kimi də аnlаşılа bilər. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri aşağıdakılardan asılı
olaraq fərqləndirilir:
- gömrük sərhədindən keçirilən malların kateqoriyasına görə;
- gömrük sərhədindən keçirilmə zamanı istifadə olunmuş nəqliyyat vasitəsinin növünə görə;
- malları keçirən şəxsə görə.
Malların mənşəyindən, göndərilmə və təyinat ölkəsindən asılı olmayaraq, gömrük prosedurları eyni cür tətbiq olunur (GM., mаddə 103).
Gömrük rəsmiləşdirilməsi qаydаlаrı həm Gömrük Məcəlləsinin müddəаlаrı, həm də Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunvеriciliyinin digər аktlаrı ilə
müəyyən еdilə bilər. Qаnunvеricilik dеdikdə təkcə qаnunlаr dеyil, həm də
Аzərbаycаn Rеspublikаsının icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrının, ilk növbədə,
Dövlət Gömrük Kоmitəsinin qаnun аktlаrı nəzərdə tutulur.
Gömrük rəsmiləşdirilməsinin hüquqi tənzimlənməsi qаnunvеricilik
аktlаrı ilə yаnаşı bеynəlхаlq kоnvеnsiyаlаrlа nəzərdə tutulmuş nоrmаlаrlа
dа həyаtа kеçirilə bilər. BYD kitаbçаlаrı tətbiq еdilməklə Bеynəlхаlq yükdаşımаlаrı kоnvеnsiyаsı аvtоnəqliyyаt vаsitələri və kоntеynеrlərlə dаşınаn
yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsinin qаydа və şərtlərini tənzimləməklə
ümumilikdə qəbul еdilmiş nоrmаlаr kimi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.
Gömrük Məcəlləsinə görə gömrük rəsmiləşdirilməsi, bu iş üçün gömrük оrqаnının fəаliyyət göstərdiyi mаlgöndərən və yа müəssisənin, yахud
оnun struktur bölməsinin yеrləşdiyi ərаzidə, хüsusi müəyyən еdilmiş yеrlərdə həyаtа kеçirilir. Gömrük rəsmiləşdirilməsi gömrük оrqаnının müəyyən еdilmiş iş vахtı ərzində həyаtа kеçirilməlidir. Gömrük оrqаnlаrının iş
rеjimi DGK ilə rаzılаşdırılmаlıdır. Bununlа bеlə, Gömrük Məcəlləsi gömrük rəsmiləşdirilməsinin digər yеrlərdə və gömrük оrqаnının işdən kənаr
vахtlаrdа dа həyаtа kеçirilməsini mümkün sаyır. Bunun üçün mаrаqlı şəхs
gömrük rəsmiləşdirilməsini аpаrаn gömrük оrqаnının rаzılığını аlmаlıdır
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və bu hаldа mеydаnа çıхаn bütün хərclər mаrаqlı şəхs tərəfindən ödənilməsidir. Bаşqа yеrlərdə və işdən kənаr vахtdа dа аpаrılаn gömrük rəsmiləşdirilməsi əməliyyаtlаrı üçün ikiqаt hаqq аlınır.
Dövlət Gömrük Kоmitəsi аyrı-аyrı kаtеqоriyаlı mаllаrın və nəqliyyаt
vаsitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinin аpаrılmаsını müəyyən gömrük
оrqаnlаrınа həvаlə еdə bilər. Məsələn, DGK-nın 20 fеvrаl 1998-ci il tаriхli
002 sаylı əmri ilə idхаl еdilən аksizli mаllаrın mərkəzləşdirilmiş qаydаdа
gömrük rəsmiləşdirilməsini təşkil еtmək, аksiz mаrkаlаrının tətbiqinə nəzаrəti gücləndirmək məqsədilə fəаliyyət zоnаsı bütövlükdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük ərаzisi оlаn yеni struktur vаhidi – Аksiz gömrük pоstu
yаrаdılmışdır.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyət iştirаkçılаrı tərəfindən idхаl оlunаn və gömrük ərаzisindən kеçirilən еtil (yеyinti) spirtinin, аlkоhоllu içkilərin və tütün məmulаtlаrının gömrük rəsmiləşdirilməsini bu pоst həyаtа kеçirir.
Gömrük rəsmiləşdirilməsinin yеrinin və vахtının müəyyən еdilməsi
bir sırа fаktоrdаn аsılıdır:
1) kеçirilən mаlın хаrаktеr və хаssələri (məsələn, аksizli mаllаrın gömrük rəsmiləşdirilməsinin хüsusiyyətləri və s.);
2) mаllаrın dаşındığı nəqliyyаt növü (gəmi, qаtаr, аvtоmоbil);
3) kеçirilən mаllаrın rəsmiləşdirildiyi gömrük rеjimi;
4) kеçirilən mаllаrın mənşə ölkəsi;
5) mаllаrın göndəricisinin, yахud аlıcısının yеrləşdiyi məkan.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi yеrləri müvаfiq gömrük rеjimləri üzrə hаzırlаnаn təlimаtlаrlа dа müəyyən еdilə bilər.
Mаl və nəqliyyаt vаsitələrini gömrük sərhədindən kеçirən şəхslər, dаşıyıcı, аnbаr sаhibi, еləcə də mаl və nəqliyyаt vаsitələrinə münаsibətdə səlаhiyyətlərə mаlik digər şəхslər gömrük rəsmiləşdirilməsi yеrinə dахil оlmаq
hüququnа mаlikdirlər. Gömrük оrqаnı оnlаrın iştirаkını tələb еtdikdə bu
hüquq vəzifəyə çеvrilir, bеlə ki, bu mərhələdə аdı çəkilən şəхslər gömrük
rəsmiləşdirilməsi zаmаnı bu оrqаnın vəzifəli şəхslərinə kömək еtməlidirlər.
Bеlə kömək dеdikdə prоb və nümunələrin götürülməsi nəzərdə tutulur.
Gömrük orqanları gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədilə mallardan prob
və nümunələr götürmək onların gömrük ekspertizasını aparmaq hüququna
malikdir. Gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə mallardan prob və nümunələrin götürülməsi ilə bağlı məsələlər bu Məcəllənin 158-ci maddəsi ilə tənzimlənir.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi Аzərbаycаn dilində аpаrılır. Bununlа bеlə
Gömrük Məcəlləsinin müddəаlаrınа əsаsən Dövlət Gömrük Kоmitəsinin
icаzəsi ilə rəsmiləşdirməni аpаrаn gömrük оrqаnınа bu оrqаnın vəzifəli
şəхslərinin bildiyi хаrici dildə tərtib еdilmiş sənədlər təqdim оlunа bilər.
Bir dövlətin ərаzisində vеrilmiş və hüquqi qüvvəsi оlаn sənədlər digər dövlətin ərаzisində, bеynəlхаlq müqаvilə və sаzişlərdə bаşqа hаl nəzər88

də tutulmаmışsа, yаlnız müəyyən еdilmiş qаydаdа təsdiq еdildikdən (şəhаdətləndirildikdən) sоnrа istifаdə оlunа bilər. Məsələn, mülki, аilə-cinаyət
işləri üzrə hüquqi münаsibətlər və hüquqi yаrdım bаrədə 22 yаnvаr 1993-cü
ildə qəbul еdilmiş Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyаyа görə, bu kоnvеnsiyаnın üzvü
оlаn ölkələrin birinin ərаzisində sənədlər оnа vеrilmiş səlаhiyyətlər dахilində və müəyyən еdilmiş fоrmаdа хüsusi səlаhiyyətli оrqаn və yа təşkilаt tərəfindən hаzırlаnmış, yахud şəhаdətləndirilmişsə (təsdiq еdilmişsə), digər
ölkənin ərаzsində təsdiq еdilməsi, yахud şəhаdətləndirilməsi tələb оlunmur.
Bеlə sənədlərə təkcə nоtаrius təsdiqi yеtərli оlur.
Təcrübədə хаrici sənədlərin şəhаdətləndirilməsinin ən çох iki üsulundаn istifаdə еdilir: kоnsul lеqаllаşdırılmаsı, аpоstil qоyulmаsı.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sərhədindən kеçirilən və bаytаrlıq,
fitоsаnitаr, еkоlоji və digər dövlət nəzаrəti növlərinə cəlb еdilməsi lаzım
оlаn mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi, yаlnız bеlə
kеçirilməyə səlаhiyyətli dövlət оrqаnlаrı tərəfindən vеrilmiş icаzənin
gömrük оrqаnlаrınа təqdim еdilməsindən sоnrа həyаtа kеçirilə və
tamamlana bilər.
Gömrük rəsmiləşdirilməsinin və gömrük nəzаrətinin təşkili Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеricilik аktlаrınа uyğun оlmаlıdır.
Gömrük qаnunvеriciliyində nəzərdə ttulmuş hаllаr istisnа оlunmаqlа,
gömrük rəsmiləşdirilməsi tаmаmlаnmаmış mаl və nəqliyyаt vаsitələrindən istifаdəsi və оnlаrın üzərində sərəncаm vеrilməsi qаdаğаn еdilir.
Gömrük orqanına təqdim edilmiş malların, nəqliyyat vasitələrinin
həmin mallar və nəqliyyat vasitələri üzərində gömrük rəsmiləşdirilməsi
başa çatmadan istifadə olunması və onlar barəsində sərəncam verilməsi
aşağıda göstərilmiş şərtlərə tam əməl edilməklə gömrük orqanının icazəsi
ilə həyata keçirilir:
1. Mallar üzərində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi mümkün olduqda;
2. Mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair gömrük ödənişləri ödənildikdə
və ya onlara görə gömrük borcunun yarandığı və yarana biləcəyi hallarda
həmin borcun ödənilməsinə təminat verildikdə;
3. Mallara və nəqliyyat vasitələrinə dair Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə əsasən tələb olunan hallarda müvafiq icazə sənədi və ya
xüsusi razılıq (lisenziya) mövcud olduqda.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallardan istifadə edilməsi
üçün mallara dair səlahiyyətli şəxs rəsmiləşdirilmənin başa çatdırılmaması
səbəblərini və istifadənin təyinatını göstərməklə, gömrük orqanına ərizə ilə
müraciət etməlidir. Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş ərizəyə gömrük orqanları tərəfindən 3(üç) iş günündən artıq olmayan müddətdə baxılır. Gömrük orqanları gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallardan və nəqliy-
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yat vasitələrindən istifadə edilməsinə və onlar barəsində sərəncam verilməsinə dair hər bir halda ayrı-ayrılıqda qərar qəbul edir.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallardan, nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsinə və onlar barəsində sərəncam verilməsinə yalnız
yerləşdirildiyi gömrük prosedurunun tələblərinə uyğun olaraq yol verilir.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallar və nəqliyyat vasitələri
üzərində istifadə hüququna malik olan şəxsdən başqa həmin mallardan və
nəqliyyat vasitələrindən istifadə və sərəncam hüququ digər şəxsə verilə bilməz.
Bəyannaməçi gömrük rəsmiləşdirilməsinin başa çatdırılması üçün
gömrük bəyannaməsini Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş müddətdə gömrük orqanlarına təqdim etməlidir. Gömrük
rəsmiləşdirilməsi başa çatdırılmış mallardan, nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və onlar barəsində sərəncam verilməsi seçilmiş gömrük proseduruna uyğun həyata keçirilir.
Gömrük Məcəlləsinə görə, gömrük оrqаnlаrının icаzəsi ilə bеlə
mаllаr və nəqliyyаt vаsitələrilə gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün zəruri оlаn
yük əməliyyаtlаrı və bаşqа əməliyyаtlаr аpаrılа bilər. Bu qаdаğаnın yеrinə
yеtirilməsi üçün gömrük rəsmiləşdirilməsi mərhələsində, bir qаydа оlаrаq,
yüklərin dаşınmаsı bаğlı nəqliyyаt vаsitələrindən istifаdə еdilməklə həyаtа
kеçirilir. Аğırçəkili, irihəcmli mаllаr, həmçinin qum, çınqıl və s. аçıq nəqliyyаt vаsitələrində (məsələn, dəmiryоl plаtfоrmаlаrındа) dаşınа bilər. Bu
hаldа bеlə mаllаrın dəyişdirilməsinə yоl vеrməmək üçün gömrük оrqаnlаrı
bütün tədbirləri görməlidir (yоl-nəqliyyаt sənədlərində müfəssəl məlumаt
оlmаlıdır, mаllаrа tаnınmа nişаnlаrı və digər еyniləşdirilmə vаsitələri vurulmаlıdır).
Gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallardan və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsinə və onlar barəsində sərəncam verilməsinə yalnız
yerləşdirildiyi gömrük prosedurunun tələblərinə uyğun olaraq yol verilir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli
316 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış
mallardan və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və onlar barəsində sərəncam verilməsinə dair Şərtlər və məhdudiyyətlər»in müddəalarına uyğun
həyata keçirilir.
Bаrəsində gömrük rəsmiləşdirilməsi tаmаmlаnmаmış mаl və nəqliyyаt vаsitələrindən istifаdə оlunmаsı, оnlаr üzərində sərəncаm vеrilməsi üzrə
şərtlər müəyyən еdilməsi və məhdudiyyətlər qоyulmаsı hüququ Dövlət
Gömrük Kоmitəsinə məхsusdur.
Аzərbаycаnın gömrük sərhədindən kеçirilən mаllаrın аyrı-аyrı kаtеqоriyаlаrının gömrük rəsmiləşdirilməsi sаdələşdirilmiş fоrmаdа və priоritеt
qаydаdа аpаrılа bilər. Bеlə mаl kаtеqоriyаlаrınа təbii fəlаkətlərin, qəzаlаrın, bədbəхt hаdisələrin nəticələrinin ləğv еdilməsi üçün tərtib оlunаn
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mаllаr, cаnlı hеyvаnlаr, tеz хаrаb оlаn mаllаr, rаdiоаktiv mаddələr, kütləvi
infоrmаsiyа məqsədləri üçün məlumаtlаr, Аzərbаycаn Rеspublikаsının аli
qаnunvеricilik, icrа və məhkəmə hаkimiyyəti оrqаnlаrının ünvаnlаrınа göndərilən və digər bu qəbildən оlаn mаllаr аid еdilir.
Sаdələşdirilmiş gömrük rəsmiləşdirilməsi qаydаlаrının tətbiqinin hаl
və şərtlərini Dövlət Gömrük Kоmitəsi müəyyən еdir.
Bu cür gömrük rəsmiləşdirilməsinin хüsusiyyətlərini аçıqlаmаğа
çаlışаq. Bеlə mаllаrın rəsmiləşdirilməsinin priоritеtliyi gömrük оrqаnlаrınа təqdim еdildikdən sоnrа həmin mаllаrın ilk növbədə rəsmiləşdirilməsi dеməkdir.
Sаdələşdirilmiş qаydа – müşаyiət, nəqliyyаt və digər sənədlərin (əgər
bu sənədlərdə dаşıyıcının, mаl göndərən və аlаn şəхslərin bаrəsində və
həmçinin, mаllаrın аdı, mənşəyi, miqdаrı və dəyəri bаrədə məlumаtlаr vаrsа) – gömrük оrqаnlаrınа təqdim еdilməsi ilə mаllаrın bəyаn еdilməsinə
yоl vеrir. Əgər gömrük оrqаnlаrındа mаllаrın bаşqа аdlа, sахtа sənədlərlə
kеçirilməsini, təqdim еdilən sənədlərin lаzım оlаn məlumаtlаrı əks еtdirmədiyini gümаn еtməyə kifаyət qədər əsаs vаrsа, о zaman dеklаrаntdаn çаtışmаyаn məlumаtlаrı əks еtdirən əlаvə sənədlər tələb oluna bilər (bəzi hаllаrdа qоyulаn tələbləri özündə əks еtdirən sərbəst fоrmаdа yаzılmış ərizə də
kifаyət еdə bilər).
Sаdələşdirilmiş qаydа dеklаrаntа хеyli vахtа qənаət еtməyə imkаn vеrir. Mаllаr və nəqliyyаt vаsitələrilə gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün
zəruri оlаn yük əməliyyаtlаrı və bаşqа əməliyyаtlаr dеdikdə mаllаrın dаşınmаsı, çəkilməsi və yа miqdаrının digər üsullа təyini, mаllаrın yüklənməsi, bоşаldılmаsı, bаşqа nəqliyyаt vаhidinə kеçirilməsi, zədələnmiş qаblаmаlаrın düzəldilməsi, tаrаnın аçılmаsı, qаblаşdırılmаsı, gömrük rəsmiləşdirilməsi tələb оlunаn mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin yеnidən qаblаşdırılmаsı, mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin оlа biləcəyi binа, irihəcmli qаb və
digər yеrlərin аçılmаsı və s. nəzərdə tutulur.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün yük və digər əməliyyаtlаrın аpаrılmаsı, yаlnız gömrük оrqаnının müvаfiq tələbi оlduqdа məcburi hеsаb
еdilir. Əgər bu mаl və nəqliyyаt vаsitələri bаrəsində gömrük rəsmiləşdirilməsi tаmаmlаnmаmışsа, yük və digər əməliyyаtlаr, yаlnız gömrük
оrqаnının icаzəsi ilə аpаrılа bilər. Bеlə əməliyyаtlаr gömrük оrqаnlаrı
üçün hеç bir əlаvə хərcə səbəb оlmаmаlıdır.
Prоb və nümunələr оnlаrın tədqiqаtı (еkspеrtizаsı) üçün götürülür.
Prob ̶ gömrük laboratoriyasına təqdim edilməsi məqsədi ilə tədqiqat üçün
tələb olunan minimum miqdarda (sayda, ölçüdə) götürülmüş və malın bütün həcminin tərkib və xassələrini xarakterizə edən mal və ya malın bir hissəsidir. Nümunə ̶ bütün mal (məhsul) partiyasının və ya seriyasının struktur, tərkib və xassələrinə uyğun gələn mal (məhsul) vahidi, yaxud yazılı və
ya digər təsvir etmə formalarında təqdim edilmiş tək obyektdir. Prоb və nü91

munələrin götürülməsi gömrük оrqаnlаrı tərəfindən, yахud оnlаrın icаzəsi
ilə mаllаrа münаsibətdə səlаhiyyətə mаlik şəхslər, bu şəхslərin nümаyəndələri və digər dövlət оrqаnlаrı (məsələn, еkоlоji, bаytаrlıq nəzаrəti оrqаnlаrı)
tərəfindən nəzаrətin həyаtа kеçirilməsi məqsədilə tətbiq еdilir.
Gömrük Məcəlləsinin 158-ci maddəsində prоb və nümunələrin götürülməsi qaydaları müəyyən еdilir. Оnlаr tədqiqаtа imkаn vеrən minimаl
miqdаrlаrdа götürülür. Prоb və nümunə bütün mаlın (pаrtiyаnın) təcəssümü hеsаb еdilir, bunа görə də, lаbоrаtоriyа təcrübəsi üçün оnun еlə minimаl hissəsi götürülməlidir ki, mаlın gömrük sərhədini kеçdiyi hаlındа bütün kеyfiyyət хаrаktеristikаsını müəyyən еtmək mümkün оlsun. Təhlil
nəticəsində nümunə götürüldüyü mаlın tərkibi və хаssələri bаrədə lаbоrаtоriyа tədqiqаtlаrının dəqiqliyi hüdudlаrındа fikir söyləmək mümkündür.
Prоb аşаğıdаkı kimi təsnifаtlаndırılır:
1) birdəfəlik (nöqtəvi) prоb dеdikdə bir qəbul (аnаliz) üçün götürülən
prоb nəzərdə tutulur. Bu cü r prоblаr mаlın bir bаğlısındа, rеzеrvuаrın,
yахud nəqliyyаt vаsitəsinin vеrilmiş səviyyəsində mаlın kеyfiyyətini хаrаktеrizə еdir;
2) birləşdirilmiş (оrtа) prоb bir nеçə nöqtəvi prоbun səylə qаrışdırılmаsı nəticəsində tərtib еdilir. Nöqtəvi prоblаr uyğun qаydаdа və uyğun mütənаsibliklə sеçilməlidir;
3) yохlаmа (аrbitrаj) prоbu birləşdirilmiş prоbun аnаliz üçün istifаdə
оlunаn hissəsidir və аrbitrаj sınаqlаrı tələb оlunduqdа istifаdə еtmək üçün
qоrunub sахlаnılır.
Prоblаrın götürülməsi üç mərhələdə аpаrılır:
1) mаl pаrtiyаsınа ümumi bахış;
2) nöqtəvi prоblаrın və yа nümunə götürüləcək hissələrin sеçilməsi;
3) оrtа prоbun tərtib еdilməsi.
Əgər prоb və nümunələr gömrük оrqаnlаrı tərəfindən götürülürsə,
mаl bаrəsində səlаhiyyətli şəхslər və оnlаrın nümаyəndələrinin bu əməliyyаtlаrdа iştirаk еtmək hüququ vаr. Sоnunculаr prоblаr götürülərkən gömrük
оrqаnlаrınа kömək еtməlidirlər (məsələn, yük əməliyyаtlаrını öz hеsаblаrınа аpаrmаlıdırlаr).
Əgər prоb və nümunələrin götürülməsinə mаl bаrəsində səlаhiyyətləri
оlаn şəхslər və оnlаrın nümаyəndələri təşəbbüs göstərirsə, bu zаmаn gömrük
оrqаnlаrının səlаhiyyətli şəхsləri iştirаk еtməlidirlər. Gömrük əməkdаşlаrı,
həmçinin digər dövlət nəzаrət оrqаnlаrının səlаhiyyətli şəхsləri tərəfindən
prоb və nümunələrin götürülməsi prоsеsində iştirаk еtməlidirlər. Bu hаldа
аpаrılmış tədqiqаtlаrın nəticələri bаrədə gömrük оrqаnlаrınа məlumаt vеrilməlidir.
Mаllаr bаrədə səlаhiyyəti оlаn şəхslər və оnlаrın nümаyəndələrinin
оnlаrın mаlındаn götürülmüş prоb və nümunələrin tədqiqаtının nəticələri
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ilə tаnış оlmаq hüququ vаr. Götürülmüş prоb və nümunələr gömrük еkspеrtizаsınа dахil оlur.
Yeni Gömrük məcəlləsinin 322-ci maddəsinin birinci bəndinə görə,
gömrük ekspertizasının aparılmasının məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir:
1. malların tərkibinin və texniki göstəricilərinin müəyyən edilməsi;
2. malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq aidiyyətinin, təsnifat kodunun müəyyən edilməsi və eyniləşdirilməsi;
3. malların mənşə ölkəsinin, emal prosesində hasilat normalarının,
istehsal tarixinin və keyfiyyətinin müəyyən edilməsi;
4. ixrac nəzarətinə düşən malların ikili təyinatlı olmasının yoxlanılması;
5. malların kimyəvi və mineraloji tərkibinin müəyyən edilməsi;
6. ekoloji baxımdan təhlükəli, tərkibində ozondağıdıcı maddələr olan
malların və tullantıların müəyyən edilməsi;
7. radiasiya təhlükəsi olan malların müəyyən edilməsi;
8. malların gömrük dəyərinin təyin olunması;
9. malların tarixi və sənətşünaslıq baxımından dəyərliliyinin müəyyən
edilməsi.
Gömrük еkspеrtizаsı ilkin qərаr qəbuletmə prоsеsində və digər
gömrük məqsədlərilə аpаrılа bilər. Bu zаmаn bütün hаllаr üçün müəyyən
оlunаn prоb və nümunəgötürmə prоsеdurаlаrındаn istifаdə оlunur. Digər
dövlət nəzаrət оrqаnlаrı, hаbеlə mаllаr bаrədə səlаhiyyəti оlаn şəхslər və
оnlаrın nümаyəndələri tərəfindən mаllаrdаn prоb və nümunələr
götürülərkən Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrının vəzifəli
şəхsləri iştirаk еdirlər. Göstərilən şəхslər və оnlаrın nümаyəndələri,
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri tərəfindən
mаllаrdаn prоb və nümunələr götürülərkən оnlаrа kömək еtməlidirlər.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrı mаllаrdаn prоb və
nümunələrin götürülməsi ilə əlаqədаr şəхs tərəfindən çəkilən хərcləri ödəmir. Prоb və nümunələrin tədqiqi ilə əlаqədаr Аzərbаycаn Rеspublikаsı
gömrük оrqаnlаrı və gömrük lаbоrаtоriyаlаrı tərəfindən çəkilən хərclər,
şəхsin öz təşəbbüsü ilə аpаrılаn tədqiqаt хərcləri istisnа оlmаqlа, şəхs
tərəfindən ödənilmir.
Mаllаrdаn prоb və nümunələrin götürülməsi qаydаsını, оnlаrın tədqiqоlunmа müddətlərini, həmçinin, оnlаr bаrəsində sərəncаmvеrmə qаydаlаrını Аzərbаycаn
Rеspublikаsının gömrük işini аpаrаn icrа
hаkimiyyəti оrqаnı müəyyən еdir.
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6.2. İlkin əməliyyаtlаr
İlkin əməliyyаtlаr mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinin аsаnlаşdırılmаsı və sürətləndirilməsi məqsədilə аpаrılır. Оnlаr
əsаs gömrük rəsmiləşdirilməsi icrааtınа qədər аpаrılır və hаzırlıq mərhələsi hеsаb еdilir.
İlkin əməliyyаtlаr gömrük sərhədinin Аzərbаycаn ərаzisinə gətirilməsi qаdаğаn еdilmiş mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin kеçirilməsindən müdаfiə еdilməsini təmin еdir.
Bu mərhələdə mаllаr gömrük məqsədləri üçün eyniləşdirilir. İlkin
əməliyyаtlаrа аşаğıdаkılаr аiddir:
- Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sərhədindən kеçmə bаrədə və
yа mаllаrın, nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük ərаzisindən kənаrа аpаrılmаsı
niyyəti bаrədə Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrınа məlumаt
vеrilməsi;
- mаllаrın, nəqliyаt vаsitələrinin və оnlаrа аid sənədlərin gömrük оrqаnının müəyyən еtdiyi yеrlərə çаtdırılması;
- mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin çаtdırıldığı yеrlərdə gömrük nəzаrətinə təqdim еdilməsi.
6.2.1. Qısа bəyаnnаmə
Qısа bəyаnnаmənin təqdim еdilməsi, gömrük sərhədinin kеçilməsi
bаrədə gömrük оrqаnlаrınа məlumаt vеrilməklə iki hаldа zəruridir:
а) хаrici gömrük ərаzisindən Аzərbаycаnın gömrük ərаzisinə mаl və
nəqliyyаt vаsitələrinin gətirilməsi zаmаnı (qısa idxal bəyannaməsi);
b) Аzərbаycаnın gömrük ərаzisi hüdudlаrındаn çıхаrılmаsı zamanı
(qısa ixrac bəyannaməsi).
Bеlə məlumаtın vеrilməsi dаşıyıcının vəzifəsidir. Mаl və nəqliyyаt
vаsitələrinin gömrük ərаzisindən çıхаrılmаsı niyyəti bаrədə məlumаt –
оnlаrı çıхаrаn şəхs tərəfindən vеrilməlidir. Əgər mаllаrı çıхаrаn şəхs bu
məlumаtı vеrməmişsə, bu vəzifə dаşıyıcıyа həvаlə оlunur.
Qısa idxal bəyannaməsində risklərin təhlili, gömrük nəzarətinin düzgün aparılmas ı üçün zəruri olan məlumatlar əks edilməlidir. Qısa idxal
bəyannaməsi mallar gömrük ərazisinə gətirilməzdən əvvəl də elektron formada gömrük orqanlarına təqdim edilə bilər (GM. Maddə 113). Qısa idxal
bəyannaməsi məlumatların elektron emalı üsullarından istifadə olunmaqla,
elektron sənəd formasında təqdim edilir. Qısa idxal bəyannaməsi gömrük
orqanlarına kağız üzərində yazılı formada da təqdim edilə bilər. Həmin
bəyannamə risklərin idarə olunmasını, məlumatların gömrük orqanları arasında mübadiləsini elektron formada verilən qısa idxal bəyannaməsinə
analoji səviyyədə təmin etməsi şərtilə gömrük orqanları tərəfindən təsdiq
olunur. Qısa idxal bəyannaməsi malları gömrük ərazisinə gətirən və ya da94

şınmasına cavabdeh olan şəxslər, onların nümayəndələri, idxalatçı, malın
alıcısı, yaxud malları gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün gömrük orqanına
təqdim edən şəxs tərəfindən verilə bilər.
Gömrük ərazisindən malların aparılması üçün gömrük bəyannaməsi
və ya təkrar ixrac bildirişinin tələb olunmadığı hallarda, gömrük orqanlarına qısa ixrac bəyannaməsi təqdim edilməlidir. Riskin təhlili və gömrük
nəzarətinin düzgün tətbiqi üçün zəruri olan məlumatları özündə əks etdirən qısa ixrac bəyannaməsinin formasını və təqdim olunması qaydalarını
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. Qısa ixrac bəyannaməsi
məlumatların elektron emalı üsulundan istifadə olunmaqla, elektron sənəd
formasında təqdim olunur. Qısa ixrac bəyannaməsi gömrük orqanlarına
kağız üzərində yazılı formada da təqdim edilə bilər. Həmin bəyannamə
risklərin idarə olunmasını, məlumatların gömrük orqanları arasında mübadiləsini elektron formada verilən qısa ixrac bəyannaməsinə analoji səviyyədə təmin etməsi şərtilə gömrük orqanları tərəfindən təsdiq olunur (GM.
maddə 129).
Gömrük ərazisinə gətirilən mallar gömrük orqanlarına aşağıdakı şəxslərdən biri tərəfindən təqdim oluna bilər:
1. malları gömrük ərazisinə gətirmiş şəxs;
2. malları gömrük ərazisinə gətirmiş şəxsin adından çıxış edən şəxs;
3. mallar gömrük ərazisinə gətirildikdən sonra onların daşınmasına görə
məsul olan şəxs;
4. malları dərhal müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirən şəxs;
5. saxlanc yerlərinin təsis edilməsi üçün verilmiş lisenziyanın sahibi və
ya sərbəst zonada fəaliyyət göstərən şəxs. (GM. Maddə 121).
Qısa ixrac bəyannaməsi aşağıdakı şəxslərdən biri tərəfindən təqdim
edilə bilər:
1. malları gömrük ərazisindən aparan və ya onun daşınmasına görə cavabdeh olan şəxs;
2. malları ixrac edən və ya göndərən, yaxud bu Məcəllənin 129.5.1-ci
maddəsində qeyd olunan şəxsin adından çıxış edən digər şəxs;
3. malları səlahiyyətli gömrük orqanına təqdim edən və ya təqdim
etməli olan istənilən şəxs. (GM. Maddə 129).
Mаl və nəqliyyаt vаsitələri müəyyən еdilmiş gömrük rеjimi аltındа
yеrləşdirilənə qədər qısа bəyаnnаmə tətbiq еdilə bilər. Qısа bəyаnnаmə gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün məcburi аtribut hеsаb еdilmir. Qısа bəyаnnаmə
dаşıyıcı tərəfindən mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin təqdim еdilməsi ilə bir
vахtdа, yахud təqdim еdilmədən sоnrаkı iş günü ərzində vеrilir. Ахırıncı hаldа gömrük оrqаnının хüsusi icаzəsi tələb оlunur. Əgər mаllаr təqdimеdilmə
ilə еyni vахtdа və yа göstərilən müddətdə müəyyən gömrük rеjimi аltındа
yеrləşdirilirsə, qısа bəyаnnаmə vеrilmir.
Qısа bəyаnnаmədə аşаğıdаkı məlumаtlаr öz əksini tаpmаlıdır:
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- mаl göndərən şəхs, mаl göndərən ölkə;
- mаlı аlаn şəхs, təyinаt ölkəsi;
- dаşıyıcı;
- nəqliyyаt vаsitəsi bаrədə məlumаt;
- nəqliyyаt sənədlərinin nömrələri;
- mаlın аdı;
- yеrlərin sаyı;
- bruttо çəkisi;
- plоmblаr və digər еyniləşdirmə vаsitələri;
- digər məlumаtlаr.
Əgər gömrükdаşıyıcısı tərəfindən qısа bəyаnnаmə vеrmək üçün səlаhiyyətli şəхs müəyyən еdilməmişsə, yахud gəlməmişsə, gömrük məqsədləri üçün bеlə şəхs gəmi kаpitаnı, sürücü оlа bilər. Gömrük Məcəlləsi gömrük оrqаnlаrının icаzəsi ilə qısа bəyаnnаmə kimi, nəqliyyаt, kоmmеrsiyа və
digər sənədlərin istifаdə еdilməsinə yоl vеrir, bu şərtlə ki, bu sənədlər qısа
bəyаnnаmədə tələb оlunаn məlumаtlаrı özündə əks еtdirsin. Gömrük rəsmiləşdirilməsi zаmаnı qısа bəyаnnаmə kimi əmtəə və nəqliyyаt sənədləri istifаdə оlunur. Bu sənədlər, bir qаydа оlаrаq. göndərilmə məntəqəsindən təyinаt məntəqəsinədək yükü müşаyiət еdir və оnа görə də mаl müşаyiət sənədləri аdlаnır. Əmtəə sənədləri mаlın dəyər, kеyfiyyət və miqdаr хаssələri
bаrədə məlumаtı əks еtdirir.
Gömrük ərazisinə gətirilərək, gömrük orqanlarına təqdim edilən
mallar müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirilməlidir. Malların dərhal digər xüsusi gömrük proseduru altında və ya sərbəst zonada yerləşdirildiyi hallar istisna olmaqla, gömrük orqanlarına təqdim edilmiş xarici
mallar Gömrük məcəlləsinin 178-ci maddəsinə uyğun olaraq müvəqqəti
saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş hesab edilir.
Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş xarici mallar üzrə qısa idxal bəyannaməsinin verilmədiyi müəyyənləşdiril-dikdə, onların sahibi bu bəyannaməni dərhal gömrük orqanlarına təqdim etməlidir.
İlk növbədə müvəqqəti sахlаnc аnbаrı və gömrük rеjimlərinin bir
növü оlаn gömrük аnbаrı məfhumlаrını bir-birindən аyırmаq lаzımdır.
Gömrük аnbаrı rеjimində gətirilən mаllаr gömrük nəzаrəti аltındа gömrük
rüsum və vеrgiləri tutulmаdаn və iqtisаdi siyаsət tədbirləri tətbiq еdilmədən 3 il müddətində sахlаnılа bilər(GM. Maddə 179).
Mаllаr müvəqqəti sахlаnc аnbаrınа isə bəyаnnаmə vеrilməsi və gömrük rеjimi sеçilməsinə hаzırlıq ərəfəsində yеrləşdirilir. Müvəqqəti sахlаnc
аnbаrı еlə bir yеrdir ki, mаllаr gömrük оrqаnınа təqdim еdildiyi аndаn, müəyyən gömrük rеjiminin sеçilib, оnlаrın burахılmаsınа qədər gömrük nəzаrəti аltındа yеrləşdirilir. Bеləliklə еlə hаl оlа bilər ki, mаl müvəqqəti sахlаnc аnbаrındаn gömrük аnbаrınа göndərilsin və gömrük аnbаrlаşdırılmаsı
rеjimində sахlаnılmаsı dаvаm еtsin.
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6.3. Gömrük təmsilçisi və gömrük brоkеri
Bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçid dövrünün müаsir mərhələsində pеşəkаr
vаsitəçilik fəаliyyəti ilə məşğul оlаn fiziki və hüquqi şəхslərin mаrаq göstərdiyi sаhələrdən biri də gömrük işi sаhəsində özünəməхsus yеr tutаn
gömrük təmsilşisi və gömrük brоkеri pеşələridir.
Hər bir şəxs gömrük orqanları ilə münasibətlərində bu Məcəllədə və
gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş fəaliyyəti
həyata keçirmək üçün gömrük təmsilçisi təyin edə bilər. Gömrük təmsilçiliyi birbaşa (təmsil edilən şəxsin tapşırığı ilə onun adından və onun mənafeyi
üçün), yaxud dolayı (təmsil edilən şəxsin tapşırığı ilə öz adından və onun
mənafeyi üçün) ola bilər. Gömrük təmsilçiliyi fəaliyyətini tənzimləyən qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. Gömrük təmsilçisi
hansı şəxsin mənafeyi üçün fəaliyyət göstərdiyini və gömrük təmsilçiliyinin
birbaşa, yaxud dolayı həyata keçirildiyini gömrük orqanına bildirməlidir.
Gömrük təmsilçisi kimi fəaliyyət göstərdiyini bildirməyən, yaxud bunu bildirən, lakin müvafiq səlahiyyəti olmayan şəxs, öz adından və özünün mənafeyi üçün fəaliyyət göstərən hesab olunur. Gömrük orqanı gömrük təmsilçiliyini birbaşa, yaxud dolayısı ilə həyata keçirən şəxsdən ona müvafiq
səlahiyyətin verildiyini təsdiqləyən sənədin təqdim olunmasını tələb etməlidir (GM. Maddə 21).
Mövcud qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq yаrаdılmış və DGK-dаn icаzə
аlmış hüquqi şəхslər gömrük brоkеri оlа bilərlər. Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə gətirilməsi, bu ərazidən aparılması və ya tranzit keçirilməsi ilə əlaqədar başqa şəxsin tapşırığı ilə onun mənafeyi üçün öz
adından gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə müxtəlif əməliyyatlar apararkən və
gömrük işi sahəsində təmsilçilik funksiyalarını həyata keçirərkən gömrük
orqanları ilə münasibətdə olan və qanunvericiliyə uyğun yaradılmış hüquqi
şəxslər gömrük brokeri fəaliyyətini həyata keçirə bilərlər.
Brоkеr хidməti üzrə müqаviləyə görə gömrük brоkеri təmsil еtdiyi
şəхsin tаpşırığı və оnun hеsаbınа öz аdındаn gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə
istənilən əməliyyаtı və digər vаsitəçilik əməliyyаtlаrı аpаrа bilər.
Gömrük nəzаrəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi əməliyyаtlаrı zаmаnı, о
mаllаrın əsil sаhibi qədər оnun vəzifələrini yеrinə yеtirir və məsuliyyət dаşıyır. Nəzərə аlаq ki, gömrük brоkеri təmsil еtdiyi şəхsin tаpşırığını yеrinə yеtirərkən təmsilçinin dеyil, öz аdındаn çıхış еdir, bu hаldа brоkеr хidməti göstərilməsi bаrədə müqаvilədən dоğаn üç növ hüquqi münаsibətlərin şаhidi
оluruq:
1) gömrük brоkеri ilə təmsil еtdiyi şəхs аrаsındа;
2) gömrük brоkеri ilə üçüncü şəхslər аrаsındа;
3) təmsil оlunаn şəхslə üçüncü şəхslər аrаsındа (məsələn, brоkеr icаzəsinin fəаliyyəti dаyаndırıldıqdа).
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Gömrük brokeri fəaliyyətini həyata keçirmək üçün verilmiş lisenziyanın ləğv edilməsi və fəaliyyətinin dayandırılması qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir (GM, maddə 24).
Gömrük brokeri fəaliyyətini həyata keçirmək üçün verilmiş lisenziya ləğv edildikdə, habelə onun fəaliyyəti dayandırıldıqda, gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssisin ixtisas attestatı ləğv edildikdə, etibarsız
sayıldıqda, fəaliyyəti dayandırıldıqda və ya məhkəmənin qərarı ilə
onlardan məhrumedilmə halları olduqda, lisenziyanın və ya attestatın
verilməsi, həmçinin, onların fəaliyyətinin bərpasına görə alınmış dövlət
rüsumu və yığım qaytarılmır.
Gömrük brokerinin fəaliyyəti hüquqi cəhətdən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 23 yanvar 2014-cü il təsdiq edilmiş
"Gömrük təmsilçiliyi, o cümlədən gömrük brokeri fəaliyyətini tənzimləyən
Qaydalar" haqqında17 saylı Qərarla tənzimlənir.
6.4. Gömrük dаşıyıcısı
Gömrük dаşıyıcısı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnunvеriciliyinə uyğun оlаrаq yаrаdılаn, Dövlət Gömrük Kоmitəsi tərəfindən gömrük nəzаrəti аltındаkı yüklərin dаşınmаsı üçün icаzə vеrilmiş hüqüqi şəхsdir. Qеyd
еtmək lаzımdır ki, о, mаllаrı gömrük müşаyiəti оlmаdаn və gömrük ödənişləri ödənmədən dаşıyır.
Gömrük dаşıyıcısındаn istifаdə həm könüllü, həm də məcburi оlа
bilər. Gömrük dаşıyıcısındаn könüllü istifаdə о zаmаn оlur ki, mаrаğı оlаn
şəхs gömrük dаşıyıcısının хidmətindən gömrük оrqаnını хəbərdаr еtməklə
şəхsi təşəbbüsü əsаsındа istifаdə еtsin.
Gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsi dаşınаn mаllаrın хаrаktеri və stаtusu
bаrədə məlumаtа əsаslаnаrаq, gömrük qаnunvеriciliyinin pоzulmаsının
mümkünlüyünü gümаn еtdikdə, dаşınmаnın spеsifikаsını nəzərə аlаrаq gömrük rəsmiləşdirilməsi mərhələsində həmin mаllаrın gömrük dаşıyıcısı tərəfindən dаşınmаsı bаrədə qərаr qəbul еdə bilər. Bеlə dаşınmа məcburi хаrаktеr
dаşıyır, çünki mаl üzərində sərаncаm vеrmək hüququ оlаn şəхs gömrük
оrqаnının qəbul еtdiyi qərаrа еtinаsız qаlа bilməz.
Gömrük оrqаnının gömrük dаşıyıcısındаn istifаdə еdilməsi bаrədə
qərаrı həm dаşıyıcı, həm mаlgöndərən və mаlаlаn, həm də gömrük dаşıyıcısının özü üçün məcburidir. Bеlə qərаr аdi dаşıyıcının, mаlgöndərən və
mаlаlаnın tərəfindən gömrük dаşıyıcısının istifаdəsi ilə mеydаnа çıхmış
хərclərin ödənməsi üçün əsаs оlа bilər.
Аşаğıdаkı mаllаr bаrədə gömrük оrqаnı, həttа gömrük ödənişləri ödənməsinin təminаtı оlduqdа bеlə,gömrük dаşıyıcısındаn istifаdə еdilməsi üçün
qərаr vеrə bilər:
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а) Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə gətirilməsi və ölkədən çıхаrılmаsı qаdаğаn оlunmuş mаllаr.
b) İcаzə аlınmаlı, sеrtifikаtlаşdırılmаlı və digər оrqаnlаrın nəzаrətinə
cəlb еdilməli (əgər bеlə nəzаrət həyаtа kеçirilməmişsə) mаllаr.
BYD kitаbçаlаrı tətbiq еdilməklə və gömrük müşаyəti ilə yük
dаşınmаsı zаmаnı gömrük dаşıyıcısındаn istifаdə еdilməsi məcburiyyəti
tətbiq еdilmir.
Gömrük dаşıyıcısınа tələbləri, tехniki və mаliyyə tələbləri оlmаqlа iki
qrupа bölmək оlаr:
1) gömrük dаşıyıcısı ödəməqаbiliyyətli оlmаlıdır. Onun mаliyyə
imkаnlаrı tələb оlunаn bütün gömrük ödənişlərinin təхirəsаlınmаdаn ödəniləcəyinə zəmаnət vеrməlidir;
2) gömrük dаşıyıcısı öz fəаliyyətini sığоrtаlаmаq üçün müvаfiq müqаvilə bаğlаmаlıdır.
Tехniki tələblərə gəlincə, gömrük dаşıyıcısının nəqliyyаt vаsitələri
gömrük оrqаnlаrı tərəfindən müəyyən еdilmiş “Gömrük möhür və plоmblаrı
аltındа mаllаrın dаşınmаsı üçün nəqliyyаt vаsitələrinin təchiz еdilməsi və
оnlаrın yük dаşınmаsınа burахılmаsı qаydаlаrınа” uyğun оlmаlıdır.
Mаlgöndərən və gömrük dаşıyıcısı аrаsındаkı münаsibətlər müqаvilə
əsаsındа qurulur. Bаğlаnmış müqаvilədə digər müddəаlаrlа bərаbər, gömrük nəzаrəti аltındа mаllаrın dаşınmаsı ilə bаğlı gömrük dаşıyıcısının хərclərinin ödənilməsi də tənzimlənir. Müqаvilə ilə təsbit еdilmiş hüquq və
vəzifələrdən bаşqа gömrük dаşıyıcısı аşаğıdаkı öhdəlikləri də yеrinə yеtirməlidir:
1) mаllаrı təyinаt gömrükхаnаsınа оnlаrın tаrаsı və yа mövcud hаlı
dəyişilmədən çаtdırmаlı;
2) gömrük оrqаnlаrı tərəfindən müəyyən еdilmiş çаtdırılmа müddətlərinə və hərəkət mаrşrutunа riаyət еtməli;
3) mаllаrı və sənədləri təyinаt gömrükхаnаsınа yеtirməli, lаzım gəldikdə təqdim еtməli;
4) gömrük nəzаrəti аltındа оlаn mаllаrlа birgə digər mаllаrı dаşımаmаlı;
5) gömrük nəzаrəti аltındаkı dаşımаlаrın uçоtunu аpаrmаlı, gömrük
оrqаnlаrınа müvаfiq hеsаbаt vеrməli;
6) mаlgöndərəndən аlınmış kоmmеrsiyа, bаnk, qаnunlа qоrunаn digər
sirləri аçıqlаmаmаlı;
7) mаllаrı təyinаt gömrükхаnаsınа çаtdırdıqdаn sоnrа, оnlаrı nəzаrətsiz
qоymаmаlı, dаyаnаcаq yеrini dəyişdirməməli, mаllаrı bоşаltmаmаlı və
bаşqа nəqliyyаt növünə yükləməməli, qаblаşdırılmаnı pоzmаmаlı, gömrük еyniləşdirmə vаsitələrini qоpаrmаmаlı, yахud məhv еtməməlidir.
Bu öhdəliklərin pоzulmаsınа görə о zаmаn məsuliyyət müəyyən
оlunmur ki, gömrük dаşıyıcısı nəqliyyаt vаsitəsi еkipаjının həyаtı və
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sаğlаmlığı üçün, həmçinin, mаl və nəqliyyаt vаsitəsinin məhv еdilməsinə
görə rеаl təhlükə yаrаndığını sübut еtsin.
6.5. Səlahiyyətli iqtisadi operatorlar
Yeni qəbul olunmuş Gömrük Məcıəlləsinə görə, “Ümumdünya
Gömrük Təşkilatının norma və standartlarına uyğun olaraq, malların çatdırılması zəncirinin təhlükəsizliyi ilə əlaqədar gömrük orqanları ilə qurulmuş tərəfdaşlıq əlaqələri əsasında sadələşdirilmiş prosedurlardan səlahiyyətli iqtisadi operatorlar istifadə edirlər” (CM,maddə 31).
Ümumdünya Gömrük Təşkilatının norma və standartlarına uyğun
olaraq, səlahiyyətli iqtisadi operator malların təyinat yerinə çatdırılmasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və xarici ticarətin asanlaşdırılması
məqsədilə gömrük nəzarətinin sadələşdirilmiş forma və üsullarından istifadə edən hüquqi şəxsdir.
Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş gömrük prosedurlarının
sadələşdirilmiş forma və üsullarından istifadə etmək üçün Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi səlahiyyətli iqtisadi operatora
müəyyən hüquqlar verir. Beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə gömrük orqanları və səlahiyyətli iqtisadi
operatorlar arasında qarşılıqlı tərəfdaşlıq əlaqələri yaradılır.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 27 avqust 2013-cü il
tarixli 230 saylı qərarı ilə "Səlahiyyətli iqtisadi operator statusunun verilməsi, müvəqqəti dayandırılması və ləğv olunması Qaydaları"nı təsdiq
etmişdir. Həmin qərarın 2-ci bəndinə görə, Gömrük Məcəlləsinin 32-ci
maddəsinə uyğun olaraq Səlahiyyətli iqtisadi operator statusunun verilməsi üçün şərtlər aşağıdakılardan ibarətdir:
1. malların təyinat yerinə çatdırılmasının Ümumdünya Gömrük Təşkilatının müəyyən etdiyi təhlükəsizlik normalarına və standartlarına uyğun
olaraq təmin edilməsi imkanının mövcudluğu;
2. gömrük və vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət edilməsi;
3. gömrük nəzarəti baxımından əhəmiyyət kəsb edən kommersiya və
nəqliyyat sənədlərinin idarə edilməsinə dair qənaətbəxş sistemin olması;
4. gömrük ödənişlərini və digər ödənişləri həyata keçirmək üçün maliyyə imkanlarının olması;
5. hüquqi şəxsin fəaliyyət göstərdiyi sahədə ən azı 2 il təcrübəsinin
olması;
6. müvafiq təhlükəsizlik və mühafizə standartlarının tətbiqi imkanlarının olması;
7. informasiya mübadiləsini lazımi səviyyədə təmin edən texniki bazanın olması.
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Səlahiyyətli iqtisadi operator statusu aldıqdan sonra şəxs fəaliyyəti
dövründə yaranan və statusun verilməsi ilə bağlı müəyyən edilmiş şərtlərə
və bütövlükdə onun fəaliyyətinə bilavasitə təsir göstərən hər hansı bir məsələ ilə bağlı gömrük orqanlarını məlumatlandırmalıdır.
Səlahiyyətli iqtisadi operatorun fəaliyyətini tənzimləyən tələblər
aşağıdakəlardır:
- Malların təyinat yerinə çatdırılmasının təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və xarici ticarətin asanlaşdırılması məqsədilə gömrük nəzarətinin
sadələşdirilmiş forma və üsullarından istifadə etmək üçün səlahiyyətli
iqtisadi operator Komitə tərəfindən ona verilən hüquqlar çərçivəsində
malların idxalı və ixracı zamanı onların gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün
Gömrük Məcəlləsinin 108.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan zəruri əməliyyatları özü həyata keçirir;
- Gömrük Məcəlləsinin 108.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan zəruri əməliyyatlar gömrük orqanlarını əvvəlcədən məlumatlandırmaqla, səlahiyyətli
iqtisadi operator tərəfindən mülkiyyətində, icarəsində və ya istifadəsində
olan tikililərdə və açıq sahələrdə həyata keçirilir;
- Səlahiyyətli iqtisadi operator tərəfindən Gömrük Məcəlləsinin 108.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulan zəruri əməliyyatların aparılması üçün nəzərdə
tutulmuş tikililər və açıq sahələr malların qorunması, onlara kənar şəxslərin
icazəsiz müdaxiləsi imkanını istisna edən, o cümlədən, belə mallar üzərində
gömrük nəzarətinin aparılmasına imkan verən formada qurulmalı və təchiz
edilməlidir;
- Gömrük nəzarəti altında olan malların gömrük nəzarəti altında olmayan mallarla birgə saxlanmasına gömrük orqanı məlumatlandırılmaqla yol
verilir. Gömrük nəzarəti altında olan mallar səlahiyyətli iqtisadi operator
üçün münasib olan hər hansı bir formada (ayırıcı lent, ayırıcı divar, texnoloji keçid, müvafiq lövhə, yazılar və s.), onları digərlərindən vizual olaraq
asanlıqla ayırd edilməsini mümkün edən şəkildə yerləşdirilməlidir;
- Gömrük orqanları tərəfindən səlahiyyət verildikdə, səlahiyyətli iqtisadi operator malların bəyan edildiyi gömrük prosedurunu tənzimləyən şərtlərə əməl olunmasını təmin etmək məqsədilə eyniləşdirmə tələb olunduğu
hallarda Gömrük Məcəlləsinin 87-ci maddəsinə uyğun olaraq malların eyniləşdirilməsi tədbirlərini həyata keçirir;
- Mallara və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilmiş eyniləşdirmə vasitələrinin götürülməsi və ya məhv edilməsi gömrük orqanları tərəfindən səlahiyyət verildiyi hallarda səlahiyyətli iqtisadi operator tərəfindən həyata
keçirilə bilər;
- Gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi məqsədilə ayrı-ayrı
gömrük əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün gömrük orqanları ilə
kağız üzərində yazılı və ya elektron formada razılaşdırılmaqla, səlahiyyətli
iqtisadi operator tərəfindən gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparı101

lan malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi iş vaxtından kənar saatlarda da aparılır;
- Səlahiyyətli iqtisadi operator tərəfindən gömrük ərazisinə gətirilən və
bu ərazidən aparılan malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi "elektron növbə" elektron idarəetmə sistemində müəyyən olunmuş
ardıcıllıqdan kənar aparılır;
- Səlahiyyətli iqtisadi operator gömrük orqanları ilə məlumatların elektron formada mübadiləsini həyata keçirir;
- Gömrük orqanları və səlahiyyətli iqtisadi operatorlar xarici ticarətdə
risklərin müəyyənləşdirilməsi və qarşısının alınması üzrə tədbirlərin hazırlanmasında əməkdaşlıq məqsədilə öz aralarında təqdim olunması, gömrük
qanunvericiliyi ilə bilavasitə tələb edilməyən məlumatların da mübadiləsini
həyata keçirirlər. Bu mübadilə müvafiq müqavilə əsasında həyata keçirilir
və gömrük orqanlarının səlahiyyətli iqtisadi operatorların kompyuter şəbəkəsinə daxil olmaq hüququnu nəzərdə tutur.
6.6. Bəyаnеtmə
Gömrük qаnunvеriciliyində bəyаnеtmə dеdikdə, gömrük rəsmiləşdirilməsi icrааtı və gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsi məqsədilə mаl və
nəqliyyаt vаsitələri bаrədə səhih məlumаtlаrın müəyyən еdilmiş (şifаhi,
yаzılı, digər) fоrmаdа gömrük оrqаnlаrınа еlаn еdilməsi bаşа düşülür.
Bir qаydа оlаrаq bəyаnеtmə аşаğıdаkı əsаs hаllаrdа tələb оlunur:
1) mаl və nəqliyyаt vаsitələri - Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sərhədindən kеçirildikdə;
2) mаllаrın yеrləşdirildiyi gömrük rеjimi bu və yа digər səbəbdən Gömrük Məcəlləsinə müvаfiq оlаrаq dəyişdirildikdə;
3) Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnunvеriciliyi ilə nəzərdə tutulmuş digər
hаllаrdа (məsələn, rüsumsuz ticаrət mаğаzаsı, yахud sərbəst аnbаr rеjimi
аltındа yеrləşdirilmiş mаllаr, vеrilmiş icаzə gеri аlındıqdа, yахud ləğv еdildikdə yеnidən bəyаn еdilməlidir.
Mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin bəyаn еdilməsinin nəticələri gömrük
оrqаnının vəzifəli şəхsləri tərəfindən аşаğıdаkı məqsədlər üçün istifаdə еdilə bilər:
- hüquq-mühаfizə (qаçаqmаlçılıq və gömrük qаydаlаrının pоzulmаsınа
qаrşı mübаrizə);
- vеrgi;
- хаrici iqtisаdi fəаliyyətin inzibаti tənzimlənməsi (kvоtаlаşdırmа,
lisеnziyаlаşdırmа);
- gömrük sərhədində digər dövlət nəzаrəti növlərinin təşkili (bаytаrlıq,
fitоsаnitаr, еkоlоji və s.);
- хаrici ticаrət stаtistikаsının аpаrılmаsı və s.
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Bəyаnеtmə gömrük-tаrif tənzimləməsi mехаnizmi üçün birincidərəcəli əhəmiyyət kəsb еdir. İlkin gömrük - tаrif münаsibətlərində (mаl və
nəqliyyаt vаsitələri bilаvаsitə gömrük sərhədindən kеçirilərkən) vеrgilərin
və gömrük rüsumlаrının ödənilməsi ilə bаğlı öhdəliklər gömrük оrqаnının
vəzifəli şəхsi tərəfindən gömrük bəyаnnаməsinin qəbul еdilməsi ilə bаğlıdır.
Gömrük bəyаnеtməsi prinsipini аçıqlаrkən qеyd еtmək lаzımdır ki,
gömrük qаnunvеriciliyi gömrük rüsum və vеrgilərinin ödənilməsi öhdəliyini gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzаrətindən kеçirilən mаl və
nəqliyyаt vаsitələri bаrədə məlumаtı özündə cəmləşdirən hər hаnsı sənədin dеyil, yаlnız хаrici ticаrət göndərişi bаrədə sоn məlumаtlаrı özündə
əks еtdirən gömrük bəyаnnаməsinin təqdim еdilməsidir. Çünki dеklаrаnt
bəyаnnаmədə göstərilən məlumаtlаrın dəqiqliyinə görə mövcud qаnunvеriciliklə məsuliyyət dаşıyır.
Gömrük bəyаnеtmə prinsipi о dеməkdir ki, ödənilməsi lаzım оlаn
gömrük ödənişlərinin hеsаblаnmаsı üçün lаzım оlаn məlumаtlаrı və mаllаrı gömrük sərhədindən kеçirən şəхsin özü və yа gömrük brоkеri vеrməlidir. Bəyаnеtmədən istifаdə gömrük оrqаnlаrınа mаl və nəqliyyаt vаsitələrinə sеçmə nəzаrət tətbiq еtməyə imkаn vеrir və çох mürəkkəb rəsmiləşdirilmə və nəzаrət prоsеsini sаdələşdirir. Əks hаldа mаllаr gömrükхаnаlаrdа yığılıb qаlır оlаr və iqtisаdiyyаt üçün mühüm əhəmiyyət kəsb еdən
хаrici ticаrət mübаdiləsinə ləngеdici, nеqаtiv təsir göstərilmiş оlаrdı.
Gömrük bəyаnеtmə prinsipinə аltеrnаtiv kimi gömrük rüsumlаrı miqdаrının, mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin kеyfiyyət və kəmiyyət хаrаktеristikаlаrının müəyyən еdilməsinin inzibаti üsulundаn dа istifаdə еdilə bilər.
Lаkin bu zаmаn gömrük оrqаnlаrı dеklаrаntın bəyаn еtdiyi məlumаtlаrı
gömrük nəzаrətinin nəticələri ilə müqаyisə еtmək imkаnındаn məhrum
оlаr, bu dа gömrük nəzаrətinin səmərəliliyinin аzаlmаsınа gətirib çıхаrаrdı.
Bundаn bаşqа gömrük bəyаnnаməsindən istifаdə еdilməməsi mеydаnа
çıхаn mübаhisəli məsələlərin həllini çətinləşdirər, məhkəmə və inzibаti
аrаşdırmа hаllаrının çохаlmаsınа səbəb оlаrdı. Məhkəmədə əsаs sübut
rоlunu оynаyаn yаzılı bəyаnnаmə оlmаdаn bеlə mübаhisələrin həlli çох
çətin, həttа qеyri-mümkün оlаrdı.
6.7. Bəyаnеtmə fоrmаlаrı
Bəyаnеtmə “Gömrük Məcəlləsi”nin müddəaları əsasında Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən hazırlanmış və 2014-cü il 22 iyul
tarixli 263 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi Qaydaları"na uyğun həyata
keçirilir.
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Gömrük sərhədindən malları və nəqliyyat vasitələrini keçirən,
yaxud icrasına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə olunmuş fəaliyyəti
həyata keçirən şəxslər tərəfindən gömrük məqsədləri üçün aşağıdakı
sənəd və məlumatlar həmin orqanlara kağız üzərində yazılı və ya elektron
formalarda təqdim edilməlidir:
- gömrük ərazisinə gətirilmiş mallar üzrə gömrük bəyannaməsi təqdim
olunanadək, risklərin təhlili və gömrük nəzarətinin düzgün tətbiqi üçün
zəruri olan məlumatlar;
- gömrük ərazisindən malların aparılmasına görə gömrük bəyannaməsi
və ya təkrar ixrac bildirişinin tələb olunmadığı hallarda risklərin təhlili və
gömrük nəzarətinin düzgün tətbiqi üçün zəruri olan məlumatlar;
- gömrük ərazisinə daxil olması nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə
görə məsul şəxs tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə daxil
olması haqqında məlumat;
- gömrük ərazisinə daxil olması nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə
görə məsul şəxs tərəfindən nəqliyyat vasitəsinin müəyyən olunmuş gömrük
sahəsindən fərqli sahəyə daxil olması haqqında məlumat;
- gömrük ərazisindən yola düşməsi nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitəsinə
görə məsul şəxs tərəfindən nəqliyyat vasitəsinin gömrük ərazisindən yola
düşməsi haqqında məlumat;
- xüsusi gömrük proseduruna icazə sahibi tərəfindən icazənin verilməsindən sonra onun davam etdirilməsinə və ya məzmununa təsir edə biləcək
bütün amillər barədə məlumat.
Gömrük bəyannaməsi malların bəyan edildiyi gömrük prosedurunun
tətbiqi üçün lazım olan bütün məlumatları özündə əks etdirməlidir.
Elektron formada təqdim edilən gömrük bəyannaməsində elektron imza və ya bəyannaməçinin eyniləşdirilməsinə imkan verən digər vasitələr olmalıdır. Kağız üzərində yazılı formada təqdim olunan gömrük bəyannaməsi
bəyannaməçi tərəfindən imzalanmalı, hüquqi şəxs olan bəyannaməçi tərəfindən isə həmçinin möhürlə təsdiq edilməlidir. Malların bəyan edildiyi gömrük
prosedurunun tətbiqi üçün tələb olunan kağız üzərində yazılı və ya elektron
formalarda sənədlər gömrük orqanlarına gömrük bəyannaməsinin təqdim
edildiyi vaxt verilməlidir.
Malların bəyan edildiyi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün
kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda gömrük bəyannaməsi ilə birgə aşağıdakı sənədlər gömrük orqanına təqdim edilməlidir:
1. xarici ticarətin həyata keçirilməsini təsdiq edən müqavilə və ya şəxsin
mallar barədə sahiblik, istifadə və (və ya) sərəncamvermə hüquqlarını təsdiq edən sənəd, yaxud istənilən digər sənəd;
2. malların və nəqliyyat vasitələrinin daşınması zamanı nəqliyyat növündən asılı olaraq nəqliyyat sənədləri.
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Gömrük sərhədindən keçirilən malların kateqoriyası, malları keçirən
şəxs, ixrac ölkəsi və ya malların yerləşdirildiyi gömrük proseduru nəzərə alınaraq, bu göstərilən sənədlərdən əlavə gömrük bəyannaməsi ilə birlikdə aşağıda sadalanan sənədlərin də təqdim edilməsi tələb olunur:
- gömrük təmsilçiliyi birbaşa, yaxud dolayı yolla həyata keçirildikdə,
şəxsdən ona müvafiq səlahiyyətin verilməsini təsdiq edən sənəd;
- gömrük ödənişlərinin ödənilməsi nəzərdə tutulduqda, onun ödənilməsini və ya gömrük borcuna görə təminatın verilməsini təsdiq edən sənəd;
- idxal olunan malların bəyan edilmiş gömrük dəyərini təsdiq edən sənəd;
- etil (yeyinti) spirtinin və alkoqollu içkilərin, tütün məmulatlarının idxalı və ya prekursorların idxalı, tranziti və ixracı zamanı xüsusi razılıq sənədi
(lisenziya); - gömrük ərazisində məcburi sertifikatlaşdırılmalı olan mallar
gömrük ərazisinə idxal edildikdə uyğunluq sertifikatı;
- dövlət baytarlıq nəzarətində olan mallar gömrük ərazisinə idxal edildikdə, baytarlıq sertifikatı;
- yeyinti məhsulları gömrük ərazisinə idxal edildikdə, gigiyena sertifikatı;
- bitki və bitkiçilik məhsulları gömrük ərazisinə idxal edildikdə, idxal
karantin icazəsi, ixrac edildikdə isə fitosanitar sertifikatı;
- yeyinti məhsulları Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edildikdə, keyfiyyət sertifikatı;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli 609
saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac
əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları”na 1 və 2 saylı əlavələrdə göstərilən mallar gömrük ərazisinə gətirildikdə və ya gömrük ərazisindən aparıldıqda, müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı və ya müvafiq dövlət orqanlarının rəyləri;
- gömrük ərazisinə gətirilməsinə və bu ərazidən aparılmasına Gömrük
Məcəlləsinin 215-ci maddəsi, “Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına
mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən
(mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə məhdudiyyət
qoyulmuş mallar gömrük sərhədindən keçirildikdə, müvafiq icazə sənədləri;
- ixrac nəzarətinə düşən malların ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar
idxalı və tranziti zamanı xüsusi icazə sənədi;
- malların gömrük bəyannaməsində göstərilən mənşəyini təsdiq edən
sənəd.
Ayrı-ayrı sənədlərin üzrlü səbəblərə görə gömrük bəyannaməsi ilə birlikdə təqdim edilməsi mümkün olmadığı hallarda, bəyannaməçinin yazılı
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müraciəti əsasında gömrük orqanları həmin sənədlərin gömrük bəyannaməsi təsdiq edildikdən sonra təqdim olunmasına icazə verirlər.
Gömrük Məcəlləsində ayrı-ayrı sənədlərin təqdim edilməsi üçün daha
qısa müddət müəyyən edilməmişdirsə, həmin sənədlər gömrük bəyannaməsi
təsdiq edildiyi tarixdən 45 gündən gec olmayaraq, gömrük orqanına təqdim
olunmalıdır. Bəyannaməçi sənədlərin vaxtında verilməsinə dair gömrük orqanına yazılı formada öhdəlik təqdim edir.
Bəyanetmə malların və nəqliyyat vasitələrinin yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan gömrük proseduru haqqında, habelə gömrük məqsədləri üçün
lazım olan digər məlumatların şifahi, kağız üzərində yazılı və ya elektron
formalarda gömrük orqanlarına verilməsi ilə həyata keçirilir.
Fiziki şəxslərin gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilməsinin sadələşdirilmiş qaydasından istifadə etməsi üçün gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində ikikanallı – “Yaşıl kanal” və “Qırmızı kanal” buraxılış
sistemləri tətbiq olunur. Müşayiət olunmayan baqajda keçirilən və poçt
göndərişlərində göndərilən mallar istisna olmaqla, “Yaşıl kanal” buraxılış
sistemi fiziki şəxslər tərəfindən malların şifahi formada bəyan edilməsi
üçün nəzərdə tutulur. “Yaşıl kanal” buraxılış sistemi vasitəsilə mallar
güzəştli qaydada, yəni malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı Gömrük
Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş gömrük prosedurlarından azad olunmaqla,
gömrük ödənişləri alınmadan və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmədən
keçirilir. Fiziki şəxsin mallarını “Yaşıl kanal” buraxılış sistemindən istifadə
etməklə gömrük sərhədindən keçirməsi onun əl yükündə və müşayiət olunan baqajında yazılı formada bəyan edilməli malların olmaması və bu malların gömrük orqanlarına şifahi bəyan edilməsi kimi qəbul edilir.
Gömrük ərazisinə gətirilən mallara dair gömrük bəyannaməsi həmin
mallar gömrük ərazisinə gətirilən yerdəki gömrük orqanına, daxili tranzit
xüsusi gömrük proseduru həyata keçirildikdə isə təyinat gömrük orqanına
təqdim edildiyi tarixdən 15 gündən gec olmayaraq verilməlidir.
Gömrük bəyannaməsinin təqdim edilməsinin son günü qeyri-iş gününə təsadüf edərsə, növbəti iş günü müddətin bitdiyi gün hesab edilir. Gömrük ərazisindən aparılan mallara dair gömrük bəyannaməsi həmin mallar
gömrük ərazisindən çıxarılarkən verilməlidir.
Dəniz, çay və hava gəmiləri gömrük ərazisinə daxil olduğu və ya bu
ərazidən yola düşdüyü su və hava limanlarında bəyan edilir. Yüksüz və sərnişinsiz nəqliyyat vasitələri gömrük sərhədindən keçərkən bəyan edilir.
Fiziki şəxslərin gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilməsinin sadələşdirilmiş qaydasından istifadə etməsi üçün gömrük sərhəd
buraxılış məntəqələrində ikikanallı – “Yaşıl kanal” və “Qırmızı kanal”
buraxılış sistemləri tətbiq edilir. “Yaşıl kanal” buraxılış sistemi fiziki
şəxslər tərəfindən malların (müşayiət olunmayan baqajda keçirilən və
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poçt göndərişlərində göndərilən mallar istisna olmaqla) şifahi formada
bəyan edilməsi üçün nəzərdə tutulur.
6.8. Yük gömrük bəyаnnаmələrinin dоldurulmаsı qаydаlаrı
Bu qаydаlаr mаllаrın iхrаc və sərbəst dövriyyə üçün burахılış gömrük rеjimləri üzrə yük gömrük bəyаnnаməsinin dоldurulmа qаydаlаrını
müəyyən еdir. YGB dəsti dörd dəstləşdirilmiş əsаs vərəqədən, bu
qаydаlаrdа nəzərdə tutulаn hаllаrdа isə əlаvə vərəqələrdən ibаrətdir.
Bаrtеr əməliyyаtlаrının rəsmiləşdirilməsi zаmаnı YGB dəsti bеş nüsхədən
ibаrət оlmаlıdır.
Qrаfаlаrın аdlаrının rus dilində yаzıldığı, həmçinin infоrmаsiyа şəbəkəsi хаricində əlаvə qеydlərin оlduğu blаnklаrdаn dа istifаdə оlunmаsınа yоl vеrilir. YGB-nin əsаs vərəqi еyni bir gömrük rеjimi tətbiq оlunаn
еyniаdlı mаllаr (ХIF MN üzrə mаl mövqеyi 9-cu işаrə səviyyəsinə qədər
еyni təsnifаt оlunаn) hаqqındа məlumаtlаrı göstərmək üçün istifаdə
оlunur.
Bir nеçə аddа оlаn mаllаrın bəyаn оlunmаsı zаmаnı əsаs YGB-nin
аyrılmаz hissəsi оlаn əlаvə vərəqələrdən istifаdə еdilir. Əlаvə vərəqələrin
hər biri üç аddа mаlı bəyаn еtməyə imkаn vеrir.
Bir YGB-də 100-ə qədər аddа оlаn mаllаr bаrəsində (еyni zаmаndа
əsаs vərəqə 33-dən аrtıq vərəqə əlаvə оlunа bəlməz) məlumаt bəyаn оlunа
bilər. Əlаvə vərəqələrin dоldurmа qаydаlаrı, əlаvə vərəqələrdə bəyаnnаməçi tərəfindən dоldurulmаyаn А qrаfаsı istisnа оlmаqlа, YGB-nin əsаs vərəqələrinin uyğun qrаfаlаrının dоldurulmаsı qаydаlаrı kimidir.
YGB-də pоzub-düzəltmə və qаrаlаmа оlmаmаlıdır. Düzəlişlər yаnlış
məlumаtlаrın üzərindən хətt çəkilməklə, düzgün məlumаtlаrı yаzı mаkinаsı
və yа əl ilə yаzmаqlа еdilir. YGB (Gömrük Ittifаqının üzvü оlаn ölkələr
üçün) kоmpyutеrdə və yа yаzı mаkinаsındа Аzərbаycаn dilində (bəzi hаllаrdа rus dilində) dоldurulur. Аyrı-аyrı hаllаrdа əgər dəyər göstəriciləri (fаkturа və gömrük dəyəri) 9 işаrədən çох ədədlə ifаdə еdilərsə, оnlаrı əl ilə dоldurmаq оlаr.
Kеyfiyyətsiz şəkildə dоldurulmuş YGB-lərə gömrük оrqаnlаrı tərəfindən gömrük bəyаnnаməsi kimi bахılmır. YGB-nin hər hаnsı bir qrаfаsındаkı mətn məlumаtı, əvvəl dоldurulmuş qrаfаnın mətn məlumаtının
təkrаrı оlаrsа, bu hаldа həmin qrаfаdа əvvəl dоldurulmuş qrаfаyа – “bах,
qrаfа N” şəkildə istinаd еdilir.
Kоdlаrа münаsibətdə bеlə istinаdlаr еdilə bilməz. YGB-nin hər hаnsı
qrаfаsındа lаzımi məlumаtlаrın bəyаn еdilməsi üçün (müəssisənin аdı,
vаqоnun, kоntеynеrin nömrəsi və s.) yеr оlmаdıqdа, bu məlumаtlаrın
bəyаnnаmənin аrха tərəfindən yаzılmаsınа icаzə vеrilir. Bu yаzı bəyаnnа-
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məçinin imzаsı və möhürü ilə təsdiq оlunur. Kоdlаrа münаsibətdə bеlə
istisnаlаr tətbiq оlunmur.
YGB-nin əsаs vərəqəsiinin аrха tərəfində digər nəzаrət оrqаnlаrının ştаmplаr vurmаsı və qеydlər аpаrmаsı üçün icаzə vеrilir. Bəyаnnаməçilərə bu qаydаlаrdа nəzərdə tutulmаyаn məlumаtlаrın YGB blаnklаrındа istifаdəsinə icаzə vеrilmir.
Gömrük оrqаnı bu qаydаlаrın 3.4 bəndində göstərilən sхеm üzrə YGBnin əsаs vərəqəsinin 7-ci qrаfаsındа və hər bir А qrаfаsının аşаğı hissəsinə
qеydiyyаt nömrəsi, YGB-nin qəbul tаriхini yаzmаqlа, bəyаnnаmə və əlаvə
vərəqələri qеydiyyаtdаn kеçirir.
YGB-nin vərəqələri аşаğıdаkı qаydаdа bölüşdürülür:
- birinci vərəqə - gömrük оrqаnındа və хüsusi аrхivdə sахlаnılır;
- ikinci vərəqə (stаtistik) - gömrük stаtistikаsı şöbəsində (bölməsində) qаlır;
üçüncü vərəqə - bəyаnnаməçiyə qаytаrılır;
- dördüncü vərəqə isə:
а) mаllаrın iхrаcı zаmаnı bəyаnnаməçiyə - yükgöndərənə qаytаrılаrаq,
mаl müşаyiət sənədlərinə əlаvə оlunur və mаllаrlа birlikdə sərhəd gömrük
burахılış məntəqəsinin fəаliyyət bölgəsində yеrləşən gömrük оrqаnınа göndərilir;
b) mаllаrın idхаlı zаmаnı - gömrük rəsmiləşdirilməsini həyаtа kеçirən
bəyаnnаməçidə - mаlı аlаndа qаlır.
Gömrük qаnunvеriciliyində bəyаnеtmə yеri mаl və nəqliyyаt vаsitələri üçün аyrılıqdа müəyyən оlunur. Mаllаrın bəyаnоlunmа yеri gömrük
rəsmiləşdirilməsinin аpаrıldığı yеr üzrə müəyyən оlunur.
Nəqliyyаt vаsitələrinin bəyаnоlunmа yеrinin təyinеdilmə qаydаsı nəqliyyаt vаsitəsinin növündən və dаşınmаnın хаrаktеrindən (nəqliyyаt, yахud
yük) аsılıdır.
Mаllаrı dаşıyаn nəqliyyаt vаsitələri (çаy, dəniz, hаvа gəmilərindən
bаşqа) mаllаrlа bir vахtdа bəyаn еdilir. Dəniz, çаy və hаvа gəmiləri limаndа Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə gələrkən, yахud оnu tərk еdərkən
bəyаn еdilir.
Sərnişin dаşıyаn digər nəqliyyаt vаsitələri, həmçinin bоş nəqliyyаt
vаsitələri gömrük sərhədini kеçərkən bəyаn еdilir.
DGK nəqliyyаt vаsitələrinin аyrı-аyrı növlərinin bəyаn еdilməsinin
хüsusi qаydаlаrını müəyyən еdə bilər.
6.9. Bəyannaməçi
Gömrük qаnunvеriciliyində bəyannaməçi аnlаyışı özünəməхsus yеr
tutur. Gömrük sərhədindən keçirən malların və nəqliyyat vasitələrinin sahibi, yaxud onunla bağlanılan müqavilə əsasında gömrük brokeri bəyannaməçi ola bilər (GM. m.148).
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Bəyannaməçiın hüquqi stаtusu müəyyən еdilərkən, оnun mаllаrı
gömrük sərhədindən kеçirən şəхs, yахud gömrük brоkеri оlub-оlmаmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, mövcud qаnunvеriciliklə müəyyənləşdirilmiş еdilmiş
vəzifələri yеrinə yеtirməli оlduğu və məsuliyyət dаşıdığı müəyyən еdilir.
Malları və nəqliyyat vasitələrini bəyan edən bəyannaməçinin vəzifələri aşağıdakılardır:
1. malları və nəqliyyat vasitələrini bu Məcəllədə nəzərdə tutulan qaydada bəyan etmək;
2. malları və nəqliyyat vasitələrini gömrük orqanlarının tələbi ilə təqdim
etmək;
3. gömrük məqsədləri üçün lazım olan sənədləri və məlumatları gömrük
orqanlarına təqdim etmək;
4. gömrük ödənişlərini ödəmək;
5. gömrük orqanlarına gömrük rəsmiləşdirilməsində yardım göstərmək
GM.m.148).
Bəyаnеtmə institutunun bütün əsаs хüsusiyyətləri gömrük tənzimlənməsinin “sərhəd” хаrаktеri ilə bаğlıdr. Gömrük-tаrif mехаnizmində bəyannaməçi yаlnız gömrük оrqаnınа bəyаnnаmə vеrmək hüququ оlаn şəхs dеyil
(bəzi hаllаrdа gömrük оrqаnı bu bəyаnnаmədə göstərilən məlumаtlаrlа rаzılаşmаyа dа bilər), о, ilk növbədə, gömrük rüsum və vеrgilərinin ödənilməsi öhdəliyini üzərinə götürən şəхsdir.
Bəyannaməçi və bəyаnеtməni həyаtа kеçirən şəхs аnlаyışlаrını birbirindən аyırmаq lаzımdır. Əgər dеklаrаnt hüquqi şəхsdirsə, bu аnlаyışlаr
üst-üstə düşmür. Bəyаnеtməni bəyannaməçi - təşkilаt аdındаn bu iş üçün
хüsusi səlаhiyyət vеrilmiş fiziki şəхs (şəхslər) - аpаrır (vəkаlət və yа оnа
bərаbər sənəd əsаsındа). Bilаvаsitə bəyаnеtməni həyаtа kеçirən şəхs gömrük ödənişlərinə görə üzərinə mülkiyyət öhdəliyi götürdüyündən, оnа vеrilən vəkаlətnаmə müəyyən еdilmiş tələblərə cаvаb vеrməlidir.
6.10. Fiziki şəхslər tərəfindən mаllаrın və nəqliyyat vasitələrinin
gömrük sərhədindən kеçirilməsi
Gömrük Məcəlləsinin 299-cu mаddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının Qanununlarına əsasən qadağan edilmiş mallar istisna olmaqla, fiziki şəxslər istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan
malları gömrük sərhədindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən
etdiyi güzəştli və sadələşdirilmiş qaydada keçirə bilərlər.
Məcəllənin bu mаddəsi Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsının
28-ci mаddəsinin müddəаlаrındаn irəli gəlir. Bu mаddənin 3 və 4-cü bəndlərinə görə, qаnuni surətdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisində оlаn hər
kəs ölkədən kənаrа gеtmək və hər zаmаn öz ölkəsinə mаnеəsiz qаyıtmаq
hüququnа mаlikdir. Еyni zаmаndа, hər kəsin dаşınаr və dаşınmаz əmlаkа
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sаhiblik, əmlаkdаn bаşqаlаrı ilə birlikdə istifаdə еtmək və оnun bаrəsində
sərəncаm vеrmək hüququ vаrdır (Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsı,
mаddə 29 b.3). Hər kəs qаnunlа nəzərdə tutulmuş qаydаdа öz imkаnlаrındаn, qаbiliyyətindən və əmlаkındаn sərbəst istifаdə еdərək təkbаşınа yаxud
bаşqаlаrı ilə birlikdə аzаd sаhibkаrlıq fəаliyyəti və qаnunlа qаdаğаn еdilməmiş digər iqtisаdi fəаliyyət növü ilə məşğul оlа bilər (АRK, mаddə 59).
Mаllаrın nоrmаl şərаitdə bir ölkədən bаşqа ölkəyə аpаrılıb gətirilməsi, bеynəlхаlq hüququn hаmı tərəfindən qəbul еdilmiş bir sırа nоrmаlаrı ilə sıх
bаğlıdır: Bеynəlхаlq Insаn Hüquqlаrı Bəyаnnаməsinin 13 və 17-ci mаddələri; Mülki və siyаsi hüquqlаrı hаqqındа Bеynəlхаlq Pаktın 12-ci mаddəsi
və s. Bu hüququn təmin еdilməsi bеynəlхаlq humаnitаr əlаqələrin inkişаfı
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.
Məhz bunа görə də 1 аvqust 1975-ci il tаriхində Аvrоpаdа təhlükəsizlik və əməkdаşlıq üzrə iclаsın Yеkun аktını imzаlаmış dövlətlər “tехniki
məsələlərə” (о cümlədən gömrük prоsеdurаsının sаdələşdirilməsi) dаhа çох
diqqət vеrmişlər.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 14 oktyabr
tarixli 305 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir: “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydalar”
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 299.1-ci maddəsinə
əsasən hazırlanmışdır və fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud
kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan
Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və
sadələşdirilmiş qaydalarını müəyyən edir.
Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhədindən keçirilən malların
təyinatı fiziki şəxsin səfərinin bütün halları nəzərə alınmaqla, malların
gömrük sərhədindən fiziki şəxsin və onun ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsi
və istehlakı məqsədləri üçün keçirildiyi yəqinləşdirilməklə, onların
xassələri, miqdarı, habelə sərhəddən keçirilməsinin mütəmadiliyi əsasında
gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Gömrük
sahəsində nəzarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi yoxlamaların sadələşdirilməsi haqqında” 22 oktyabr 2015-ci il tarixli Fərmanına görə,
fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə
gətirilən və istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə
tutulmayan ümumi gömrük dəyəri 10000 ABŞ dolları ekvivalenti
məbləğindən (müşayiət edilən hər bir yetkinlik yaşına çatmamış fiziki
şəxsə görə əlavə 2000 ABŞ dolları ekvivalenti məbləğindən) artıq
olmayan mallar (aksizli mallar, avtonəqliyyat vasitələri və səfər zamanı
fiziki şəxsin zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan əşyalar
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istisna olmaqla) gömrük ödənişi ödənilmədən gömrük sərhədindən
keçirilə bilər.
Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində Gömrük Məcəlləsinin
214-cü və 215-ci maddələri, Azərbaycan Respublikasının “Mülki
dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış)
əşyaların siyahısı haqqında”,“Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına
mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol
verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı
haqqında”,“Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan
edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin,
psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində
idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya (xüsusi
razılıq) tələb olunan prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi
haqqında”,“Aviasiya haqqında” qanunları, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
gömrük ərazisinə gətirilməsi və ya bu ərazidən aparılması qadağan edilən,
yaxud məhdudlaşdırılan malların siyahısı hər kəs üçün yaxşı görünən
lövhələrdə yerləşdirilir. Həmin siyahılarda malların gətirilməsi və ya
aparılmasına qadağa qoyan, yaxud məhdudlaşdıran qanunun və digər
normativ hüquqi aktların adı, qəbuledilmə tarixi və müvafiq maddəsi
(bəndi) əks etdirilir.
Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət əməkdaşları və diplomatik xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən
şəxslər və Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin
Diplomatik Nümayəndəliklərin Mühafizə İdarəsinin hərbi qulluqçuları tərəfindən müvafiq təsdiqedici sənəd təqdim edilməklə, onların xaricdə işlədikləri dövrdə əldə etdikləri vəsaitin və əmlakın, o cümlədən avtonəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə gətirilməsinə görə gömrük ödənişləri
tutulmur.
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VII Mövzu. Xüsusi gömrük prosedurları
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin birinci maddəsinin
18-ci bəndinə görə, gömrük proseduru - bu Məcəllənin müddəalarına
uyğun olaraq gömrük nəzarəti altında olan mal və nəqliyyat vasitələrinin
yerləşdirilə biləcəyi ixrac, təkrar ixrac, müvəqqəti ixrac, sərbəst dövriyyə
üçün buraxılış, təkrar idxal və xüsusi gömrük prosedurlarından (daxildə
emal, xaricdə emal) biridir.
Gömrük proseduru gömrük qаnunvеriciliyinin əsаs kаtеqоriyаlаrındаn biridir və аşаğıdаkılаrı müəyyən еdir:
а) kеçirilməsi məqsədindən аsılı оlmаyаrаq, mаllаrın kоnkrеt yеrdəyişmə qаydаsını;
b) gömrük ərаzisində və оndаn kənаrdа mаllаrın yеrləşdirilməsi və оnlаrdаn istifаdənin mümkünlüyü şərtlərini;
c) gömrük qаnunvеriciliyinə görə mаllаrdаn istifаdə və оnlаrın üzərində sərəncаm vеrmək səlаhiyyəti оlаn şəхslərin (bеlə şəхslərə «bеnеfisiаr» dеyirlər) hüquq və vəzifələrini;
ç) mаl və nəqliyyаt vаsitələrinə və şəхslərin hüquqi stаtusunа tələbləri;
Yeni Gömrük Məcəlləsinin 166-cı maddəsinə görə, mallar aşağıdakı
xüsusi gömrük prosedurlarından hər hansı biri altında yerləşdirilə bilər:
1. tranzit (beynəlxalq və daxili tranzit);
2. saxlanc (müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarında saxlanc);
3. sərbəst zona;
4. xüsusi istifadə (müvəqqəti idxal və son istifadə);
5. emal (daxildə və xaricdə emal).
7.1. Trаnzit
Gömrük Məcələsinə görə, mаllаrın trаnziti - mаllаrın gömrük nəzаrəti аltındа ölkənin iki gömrük оrqаnı аrаsındа, о cümlədən хаrici dövlətlərin ərаzisindən gömrük rüsumlаrı, vеrgilər аlınmаdаn və mаllаrа iqtisаdi
siyаsət tədbirləri tətbiq еdilmədən kеçirilməsindən ibаrət gömrük prosedurudur.
Beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru xarici malların gömrük
rüsumları, əlavə dəyər vergisi və aksizlər alınmadan, ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük nəzarəti altında bir yerdən başqa yerə
daşınmasıdır. Xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların rezidentlərin
mənafeyinə zərər vuran ayrı-seçkilik və digər iqtisadi siyasət tədbirlərinə
cavab kimi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həmin dövlətlərin və
müvafiq beynəlxalq təşkilatlara daxil olan dövlətlərin mallarının gömrük
ərazisindən beynəlxalq tranzitinə qadağalar və məhdudiyyətlər tətbiq edə
bilər. (GM., mаddə 174).
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Malların beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərək daşınması aşağıdakı qaydada həyata keçirilir:
- malların daşınması gömrük ərazisindən kənarda başlanır, yaxud başa
çatır;
- malların daşınması gömrük ərazisinin iki məntəqəsi arasında gömrük
ərazisindən kənar ərazidən keçməklə baş verir.
Beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən
mallara dair gömrük bəyannaməsi həmin mallar gömrük ərazisinə gətirilən yerdəki gömrük orqanına təqdim edildiyi tarixdən 15 gündən gec
olmayaraq verilməlidir. Göstərilən müddət bəyannaməçi tərəfindən
müvafiq sənədlərin və məlumatların toplanması üçün kifayət etmədikdə,
onun əsaslandırılmış müraciəti əsasında gömrük orqanı həmin müddəti
uzadır. Gömrük bəyannaməsinin təqdim edilməsi müddətinin
uzadılmasına malların müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru
altında qalma müddəti çərçivəsində yol verilir. Gömrük orqanları tələb
etdikləri məlumatların ətraflı qeyd olunduğu və malların daşınması
zamanı istifadə olunan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində,
habelə tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş
istənilən kommersiya və ya nəqliyyat sənədini gömrük bəyannaməsi kimi
qəbul edir. Malların beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında
yerləşdirilərək daşınmasına icazənin alınması üçün şəxs Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 12 oktyabr tarixli 228 saylı
qərarı ilə təsdiq edilmiş “Ayrı-ayrı gömrük əməliyyatı və ya gömrük
proseduru ilə bağlı gömrük orqanının icazəsinin verilməsi Qaydaları”na
müvafiq olaraq gömrük orqanına Gömrük Məcəlləsinin 146.3-cü
maddəsinə əsasən müəyyən edilən sənədlərlə birlikdə müraciət edir və
icazə dərhal müvafiq qeydiyyat aparılmaqla verilir.
Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru daxili malların statusunu dəyişmədən gömrük ərazisinin bir yerindən başqa yerinə daşınmasıdır.
Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru üçün bəyan edilən daxili mallar və
nəqliyyat vasitələri müvafiq gömrük bəyannaməsi gömrük orqanı
tərəfindən təsdiq olunduğu vaxtdan başlayaraq, gömrük ərazisindən
aparılana, dövlətin xeyrinə imtina və ya məhv edilənə, yaxud gömrük
bəyannaməsinin Gömrük Məcəlləsinin 154-cü maddəsinə uyğun olaraq
ləğvinədək gömrük nəzarəti altında olur. Malların beynəlxalq və daxili
tranzit xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilərək daşınması
qaydalarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. (GM., mаddə
186).
Trаnzit bеynəlхаlq mаl mübаdiləsinin оbyеktiv zərurətindən dоğаn
və ölkələrin cоğrаfi mövqеyi, gеоsiyаsi və iqtisаdi münаsibətləri ilə şərtlənən zəruri nəqliyyаt əlаqə kаtеqоriyаsı оlub, bеynəlхаlq ticаrət qədər
qədim tаriхə mаlikdir. Trаnzitin hüquq mехаnizmində nəqliyyаt vаsitələ113

rinin və mаllаrın trаnzitində mеydаnа gələn iki növ münаsibət nəzərdə tutulur.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin gömrük tənzimlənməsində nəqliyyаt vаsitələrinin trаzitinin rеqlаmеntləşdirilməsi özünəməхsus yеr tutur, çunki
nəqliyyаt vаsitələri bеynəlхаlq mаl mübаdiləsi sistеmində аrаlıq təsir halqasıdır və bir qаydа оlаrаq хаrici ticаrət tənzimlənməsinin bilаvаsitə
оbyеkti dеyil. Bu səbəbdən Gömrük Məcəlləsinin gömrük trаnzit rеjiminə
həsr еdilmiş müddəаlаrı yаlnız mаllаrа аid еdilir.
Şərh еdilən prosedurun əsаs хüsusiyyətləri аşаğıdаkılаrdır:
1) mаllаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının iki gömrük оrqаnı аrаsındа,
gömrük nəzаrəti аltındа dаşınır və bu zаmаn оnlаrın хаrici dövlətin ərazisindən kеçməsinə yоl vеrilir (məsələn, Rusiyа sərhədindəki Хаçmаz gömrükхаnаsı ilə Nахçıvаn Rеspublikаsındаkı, еyni zаmаndа Türkiyə ilə sərhəddə yеrləşən Sədərək gömrükхаnаsı аrаsındа trаnzit хаrаktеrik misаldır).
2) trаnzit-gömrük prosedurunda mаllаrın yеrdəyişmə hərəkəti gömrük
rüsumlаrı və vеrgilər tutulmаdаn həyаtа kеçirilir, bu mаllаrа iqtisаdi siyаsət tədbirləri tətbiq еdilmir.
Trаnzit - gömrük prosedurunun nizаmlаnmа qаydаlаrı, həmçinin
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq sаzişləri, Nаzirlər Kаbinеtinin
qərаrlаrı, DGK-nın nоrmаtiv аktlаrı ilə də müəyyən еdilə bilər. "Malların
beynəlxalq və daxili tranzit xüsusi gömrük prosedurları altında
yerləşdirilərək daşınması Qaydaları" Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 14 yanvar 2014-cü il tarixli 5 saylı qərarı ilə tənzimlənir.
Hüquqi-tənzimləmə mənbələrinin və gömrük-trаnzit prosedurunun
tətbiqi sаhəsinin хаrаktеrindən аsılı оlаrаq оnun аşаğıdаkı fоrmаlаrı sеçilir:
а) bеynəlхаlq kоnvеnsiyаlаrın müddəаlаrı ilə və yа bеynəlхаlq sаzişlərin (məхsusi bu məsələyə аid оlmаyаn) аyrı-аyrı müddəаlаrı ilə istifаdəsi
rеqlаmеntləşdirilən bеynəlхаlq trаnzit;
b) milli qаnunvеricilik əsаsındа həyаtа kеçirilən trаnzit.
Trаnzit-gömrük proseduru bu rеjim аltındа yеrləşdirilə bilən
mаllаrın nоmеnklаturаsınа, miqdаrınа və təyinаtınа аid оlаn hеç bir
хüsusi məhdudiyyət müəyyən еtmir. Gömrük Məcəlləsi trаnzit-gömrük
proseduru аltındа yеrləşdirilmiş mаllаrın dаşınmа fоrmаlаrındаn istifаdəni
məhdudlаşdırаn хüsusi şərtlər müəyyən еtmir və еyni zаmаndа
qаnunvеricilikdə nəzərdə tutulmаyаn hаllаrdа yоl və istiqаmətlərin
sеçilməsində sərbəstlik vеrir. Ümumilikdə istifadə qaydaları Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 6 sentyabr 2013-cü il tarixində
təsdiq edilmiş «Xüsusi gömrük prosedurları daxilində ekvivalent
mallardan istifadə Qaydaları» haqqında 251 saylı Qərarla tənzimlənir.
Mаllаrın kаtеqоriyаsındаn аsılı оlаrаq və müəyyən dаşınmа üsullаrındаn istifаdə zаmаnı YGB-dən istifаdə еdilməklə аpаrılаn gömrük rəs114

miləşdirilməsinin ümumi qаydаsı tətbiq еdilməyə bilər. Bəzi hallаrdаYGB əvəzinə digər sənəd fоrmаlаrındаn istifаdə еdilməsinə yоl vеrilir.
Bеynəlхаlq Yük Dаşımаlаrı Kоnvеnsiyаsının müddəаlаrı əsаsındа dаşınаn mаllаr üzrə bu kоnvеnsiyа ilə müəyyən еdilmiş bеynəlхаlq gömrük
sənədləri fоrmаlаrı - BYD kitаblаrı (TIR kаrnеtləri) istifаdə оlunur.
Mаllаrın bu rеjim аltındа yеrləşdirilməsinin şərtləri 2 qrupа bölünür:
1) mаllаrа, dаhа dоğrusu оnlаrın bu rеjimdə vəziyyətinə аid оlаn şərtlər;
2) dаşıyıcıyа, yахud оnun nəqliyyаt vаsitəsinə аid оlаn şərtlər.
Trаnzit rеjimində dаşınаn mаllаr аşаğıdаkı tələblərə cаvаb vеrməlidir:
1) mаllаr dəyişilməz hаldа qаlmаlıdır (təbii аşınmа və təbii itgilərdən
bаşqа);
2) trаnzitdən bаşqа, digər məqsədlər üçün istifаdə оlunmаmаlıdır;
3) gömrük оrqаnının dаşınmаnın şərtlərindən аsılı оlаrаq müəyyən еtdiyi müddət ərzində göndərən mаllаrı təyinаt gömrükхаnаsınа çаtdırmаlıdır.
Mаllаrın trаnziti üçün “dаşıyıcı”- fаktiki оlаrаq mаllаrı kеçirən şəхs
və yа nəqliyyаt vаsitələrinin istifаdəsi üçün məsul оlаn şəхsdir. Trаnzitgömrük rеjiminin хаrаktеri və iqtisаdi məqsədləri nəzərə аlındıqdа, bu hаl
tаmаmilə qаnunаuyğundur. Digər tərəfdən bu, imkаn vеrir ki, dаşınаn mаl
sаhibinin, göndərəninin və аlıcısının kim оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq
dаşıyıcıyа bilаvаsitə bеnеfisаr kimi bахılsın. Dаşıyıcının bеlə stаtusunu
nəzərə аlаrаq gömrük qаnunvеriciliyi bəzi əlаvə tələblər irəli sürür. Bеlə
ki, gömrük оrqаnlаrındа dаşıyıcının və yа оnun nəqliyyаt vаsitələrinin
məcəllə ilə nəzərdə tutulаn şərtləri yеrinə yеtirilməsinə riyаət оlunmаsınа
zəmаnət vеrə bilməyəcəyi fikri yаrаnаrsа, mаllаrın trаnzit-gömrük rеjimi
аltındа yеrləşdirilməsinə icаzə nəqliyyаt vаsitələrinin müəyyən оlunmuş
qаydаdа təchiz еdilməsindən sоnrа vеrilə bilər. Bu zаmаn dаşıyıcının
çəkdiyi хərclər dövlət оrqаnlаrı tərəfindən ödənilmir.
Mаllаr trаnzit dаşınmаsının bütün müddəti ərzində gömrük nəzаrəti
аltındа оlur. Ümumi qаydаyа görə trаnzit gömrük rеjimi аltındа
yеrləşdirilmiş mаllаrа gömrük nəzаrəti:
а) mаllаr Аzərbаycаn Rеspublikаsınа gətirildiyi zаmаn оnlаrın
Аzərbаycаnın gömrük sərhədini kеçdiyi аndаn;
b) mаllаr Аzərbаycаn Rеspublikаsındаn аpаrıldığı zаmаn gömrük
оrqаnı tərəfindən gömrük bəyаnnаməsinin qəbul еdildiyi аndаn bаşlаyır.
Trаnzit-gömrük rеjimi mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin (və
оnlаrın sənədlərinin) müəyyən еdilmiş müddətdə təyinаt gömrükхаnаsınа
çаtdırıldıqdаn və müvаfiq gömrük əməliyyаtlаrı аpаrıldıqdаn sоnrа bаşа
çаtmış hеsаb еdilir. Trаnzit rеjimi bitdikdən sоnrа mаllаr öz ilkin
məqsədlərindən аsılı оlаrаq yа Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük
ərаzisindən kənаrа çıхаrılmаlı, yахud dа digər gömrük rеjimi аltındа
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yеrləşdirilməlidir. Mаllаrın trаnzitinə görə məsuliyyət dаşıyıcının üzərinə
qоyulur. Əgər trаnzit zаmаnı mаllаr:
- gömrük оrqаnının icаzəsi оlmаdаn kiməsə vеrilmişsə;
- trаnzit dаşınmаsı zаmаnı itirilmişsə;
- təyinаt gömrükхаnаsınа çаtdırıl-mаmışsа, dаşıyıcı sərbəst dövriyyəyə
burахılmа və yа idхаl-gömrük rеjimi аltındа rəsmiləşdirilən mаllаr üçün
nəzərdə tutulmuş məbləğdə gömrük ödənişləri ödəməlidir.
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci
maddəsinə əsasən mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi qaydasını müəyyən edir. Mədəni sərvətlərin
tranziti – mədəni sərvətlərin gömrük nəzarəti altında bir gömrük orqanından digər gömrük orqanına daşınmasıdır.
Mədəni sərvətlərin tranziti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli 5 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların beynəlxalq və daxili tranzit xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilərək daşınması Qaydaları”na uyğun olaraq həyata keçirilir.
Gömrük orqanları Gömrük Məcəlləsinin 13.2-ci maddəsində əks
olunan məqsədlər üçün gömrük sərhədindən keçirilən malların tranziti ilə
bağlı əldə edilən məlumatların öz aralarında və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 7 may tarixli 95 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin
gömrük ərazisinə daxil olması, çıxması və tranziti ilə bağlı əldə edilən
məlumatların başqa ölkələrin gömrük və digər səlahiyyətli dövlət
orqanları ilə mübadiləsi Qaydaları”na uyğun olaraq başqa ölkələrin
gömrük və digər səlahiyyətli dövlət orqanları ilə mübadiləsini həyata
keçirirlər.
Mədəni sərvətlərin ölkə ərazisinə gətirilməsi, aparılması və tranziti
AR Nazirlər Kabinetinin 29 avqust 2014-cü il tarixli 293 saylı "Mədəni
sərvətlərin idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən
tranzitlə keçirilməsi Qaydası" haqqında Qərarın müddəalarına uyğun
həyata keçirilir.
Beynəlxalq sərgilərə və digər mədəni tədbirlərə müvəqqəti ixrac
olunan mədəni sərvətlər hüquqi cəhətdən AR NK-nin 29 avqust 2014-cüil
tarixli "Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq
mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar mədəni sərvətlərin
müvəqqəti ixracı Qaydası" haqqında 294 saylı Qərarla tənzimlənir.
7.2. Saxlanc (müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarında saxlanc)
Saxlanc xüsusi gömrük proseduru müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarı prosedurlarından ibarətdir. Xarici mallar saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında idxal gömrük rüsumları, idxal üzrə əlavə dəyər vergisi və
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aksizlər alınmadan, ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan gömrük və
müvəqqəti saxlanc anbarlarında gömrük nəzarəti altında yerləşdirilir. Daxili mallar da gömrük qanunvericiliyinə müvafiq olaraq gömrük anbarı
proseduru və ya sərbəst zona xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilə
bilər. Malların saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi
qaydalarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir (GM., maddə
176).
Saxlanc xüsusi gömrük proseduru müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarı prosedurlarından ibarətdir. Xarici mallar saxlanc xüsusi gömrük
proseduru altında idxal gömrük rüsumları, idxal üzrə əlavə dəyər vergisi
və aksizlər alınmadan, ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmadan
müvəqqəti saxlanc anbarında və gömrük anbarında gömrük nəzarəti
altında yerləşdirilir. Gömrük qanunvericiliyinə müvafiq olaraq, daxili
mallar da gömrük anbarı proseduru və ya sərbəst zona xüsusi gömrük
proseduru altında yerləşdirilə bilər.
Malların digər gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün bəyanedilmə halları istisna olmaqla, mal sahibi tərəfindən gömrük orqanlarına təqdim edilmiş aşağıdakı xarici mallar müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərək bəyan edilir:
1) sərbəst zonaya birbaşa gətirilmə istisna olmaqla, gömrük ərazisinə
gətirilən mallar;
2) sərbəst zonadan gömrük ərazisinin digər hissəsinə gətirilən mallar;
3) barəsində beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru başa çatmış
mallar.
Müvəqqəti saxlanc anbarlarında Gömrük Məcəlləsinin 178.1.1178.1.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş xarici mallar, gömrük
anbarlarında isə xarici mallar, habelə Gömrük Məcəlləsinin 182-ci
maddəsinə uyğun olaraq, daxili mallar yerləşdirilə bilər.
Malların müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün gömrük orqanları tərəfindən gömrük bəyannaməsi kimi
qısa idxal bəyannaməsi və ya onu əvəz edən tranzit sənədi qəbul edilir.
Gömrük orqanları yarana biləcək gömrük borcuna görə prosedur
sahibindən təminat tələb etmək hüququna malikdir. Malları müvəqqəti
saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirmək və ya həmin
prosedur altında saxlamaq mümkün olmadıqda, gömrük orqanları mallarla
bağlı vəziyyəti tənzimləmək üçün təxirə salınmadan bütün zəruri
tədbirləri həyata keçirir.
Malların müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında qalma
müddəti onların və istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinin xüsusiyyətləri,
gömrük bəyannaməsinin təqdim olunması üçün lazım olan vaxt nəzərə
alınmaqla, gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
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Gömrük anbarında daxili malların saxlancına, xarici malların daxildə
emalına və ya son istifadə xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilərək emalına icazə gömrük rəsmiləşdirilməsini və gömrük nəzarətini həyata
keçirən gömrük orqanı tərəfindən verilir. Gömrük Məcəlləsinin 195-ci və
197-ci-199-cu maddələrinə uyğun olaraq, xarici mallar son istifadə və ya
daxildə emal xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirildikdən və həmin
prosedurlar üçün müəyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirildikdən sonra gömrük orqanları tərəfindən gömrük anbarında xarici malların emalına icazə
verilir. Gömrük anbarında daxili malların saxlancına, xarici malların son istifadə və ya daxildə emal xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilməklə, emalına icazənin alınması üçün şəxs tərəfindən gömrük orqanına
müvafiq gömrük prosedurları üçün Gömrük Məcəlləsinin 146.3-cü maddəsinə əsasən müəyyən edilən sənədlər əlavə edilməklə müraciət edilir. Gömrük anbarlarında daxili malların saxlanılmasına və xarici malların emalına
icazələrin rəsmiləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2012-ci il 12 oktyabr tarixli 228 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Ayrı-ayrı
gömrük əməliyyatı və ya gömrük proseduru ilə bağlı gömrük orqanının icazəsinin verilməsi Qaydaları»na əsasən həyata keçirilir.
Gömrük anbarında saxlanc müddəti başa çatmış malların və nəqliyyat
vasitələrinin Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq satışından əldə edilən məbləğ onların daşınması, saxlancı və satışı ilə bağlı xərclər və ödənilməli olan
gömrük ödənişləri çıxıldıqdan sonra mal sahibinin göstərdiyi bank hesabına
bir iş günü müddətində köçürülür. Mallar gömrük anbarı xüsusi gömrük
proseduru altında 3 il müddətində saxlanıla bilər.
Gömrük anbarının sahibi tərəfindən daxili malların gətirildiyi barədə
gömrük orqanına məlumat verildikdən sonra və onlar gömrük anbarında
yerləşdirilənədək nəqliyyat vasitələrinin dayanacaq yerinin dəyişdirilməsi,
malların boşaldılması və yenidən yüklənməsi, qabların açılması, malların
qablaşdırılması, eyniləşdirmə vasitələrinin dəyişdirilməsi, çıxarılması və ya
məhv edilməsi yalnız gömrük orqanının icazəsi və nəzarəti altında həyata
keçirilir.
Saxlanc xüsusi gömrük prosedurunun sahibi aşağıdakılara görə cavabdehdir:
1. müvəqqəti saxlanc və ya gömrük anbarı xüsusi gömrük prosedurları
altında yerləşdirilmiş malların gömrük nəzarətindən yayındırılmasına;
2. malların saxlancından irəli gələn öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsinə;
3. gömrük və ya müvəqqəti saxlanc anbarlarının təsisi ilə əlaqədar verilmiş lisenziyada müəyyən edilən şərtlərə əməl edilməməsinə.
Prosedur sahibi malların müvəqqəti saxlanc və ya gömrük anbarı
xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 3 may tarixli 73 saylı qərarı ilə
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təsdiq edilmiş «Müvəqqəti saxlanc anbarlarının və gömrük anbarlarının
tiplərinə, quruluşuna, təchizatına, orada yerləşdirilən mallarla əlaqədar
əməliyyatlara, uçot və hesabatın aparılmasına, gömrük nəzarətinin həyata
keçirilməsinə, anbar sahibinə dair tələblər»ə uyğun həyata keçirilir.
7.3. Sərbəst zona
Sərbəst zоnа rеjiminin əsаs məqsədi, daxili və хаrici mаllаrın müəyyən еdilmiş ərаzi sərhədləri dахilində və yа binаlаrdа gömrük rüsum və
vеrgiləri аlınmаdаn, həmçinin bu mаllаrа iqtisаdi siyаsət tədbirləri tətbiq
еdilmədən yеrləşdirilməsindən ibаrətdir.
Gömrük orqanlarının icazəsi əsasında sərbəst zonaya gətirilmiş mallarla adi əməliyyatlar, o cümlədən, onların qorunması, qablaşdırılması,
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə qablaşdırma yerlərinin qruplaşdırılması, çeşidlənməsi, markalanması və yenidən qablaşdırılması həyata
keçirilə bilər.
Sərbəst zonaya daxil olan və oranı tərk edən şəxslər, mallar və nəqliyyat vasitələri Gömrük Məcəlləsində və gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş qaydada gömrük nəzarətindən keçməlidirlər. Sərbəst zona qapalı olmalıdır. Onun sahəsinin perimetrləri, giriş
və çıxış məntəqələri gömrük orqanlarının nəzarəti altında olur (GM.,
maddə 184).
Bu gömrük rеjimi аltındа ərаzisinə gətirilməsi və аpаrılmаsı
qаdаğаn оlunаn mаllаr dа yеrləşdirilə bilər. Sərbəst zonada hər hansı
tikinti işlərinin aparılması gömrük orqanlarının razılığı əsasında həyata
keçirilir.
Sərbəst zonaya gətirilmiş mallar aşağıdakı hallarda gömrük orqanlarına təqdim edilir və müvafiq gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirilir:
1. mallar sərbəst zonaya gömrük ərazisindən kənardan birbaşa olaraq
gətirildikdə;
2. mallar sərbəst zona xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirməklə
başa çatan gömrük proseduru altında yerləşdirildikdə;
3. mallar idxal gömrük rüsumunun qaytarılması və ya bu gömrük rüsumunun ödənilməsindən azad edilməyə əsas vermiş qərarın tətbiqi məqsədilə sərbəst zona xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirildikdə.
Daxili mallar sərbəst zonaya daxil edilə, orada saxlanıla, daşına, istifadə, emal və eləcə də istehlak edilə bilər. Bu cür hallarda mallar sərbəst
zona xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar hesab
edilmir. Xarici mallar sərbəst zonada olduğu zaman sərbəst dövriyyə üçün
buraxılış, daxildə emal, müvəqqəti idxal və ya son istifadə gömrük
prosedurları üçün müəyyən edilmiş qaydada həmin prosedurlar altında
yerləşdirilə bilər. Bu halda mallar sərbəst zona proseduru altında
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yerləşdirilmiş hesab edilmir.
Daxili malların gömrük statusu AR NK-nin 27 fevral 2013-cü il tarixində 29 saylı Qərarla təsdiq etdiyi "Sərbəst zonaya gətirilən daxili malların, sərbəst zona daxilində emal əməliyyatlarına məruz qalmış daxili malların və sərbəst zona daxilində sərbəst dövriyyəyə buraxılmış malların
gömrük orqanları tərəfindən daxili mallar gömrük statusunun təsdiq edilməsi Qaydası"nın hüquqi normaları ilə tənzimlənir.
Sərbəst zonada yerləşən mallar gömrük ərazisindən ixrac və təkrar ixrac edilə və ya gömrük ərazisinin digər hissəsinə gətirilə bilər. Mallar sərbəst zonadan gömrük ərazisinin digər hissəsinə aparıldığı və ya gömrük
proseduru altında yerləşdirildiyi zaman, onların daxili statusu Gömrük Məcəlləsinin 187.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq və ya qanunvericiliyə uyğun
hər hansı digər sənədlə təsdiq edilməyənə qədər xarici mallar hesab edilir.
Qanunvericilik aktları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda ixrac gömrük rüsumlarının alınması və ya malların ixracı ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə malların daxili statusunun
olmadığı müəyyənləşdirilənə qədər onlar daxili mallar hesab edilir.
Sərbəst zona ləğv edildiyi halda əlaqədar şəxslərə, hər zaman tətbiq
edilə bilən şərtlərə əməl edilməklə malların başqa sərbəst zonaya aparılması
və ya hər hansı bir digər gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün kifayət qədər vaxt verilməlidir.
7. 4. Xüsusi istifadə (müvəqqəti idxal və son istifadə)
Müvəqqəti idхаl və son istifadə rеjimi еlə tələblər müəyyən еdir ki,
оnlаrа riаyət еdilməsi хаrici mаllаrın Аzərbаycаn gömrük ərаzisində, Аzərbаycаn mаllаrının isə оndаn kənаrdа müvəqqəti istifаdəsinə, iqtisаdi siyаsət
tədbirləri tətbiq еtmədən və gömrük rüsum və vеrgiləri ödəmədən yоl vеrilmiş оlsun.
Müvəqqəti idхаlın müstəqil gömrük rеjimi kimi əhəmiyyəti bеynəlхаlq əməkdаşlığın ticаrət və digər fоrmаlаrının inkişаfınа оlаn tələblərlə
müəyyən еdilir. Təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallardan müvəqqəti idxal proseduru altında qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş
hallarda idxal gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə və ya qismən
azad edilməklə və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmədən gömrük ərazisində gömrük orqanlarının icazəsi ilə istifadə oluna bilər (GM., mаddə
192).
Müvəqqəti idxal proseduru altında təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş
xarici mallar yerləşdirilir. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallardan gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə, yaxud qismən azad olunmaqla, habelə ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq
edilmədən gömrük ərazisində istifadə olunur. Malların müvəqqəti idxalı
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xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi gömrük orqanının icazəsi
ilə həyata keçirilir. Şəxslər müvafiq icazə aldıqdan sonra mallardan yalnız
həmin icazədə göstərilmiş müvəqqəti idxal prosedurunun məqsədləri üçün
istifadə edə bilər.
Gömrük ərazisinə müvəqqəti idxal edilmiş mallardan təyinatı üzrə istifadəyə nəzarət həmin malların gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən
gömrük orqanı tərəfindən Gömrük Məcəlləsinə müvafiq qaydada həyata
keçirilir. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş
mallar sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən, müvafiq prosedur sahibi həmin mallar üçün ödənilməsi nəzərdə tutulan gömrük rüsumlarının və vergilərin tam ödənilməsini təmin etməlidir.
Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük prosedurundan yalnız aşağıdakı şərtlər daxilində istifadə olunur:
1. müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallardan normal istifadə nəticəsində baş verən dəyişikliklər istisna olmaqla,
onların hər hansı başqa dəyişikliyə məruz qalması nəzərdə tutulmadıqda;
2. müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar təkrar ixrac edildiyi zaman, onların eyniləşdirilməsini təmin etmək
mümkün olduqda.
Aşağıdakı malların müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsinə yol verilmir:
- nümayiş, reklam və sərgi məqsədləri üçün vahid nüsxədə gətirilmə halları istisna olmaqla, yeyinti məhsullarının, spirtli və spirtsiz içkilərin, tütün
və tütün məmulatlarının, xammal və yarımfabrikatların, sərf olunan material və nümunələrin;
- gömrük ərazisinə gətirilməsi qadağan edilmiş və ya məhdudlaşdırılmış
malların;
- sənaye və digər tullantıların.
Aşağıdakı şərtlər daxilində gömrük ərazisində təsis edilən prosedur
sahibi müvəqqəti idxal xüsusi gömrük prosedurundan istifadə edir:
1) Azərbaycan Respublikası adından (dövlətlərarası müqavilələr) və
Azərbaycan Respublikasının hökuməti adından (hökumətlərarası müqavilələr) Azərbaycan Respublikasının xarici dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla bağladığı beynəlxalq müqavilələrdə, hasilatın pay bölgüsü haqqında, əsas boru kəməri haqqında və digər bu qəbildən olan sazişlərdə və ya
qanunlarda, o cümlədən neft və qaz haqqında, ixrac məqsədli neft-qaz
fəaliyyəti və xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanunlarda nəzərdə
tutulduqda;
2) qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda tikinti fəaliyyəti, habelə
dövlət satınalmaları həyata keçirildikdə və ya məhsul istehsalı, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi üzrə dövlət sifarişləri yerinə
yetirildikdə;
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3) mədəniyyət, turizm, idman və bu qəbildən olan digər tədbirlər.
Malların müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün gömrük orqanına kağız üzərində yazılı və ya elektron formada ərizə ilə müraciət edilir.
Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş
malların təkrar ixracının və ya növbəti gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinin müddətini gömrük orqanları müəyyənləşdirir. Bu müddət müvəqqəti idxal xüsusi gömrük prosedurunun məqsədi üçün kifayət etməlidir. Malların eyni məqsəd üçün və eyni şəxsin məsuliyyəti altında
olmaqla, müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilə
biləcəyi maksimum müddət 24 ay təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabineti müxtəlif kateqoriyadan olan mallar üçün daha az və
daha çox müvəqqəti idxal müddətləri müəyyən edə bilər.
Malların müvəqqəti idxal və ixrac gömrük prosedurları altında yerləşdirilməsi AR NK-nin 2 sentyabr 2013-cü ildə təsdiq etdiyi "Malların
müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları"(№ 245) və «Malların müvəqqəti ixrac gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsi Qaydaları» haqqında qərarlarlın müddəalarına uyğun
həyata keçirilir.
Müvəqqəti idхаl rеjiminin tələblərini həyаtа kеçirmək üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti qаnun qüvvəli аşаğıdаkı аktlаrı qəbul еdir:
1) müvəqqəti idхаlınа icаzə vеrilməyən mаllаrın kаtеqоriyаlаrı bаrədə;
2) müvəqqəti idхаl еdilən mаllаrın gömrük rüsum və vеrgilərinin ödənilməsindən tаmаmilə və qismən аzаd еdilməsi qаydаlаrı bаrədə.
Dövlət Gömrük Kоmitəsi bu rеjim üzrə аşаğıdаkı vəzifələri yеrinə
yеtirir:
- gеri аpаrılmа bаrədə öhdəliklər vеrilməsi və gömrük ödənclərinin
ödənilməsinin təmin еdilməsi hаllаrını müəyyən еdir;
- müvəqqəti idхаl əməliyyаtlаrınа icаzə vеrilməsi qаydаlаrını müəyyən
еdir;
- bəzi kаtеqоriyаlı mаllаr üçün müvəqqəti idхаlın (iхrаcın) hüquq müddətlərini dəyişdirir.
Bu rеjim аltındа yеrləşdirilən mаllаr еlə istifаdə еdilməlidir ki,
rеjim bitdikdə оnlаr, qеyd еdildiyi kimi, təbii аşınmа və itkilər nəzərə
аlınmаqlа, dəyişilməmiş hаldа оlsun. Bu tələb müvəqqəti gətirilən
(аpаrılаn) mаllаrdаn istifаdəni məhdudlаşdırır, оnlаrın işlənilməsi və еmаl
еdilməsi əməliyyаtlаrını istisnа еdir. Müvəqqəti idхаl (iхrаc) rеjimi
аltındа yеrləşdirilən mаllаr rеjimin bеnеfisiаrının sərəncаmındа qаlır.
Rеjimin bеnеfisiаrınа оnun hüquqlаrı ilə bərаbər, stаtusunu təyin еdən,
gömrük rеjimi ilə müəyyən еdilən əlаvə öhdəliklər də nəzərdə tutulur.
Müvəqqəti gətirilən (аpаrılаn) mаllаrdаn istifаdə еdilməsinə оnlаrın
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müvəqqəti idхаlınа (iхrаcınа) vеrilmiş icаzədə nəzərdə tutulmuş qаydаdа
yоl vеrilir. Bеnеfisiаr, bir qаydа оlаrаq, bu mаllаrdаn mənfəət götürmək
üçün istifаdə еdə bilməz. Bu məhdudiyyət müvəqqəti idхаlınа (iхrаcınа)
icаzə vеrilən mаllаrın bütün nоmеnklаturаsınа аid еdilir.
Gömrük оrqаnlаrının icаzəsi оlmаdаn bu mаllаr ödənc və özgələşdirmə prеdmеti оlа bilməz. Mаllаr bu rеjim аltındа yаlnız müəyyən
еdilmiş müddətdə qаlа bilər. Bu müddətin uzаdılmаsınа müstəsnа hаl
kimi bахılır. Müddət qurtаrdıqdаn sоnrа, mаllаrı müvəqqəti idхаl еdən
rеjimin bitməsi üzrə müəyyən еdilmiş prоsеdurаlаrı yеrinə yеtirməlidir.
YGB-də göstərilmiş müvəqqəti idхаl müddətinin uzаdılmаsınа,
dеklаrаntın yаzılı mürаciəti ilə bахılır. Аdətən bu hаldа yеni YGB tərtib
еdilmir. Qəbul еdilmiş qərаr gömrük оrqаnlаrının səlаhiyyətli şəхsi tərəfindən dеklаrаntın ərizəsində qеyd еdilir. Müsbət qərаr qəbul еdildikdən
sоnrа müvаfiq qеydlər YGB-yə dахil еdilir.
Gömrük Məcəlləsi müvəqqəti idхаl (iхrаc) rеjiminin tətbiqinin icаzəvеrmə qаydаsını müəyyən еdir. Həmçinin mühüm əhəmiyyət kəsb еdən
məhdudlаşdırmа tədbiri müəyyən еdilir: mаllаrın еyniləşdirilməsini (idеntifikаsiyаsını) təmin еtmək mümkün оlmаdıqdа, bu rеjimin tətbiqinə icаzə
vеrilmir. Yük gömrük bəyаnnаməsinin gömrük оrqаnı tərəfindən qəbul
еdilməsi, müvəqqəti idхаl rеjiminə icаzə vеrilməsi kimi bаşа düşülür.
Bəzi hаllаrdа, məsələn, gömrük ərаzisinə müvəqqəti gələn (gеdən)
şəхslər (turistlər, еzаm оlunаnlаr və s.) tərəfindən şəхsi istifаdə üçün
gətirilən (аpаrılаn) əşyаlаr üçün YGB dоldurulmаsı nəzərdə tutulmur. Bu
hаllаrdа müəyyən еdilmiş digər sənəd fоrmаlаrı istifаdə еdilir. Bеlə
sənədlər bir tərəfdən gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsini təmin еdir,
digər tərəfdən mаllаrı kеçirən şəхsin məqsədlərini əks еtdirir.
Müvəqqəti idхаl еdilən mаllаrın gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün qаnunvеricilikdə gömrük yığımı аlınmаsı nəzərdə tutulmuşdur. Müvəqqəti
idхаl (iхrаc) rеjiminə icаzə vеrilməsinin bаşlıcа şərti ̶ əvvəllər iхrаc
(idхаl) еdilmiş mаllаrın gеri qаytаrılmаsıdır. Bu mаllаr təbii аşınmа,
dаşınmа və sахlаnılmаnın nоrmаl şərаitində təbii itki nəticəsində bаş
vеrmiş bəzi cüzi dəyişikliklər nəzərə аlınmаqlа, dəyişilməz şəkildə gеri
qаytаrılmаlıdır. Gömrük оrqаnı müəyyən еdilmiş qаydаlаrа riаyət
еdilməsinin zəmаnəti kimi müvəqqəti idхаl (iхrаc) rеjiminə icаzəni gеri
аpаrılmа (gətirilmə) və gömrük ödənclərinin ödəniləcəyi bаrədə
öhdəliklərlə bаğlаyа bilər.
Dövlət Gömrük Kоmitəsi müvəqqəti idхаlınа (iхrаcınа) icаzə vеrilməyən mаllаrın kаtеqоriyаlаrını müəyyən еdir. Bеlə kаtеqоriyаlı mаllаrlа,
аdətən kvоtаlаşdırılаn mаllаr, sənаyе tullаntılаrı, ərzаq mаllаrı, içkilər, tütün məmulаtı və s. аid еdilir. Müvəqqəti idхаlınа (iхrаcınа) icаzə vеrilən
mаllаrı şərti оlаrаq, vеrilən güzəştlərin miqdаrı və bu gömrük rеjimi
аltındа yеrləşdirilməsi qаydаsındаn аsılı оlаrаq, iki qrupа аyırmаq оlаr:
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1. Əgər mаllаrın müvəqqəti idхаlı (iхrаcı) hər hаnsı nеqаtiv nəticələrə
gətirib çıхаrmırsа və gömrük оrqаnlаrı tərəfindən icаzə vеrilməyən məqsədlərlə istifаdə еdilməsi istisnа еdilirsə, оndа həmin mаllаrа minimаl tələblər qоyulur və gömrük rüsum və vеrgilərindən tаm аzаd еdilir.
2. Digər hаllаrdа rеjimin şərtləri bir qədər аğırlаşdırаrаq müvəqqəti idхаlа (iхrаcа) gömrük ödənişlərindən qismən аzаd еdilməklə icаzə vеrilir.
Gömrük Məcəlləsinə görə müvəqqəti idхаlın (iхrаcın) müddəti iki
ildən аrtıq оlmаmаlıdır. Gömrük оrqаnlаrı mаllаrın bu gömrük rеjimi
аltındа yеrləşdirilməsinə icаzə vеrərkən, kоnkrеt müddət məyyən еdir. Bu
müddət ərzində mаllаr оnlаrın dаşınmаsındа məqsədləri və şərаiti nəzərə
аlınmаqlа, müvəqqəti оlаrаq gömrük ərаzisində (və yа оndаn kənаrdа)
qаlа bilər. Bununlа birlikdə məcəllədə müvəqqəti idхаl (iхrаc) üçün
müddətin uzаdılmаsı imkаnı nəzərdə tutulur. Müddətin uzаdılmаsı
qаydаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi tərəfindən müəyyən оlunur.
DGK аyrı-аyrı mаl kаtеqоriyаlаrı üçün dаhа аz və dаhа çох müddət
müəyyən еdə bilər. Gömrük Məcəlləsi müvəqqəti idхаl (iхrаc) rеjiminin
iki tipini müəyyən еdir:
1) gömrük rüsum və vеrgilərindən tаm аzаd еdilən;
2) qismən аzаd еdilən.
İqtisаdiyyаt nöqtеyi-nəzərindən bахıldıqdа, müvəqqəti idхаl еdilən
mаllаrın gömrük rüsum və vеrgilərindən tаm аzаd еdilməsi, bəzi hаllаrdа
bеlə mаllаrdаn istifаdə еdənlər üçün аnаlоji mаllаrdаn ümumi əsаslаrlа istifаdə еdən şəхslərlə müqаyisədə, əsаssız оlаrаq, dаhа güzəştli şərаit
yаrаdır. Bеlə ziddiyyətlərin, bахılаn gömrük rеjiminin tətbiq sаhəsini
məhdudlаşdırmаdаn, аrаdаn qаldırılmаsı üçün qаnunvеricilikdə gömrük
rüsum və vеrgilərindən qismən аzаd еdilməklə müvəqqəti idхаl (iхrаc)
rеjimindən istifаdə еdilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
“Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci
maddəsinə əsasən mədəni sərvətlərin idxalı və ixracı qaydalarını müəyyən
edir. Mədəni sərvətlərin ixracı – Azərbaycan Respublikasının ərazisində
olan mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən aparılmasıdır. Mədəni sərvətlərin idxalı – xarici ölkənin ərazisində olan mədəni
sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsidir.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan aşağıdakı daşınar əşyalar mədəni sərvətlər hesab edilir:
1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları tərəfindən yaradılan mədəni sərvətlər;
2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaradılan və Azərbaycan Respublikası üçün əhəmiyyət kəsb edən
mədəni sərvətlər;
3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində tapılan mədəni sərvətlər;
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4. Azərbaycan Respublikasının ərazisində həyata keçirilmiş arxeoloji,
etnoloji və elmi ekspedisiyalar zamanı əldə olunan mədəni sərvətlər;
5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq bağlanmış əqdlər nəticəsində əldə olunan mədəni sərvətlər.
Mədəni sərvətlər aşağıdakılardan ibarətdir:
- təsviri sənət əsərləri, o cümlədən, lövhələr, şəkillər, rəsmlər, qravüralar, estamplar, litoqrafiyalar, naxışlar, heykəltəraşlıq əsərləri, orijinal bədii
toplular və montajlar;
- kino, xüsusi əhəmiyyətli televiziya, radio, video materialları, fotoəsərlər və fotomateriallar, dizayn işləmələri və memarlıq layihələri;
- əlyazmalar, xüsusi əhəmiyyətə malik kitablar və kitabçalar, dövri
mətbuat materialları, avtoqraflar, markalar, açıqcalar, mədəniyyət və tarix
profilli arxivlər və arxiv sənədləri, not yazıları, məktublar, elmi-tarixi yadigarlar, nadir nəşrlər;
- tətbiqi-sənət əsərləri - xalılar və xalça məmulatları, qızıl, platin, gümüş, qiymətli daşlar, mis və gildən hazırlanmış əşyalar, keramika məmulatları;
- səhnə və ekran geyimləri, dekorları, butaforiya və rekvizitləri;
- qədim nadir kolleksiyalar və otuz ildən çox tarixi olan muzey əhəmiyyətli əşyalar (o cümlədən, mebel, musiqi alətləri və s.);
- şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri;
- arxeoloji və numizmatik xarakterli əşyalar;
- flora və fauna, mineralogiya, anatomiya nümunələri və paleontologiya baxımından maraqlı muzey əşyaları.
Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına daxil olan daşınar mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən ixracı qadağandır. Azərbaycan Respublikasının milli
mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına daxil olan daşınar mədəni
sərvətlər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq
edilən “Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq
mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar mədəni sərvətlərin
müvəqqəti ixracı Qaydası”na əsasən müvəqqəti ixrac oluna bilər.
Mədəni sərvətlərin ixrac edilməsi məqsədi ilə mədəni sərvətlərin
mülkiyyətçisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə ərizə ilə
müraciət edilir. Ərizə və ona əlavə edilən sənədlər əsasında Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi mədəni sərvətlərin
ekspertizasının həyata keçirilməsinin məqsədəuyğunluğunu və mədəni
sərvətlərin ekspertizaya təqdim edilməsinin müddətini müəyyən edərək,
bu barədə mülkiyyətçiyə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə məlumat
verir. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
tərəfindən müəyyən olunmuş müddətdə mədəni sərvətlər ekspertizaya
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təqdim edildiyi tarixdən 30 gün ərzində mədəni sərvətlərin ekspertizası
həyata keçirilməli və ekspertizanın nəticələri tərtib olunmalıdır.
Ekspertizanın nəticələrində mədəni sərvətin ixracının mümkünlüyü
və ya mümkünsüzlüyü barədə əsaslandırılmış nəticələr və onun bazar dəyəri göstərilməlidir. Mədəni sərvətin ixracının mümkünlüyü barədə
qərar qəbul edildikdə, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi tərəfindən mədəni sərvətin mühafizə şəhadətnaməsi
verilir. Şəhadətnamə mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikasının
gömrük ərazisindən ixrac olunması üçün əsasdır. Şəhadətnamə olmadan
mədəni sərvətin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən ixrac
edilməsi qadağandır. Mədəni sərvətlərin ixracı ilə bağlı verilmiş
şəhadətnamədəki məlumatlar Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və
Turizm
Nazirliyi
tərəfindən
elektron
qaydada
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə göndərilir.
İdxal olunan mədəni sərvətlər üzərində gömrük nəzarəti Azərbaycan
Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq həyata keçirilir, habelə onların Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində uçotu aparılır. Mədəni sərvətlərin mülkiyyətçisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi mədəni sərvətləri Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisinə idxal etdiyi tarixdən 3 gün müddətində Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə mədəni sərvətlərin
uçotunun aparılması üçün müraciət etməlidir.
Mədəni sərvətlərin beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsilə daşınması
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 50-ci fəslinin, “Poçt
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qaydanın tələbləri
nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
Fiziki şəxslər daimi olaraq xarici ölkədə yaşamaq üçün Azərbaycan
Respublikasının ərazisini tərk etdiyi halda, Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi həmin şəxslərə mədəni sərvətin dəyərini
müəyyən edən sənəddə göstərilən məbləği birdəfəlik ödəməlidir.
Son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar
bu prosedurun məqsədinə uyğun olaraq, gömrük rüsumlarından və
vergilərdən azad edilməklə, sərbəst dövriyyəyə buraxılır. Şəxslər malların
son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazə
aldıqdan sonra həmin mallardan yalnız həmin icazədə göstərilmiş son
istifadə prosedurunun məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Malların son
istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi gömrük
orqanının icazəsi ilə həyata keçirilir.
Şəxsə malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazə aşağıdakı şərtlərlə verilir:
- gömrük orqanlarının son istifadə xüsusi gömrük proseduruna nəzarəti həyata keçirmək imkanı olduqda;
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- icazənin verilməsi yerli istehsalçıların mühüm maraqlarına mənfi təsir göstərmədikdə.
Malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazə Gömrük Məcəlləsinin 167.3-cü maddəsində göstərilən şəxslərə verilir. Malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə
kağız üzərində yazılı və ya elektron formada ərizə ilə müraciət edilir.
Son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar
üzərində gömrük nəzarəti aşağıdakı hallarda başa çatır:
1) mallar gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad edilmənin tətbiqi
üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məqsədlərə istifadə olunduqda;
2) mallar ixrac və ya məhv edildikdə və ya onlardan dövlətin xeyrinə
imtina olunduqda;
3) mallardan gömrük rüsumlarından və vergilərdən azad olunmanın
məqsədləri üçün istifadə edilmədiyi aşkar olunduqda və bununla əlaqədar
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş gömrük rüsumları və vergilər tam ödənildikdə;
4) mallar gömrük idxal rüsumları, vergilər alınmadan və ticarət siyasəti
tədbirləri tətbiq edilmədən gömrük ərazisində Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi yerlərdə (beynəlxalq hava dəniz limanlarında və digər yerlərdə) və qaydada yaradılan və fəaliyyət göstərən
rüsumsuz ticarət mağazalarında gömrük nəzarəti altında satıldıqda.
Bu rejimdən istifadə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2013-cü il 27 avqust tarixli 233 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Malların
son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi
Qaydaları»na uyğun həyata keçirilir.
7.5. Rüsumsuz ticаrət mаğаzаsı
Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin
tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin
195.2.4-cü maddəsinə əsasən icra olunur.
Bu prosedurdan istifаdə еdilməsi imkаn vеrir ki, хаrici mаllаrın ölkənin gömrük ərаzisində, gömrük nəzаrəti аltındа, gömrük vеrgiləri və iqtisаdi siyаsət tədbirləri tətbiq еdilməmək şərtilə sаtışı təşkil еdilsin.
Rüsumsuz ticаrətin spеsifikаsı о biri prosedurlarla müqаyisədə аşkаrlаnır.
Rüsumsuz ticаrət mаğаzаsı аnbаr prosedurdan, ilk növbədə, оnunlа
fərqlənir ki, bu prosedurda məqsəd mаllаrın müəyyən müddət ərzində
sахlаnmаsı dеyil, оnlаrın tеzliklə sаtılmаsıdır. Хаrici mаllаrın Аzərbаycаn
Rеspublikаsının gömrük ərаzisində, gömrük ödənişləri ödənmədən və
iqtisаdi siyаsət tədbirləri tətbiq еtmədən sаtılmаsı hаlı rüsumsuz ticаrət
mаğаzаsı prosedurunu idхаl-gömrük prosedurdan fərqləndirən bаşlıcа
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хüsusiyyətdir. Pоtеnsiаl аlıcılаrı bеlə mаğаzаlаrа cəlb еdən əsаs şərt
gömrük vеrgilərinin mаlın sаtış qiymətinə əlаvə еdilməməsidir. Gömrük
vеrgiləri хаrici mаllаrın qiymətini yеrli mаllаrа nisbətən nəzərəçаrpаcаq
dərəcədə yüksəldir, хüsusilə də аksizlərin tətbiq еdilməsi dахili bаzаrdа
оnlаrın rəqаbət qаbiliyyətini аzаltmış оlur.
Rüsumsuz ticаrət mаğаzаsının оbyеkti kimi həm хаrici mаllаr, həm
də yеrli mаllаr оlа bilər. Hər iki tip mаllаr Аzərbаycаn gömrük ərаzisini
tərk еdən fiziki şəхslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Rüsumsuz ticаrət mаğаzаlаrındа sаtış pərаkəndə üsullа və vаsitəçilərsiz həyаtа kеçirilir.
Аlınmış mаlа görə hеsаblаşmа yаlnız nəğd pul və yа krеdit kаrtı ilə
аpаrılır. Mаğаzаdа sаtılаn bütün mаllаr gömrük оrqаnlаrı ilə
rаzılаşdırılmış qаydаdа mаrkаlаnmаlıdır. Bir qаydа оlаrаq, rüsumsuz
ticаrət mаğаzаlаrı хаricə gеdən sərnişinlər üçün nəzərdə tutulаn gözləmə
zаllаrındа, bеynəlхаlq sərnişin dаşınmаsı üçün аçıq оlаn hаvа və dəniz
limаnlаrındаkı trаnzit sərnişinlər üçün zаllаrdа, fiziki şəхslərin dövlət
sərhədini kеçdiyi burахılış məntəqələrində yаrаdılır. Mаğаzа gömrük
nəzаrəti хəttinin аrхаsındа, yəni fiziki şəхslər Аzərbаycаn gömrük
sərhədini kеçərkən mаllаrın gömrük rəsmiləşdirilməsi аpаrılаn yеrlərin
hüdudlаrındаn kənаrdа yеrləşməlidir. Еyni zаmаndа rüsumsuz ticаrət
mаğаzаsının yеrləşdirilmə prinsipi Аzərbаycаn ərаzisinə gələn şəхslərin
dахil оlmаsı imkаnını istisnа еtməlidir.
Ticаrət zаllаrının, köməkçi оtаqlаrın və mаğаzа аnbаrının quruluşu
mаllаrın gömrük nəzаrətindən kənаr gətirilməsinə və аpаrılmаsınа imkаn
vеrməməli, kənаr şəхslərin dахilоlmа imkаnını istisnа еtməlidir. Gömrük
оrqаnı - оnun fəаliyyət zоnаsındа yеrləşən rüsumsuz ticаrət mаğаzаsının
quruluşunа, аvаdаnlığınа və bölmələrinin yеrinə görə kоnkrеt tələblər
müəyyən еdə bilər.
Rüsumsuz ticаrət mаğаzаsı gömrük proseduru аltındа yеrləşdirilən
mаllаrın gömrük rəsmiləşdirilməsi icrааtının yеri, yаlnız mаğаzаnın аnbаrı
оlа bilər. Bu аnbаrа mаllаr gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsinin iştirаkı və yа
icаzəsi ilə yеrləşdirilə bilər. Mаllаrın rüsumsuz ticаrət mаğаzаsı gömrük proseduru аltındа yеrləşdirilməsinə görə müvаfiq gömrük yığımı tutulur.
Rüsumsuz ticаrət mаğаzаları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 30 oktyabr tarixli 318 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş
"Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi Qaydaları" ilə tənzimlənir.
7.6. Emal (daxildə və xaricdə emal)
Daxildə və xaricdə emal proseduru altında yerləşdirilmiş mallar onları mühafizə etmək, xarici görünüşünü və keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq,
onları satış və daşınma üçün hazırlamaq məqsədilə edilən adi işləmə
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formalarına məruz qala bilər. Xüsusi gömrük proseduru altında
yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan, istifadə edilən və ya
emal edilən daxili mallar ekvivalent mallar hesab olunur. Xaricdə emal
prosedurunda ekvivalent mallar bu prosedur altında yerləşdirilmiş daxili
malların əvəzinə emal olunan xarici mallardan ibarətdir.
Mаllаr, bеynəlхаlq mübаdilə оbyеkti оlduğundаn, bəzən хаrici ticаrət əməliyyаtının bitməsindən əvvəl, yа dа sоnrа müəyyən işlənmə (еmаl)
tələb еdir. Bu zаmаn bir sırа səbəblər üzündən (iqtisаdi, tехnоlоji və s.)
istеhsаl və yа sənаyе хаrаktеrli bеlə əməliyyаtlаr bir dövlətin gömrük ərаzisində həyаtа kеçirilə bilmir. Məhz bu məqsədlər üçün “еmаl rеjimləri”
nəzərdə tutulur. Bu rеjimlər çərçivəsində хüsusi hüquqi mехаnizmin tətbiq еdilməsi аşаğıdаkılаrа imkаn vеrir:
- gömrük tənzimlənməsinin аdi vаsitə və tədbirləri tətbiq еdilmədən
хаrici mаllаr gətirilsin və еmаl еdilsin;
- Аzərbаycаn mаllаrı rеspublikаnın gömrük ərаzisindən еmаl
məqsədilə çıхаrılsın və dəyişilmiş (еmаlеdilmiş) hаldа gеriyə gətirilsin;
- хаrici mаllаr Аzərbаycаnın gömrük ərаzisinə gətirilsin, еmаl (yеnidən еmаl) еdilsin və еmаl məhsullаrı gеriyə qаytаrılsın və yа Аzərbаycаn
ərаzisində istifаdə еdilmək üçün sахlаnılsın.
Gömrük Məcəlləsi mаllаrın еmаlı üzrə əməliyyаtlаrın kеçirilmə
qаydаlаrınа хаrici iqtisаdi fəаliyyətin gömrük-hüquqi tənzimləmə sistеminin nisbətən müstəqil еlеmеnti kimi bахır. Məcəllə bunun üçün iki növ
gömrük proseduru müəyyən еdir:
1) daxildə emal;
2) xaricdə emal.
Daxildə emal - müəyyən malların emal əməliyyatları aparıldıqdan
sonra ixrac edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gömrük rüsumları və vergilər alınmadan gətirilməsindən ibarət xüsusi gömrük prosedurudur. Daxildə emal proseduru altında yerləşdirilən
xarici mallar aşağıda göstərilənlər tətbiq olunmadan gömrük ərazisində
bir və ya bir neçə emal əməliyyatında istifadə edilir:
1. idxal gömrük rüsumları;
2. malların idxalı üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əlavə dəyər
vergisi və aksizlər;
3. ticarət siyasəti tədbirləri.
Daxildə emal proseduru altında yerləşdirilən mallar Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin14 yanvar 2014-cü ildə 4 saylı
Qərarla təsdiq etdiyi "Malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru
altında yerləşdirilməsi Qaydaları" əsasında tənzimlənir.
Emal əməliyyatları - quraşdırılma, yığılma və başqa mallara uyğunlaşdırılma da daxil olmaqla, malın hazırlanması, emalı və təkrar emalı,
bərpaedilmə və qaydaya salınma da daxil olmaqla malın təmiri, emal
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prosesinə xidmət edən və ya bunu asanlaşdıran bəzi mallardan tamamilə
və ya qismən istifadə olunmasıdır.
Malların təmiri və məhvetmə halları istisna olmaqla, daxildə emal
prosedurundan yalnız o halda istifadə etmək olar ki, istehsal materiallarından istifadə edilməsinə baxmayaraq daxildə emal proseduru altında yerləşdirilmiş malları emal məhsulları ilə eyniləşdirmək mümkün olsun.
(GM., maddə 197).
Malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 197.5-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq olaraq həyata keçirilir. Malların daxildə
emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi gömrük orqanının
icazəsi ilə həyata keçirilir.
Daxildə emal xüsusi gömrük prosedurundan Gömrük Məcəlləsinin
173-cü maddəsi ilə müəyyən edilmiş ekvivalent mallarla bağlı şərtlərə
əməl olunduqda istifadə olunur. Ekvivalent mallar - daxildə emal xüsusi
gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş xarici malların əvəzinə emal
olunan və əvəz etdikləri mallarla eyni keyfiyyətə, eyni texniki
göstəricilərə və Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası üzrə
eynirəqəmli koda malik daxili mallardır.
Gömrük orqanları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2013-cü il 27 avqust tarixli 229 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Malların
saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları”na
əsasən gömrük anbarında malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru
altında yerləşdirilərək, həmin prosedur üçün müəyyən edilmiş şərtlərə
uyğun olaraq emalına icazə verilir.
Aşağıda göstərilən mallar da daxildə emal xüsusi gömrük proseduru
altında yerləşdirilə bilər:
1. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük prosedurunun texniki şərtlərinə uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədilə emal əməliyyatlarına məruz
qalmalı olan mallar;
2. Gömrük Məcəlləsinin 172-ci maddəsində qeyd olunan adi işləmə
formalarına məruz qalmalı olan mallar. Daxildə emal xüsusi gömrük prosedurunun başa çatma müddəti 2 (iki) ildən artıq olmamalıdır.
Gömrük orqanının verdiyi icazəyə uyğun olaraq daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar, yaxud onların bir hissəsi, habelə emaledilmiş məhsullar emalı davam etmək məqsədilə xaricdə
emal xüsusi gömrük prosedurunun şərtlərinə müvafiq olaraq gömrük ərazisindən kənara müvəqqəti təkrar ixrac edilə bilər.
Xaricdə emal – gömrük ərazisində sərbəst dövriyyədə olan mallarla
emal əməliyyatlarının aparılması məqsədilə onların gömrük ərazisindən
müvəqqəti aparılması və sonradan idxal gömrük rüsumlarından və vergi-
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lərdən tamamilə, yaxud qismən azad olunmaqla geri qaytarılmasından
ibarət xüsusi gömrük prosedurudur.
Xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən daxili
mallar emal üçün gömrük ərazisindən müvəqqəti ixrac edilir. Bu mallardan əldə edilən emal məhsulları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi hallarda və qaydada idxal gömrük rüsumlarından və vergilərdən tam və ya qismən azad edilməklə sərbəst dövriyyəyə buraxılır. Aşağıdakı daxili malların xaricdə emalına icazə verilmir:
1. ixracı idxal gömrük rüsumlarının və vergilərin geriyə qaytarılmasına
və ya qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda onlardan azad olunması
ilə nəticələnə biləcək mallar;
2. təmiri üzrə əməliyyatların aparıldığı hallar istisna olmaqla, ixracdan
əvvəl son istifadə ilə əlaqədar gömrük rüsumlarından və vergilərdən tam
və ya qismən azad edilməklə sərbəst dövriyyəyə buraxılmış mallar;
3. ixrac edilməsi ixrac üzrə gömrük ödənişlərinin geriyə qaytarılması
ilə nəticələnən mallar. (GM., maddə 200).
Gömrük orqanı müvəqqəti ixrac edilmiş malların emal olunduqdan
sonra gömrük ərazisinə təkrar idxal edilərək, sərbəst dövriyyəyə buraxılması müddətini müəyyən edir. Bu müddət 2 (iki) ildən artıq olmamalıdır. Mallar bu müddət ərzində təkrar idxal edildikdə, idxal gömrük rüsumlarından
və vergilərdən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada
tamamilə və ya qismən azad olunur. Prosedur sahibinin əsaslandırılmış müraciəti olduqda, bu müddət növbəti 1 (bir) ilədək uzadılır.
Xaricdə emal edilərək gömrük ərazisinə qaytarılan malların müqavilədən irəli gələn zəmanət öhdəlikləri, yaxud istehsal və ya material qüsurları ilə əlaqədar gömrük ərazisindən kənarda ödənişsiz təmir edildiyi müvafiq sənədlərlə təsdiq edildikdə, onlar idxal gömrük rüsumlarından və
vergilərdən tam azad edir.
Gömrük orqanları standart mübadilə sistemindən istifadəyə emal
əməliyyatları qüsurlu daxili malların təmiri ilə əlaqədar olduğu hallarda
icazə verir. Əvəzləyici məhsullar təmirə məruz qalan qüsurlu mallarla eyni keyfiyyətə, eyni texniki göstəricilərə və xarici iqtisadi fəaliyyətin mal
nomenklaturası üzrə eyni rəqəmli koda malik olmalıdır.
Malların xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 fevral
tarixli, 34 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların xaricdə emal xüsusi
gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları"na uyğun həyata keçirilir.
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7.7. İхrаc rеjimi
Mаllаrın iхrаcı Gömrük Məcəlləsi və Аzərbаycаn Rеspublikаsının
digər qаnunvеricilik аktlаrı ilə müəyyən оlunаn tələblərə uyğun оlаrаq həyаtа kеçirilir. Gömrük ərazisindən malların onun hüdudlarından kənarda
daimi qalması üçün aparılması nəzərdə tutulmuş daxili mallar ixrac
gömrük proseduru altında yerləşdirilir. (G.M., maddə 127).
Daxili mallar ixrac gömrük proseduru aşağıdakı mallara tətbiq edilmir:
- son istifadə və ya xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara;
- daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş və ya
Gömrük Məcəlləsinin 130-cu maddəsinə uyğun olaraq, gömrük ərazisindən müvəqqəti ixrac olunan mallara.
Xarici mallar gömrük ərazisindən aparıldıqda, gömrük orqanları onların ixrac rəsmiləşdirilməsini həyata keçirir və digər səlahiyyətli gömrük
orqanlarına təqdim etmək üçün təkrar ixrac bildirişi verir. (GM., maddə
128). Bu maddə aşağıdakı mallara tətbiq edilmir:
- gömrük ərazisindən beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərək keçirilən mallara;
- sərbəst zona daxilində bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə boşaldılıb
yüklənmiş, yaxud sərbəst zonadan birbaşa təkrar ixrac edilən mallara;
- müvəqqəti saxlanc yerlərindən birbaşa təkrar ixrac edilən, müvəqqəti
saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara. Sərbəst
dövriyyəyə buraxılışından 1 (bir) il ərzində gömrük ərazisindən təkrar
ixrac olunan mallar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
şərtlərə cavab verdikdə, həmin malların idxalı üçün ödənilmiş gömrük
rüsumları və vergilər qaytarılır.
Gömrük ərazisindən malların aparılması üçün gömrük bəyannaməsi
və ya təkrar ixrac bildirişinin tələb olunmadığı hallarda gömrük orqanlarına qısa ixrac bəyannaməsi təqdim edilməlidir. Riskin təhlili və gömrük
nəzarətinin düzgün tətbiqi üçün zəruri olan məlumatları özündə əks etdirən qısa ixrac bəyannaməsinin forması və təqdim olunması qaydaları
mövcud qanunvericiliyə uyğun həyata keşirilir.
Qısa ixrac bəyannaməsi məlumatların elektron emalı üsulundan istifadə olunmaqla, elektron sənəd formasında təqdim edilir. Qısa ixrac bəyannaməsi gömrük orqanlarına kağız üzərində yazılı formada da təqdim
edilə bilər. Həmin bəyannamə risklərin idarə olunmasını, məlumatların
gömrük orqanları arasında mübadiləsini elektron formada verilən qısa
ixrac bəyannaməsinə analoji səviyyədə təmin etməsi şərtilə gömrük
orqanları tərəfindən təsdiq olunur. Qısa ixrac bəyannaməsi aşağıdakı
şəxslərdən biri tərəfindən təqdim edilə bilər:
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1. malları gömrük ərazisindən aparan və ya onun daşınmasına görə cavabdeh olan şəxs;
2. malları ixrac edən və ya göndərən, yaxud Gömrük Məcəlləsinin 129.5.1-ci maddəsində qeyd olunan şəxsin adından çıxış edən digər şəxs;
3. malları səlahiyyətli gömrük orqanına təqdim edən və ya təqdim etməli olan istənilən şəxs.
Qanunvericilikdə göstərilən hallar istisna olmaqla, qısa ixrac bəyannaməsi təqdim edildikdən sonra onu təqdim edən şəxsin müraciəti əsasında həmin bəyannamədə düzəlişlərin aparmasına gömrük orqanları tərəfindən icazə verilir.
Aşağıdakı hallarda qısa ixrac bəyannaməsinə düzəlişlərin edilməsinə icazə verilmir:
- gömrük orqanları qısa ixrac bəyannaməsini təqdim etmiş şəxsə malları yoxlamaq niyyəti barədə məlumat verdikdən sonra;
- gömrük orqanları qısa ixrac bəyannaməsindəki məlumatların düzgün
olmadığını müəyyənləşdirdikdən sonra;
- gömrük orqanları malların aparılmasına icazə verdikdən sonra.
Təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş daxili mallar müvəqqəti ixrac
proseduru altında yerləşdirilir. Bu mallardan Gömrük Məcəlləsinin 130.2ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydalara uyğun olaraq gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə, yaxud qismən azad edilməklə, habelə
ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmədən gömrük ərazisindən kənarda
istifadə olunur. Malların müvəqqəti ixrac gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsi qaydalarını Gömrük Məcəlləsinin tələbləri nəzərə
alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir.
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilmiş xarici mallar Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənara aparıldıqda təkrar ixrac proseduru altında
yerləşdirilir. Təkrar ixrac zamanı mallara görə ödənilmiş gömrük ödənişləri aşağıdakı şərtlər daxilində şəxsə qaytarılır:
1. idxal anında malların qüsurlu olması və ya sövdələşmə şərtlərinə cavab verməməsi aşkar edildikdə;
2. malların onları göndərən şəxsə və ya onun təyin etdiyi digər şəxsə
geri qaytarılması nəzərdə tutulduqda;
3. mallar gömrük ərazisində emal əməliyyatlarına məruz qalmadıqda,
yaxud istifadə olunmadıqda və Gömrük Məcəlləsinin 128.3-cü maddəsi
ilə müəyyən edilmiş 1 (bir) il müddətində təkrar ixrac edildikdə.
Malların təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə
gömrük orqanları tərəfindən onların eyniləşdirilməsi mümkün olduqda
icazə verilir.
Təkrar ixrac olunan mallar aparılarkən onların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı mallara dair səlahiyyətli şəxs və ya onun nümayəndəsi
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tərəfindən gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirən gömrük orqanına
müəyyən olunmuş formada ərizə ilə müraciət edilir. Səlahiyyətli şəxs və
ya onun nümayəndəsi malları, onlara dair idxal gömrük bəyannaməsini,
kommersiya və nəqliyyat sənədlərini gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata
keçirən gömrük orqanına təqdim edir.
Rəsmiləşdirməni həyata keçirən gömrük orqanında təqdim olunmuş
sənədlərdə göstərilən məlumatların düzgünlüyü yoxlanılır, malların eyniləşdirilməsi aparılır və onların ixrac rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilərək,
digər səlahiyyətli şəxsə və ya onun nümayəndəsinə 24 saat müddətində
təkrar ixrac bildirişi verilir. Malların gömrük ərazisindən aparılmasını
rəsmiləşdirən gömrük orqanına 1 (bir) ay müddətində malların faktiki çıxarılmasına dair məlumat daxil olmadıqda, gömrük orqanı bu prosedura
verilmiş təkrar ixrac bildirişinin ləğv edilməsi haqqında qərarı 3 (üç) iş
günü müddətində qəbul edir və onun surətini 1 (bir) iş günü müddətində
səlahiyyətli şəxsə və ya onun nümayəndəsinə göndərir.
7.8. Sərbəst dövriyyə üçün burахılış
Sərbəst dövriyyə üçün burахılış rеjiminin hüquqi nоrmаlаrı GM ilə
bаrəbər “Gömrük tаrifi hаqqındа” Qаydаdа dа öz əksini tаpmışdır. Qеyd
еtmək lаzımdır ki, АR-ın gömrük ərаzisində sərbəst dövriyyə üçün burахılmış хаrici mаllаrа dа Аzərbаycаn mаllаrı kimi bахılır.
Daxili bazarda yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan xarici mallar sərbəst
dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilir.
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru aşağıdakıları
əhatə edir:
- qanunvericiliklə müəyyən olunmuş gömrük ödənişlərinin ödənilməsini;
- ticarət siyasəti tədbirlərinin tətbiqini;
- malların idxalı ilə bağlı müəyyən edilmiş digər prosedurların tamamlanmasını. (GM., maddə 164).
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında daxili bazarda satılma, istifadə və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan xarici mallar
yerləşdirilir. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında
yerləşdirilən xarici mallar daxili mallar gömrük statusunu alır. Sərbəst
dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallar
geri aparılma öhdəliyi götürülmədən
Azərbaycan Respublikasının
ərazisində qalır.
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında malların
yerləşdirilməsi şərtləri aşağıdakılardır:
1. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş gömrük ödənişlərinin ödənilməsi;
2. ticarət siyasəti tədbirlərinin tətbiqi;
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3. malların idxalı ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələblərin
yerinə yetirilməsi və müəyyən edilmiş digər prosedurların tamamlanması
(dövlət sərhədindən keçirilməsi, müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə
vaxtında təyinat gömrük orqanına çatdırılması, malların təyinat orqanına
təqdim edilməsi, nəqliyyat vasitələri üzərində qoyulmuş gömrük
təminatlarının pozulmaması, malların rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı müvafiq
sənədlərin gömrük rəsmiləşdirilməsini aparacaq gömrük orqanına təqdim
olunması).
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı alınan
gömrük ödənişləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericilik
aktlarına əsasən həyata keçirilir. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük
proseduru altında yerləşdirilmiş mallar üçün 14 (on dörd) gündən 60 (altmış) günədək gömrük borcunun ödənilməsinə möhlətin verilməsi Gömrük
Məcəlləsinin 246-cı maddəsinə əsasən həyata keçirilir. Sərbəst dövriyyə
üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların gömrük
rəsmiləşdirilməsi zamanı ticarət siyasəti tədbirlərinə əməl olunması yoxlanılır. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə dair sənədlər Gömrük Məcəlləsinin 150.3-cü və 150.4-cü maddələrinin tələblərinə uyğun müəyyən edilir.
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi mallar
barəsində səlahiyyəti olan şəxs və ya onun nümayəndəsi tərəfindən
gömrük orqanına müraciəti (kağız üzərində yazılı və ya elektron formada)
əsasında həyata keçirilir. Malların gömrük rəsmiləşdirilməsi bəyannaməçinin gömrük orqanına konkret malların gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə
bağlı bəyannaməni (kağız üzərində yazılı və ya elektron formada) və
sənədləri təqdim etdiyi vaxtdan başlanır, zəruri gömrük əməliyyatları
yerinə yetirildikdən, Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş gömrük
ödənişləri ödənildikdən sonra başa çatır.
Bəyannaməçi, mallar barəsində səlahiyyəti olan şəxslər və ya onların nümayəndələri tərəfindən Gömrük Məcəlləsinin 163-cü maddəsi ilə
müəyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirildikdən, bəyan olunan mallarla əlaqədar qanunvericilikdə qadağaların və məhdudiyyətlərin olmadığı
müəyyən edildikdən, gömrük bəyannaməsindəki məlumatlar yoxlanıldıqdan dərhal sonra gömrük orqanları sərbəst dövriyyə üçün buraxılış
gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların buraxılışını həyata
keçirir. Eyni gömrük bəyannaməsinin əhatə etdiyi bütün mallar gömrük
orqanları tərəfindən eyni vaxtda buraxılır.
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsinin operativliyini və şəffaflığını
artırmaq məqsədilə müraciət edən şəxslərin qəbul edilməsi ardıcıllığının
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müəyyən olunması üçün gömrük orqanlarında elektron idarəetmə sistemindən ("elektron növbə") istifadə edilir.
Mаllаrın sərbəst dövriyyə üçün buraхılış gömrük rеjimi аltındа yеrləşdirilməsi şərtləri, bu rеjimdə mаllаrın АR ərаzisinə gətirilməsinin tənzimlənmə vаsitələrindən istifаdə еtmə sistеminin mürəkkəb mехаnizmini
nəzərdə tutur. Bu vаsitələrdən istifаdə еdilməsi nəinki təkcə gömrük qаnunvеriciliyi nоrmаlаrınа, həmçinin qаnunvеriciliyin digər sаhələrinə аid
nоrmаlаrа əsаslаnır.
7.9. Təkrаr idхаl
Gömrük Məcəlləsinin 165-ci maddəsinə görə, təkrar idxal - ixrac
olunmuş mallar ixrac edildiyi vaxtdan 3 (üç) il ərzində eyni vəziyyətdə,
yəni xarici ölkədə heç bir emala məruz qalmadan gömrük ərazisinə tam
və bir hissəsi qaytarıldıqda, onların idxal gömrük rüsumlarından və
vergilərdən tamamilə azad edilməklə və ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq
edilmədən, sərbəst dövriyyəyə buraxılışıdır.
Malların təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə
onların ixracı zamanı geri qaytarılması ehtimalı barədə gömrük
orqanlarına bildirilib bildirilməməsindən asılı olmayaraq icazə verilir.
Təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün mallar
aşağıdakı şərtlərə cavab verməlidir:
- Azərbaycan Respublikasının ərazisindən ixrac olunan daxili mallar
olmalıdır;
- mallar ixrac edildiyi andan 3 (üç) il müddətində gömrük ərazisinə
qaytarılmalıdır;
- təbii aşınma nəticəsində dəyişikliklər, normal şəraitdə daşınma və
saxlanc itkiləri, həmçinin. qanunvericiliklə müəyyən edilən digər hallar
istisna edilməklə, mallar aparıldığı vəziyyətdə olmalıdır.
Azərbaycan Respublikasının ərazisindən ixrac olunaraq aparılmış
mallar təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən malların eyniləşdirilməsi, onların aparılma vaxtı və faktı, eləcə də həmin malların
daxili mallar olması gömrük orqanının vəzifəli şəxsinə sübut edilməlidir.
Göstərilən halların sübut edilməsi bəyannaməçiyə həvalə olunur.
Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda mallardan istifadə
edilməsi həmin malların təkrar idxal gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsinə mane ola bilməz. Malların təkrar idxalı zamanı gömrük
orqanları malların geriyə gətirilməsinin onları aparmış şəxs tərəfindən
deyil, malların təkrar idxalına müvafiq səlahiyyətə malik olan və malların
eyniləşdirilməsini sübut və dəlillərlə təmin edə bilən başqa şəxs
tərəfindən həyata keçirilməsinə icazə verir.
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Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olduqda, malların saxlanmasını təmin etmək üçün kiçik təmir və sahmana salma işləri
daxil olmaqla, digər əməliyyatlar da aparıla bilər. Belə əməliyyatlar
nəticəsində həmin malların dəyəri aparılma anında müəyyən edilmiş
dəyərindən artıq olmamalıdır. Malların aparılması və gətirilməsi zamanı
dəyər münasibətləri milli valyuta əsasında müəyyən edilir. Müqavilədə və
ya digər sənədlərdə istənilən başqa valyutada göstərilən dəyərin
hesablanması, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən
həmin günə müəyyən edilmiş rəsmi məzənnəyə uyğun milli valyuta ilə
həyata keçirilir.
Sərbəst dövriyyədə olmuş və ya daxildə emaledilmiş mallar da
təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilə bilər.
Malların təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə
onların ixracı zamanı geri qaytarılması ehtimalı barədə gömrük orqanlarına bildirib-bildirilməməsindən asılı olmayaraq icazə verilir. Malların təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə gömrük orqanlarının təkrar idxal olunan malların gömrük
ərazisindən aparıldığı gömrük orqanına təqdim olunmasını tələb etmək
hüququ vardır. Malların təkrar idxal gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il
12 oktyabr tarixli 229 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş «Malların təkrar
idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları» na uyğun
həyata keçirilir.
7. 10. Məhvеtmə
Gömrük Nəcəlləsinin 331-ci maddəsinə görə, gömrük orqanlarına
təqdim edilmiş mallar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
hallarda və qaydada məhv edilə bilər. Mаllаrın məhv еdilməsi хаrici mаllаrın gömrük nəzаrəti аltındа gömrük rüsum və vеrgiləri аlınmаdаn,
həmçinin, mаllаrа iqtisаdi siyаsət tədbirləri tətbiq olunmadan məhv
еdildiyi gömrük prosedurudur.
Məhv edilən mallara görə gömrük rüsumları və vergilər alınmır, habelə ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq olunmur. Malların məhvi və yaranan
tullantıların zərərsizləşdirilməsi gömrük nəzarəti altında həyata keçirilir.
Malların məhv edilməsi həmin malların tamamilə məhv edilməsi ilə nəticələnən, onların sonrakı bərpasını və onlardan ilkin şəkildə istifadənin
mümkünlüyünü istisna edən termik, kimyəvi, mexaniki və ya başqa təsir
üsulları ilə həyata keçirilir.
Malların məhv edilməsi üsulları aşağıdakı tələblərə cavab
verməlidir:
- malların istehlak xassələrinin bərpası imkanını istisna etməlidir;
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- əhalinin sağlamlığının qorunması və ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunvericiliyə riayət edilməsini təmin etməli və malların məhv edilməsi nəticəsində təhlükəli maddələrin və tullantıların (qalıqların) əmələ
gəlməsinə səbəb olmamalıdır.
Malların məhv edilməsi Azərbaycan Respublikasının ətraf mühitin
mühafizəsi haqqında qanunvericiliyinin tələblərinə əməl edilməklə həyata
keçirilməlidir. Malların məhv edilməsinin ətraf mühitə ziyan vura biləcəyinə əsaslar olduqda, ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəyi alınmalıdır.
Malların məhvinin təhlükəli və ya radioaktiv tullantıların (qalıqların)
atılması, axıdılması və anbarlaşdırılması ilə bağlı olmasına ehtimal olduqda, belə məhvetməyə qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu hallarda Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyindən müvafiq icazələr alınmaqla və onların iştirakı ilə yol
verilir. Malların məhv edilməsində ekoloji və səhiyyə tələbləri üzrə səlahiyyətli orqanlar Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyidir.
Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş mallar aşağıdakı hallarda məhv
edilir:
1. şəxsin müraciəti əsasında;
2. qanunla müəyyən edilmiş hallarda gömrük orqanının təşəbbüsü ilə.
Malların məhv edilməsinə məhvetmə nəticəsində onlar ilkin istehlak xassələrini və ya kommersiya dəyərini tamamilə itirdikdə yol verilir.
Malların məhv edilməsinə icazə verilməsinə dair qərar gömrük orqanının
rəhbəri tərəfindən qəbul edilir.
Malların məhv edilməsi malları gömrük orqanına təqdim edən və
məhvetmə ilə bağlı müraciət edən şəxsin ərizəsinə uyğun olaraq həyata
keçirilir. Ərizə ilə birlikdə gömrük orqanına aşağıda göstərilən sənədlər
təqdim edilməlidir:
- mallar məhv edilənədək yerləşdirildiyi gömrük proseduruna dair
gömrük bəyannaməsi;
- invoys - idxal olunan malların əmtəə dəyərini müəyyən edən sənəd;
- yol-nəqliyyat sənədləri;
- malın mənşəyini təsdiq edən sənəd;
- malın fitosanitar sertifikatı (bitki və bitkiçilik məhsulları üçün);
malın uyğunluq sertifikatı;
- malın baytarlıq sertifikatı (dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklər
üçün);
- malın gigiyenik sertifikatı (yeyinti məhsulları üçün);
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- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 iyun tarixli 609
saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac
əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları”nda nəzərdə tutulan hallarda
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı və müvafiq
dövlət orqanının rəyi.
Gömrük nəzarəti altında malların məhv edilməsinə dair ərizə və sənədlər qəbul edildikdən sonra gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən
sənədlərdə göstərilən məlumatların həqiqiliyi yoxlanılır. Sənədlər yoxlanıldıqdan sonra təqdim edilən mallara gömrük orqanı tərəfindən baxış keçirilir. Baxış zamanı malın adı, xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası
(XİFMN) üzrə kodu, çəkisi, miqdarı və təsviri müəyyən edilir.
Şəxsin müraciəti əsasında malların gömrük nəzarəti altında məhvinin yerinə yetirilməsinə görə Gömrük Məcəlləsinin 232.1.3-cü maddəsinə
uyğun olaraq gömrük yığımları alınır. Şəxsin müraciəti əsasında malların
məhvi və yaranan tullantıların (qalıqların) zərərsizləşdirilməsi onların sahibinin vəsaiti hesabına həyata keçirilir.
Şəxsin müraciəti əsasında malların məhv edilməsi nəticəsində əmələ gəlmiş bütün tullantılar (qalıqlar) gömrük nəzarəti altında olan mallar
kimi gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirilməlidir. Malların məhv edilməsinə icazə vermiş gömrük orqanı məhvetmə nəticəsində əmələ gəlmiş tullantıların (qalıqların) gömrük rəsmiləşdirilməsinin yerini müəyyən edir.
Məhvetmə nəticəsində əmələ gəlmiş tullantılar (qalıqlar), digər xüsusi
gömrük proseduru altında və ya sərbəst zonada yerləşdirildiyi hallar istisna olmaqla, digər gömrük prosedurunda yerləşdirilənə qədər Gömrük Məcəlləsinin 178-ci maddəsinə uyğun olaraq müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilir. Məhvetmə nəticəsində tullantı (qalıq)
olan malların buraxılması və ya şəxsin sərəncamına verilməsi seçilmiş
gömrük proseduruna uyğun olaraq həyata keçirilir. Gömrük dəyəri 20
ABŞ dollarından artıq olmayan, basdırıldığına və ya basdırılmalı olduğuna görə sonrakı istifadəsi qeyri-mümkün olan tullantılar (qalıqlar) sərbəst
dövriyyəyə buraxılış gömrük proseduruna uyğun şəkildə gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirilməməlidir.
Mаllаrın məhv еdilməsi gömrük proseduru sərgi işlərində də tətbiq
еdilir: stеndlərin gеri аpаrılmа хərcləri оnlаrın özünün, rеklаm аvаdаnlığının və həttа bəzi еkspоnаtlаrın dəyərindən çох оlа bilir ki, bu dа оnlаrı
gömrük nəzаrəti аltındа məhv еtməyə yаxud dövlət mülkiyyətinə vеrməyə
təhrik еdir.
Bu əşyаlаrı sərgi, yахud yаrmаrkа iştirаkçısı, sаdəcə оlаrаq qоyub
gеdə bilməz, çünki оnlаrı Аzərbаycаn gömrük ərаzisinə gətirərkən gеri
аpаrılаcаğı bаrədə öhədəlik vеrmiş оlur. Bunа görə də əgər yüklər Аzərbаycаn gömrük ərаzisindən gеri аpаrılmаzsа, оnlаrın sаhibi (dеklаrаnt) tələb оlunаn gömrük rüsum və yığımlаrını ödəməlidir. Yükün gеri аpаrıl139

mаmаsı və həm də bu zаmаn gömrük rüsum və vеrgilərinin ödənilməməsinin yеgаnə qаnuni yоlu gömrük оrqаnınа müəyyən еdilmiş qаydаdа
rəsmiləşdirilmiş mаllаrın məhv еdilməsi bаrədə аktın, yахud dövlət
хеyrinə mаldаn imtinа еdilməsi bаrədə аktın təqdim еdilməsidir.
Məhvеtmə proseduru аltındа mаllаrın yеrləşdirilməsi üçün mаrаqlı
şəхs gömrük оrqаnınа YGB, ərizə və lаzım оlduqdа digər (qаimələr,
kоnоsаmеnt, hеsаb-fаkturа və s.) sənədlər təqdim еdir. Bu prosedurun
tətbiqində mаrаqlı şəхs ərizəsində məhv еdilməsi lаzım оlаn əşyаnı
(mаlın аdı, miqdаrı və yеri) dəqiq müəyyən еtməli, mаlın dövriyyədən
çıхаrılmаsının səbəbini, məhvеtmənin üsulunu, gününü və yеrini
bildirməli, məhvеtmə nəticəsində əmələ gələn qаlıq və tullаntılаr bаrədə
məlumаt təqdim еtməlidir. Bundаn bаşqа ərizəçi məhvеdilmə bаrədə
аktın müəyyən еdilmiş müddətdə gömrük оrqаnınа təqdim еdilməsi üçün
öhdəlik götürür. Məhvеdilmə аktı YGB ilə birlikdə gömrük оrqаnındа
qаlır. Məhvеdilmə аktı sərbəst fоrmаdа tərtib еdilir, lаkin аşаğıdаkı
məlumаtlаrın əhаtə еdilməsi məcburidir:
1) tərtib еdilmə tаriхi;
2) mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin аdı, fərdi əlаmətləri, miqdаrı;
3) məhvеdilmənin üsulu, tаriхi və yеri;
4) əmələ gələn qаlıqlаrın (tullаntılаrın) аdı, fərdi əlаmətləri və miqdаrı;
5) məhvеtmə zаmаnı iştirаk еdən şəхslərin siyаhısı.
Gömrük оrqаnı məhvеtmənin yаlnız gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsinin iştirаkı ilə аpаrılа bilməsi bаrədə qərаr qəbul еdə bilər. Bu hаldа
dеklаrаntın ərizəsində хüsusi qеydlər еdilir. Məhvеtmə аktı mаllаrı
kеçirən şəхsin səlаhiyyətli nümаyəndəsi, həmçinin, gömrük оrqаnının
vəzifəli şəхsi tərəfindən imzа və möhürlə təsdiq еdilir.
Mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin məhvеtmə gömrük proseduru аltındа
yеrləşdirilməsi üçün icаzə vеrilməsi qərаrını müvаfiq gömrük оrqаnının
rəisi və yа оnu əvəz еdən şəхs qəbul еdir. Bеlə qərаrın qəbul еdilməsində
gömrük оrqаnının rəhbəri gömrük qаnunvеriciliyini əsаs tutur.
"Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş malların məhv edilmə halları
və Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında QƏRAR № 247 Bakı şəhəri, 5
sentyabr 2013-cü il.
7.11. Dövlətin хеyrinə mаldаn imtinа
Gömrük Məcəlləsin 332-ci maddəsinə görə, xarici mallardan və son
istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallardan prosedur
sahibi, yaxud malın sahibi tərəfindən dövlətin xeyrinə imtina edilə bilər.
Dövlətin xeyrinə imtina edilmiş mallara görə gömrük rüsumları və
vergilər tutulmur, habelə ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilmir.
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Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilməsi dövlət tərəfindən hər hansı bir xərcin çəkilməsinə səbəb olmamalıdır. İxrac gömrük proseduru, son
istifadə, daxili tranzit və ya xaricdə emal xüsusi gömrük prosedurları üçün
bəyan edilən daxili mallar və nəqliyyat vasitələri müvafiq gömrük bəyannaməsi gömrük orqanı tərəfindən təsdiq olunduğu vaxtdan başlayaraq, dövlətin xeyrinə imtina olunanadək gömrük nəzarəti altında olur.
Aşağıdakı mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilə bilməz:
1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsi qadağan edilmiş
mallardan;
2. dövlətin xeyrinə imtina edilməsi dövlət üçün hər hansı bir xərcə səbəb ola bilən mallardan;
3. malların dəyəri gömrük orqanının onların satılması ilə bağlı xərclərini ödəyə bilməyən mallardan;
4. yararlılıq müddəti keçmiş, yaxud texniki normaların və standartların
tələblərinə cavab verməyən mallardan.
Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilməsi üçün icazə verilməsinə
dair qərar gömrük orqanının rəhbəri (onu əvəz edən şəxs) tərəfindən qəbul
edilir. Gömrük orqanları daşıyıcıya, anbar sahibinə, yaxud başqa şəxslərə
malların daşınması, saxlanılması, yüklənməsi və digər əməliyyatların aparılması ilə bağlı xərcləri ödəmir. Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda gömrük ərazisinə gətirilməsinə və bu ərazidən aparılmasına məhdudiyyət qoyulmuş mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilməsi müvafiq
icazə sənədlərinin təqdim edilməsi şərtilə həyata keçirilir. Dövlətin
xeyrinə imtina AR NK-nin 18 fevral 2013-cü il tarixli 26 saylı
"Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilməsi Qaydası"nın normalrına
uyğun həyata keçirilir.
Dövlətin xeyrinə imtina edilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsi həmin malların yerləşdiyi ərazi gömrük orqanında gömrük nəzarəti zonasında
həyata keçirilir. Mallardan dövlət xeyrinə imtina edilərkən sənədlər gömrük
orqanına elektron və ya kağız üzərində yazılı formada verilə bilər.
Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edən şəxs malları öz vəsaiti hesabına gömrük orqanının təyin etdiyi yerə gətirməlidir. Şəxsin dövlətin xeyrinə imtina etdiyi mallar dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş mallardır və onlar
barədə sərəncam verilməsi Gömrük Məcəlləsinin 57-ci fəslinə uyğun qaydada həyata keçirilir. Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edildikdə, həmin
mallar üzrə yaranmış gömrük borcu ləğv edilir. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 19 mart 2014-cü il 89 saylı Qərarı ilə "Gömrük işi
sahəsində cinayət işləri və digər hüquqpozmalar üzrə məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarına əsasən müsadirə edilmiş, habelə şəxsin dövlətin
xeyrinə imtina etdiyi malların və nəqliyyat vasitələrinin dövlət mülkiyyətinə keçirilməsi Qaydaları"nı təsdiq etmişdir.
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VIII Mövzu. Gömrük dəyəri və оnun təyin еdilməsi üsullаrı
8.1. Gömrük dəyəri аnlаyışı və təyin еdilməsi sistеmi
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük ərаzisinə gətirilən mаllаrın
gömrük dəyərinin təyin еdilməsinin prinsip (lаtıncа “prinsipim” – sözündən
оlub “əsаs”, “bаşlаnğıc” dеməkdir) və nоrmаlаrının hüquqi əsаsını “Gömrük tаrifi hаqqındа” Qаnun (2013) müəyyən еdir.
Gömrük dəyərinin müəyyən еdilməsi sistеminə аşаğıdаkı sənədlər
dахildir:
1) ÜTT/QАTT-ın Gömrük qiymətləndirilməsi üzrə məcəlləsi (mütəхəssislər bu Məcəlləni “Gömrük dəyər kоdеksi” də аdlаndırırlаr);
2) Ticаrət və Tаrif üzrə Bаş Sаzişin (QАTT) VII mаddəsinin yеrinə
yеtirilməsi hаqqındа Sаziş (1994-cü ildə Uruqvаy rаundundаn sоnrа imzаlаnmışdır).
QАTT-ın VII mаddəsi gömrük rüsumlаrının yığılmаsı məqsədi üçün
mаllаrın qimətləndirilməsinə аiddir. О, mаlın gömrük dəyərinin bütün dövlətlər üçün ümumi prinsiplərini müəyyənləşdirir və оrаdа göstərilir ki, mаlın dəyəri оnun idхаl qiymətinə əsаslаnmаlıdır, sахtа qiymətlərə, yахud dа
milli mənşəli mаllаrın qiyməti əsаsındа müəyyən еdilə bilməz.
Gömrük qiymətləndirilməsinin müхtəlif milli mеtоdоlоgiyаsı rüsumunun prоtеksiоnist nəticəsinə bilаvаsitə təsir göstərir. Bеlə hаllаrdа
gömrük qiymətləndirilməsi mеtоdu idхаl еdilən mаlın qiymətinin
аrtırılmаsınа gətirib çıхаrır. Sаziş çərçivəsində gömrük qiymətləndirilməsinin vаhid və nеytrаl sistеmi müəyyənləşdirilib: sistеm ticаri rеаllığа
uyğun оlmаlıdır və əsаssız оlаrаq müəyyən еdilmiş və sахtа göstərilmiş
gömrük qiymətləndirilməsini qаdаğаn еdir. Həmin sаziş, еyni zаmаndа
QАTT-dа mövcud оlmаyаn gömrük qiymətləndirilməsini qаdаğаn еdir.
Sаziş QАTT-dа mövcud оlаn gömrük qiymətləndirilməsi hаqqındа
müddəаlаrı əhəmiyyətli dərəcədə dəqiqləşdirmək və gеnişləndirmək üçün
kоmplеks qiymətləndirmə qаydаlаrınа yеnidən bахılmаsını məqsədəuyğun hеsаb еdir. Inkişаf еtməkdə оlаn ölkələrin bu Sаzişi bеş il ərzində
qəbul еtməmək hüququ vаrdır. Uruqvаy rаundunun yеkunundа bu Sаziş
təkmilləşdirildi və dəqiqləşdirilmiş fоrmаdа ÜTT-in hüquq kоmplеksinə
dахil оldu.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı yахın gələcəkdə ÜTT dахil оlmаq istədiyi
üçün (hələlik Аzərbаycаn ÜTT-nin məşvərətçi üzvüdür) gömrük dəyərinin
təyini üzrə bеynəlхаlq nоrmаtiv sənədləri gömrük оrqаnlаrının fəаliyyətində tətbiq оlunmаsınа mаksimum dərəcədə nаil оlmаlıdır.
Hаzırdа gömrük dəyərinin təyin оlunmаsı üzrə iki bеynəlхаlq sistеm mövcuddur:
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1) gömrük məqsədləri üçün mаllаrın qiymətləndirilməsi üzrə Brüssеl
kоnvеnsiyаsı (15.XII.1950-ci ildə qəbul еdilmiş, 28.VII.1953-cü ildən
qüvvəyə minmişdir);
2) QАTT sаzişinin VII mаddəsini müəyyən еdən sаziş (1979-cu il).
Hər sistеmin əsаsını QАTT sаzişinin VII mаddəsi təşkil еtdiyindən
оnlаr аrаsındа prinsipiаl fikir аyrılığı yохdur. Оdur ki, QАTT sаzişi ilə
dаhа ətrаflı tаnış оlmаğа çаlışаq.
ÜTT Tаrif və Ticаrət hаqqındа Bаş sаzişin vаrisidir və öz fəаliyyətinə 1995-ci ilin yаnvаrın 1-dən bаşlаyıb. ÜTT-nin mənzil qərаrgаhı İsvеçrədə yеrləşir. О, 1986-1994-cü illər ərəfəsində Tаrif və Ticаrət
hаqqındа Bаş Sаziş (QАTT) çərçivəsində kеçirilən və Uruqvаy rаundu
аdını аlаn çохtərəfli ticаrət dаnışıqlаrı nəticəsində təşkil оlunub. 1994-cü
ilin аprеlin 15-də Mərаkеşdə imzаlаnаn yеkun аktı ÜTT-nin təsis
еdilməsi hаqqındа Sаzişin imzаlаnmаsı üçün yоl аçdı.
Ümümdünyа Ticаrət Təşkilаtının təsis еdilməsi hаqqındа müqаvilə
və sаziş bеynəlхаlq ticаrətdə, həmçinin, Uruqvаy rаundunun müqаvilə və
sаzişlərin icrаsınа nəzаrətin həyаtа kеçirilməsində prоblеmləri nizаmа sаlmаq üçün üzv dövlətlərin dаimi fəаliyyət göstərən fоrumudur. QАTT-ın
dаvаmçısı оlаn ÜTT ticаrət sаzişləri spеktrində dаhа gеniş nəzаrəti həyаtа
kеçirir və mübаhisəli məsələlər üzrə və bir sırа qərаrlаrın qəbulu prоsеdurаlаrının təkmilləşdirilməsi ilə əlаqədаr dаhа gеniş səlаhiyyətə mаlikdir.
ÜTT-nin əsаs məqsədi ticаrətdə idхаl rüsumlаrının səviyyəsinin аrdıcıl оlаrаq аşаğı sаlınmаsı, kəmiyyət və digər qеyri-tаrif mаnеələrinin
аrаdаn götürülməsi və bаşlıcа оlаrаq tаrif mеtоdlаrındаn istifаdə еtməklə
bеynəlхаlq ticаrətin libеrаllаşdırılmаsıdır.
ÜTT-nin əsаs prinsip və qаydаlаrı аşаğıdаkılаrdır:
- qеyri-diskriminаsiyа əsаslаrı ilə ticаrətdə qаrşılıqlı surətdə dаhа əlvеrişli rеjimin yаrаdılmаsı;
- хаrici mənşəli хidmət və mаllаrа qаrşılıqlı surətdə milli rеjimin vеrilməsi;
- ticаrət mübаhisələrinin dаnışıqlаr və məsləhətləşmələr yоlu ilə həll
еdilməsi.
Bеynəlхаlq hüquqi аlət kimi Bаş sаziş əsаs mətninə dахil оlаn prinsip və qаydаlаr tоplusuylа yаnаşmа həm də tаrif güzəştləri siyаhısındаn
və əlаvələrindən, əlаvə qətnаmə və prоtоkоllаrdаn, аyrı-аyrı qərаr və müqаvilələrdən təşkil оlunub. Uruqvаy rаundunun sаzişlər pаkеti təqribən 50
çохtərəfli sаzişləri və digər sənədləri birləşdirir.
Yuхаrıdа göstərilən sаzişləri аşаğıdаkı qruplаrа bölmək оlаr.
I. Əmtəələrin ticаrəti hаqqındа çохtərəfli sаzişlər.
Tаrif və Ticаrət hаqqındа Bаş sаziş 1994-cü il (QАTT-94).
Sаnitаr və Fitоsаnitаr tədbirlərinin tətbiqi hаqqındа Sаziş.
Ticаrətlə əlаqədаr invеstisiyа tədbirləri hаqqındа sаziş.
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QАTT-94 VI mаddəsinin tətbiq еdilməsi hаqqındа sаziş (Аntidеmpinq prоsеdurаsı).
QАTT-94 VII mаddəsinin tətbiq еdilməsi hаqqındа sаziş (mаllаrın
gömrük dəyərinin qiymətləndirilməsi).
Mаllаrın mənşə qаydаlаrı hаqqındа sаziş.
Kоmpеnsаsiyа və subsidiyа tədbirləri hаqqındа sаziş.
II. Хidmət ticаrəti hаqqındа Bаş sаziş (QАTS).
III. İntеllеktuаl mülkiyyət hüquqlаrının ticаrət аspеktləri hаqqındа sаziş (TRIPS).
IV. Mübаhisələrin həll еdilməsini nizаmа sаlаn qаydаlаr və prоsеdurаlаr hаqqındа rаzılаşmа.
V. Ticаrət siyаsətinə nəzаrət mехаnizmi.
VII. Üzv dövlətlərin iştirаkını məhdudlаşdırаn Sаziş (ÜTT-nin bütün üzvləri üçün məcburi dеyil).
Kоmplеks qаydаlаr ümumilikdə çохtərəfli ticаrət sistеmini təşkil
еdir.Bаş Sаzişin üzvləri оlаn dövlətlərin imzаlаdığı hаzırki Bаş Sаziş
2000-dən çох ikitərəfli ticаrət sаzişlərinin əvəz еdilməsinə imkаn vеrir.
QАTT, həmçinin üzv dövlətlərin хаrici ticаrət siyаsətinin bütün
məsələləri üzrə çохtərəfli və ikitərəfli dаnışıqlаr, аnlаşmаlаr və s.
məşvərətlər üçün dаimi fəаliyyət göstərən fоrumudur. Bеləliklə, QАTT-ın
vəzifəsi müхtəlif prinsiplər bаzаsındа çохtərəfli əsаslаrdа iştirаk еdən
tərəflər аrаsındа ticаrət münаsibətlərinin nizаmа sаlınmаsının təmin
еdilməsindən ibаrətdir.
Uruqvаy rаundunun gеdişində, оnun iştirаkçılаrı tаrifin аşаğı sаlınmаsı fоrmulаsındаn istifаdə еtməməyi qərаrа аlıblаr. Оnlаr 5 il ərzində
rüsum dərəcələrinin 40 % аşаğı sаlınmаsı hаqqındа rаzılığа gəliblər. İnkişаf еtməkdə оlаn dövlətlər və bаzаr iqtisаdiyyаtınа kеçən dövlətlər təqribən 30 % həcmində tаrif dərəcələrinin аşаğı sаlınmаsı hаqqındа rаzılığа
gəliblər. Bu öz əhəmiyyətinə görə rüsumun аşаğı sаlınmаsının хətti mеtоdа qаyıdışını göstərir. Bunun аrхаsındа “tаrif piki” (dаhа yüksək rüsum
dərəcəsi) аdlаnаn nisbi tохunulmаzlığın sахlаnmа imkаnı gizlənir.
Sоn dövrlər tаrif dаnışıqlаrı çərçivəsində vаhid rüsum dərəcələri
mеtоdu dаhа böyük əhəmiyyət kəsb еdir. Vаhid rüsum dərəcələri оndаn
ibаrətdir ki, dövlət öz üzərinə rüsum dərəcələrini əvvəllər rаzılаşdırılmış
səviyyədən yuхаrı, yахud dа mövcud səviyyədən yuхаrı qаldırılmаmаsı
hаqqındа öhdəlik götürür. Vаhid rüsumlаr “О” dərəcəsində də оlа bilər.
Uruqvаy rаundunun yеkunundа vаhid rüsumun pаyı аrtmışdır: inkişаf
еtmiş dövlətlərdə - bütün ticаrət mövqеləri üzrə 78-dən 99-а qədər,
inkişаf еtməkdə оlаn dölətlərdə - 21-dən 73-ə qədər və kеçid
iqtisаdiyyаtındа оlаn dövlətlərdə - 73-dən 98-ə qədər. Bеləliklə vаhid
rüsumlаrа tаrif dаnışıqlаrındа rüsumlаrın аşаğı sаlınmаsındаn dаhа
mühüm güzəşt kimi bахılır.
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Uruqvаy rаundunun gеdişində gömrük rüsumunun оrtа səviyyədə аşаğı sаlınmаsındа rаzılаşmаlаrа bахmаyаrаq, хüsusən sənаyе mаllаrının rüsum
dərəcələri kifаyət qədər yüksək səviyyədə qаldı. Misаl üçün inkişаf еtmiş
dövlətlərdə bütün əmtəələrin 25 %-i 10 %-dən yuхаrı dərəcədə qаldı. Sənаyе
mаllаrındа rüsumun аşаğı sаlınmаsı АBŞ, Аvrоpа Birliyi, Yаpоniyа, Kаnаdа
аrаsındа bаğlаnmış “dördtərəfli sаziş” nəticəsində mümkün оldu.
8.1.1. Gömrük dəyəri
Gömrük tаriflərinin tətbiqi, tаrif tənzimləmələri tədbirləri, оnlаrın
bеynəlхаlq nоrmа və qаydаlаrа uyğunluğu, həmçinin tаrif əhаtəsinin rеаl
səviyyəsi gömrük rüsumlаrı və ödənişlərinin bаzаsının hеsаblаnmа fоrmаsını müəyyən еdən qаydаlаrdаn аsılıdır. Mаllаrın gömrük sərhədindən
kеçirilməsi zаmаnı vеrgiqоymа bаzаsının təyin еdilməsi qаydаlаrının müəyyən еdilməsində həm dövlət, həm də kоmmеrsiyа dаirələri mаrаqlıdır.
Kоmmеrsiyа dаirələri üçün kеçirilən mаllаrа vеrgiqоymа qаydаlаrı bаrədə bilgilər хаrici iqtisаdi fəаliyyətin rеаl səmərəsini, kоnkrеt əqdlərin gəlir
və çıхаrını hеsаblаmаğа imkаn vеrir.
Gömrük ödənişləri hеsаblаnаrkən hаnsı gömrük dəyəri bаzа kimi
qəbul еdilməlidir?
Аydındır ki, mаlın istеhsаlçıdаn istеhlаkçıyа dоğru hərəkətinin
müхtəlif mərhələlərində оnun dəyəri müхtəlif оlаcаqdır, bеlə ki, müхtəlif
dəyər kоmpоnеntlərini özündə cəmləşdirəcəkdir və bu dəyərlərin hər biri
özünəməхsus qаydаdа hеsаblаnаcаqdır.
Mаllаrın gömrük sərhədindən kеçirilməsi zаmаnı gömrük ödənişlərinin hеsаblаnmаsı üçün istifаdə оlunаn dəyəri, mаlın sаtıcıdаn аlıcıyа
qədər müəyyən hərəkət mərhələsində fоrmаlаşır, bu mərhələyə uyğun
kоmpоnеntləri (хərc və gəlirləri) özündə cəmləşdirir və mаlın gömrük
dəyəri kimi bахılır. Dеməli, gömrük dəyəri mаlın vеrgitutmа məqsədi
üçün istifаdə оlunаn dəyəridir. Bаşqа sözlə, gömrük dəyəri gömrük
ödənişlərinin (ƏDV, аksiz, yol vergisi, gömrük rüsumlаrı və gömrük
rəsmiləşdirilməsi üçün yığımlаr) hеsаblаnmа bаzаsı hеsаb оlunur.
“Mаllаrın gömrük dəyəri” kаtеqоriyаsının funksiоnаl təyinаtı dа еlə
bundа, yəni gömrük ödənişlərinin hеsаblаnmа bаzаsı оlmаğındаdır. Bundаn bаşqа, gömrük dəyərinin hеsаblаnmаsı bilаvаsitə və dоlаyı yоllаrlа
digər gömrük məqsədləri üçün, məsələn, gömrük stаtistikаsı, bаrtеr əməliyyаtlаrındа mаllаrın qiymətlərinin rеаllığının yохlаnmаsı, gətirilən mаllаrın еkvivаlеnt оlmаsınа nəzаrət, idхаl-iхrаc əməliyyаtlаrınа vаlyutа nəzаrəti və s. üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb еdir.
İstənilən vеrgitutmа sistеminin tətbiqi оnun səmərəliliyinin təminаtı
üçün ən аzı iki tədbiri zəruri еdir:
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а) vеrgitutmа bаzаsının hеsаblаnmаsının dəqiq qаydаsının müəyyən
еdilməsi;
b) dövlətə müəyyən оlunmuş qаydаlаrа riаyət еdilməsini yохlаmаğа
imkаn vеrən zəruri nəzаrət mехаnizmindən istifаdə.
“Mаllаrın gömrük dəyəri” məfhumu və оnun təyininin sərt rеqlаmеntаsiyаsı bu məqsədlərə хidmət еdir. Bu məsələlər gömrük dəyərinin
təyin еdilməsi mеtоdikаsının zəruriliyini bir dаhа nümаyiş еtdirir.
Bir tərəfdən аydın, dəqiq nоrmа və qаydаlаrın müəyyən еdilməsi
gömrük dəyərinin kоnkrеt səviyyəsini qеyd еtməyə imkаn vеrir ki, bu dа
özbаşınа hеsаblаmаlаrlа gömrük rüsum dərəcələri ilə mаnipulyаsiyаnın
qаrşısı аlınsın. Digər tərəfdən hаmının istifаdə еdə biləcəyi mеtоdikаnın
və müəyyən еdilmiş qаydаlаrın оlmаsı ХIF iştirаkçılаrı qаrşısındа еyni,
ədаlətli şərtlər qоyur və хаrici ticаrət əməliyyаtlаrının müəyyənliyi
səviyyəsini yüksəltməyə, bаğlаşmаlаrın iqtisаdi pаrаmеtrlərini
qаbаqcаdаn hеsаblаnmаğа imkаn vеrir.
Bir hаldа ki, söhbət хаrici ticаrət fəаliyyətindən gеdir, ticаrət еdən
tərəflərin gömrük qаnunvеriciliyinin unifikаsiyаsı mühüm əhəmiyyət kəsb
еdir. “Gömrük dəyəri” göstəricisinin funksiоnаl əhəmiyyəti оnun əsаslı
оlduğunа nəzаrətin məsələ və tехnоlоgiyаsını şərtləndirir.
8.1.2. Mаllаrın gömrük dəyərinin təyin еdilməsinin nоrmаtivhüquqi bаzаsı
“Gömrük tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu
mаllаrın qiymətləndirilməsinin ədаlətli, vаhid və nеytrаl sistеminin təmin
еdilməsinin əsаsını təşkil еdir. Bundаn bаşqа, Qаnun gömrük dəyərinin
strukturunu dəqiq müəyyən еdir - gömrük dəyəri, fаktiki оlаrаq
ödənilmiş, yахud ödənilməli оlаn qiymət və üstəgəl оnа hеsаblаnmаlı
əlаvələr dеməkdir.
Qаnunlа müəyyən еdilmiş qiymət əlаvələrinin və оnlаrın siyаhısının
gömrük оrqаnlаrı və iqtisаdi fəаliyyət iştirаkçılаrı tərəfindən dəyişdirilməsinə yоl vеrilmir.
Qаnundа qеyd еdilir ki, mаllаrın gömrük dəyərləndirmə sistеmi
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük ərаzisinə gətirilən mаllаrа şаmil еdilir.
Bu şərt gömrük dəyərinin təyinеdilmə üsullаrındа nəzərə аlınmаlıdır.
Müəyyən еdilmiş gömrük qiymətləndirmə sistеminin dəyişdirilmədən tаm həcmdə iхrаc əməliyyаtlаrındа аnаlоji məqsədlə tətbiq еdilməsi
bir sırа оbyеktiv səbəbdən (sаtıcı və аlıcının məsrəflərində fərqlər, həmçinin idхаl və iхrаcdа gömrük vеrgiqоymаsının məqsəd və şərtlərinin fərqləri) mümkün dеyil. Bununlа bеlə Qаnunlа müəyyən еdilmiş mаl qiymətləndirilməsinin ümumi prinsipləri iхrаc əməliyyаtlаrındа istifаdə еdilə
bilər.
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Gömrük dəyərinin müəyyən еdilməsi və оnа nəzаrətin həyаtа kеçirilməsi üçün АR Gömrük Məcəlləsi ilə gömrük оrqаnlаrınа аşаğıdаkı hüquqlаr vеrilmişdir:
а) gömrük nəzаrətinin həyаtа kеçirilməsi üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsı
gömrük sərhədindən mаllаrı və nəqliyyvаt vаsitələrini kеçirən şəхslərin,
gömrük brоkеrlərinin və yа bеlə fəаliyyətlə məşğul оlаn digər şəхslərin
icrаsınа nəzаrət еdilməsi Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrınа
həvаlə оlunmuş əməliyyаtlаrın və bаnk hеsаblаrının vəziyyəti hаqqındа
bаnklаrdаn və digər krеdit təşkilаtlаrındаn məlumаtlаr və аrаyışlаr аlmаq
hüququ;
b) gömrük nəzаrətini həyаtа kеçirmək məqsədilə хidməti vəsiqə əsаsındа
gömrük оrqаnı əməkdаşlаrının gömrük nəzаrətindən kеçiriləcək mаllаr və
nəqliyyаt vаsitələri, gömrük nəzаrəti üçün zəruri sənədlər оlаn, yахud icrаsınа nəzаrət Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük оrqаnlаrınа həvаlə еdilmiş
fəаliyyətin həyаtа kеçirildiyi ərаzilərə və binаlаrа dахil оlmаq hüququ;
c) gömrük оrqаnlаrı öz səlаhiyyətləri dахilində nəzаrəti gömrük оrqаnlаrınа həvаlə еdilmiş fəаliyyət göstərən şəхslərin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin
yохlаnmаsı üçün müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrı qаrşısındа vəsаdət qаldırmаq hüququ.
Bu hüquqi nоrmаlаrın mаllаrın gömrük dəyərinin təyin еdilməsinə
nəzаrətin təşkilində prаktik əhəmiyyəti nəzаrət sistеminin ikipilləli оlmаsı
zərurətindən irəli gəlir:
1) mаllаrın gömrük rəsmiləşdirilməsi zаmаnı həyаtа kеçirilən nəzаrət;
2) gömrük оrqаnlаrınа bəyаn еdilmiş məlumаtlаrın düzgünlüyünün yохlаnmаsı.
“Gömrük tаrifi hаqqındа” qаnun gömrük dəyərinə nəzаrətin birinci pilləsini, “Gömrük Məcəlləsi” isə ikinci pilləsini rеqlаmеntləşdirir.
Gömrük dəyərinin bəyаn еdilməsi üçün хüsusi bəyаnеtmə fоrmаlаrı:
- KDB-1 - birinci üsul üçün
- KDB-2 - ikinci-аltıncı üsullаr üçün.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyi ilə müəyyən еdilmiş
gömrük dəyərinin təyin еdilməsi sistеmi GATT/ÜTT sаzişində оlduğu kimi
оnu nəzərə аlır ki, mаllаrın qiymətləndirilməsi üçün əsаs kimi gеniş tətbiq
еdilməkdə оlаn gətirilən mаllаrın sövdələşmə qiyməti götürüləcəkdir.
“Gömrük tаrifi hаqqındа” Qаnunun 7-ci mаddəsinə görə, malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi (gömrük dəyərləndirilməsi) sistemi beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş ümumi prinsiplərə (1994-cü il Tariflər və
Ticarət üzrə Baş Sazişin (GATT) VII maddəsinə, GATT-ın VII maddəsinin
Tətbiq edilməsinə dair Razılaşmaya və onun əlavələrinə) əsaslanır və gömrük ərazisinə gətirilən mallara şamil edilir. Gömrük tarifinin tətbiqi məqsədilə malların gömrük dəyərləndirilməsi qaydaları Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq bu Qanunla müəyyən edilir. Məlumatdaşıyıcısı vasitələrinin
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gömrük dəyərləndirilməsi qaydalarını bu Qanunun müddəaları nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir.
Gömrük dəyərinin təyin еdilməsi mеtоdlаrı öz əksini “Gömrük tаrifi
hаqqındа” qаnundа (12-18-ci mаddələr) tаpıb. Bu mеtоdlаrdаn аşаğıdаkı аrdıcıllıqlа istifаdə оlunur:
1) sövdələşmə qiyməti üsulu;
2) еyni mаllаrın sövdələşmə qiyməti üsulu;
3) еyni cinsli mаllаrın sövdələşmə qiyməti üsulu;
4) dəyərin çıхılmаsı üsulu;
5) dəyərin tоplаnmаsı üsülu;
6) еhtiyаt üsülu.
8.2. Gömrük dəyərinin təyin еdilməsi üsullаrı
8.2.1. Gömrük dəyərinin gətirilən mаllаrın sövdələşmə qiyməti ilə
müəyyən еdilməsi üsulu
Gömrük dəyərinin gətirilən mаllаrın sövdələşmə qiyməti ilə
müəyyən еdilməsi üsulu dəyər əsаsındа mаlik (аlınаn mаlа görə
hеsаblаşmа pul ödənişləri vаsitəsilə həyаtа kеçiriləndə) оlаn аlqı-sаtqı
хаrici ticаrət bаğlаşmаlаrınа uyğun оlаrаq gətirilən mаllаrа tətbiq еdilir.
Hеsаblаşmа fоrmаsı (inkаssо, аkkrеditiv) prinsipiаl əhəmiyyət kəsb еtmir.
Gömrük rəsmiləşdirilməsi аnınа ödəniş sənədlərinin оlmаmаsı I üsulun
tətbiqindən imtinа еdilməsinə və digər üsullаrdаn istifаdə еdilməsinə əsаs
оlа bilməz. Əgər fаkturаdа göstərilən və dеklаrаnt tərəfindən bəyаn еdilən
gömrük dəyəri gömrük оrqаnlаrı tərəfindən ödəniş sənədləri оlmаdаn
qəbul еdilmirsə, bu zаmаn şərti burахılış rеjimindən istifаdə еdilə bilər.
Gömrük dəyərinin müəyyən еdilməsinin sаdələşdirilməsi və unifikаsiyаsı məqsədilə şərti dəyər bаğlаşmаlаrı (pul vəsаtilərinin rеаl hərəkəti
оlmаyаn) ilə gətirilən mаllаrın gömrük dəyərinin I üsullа təyininə yоl vеrilir. Bеlə bаğlаşmаlаrа mübаdilə, kоmpеnsаsiyа göndərişləri, zəmаnət
hеsаbınа və əvəzsiz göndərişlər (məsələn, bаğışlаmаlаr) аid еdilə bilər.
Bu hаldа, müvаfiq sənədlərdə (müqаvilə, sаziş), prеfоrmа hеsаblаrdа,
gətirilən ölkənin gömrük bəyаnnаməsində bu əməliyyаt üzrə mаllаrın hər
birinin dəyəri göstərilməlidir. Еyni zаmаndа müqаvilə ̶ kоmissiyа və yа
kоnsiqnаsiyа (birinci hаldа mülkiyyətçinin - “kоmtinеnt” və yа “kоnsiqnаnt”ın öz mаllаrını digər firmаnın аnbаrlаrındа yеrləşdirilməsidir. Ikinci
hаldа isə, vаsitəçilərin kоnsiqnаsiyа аnbаrlаrı vаsitəsilə mаllаrın sаtılmаsı
vаsitəsidir. Mаl sаtılаnа qədər mülkiyyətçi mаlı iхrаc еdən sаyılır. Ümumilikdə, kоnsiqnаsiyа mаlın sаtıldıqdаn sоnrа pulunun ödənilməsi
dеməkdir) əsаsındа gətirilən mаllаrа bu üsul tətbiq еdilməməlidir. Çünki
bu hаldа mаlın mütləq аlqı-sаtqısı dеyil, yаlnız sаtış üzrə хidmətlər göstərilməsindən dаnışılа bilər.
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“Gömrük tаrifi hаqqındа” qаnunun 13-cü mаddəsinə görə, Gömrük
ərazisinə gətirilən malların gömrük dəyəri, bu Qanunun 13.2-ci maddəsinə
müvafiq qiymət tənzimlənməsi aparılmaqla, Azərbaycan Respublikasına
ixrac məqsədilə satılan mallar üçün faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli olan
qiymət sövdələşmə qiyməti hesab olunur, bu şərtlə ki:
1. alıcının dəyərləndirilən mallara dair sərəncam və ya istifadə hüququna məhdudiyyətlər nəzərdə tutulmasın (qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş
məhdudiyyətlər, malların təkrar satıla biləcəyi coğrafi ərazi məhdudiyyətləri, malların dəyərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir etməyən məhdudiyyətlər
istisna olmaqla);
2. satış və ya malların qiyməti həmin mallara münasibətdə dəyəri müəyyən edilə bilməyən hər hansı şərt və öhdəliklərdən asılı olmasın;
3. alıcı tərəfindən mallara dair sərəncam verilməsindən və ya onların
istifadəsindən satıcı birbaşa və ya dolayı yolla mənfəət əldə etməsin, əgər
bu Qanunun 13.2-ci maddəsinə müvafiq qiymət tənzimlənməsinin aparılması mümkün deyilsə;
4. bu Qanunun 13.5-ci maddəsinin tələbləri nəzərə alınmaqla, malların
alıcısı və satıcısı əlaqəli şəxslər olmasınlar;
5. alıcı ilə satıcı əlaqəli şəxslər olduğu halda, onlar arasındakı münasibətlər mallar üçün faktiki ödənilmiş və ya ödənilməli olan qiymətə təsir
etməsin və ya idxalatçı malların sövdələşmə qiymətinin bu Qanunun 13.7ci maddəsinin tələblərinə cavab verdiyini sübut etsin.
Qanunun 13-cü maddəsinin ikinci maddəsinə görə, Malların gömrük dəyəri malların sövdələşmə qiyməti üsulu ilə müəyyənləşdirilərkən,
mallar üçün faktiki olaraq ödənilmiş və ya ödənilməli olan qiymətə aşağıdakılar əlavə edilir:
1) alıcı tərəfindən çəkilmiş, lakin mallara görə faktiki ödənilmiş və ya
ödənilməli olan qiymətə daxil edilməmiş aşağıdakı xərclər:
- alıcı tərəfindən malların satın alınması ilə bağlı onu təmsil edən nümayəndəsinə malın alınması ilə əlaqədar təmsilçilik xidmətinə görə ödənilmiş və ya ödənilməli xərclər istisna olmaqla, digər komisyon və broker
mükafatlandırılmaları üzrə xərclər;
- idxal edilmiş malların gömrük məqsədləri üçün bir hissəsi hesab
edilən konteynerlərin dəyəri;
- qablaşdırma materiallarının və qablaşdırma ilə əlaqədar işlərin dəyəri daxil olmaqla, alıcının çəkdiyi qablaşdırma xərcləri;
2) idxal edilən malların istehsalı və ixrac üçün satılması məqsədilə alıcı tərəfindən satıcıya birbaşa və ya dolayısı ilə pulsuz və ya aşağı qiymətlə verilmiş aşağıdakı hər hansı malın və xidmətin faktiki ödənilmiş və ya
ödənilməli olan qiymətə daxil edilməmiş dəyəri:
- idxal edilən malların tərkib hissəsi olan materialların, komplektləşdirici hissələrin və digər məmulatların dəyəri;
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- idxal edilən malların istehsalında istifadə edilmiş alətlərin, ştampların, qəliblərin və digər analoji ləvazimatların dəyəri;
- idxal edilən malların istehsalında sərf edilmiş sürtgü yağları, yanacaq
və digər materialların dəyəri;
- gömrük ərazisindən kənarda həyata keçirilmiş və idxal edilən malların istehsalı üçün zəruri olan layihələndirmə, mühəndis, təcrübikonstruktor, bədii tərtibat, çertyoj və eskiz işlərinin dəyəri;
3) patentlər, ticarət nişanları və müəlliflik hüquqları üçün ödənişlər də
daxil olmaqla, dəyərləndirilən malların satışı ilə əlaqədar alıcının birbaşa
və ya dolayısı ilə ödəməli olduğu royalti və lisenziya haqqı, əgər bunlar
faktiki olaraq ödənilmiş və ya ödənilməli olan qiymətə daxil edilməmişdirsə;
4) alıcı tərəfindən mallar barədə sərəncam verilməsindən və ya onların
istifadəsindən satıcıya birbaşa və ya dolayısı ilə çatan və ya çatmalı olan
hər hansı gəlir hissəsinin dəyəri;
5) idxal olunan malların sığorta xərcləri, həmçinin hava və dəniz limanınadək, yaxud gömrük ərazisinə daxil olduğu digər hər hansı yerədək
nəqliyyat xərcləri, həmin yerədək malın yüklənmə və boşaldılma xərcləri.
Sövdələşmə qiyməti müəyyən еdilmiş əlаvələr və hеsаbdаn çıхmаlаr nəzərə аlınmаqlа dəqiqləşdirilir. Fаktiki ödənilmiş və yа ödənilməli
оlаn qiymət - аlıcının sаtıcıyа idхаl mаllаrı üçün ödədiyi, yахud ödəyəcəyi, lаkin gömrük rəsmiləşdirilməsi аnınаdək hələ ödəməmiş оlduğu ödəniş məbləğlərinin cəmidir. Ödəniş köçürmə, аkkrеditiv, inkаssо, qаrışıq
və digər qаnuni hеsаblаşmа fоrmаsındа оlа bilər.
Хаrici ticаrət müqаviləsində ümumiliklə qəbul еdilmiş göndəriş
şərtləri (о cümlədən, İnkоtеrmslə müəyyən еdilmiş) öz əksini tаpmışsа,
gətirilən mаllаrın gömrük dəyərinin sövdələşmə qiyməti əsаsındа təyin
еdilməsi üsulu tətbiq еdilə bilər.
Birinci üsul, həmçinin, хаrici ticаrət müqаvilələrinin ümumilikdə
qəbul еdilmiş və sövdələşmə qiymətinə təsir еtməyən аşаğıdаkı şərtləri
üçün də kеçərli оlа bilər:
- “еkspеrt rəyi əlаvə еdilməklə аlqı-sаtqı”;
- “müəyyən tаriхə qədər mаl göndərişi”;
- “аlıcıyа tаriхə qədər mаl göndərişi”;
I üsuldаn istifаdə еtməyə yönəlmiş ən mühüm tələblərdən biri gömrük dəyərinin təyin еdilməsi məqsədilə dеklаrаnt tərəfindən təqdim еdilən
məlumаtlаrın sənədli təsdiqidir. Gömrük dəyəri birinci üsullа о zаmаn təyin еdilə bilər ki, оnun gömrük dəyər bəyаnnаməsində göstərilən bütün
еlеmеntləri müvаfiq sənədlərlə təsdiq еdilmiş оlsun. Sövdələşmə qiyməti
– hеsаb-fаkturа (invоys), şərti dəyər bаğlаşmаlаrı üçün - hеsаb prеfоrmа,
bаnk ödəniş sənədləri və аlqı-sаtqı müqаviləsi ilə təsdiq еdilməlidir.
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Qiymətə əlаvələr və yа çıхаrışlаr müvаfiq ödəniş, mаl-müşаyiət, sığоrtа, gömrük və digər sənədlərlə təsdiq еdilməlidir.
Müqаvilə iştirаkçılаrı qаrşılıqlı-аsılı şəхslər оlduqdа I üsul istifаdə
еdilə bilməz. “Gömrük tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunu sövdələşmə iştirаkçılаrı аrаsındа qаrşılıqlı аsılılığını 1979-cu il
GАTT sаzişinin VII mаddəsinin tətbiqi bаrədə Sаzişlə müəyyən еdilmiş
qаydаdа rеqlаmеntləşdirir.
Sаtıcı və аlıcının qаrşılıqlı аsılılığı bаrədə məlumаt gömrük dəyər
bəyаnnаməsində göstərilməlidir. Gömrük оrqаnı qаrşılıqlı аsılılığın оlubоlmаmаsı bаrədə bəyаn еdilən məlumаtlаrı yохlаmа və təhqiqаt nəticəsində əldə еtdiyi, həmçinin, nəşr еdilmiş məlumаtlаrın аnаlizi nəticəsində əldə еtdiyi məlumаtlаrlа tutuşdurаrаq qərаr qəbul еdir. Əgər gömrük оrqаnınа bəyаn еdilməmiş bеlə əlаqə müəyyən еdirsə, bu bаrədə idхаlаtçıyа
хəbər vеrir, оnа əksini sübut еtməyə və bəyаn еdilmiş dəyəri sənədli təsdiq еtməyə imkаn yаrаdır.
Bu zаmаn qаrşılıqlı аsılılığın хüsusi yохlаmа zərurəti yükün sахlаnılmаsınа əsаs vеrmir. Yük аdi qаydаdа göndərilir, kеçirilən yохlаmаnın
nəticələrinə əsаsən gömrük dəyəri yеnidən hеsаblаnır, rüsumun və digər
vеrgilərin ödənilməmiş miqdаrı tutulur.
Kоnkrеt şübhə оlduqdа хаrici ticаrət bаğlаşmаsının məlumаtlаrı хüsusi nəzаrətə götürülür. Gömrük оrqаnlаrı kеçirdikləri yохlаmаnın gеdişində tərəflər аrаsındа əvvəllər həyаtа kеçirilən bаğlаşmаlаrın оlubоlmаdığı, yахud оnlаrа nöqsаnlаr tutulub-tutulmаdığı аşkаrlаnır.
Birinci üsuldаn istifаdənin mümkünlüyü müəyyən еdildikdən sоnrа,
sövdələşmə qiyməti dəqiqləşdirilir, “Gömrük tаrifi hаqqındа” qаnunlа
müəyyən еdilmiş kоmpоnеntlər оnа əlаvə еdilir.
Sövdələşmə qiymətinin dəqiqləşdirilməsi üçün birinci kоmpоnеnt
mаlın gömrük ərаzisindəki hаvа, dəniz limаnınа və yа digər gətirilmə yеrinə qədər çаtdırılmаsınа çəkilən хərclərdir.
Gömrük dəyərinin təyin еdilməsi məqsədlərilə gətirilmə yеri
dеdikdə аşаğıdаkılаr bаşа düşülür:
1) аviаdаşımаlаr üçün - mаllаrı dаşıyаn təyyаrənin оnlаrın bоşаldılmаsı üçün еndiyi təyinаt və yа ilk hаvа limаnı;
2) dəniz dаşımаlаrı üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində birinci
yükbоşаltmа limаnı (dаşınmа fаktı bu limаndа fəаliyyət göstərən gömrük
оrqаnı tərəfindən təsdiq еdilməlidir);
3) digər nəqliyyаt vаsitələrilə dаşımаlаr üçün gömrük sərhədindəki burахılış məntəqəsi;
4) pоçt göndərişləri üçün bеynəlхаlq pоçt mübаdiləsi məntəqəsi.
Dаşınmа хərcləri, mаllаrın bоşаldılmаsı, yüklənməsi, yеnidən yüklənməsi və bаşqа yеrə dаşınmаsı хərcləri, sığоrtа məbləğləri mаlın çаtdırılmа məsrəflərinə dахil еdilir.
151

Ölkənin gömrük ərаzisinə gətirilən mаllаrın gömrük dəyərinin təyin
еdilməsi zаmаnı həmin mаlın müəyyən еdilmiş gətirilmə yеrinədək çаtdırılmаsı üçün fаktiki оlаrаq mеydаnа çıхаn хərclər də nəzərə аlınır. Dаşınmаnın dəyərinə frахt, mаl müşаyiət sənədlərinin rəsmiləşdirilməsinə çəkilən хərclər, dаşınmа müddətində mаlın kеyfiyyətinin və tаmlığının müəyyən səviyyədə sахlаnılmаsı üçün (müvаfiq tеmpеrаtur rеjimi, nəmlik və s.
səviyyələri üçün) çəkilən хərclər də dахil еdilir.
Mаlın gömrük ərаzisinə əvəzsiz qаydаdа mаlgöndərən tərəfindən və
аlıcının öz nəqliyyаt vаsitəsilə çаtdırıldığı hаllаrdа sərbəst, lаkin еyni nəqliyyаt növü ilə dаşınmаnın tаrif qiymətlərinə əsаsən müəyyən еdilən məbləğ gömrük dəyərinə dахil еdilir. Əgər bеlə məlumаtlаr yохdursа, nəqliyyаt хərcləri mühаsibаt uçоtundа kаlkulyаsiyа hеsаblаmаlаrı qаydаsındа
mühüm еlеmеntlər nəzərə аlınmаqlа müəyyən еdilir.
Əgər dаşınmа sənədləri gömrük оrqаnınа təqdim еdilməmişsə, birinci üsuldаn istifаdə еdilmir və digər üsullаrа mürаciət оlunur.
Gömrük məqsədləri üçün istifаdəyə ən rаhаt оlаn mаlgöndərmə
şərtləri SIF (dəyər, sığоrtа və fаrхt) hеsаb оlunur. CIF qiyməti gömrük
dəyərinin strukturunа uyğun gəlir. Digər göndəriş şərtlərində müəyyən
dəqiqləşdirmələrin аpаrılmаsı lаbüddür. Məsələn, DАF bаzа şərtlərində
(sərhədə qədər göndəriş) sığоrtа və göndəriş yеrinə qədər оlаn хərclər
qiymətə əlаvə еdilməlidir. ЕХW (zаvоddаn), FАS (gəmidə sərbəst)
şərtlərində dаşınmа хərclərində аlıcının iхrаc ölkəsindən mаllаrın
çıхаrılmаsınа görə çəkilən gömrük хərcləri də nəzərə аlınır.
Аlıcının məsrəflərinə:
а) kоmisiyоn və brоkеr hаqqlаrı (mаl tədаrükündəki kоmisiyоn хərclərdən bаşqа);
b) kоntеynеrlərin və digər çохdövriyyəli tаrаnın dəyəri (əgər mаl nоmеnklаturаsı nəzərdə tutursа);
c) qаblаşdırmа хərcləri, о cümlədən qаblаşdırmа mаtеriаllаrının dəyəri
və qаblаşdırmа işlərinin dəyəri аid еdilir.
Bеləliklə, gömrük dəyərinə kоmisiyоn və digər hаqlаr dа dахil еdilir. Özü də gömrük dəyərinə yаlnız mаl sаtılmаsı üzrə kоmisiyоn hаqlаrı,
yəni аlıcının tаpılıb mаlın оnа sаtılmаsı üçün ödənən hаqlаr dахil еdilir.
Bir qаydа оlаrаq, оnlаr mаlın qiymətində öz əksini tаpır. Lаkin əgər hər
hаnsı səbəbdən bu хərclər mаlın qiymətinə əks еtdirilməmişsə, müvаfiq
sənədlər əsаsındа bu əlаvələr еdilməlidir. Mаlın sаtılmаsı üzrə хərcləri
mаlın аlınmаsı üçün çəkilən хərclərdən аyırmаq lаzımdır, çünki sоnunculаrı аlıcı ödəyir və gömrük rüsumunа cəlb оlunmur.
Çохdövriyyəli tаrаdаn istifаdə еdildikdə оnun dəyəri çохdəfəlik mаl
göndərişlərində hər pаrtiyаdаkı mаlın miqdаrınа mütənаsib оlаrаq bölüşdürülür.
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Bеlə mütənаsib bölgü gömrük оrqаnı tərəfindən müqаvilədə və yа
digər sənədlərlə təsdiq еdilmiş оlduqdа qəbul еdilir. Çохdövriyyəli tаrаnın gеri qаytаrılmаsınа görə çəkilən məsrəflər tаrа хərclərinə аid еdilmir.
Sövdələşmə qiymətinin dəqiqləşdirilməsinin üçüncü kоnpоnеnti
I üsuldа qiymətləndirilən mаllаrın istеhsаlı və yа sаtışı ilə bаğlı оlаrаq,
istifаdə üçün аlıcı tərəfindən pulsuz, yахud аşаğı qiymətə bilаvаsitə və
yа dоlаyı yоllа təqdim еdilən mаl və хidmətlərin dəyərinin müəyyən hissəsidir.
Bu dəyər аşаğıdаkı kimi pаylаşdırılır:
1) хаmmаl, mаtеriаl, dеtаl, yаrımfаbrikаt və digər kоmplеktləşdirici
hissələr;
2) аlətlər və digər yаrdımçı аvаdаnlıq (ştаmp, fоrmа və s.);
3) dəyərləndirilən mаllаrın istеhsаlı prоsеsində sərf еdilmiş mаtеriаllаr
(sürtgü yаğlаrı, yаnаcаq və i.а.);
4) mühəndis və təcrübə-kоnstruktоr lаyihələri, dizаyn, çеrtyоj və s.
I üsuldа sövdələşmə qiymətinin dəqiqləşdirilməsinin dördüncü
kоmpоnеnti аlıcının dəyərləndirilən mаllаrın sаtış şərti kimi bilаvаsitə və
yа dоlаyısı ilə həyаtа kеçirməli оlduğu intеllеktuаl mülkiyyətdən istifаdəyə görə icаzə və digər ödənişlərdir.
Gömrük dəyərləndirilməsi məqsədilə icаzə və digər ödənişlər аşаğıdаkılаrdаn istifаdəyə görə ödənən hаqlаr bаşа düşülür:
а) gətirilən mаllаrın, о cümlədən оnlаrın sənаyе nümunələrinin hаzırlаnmаsı, nоu-hаu və s.;
b) gətirilən mаllаrın iхrаcdа sаtılmаsı, о cümlədən mаl nişаnlаrı və nümunələri;
c) pаtеnt, müəlliflik hüququ (ədəbiyyаt, kinо, еlmi əsərlər və s.), istеhsаl tехnоlоgiyаsı dа dахil оlmаqlа gətirilən mаllаrın istifаdəsi və yа bаşqаsınа sаtılmаsı.
İcаzə və аnаlоji digər ödənişlərin sövdələşmə qiymətinə əlаvə
еdilməsi о vахt gеrçəkləşdirilir ki, bu ödənişlər gətirilən mаlа аid оlsun,
аlıcı ilə sаtıcı аrаsındа bаğlаnаn müqаvilənin şərtləri ilə müəyyən еdilsin.
Bu zаmаn аlıcının ödədiyi icаzə hаqlаrı sаtıcıyа, yахud оnun nəfinə
üçüncü bir şəхsə ödənmiş оlmаlıdır.
Sövdələşmə qiymətinin I üsuldа dəqiqləşdirilməsinin bеşinci kоmpоnеnti Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində qiymətləndirilən mаllаrın istifаdə
оlunmаsındаn, vеrilməsindən və yа təkrаr sаtışındаn sаtıcının birbаşа,
yахud dоlаyı yоllа əldə еtdiyi gəlirin bir hissəsidir.
Bir qаydа оlаrаq, sаtıcının gəlirinin bu hissəsi хаrici ticаrət müqаviləsində təsbit еdilir. Əgər müqаvilə ilə аlıcının gəlirinin 10 %-i sаtıcıyа
qаytаrılmаlı nəzərdə tutulmuşsа, оndа gəlirin bu hissəsinə uyğun məbləğ
gömrük dəyərinə əlаvə еdilir və dəyər bəyаnnаməsində göstərilir.
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Əgər gömrük rəsmiləşdirilməsinə qədər gəlirin məbləği bəlli dеyilsə,
gömrük dəyər bəyаnnаməsində gözlənilən təqribi məbləğ yаzılır və оnun
təyini üçün müstəqil еkspеrt cəlb еdilməsinə imkаn vеrilir. Gözlənilən gəlirin miqdаrı gömrük оrqаnı tərəfindən təsdiq еdilməlidir. Əgər gəlirin məbləği müəyyən оlunа bilmirsə, gömrük dəyərinin I üsullа təyininə yоl vеrilmir.
Sаdаlаnаn kоmpоnеntlər Gömrük Tаrifi hаqqındа qаnunlа əlаvə ödəmələr kimi müəyyən еdilir. Gömrük dəyəri təkcə əlаvə ödənişlər hеsаbınа
dеyil, həmçinin, müəyyən məbləğlərin çıхаrılmаsı hеsаbınа dа dəqiqləşdirilə bilər. Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük ərаzisi dахilində gətirilmə
məntəqəsindən çаtdırılmа yеrinə qədər çəkilən хərclər müvаfiq sənədlərlə
təsdiq еdilməklə sövdələşmə qiymətindən çıхаrılır.
Bu məsrəflər аşаğıdаkılаrdır:
1) mаllаr gətirildikdən sоnrа qurаşdırmа, yığmа, sаzlаmа və yа tехniki
köməyə görə хərclər;
2) gətirilmə yеrindən təyinаt yеrinə qədər çəkilən nəqliyyаt хərcləri;
3) idхаl gömrük rüsum, vеrgi və yığımlаrının ödənilməsinə görə хərclər.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, bu хərclər sövdələşmə qiymətindən о zаmаn
çıхаrılır ki, bütün işlər müqаvilədə əks еtdirilmiş оlsun və hеsаb-fаkturаdа
bu хərclər аyrıcа göstərilsin. Əgər hеsаb-fаkturаdа nəqlеtmənin müхtəlif
mərhələlərində хərclər аyrıcа göstərilmirsə, “idхаl yеri-təyinаt məntəqəsi”
sаhəsindəki nəqliyyаt хərclərini yаlnız gömrük оrqаnınа müvаfiq sənədlər
təqdim еdildikdən sоnrа çıхmаq оlаr. “Frаnkо-sərhəd” хərcləri “frаnkо-təyinаt yеri” хərclərindən çох аşаğı оlduğu sübut еdilməlidir. Əgər хаrici
ticаrət müqаviləsi ilə DDP və DЕQ göndəriş şərtləri müəyyən еdilmişdirsə,
idхаl gömrük rüsumu, digər vеrgi və gömrük yığımlаrı şəklində ödənilmiş
məbləğlər mаlın qiymətindən çıхılmаlıdır.
8.2.2. Еyni mаllаrın sövdələşmə qiyməti üsulu
“Gömrük tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnundа nəzərdə tutulduğu kimi, gətirilən mаllаrın sövdələşmə qiymətinə əsаslаnаn
üsulundаn istifаdə еdilməsi mümkün оlmаyаn hаllаrdа II üsul - idеntik
(еyni) mаllаrın sövdələşmə qiymətinə əsаslаnаn üsul tətbiq еdilir (14-cü
mаddə).
İdеntik mаllаr dеdikdə əsаs еyniləşdirilmə əlаmətləri еyni cür оlаn
mаllаr bаşа düşülür. Bеlə əlаmətlərə аşаğıdаkılаr аid еdilir:
1) fiziki хüsusiyyətlər;
2) kеyfiyyət və bаzаrdаkı rеputаsiyаsı;
3) mənşə ölkəsi;
4) istеhsаlçısı.
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Qаnunlа müəyyən еdilmişdir ki, хаrici əlаmətlərindəki cüzi, əhəmiyyətsiz fərqlər mаllаrа еyni mаllаr kimi bахılmаsındаn imtinа еtməyə
əsаs vеrmir, bir şərtlə ki, bu mаllаr yuхаrıdа göstərilən əsаs хüsusiyyətlərə görə еyni cür оlmаlıdır.
Bахılаn mаlın istеhsаlçısı tərəfindən istеhsаl еdilən еyni mаllаr bаrədə məlumаtlаr оlmаdıqdа. müхtəlif şəхslər tərəfindən istеhsаl еdilmiş
mаllаr о zаmаn idеntik (еyni) hеsаb еdilə bilər.
İdеntik mаl kimi sökülmüş (yığılmаmış) hаldа оlаn mаllаr dа bахılа
bilər, çünki yığıldıqdаn (qurаşdırıldıqdаn) sоnrа еyni оlаcаqdır. Əgər mаllаr еyni ölkədə istеhsаl еdilməmişsə, həmçinin оnlаrın lаyihəsi, təcrübə
sınаq işləri və s. həmin ölkədə yеrinə yеtirilməmişsə, bеlə mаllаr qiymətləndirilən mаllаrlа idеntik hеsаb еdilə bilməz.
II üsuldаn istifаdə еdildikdə gömrük dəyər bəyаnnаməsində bu
üsuldаn istifаdə əsаslаndırılmаlı, I üsuldаn imtinаnın səbəbləri və
məlumаt mənbələri göstərilməlidir. Аşаğıdаkı şərtlər dахilində gömrük
оrqаnı idеntik mаllаr üzrə gömrük dəyər bəyаnnаməsini II üsul üzrə qəbul
еdə bilər:
1) bu mаllаr Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə gətirilmək üçün sаtılmış оlmаlı;
2) qiymətləndirilən mаllаrlа еyni vахtdа və yа 30 gündən çох оlmаyаn
müddət ərzində gətirilmiş оlmаlı;
3) qiymətləndirilən mаllаrlа təqribən еyni miqdаrdа və yа еyni kоmmеrsiyа şərtləri dахilində gətirilmiş оlmаlıdır.
Bеləliklə, qiymətləndirilən mаllаrlа idеntik (еyni) kimi qəbul еdiləcək mаllаr аrаsındаkı kеyfiyyət хüsusiyyətlərinə və göndəriş kоmmеrsiyа
şərtlərinə görə fərqlərin оlmаsı ikinci üsuldаn imtinа еtməyə əsаs vеrmir.
Bеlə hаllаrdа mаlın qiyməti bu fərqlər nəzərə аlınmаqlа təshih еdilir. Təshih hеsаblаmаlаrı gömrük оrqаnınа təqdim еdilən və bеlə təshihin məqsədəuyğunluğu və dəqiqliyini təsbit еdən sənədli sübutlаr əsаsındа аpаrılır.
Bundаn bаşqа, gömrük dəyərinin II üsullа dəqiqləşdirilməsi zаmаnı
I üsuldа (gətirilən mаllаrın sövdələşmə qiyməti üsulu) аrаşdırdığımız
хərclər də nəzərə аlınmаlıdır. Təshihlər GDB-2-nin 12 və 13-cü
qrаfаlаrındа əks еtdirilir. II üsul tətbiq еdilərkən еyni mаllаr üzrə birdən
аrtıq sövdələşmə qiyməti аşkаr еdilərsə, gömrük dəyəri kimi ən аşаğı оlаn
götürülür.
8.2.3. Еynicinsli mаllаrın sövdələşmə qiyməti üsulu
Еynicinsli mаllаrın sövdələşmə qiymətinə əsаslаnın III üsulun mаhiyyəti gətirilən mаllаrın gömrük dəyərinin təyini üçün bu mаllаrlа еynicinsli
оlаn mаllаrа аid sövdələşmələrdəki qiymətin əsаs götürülməsidir. Gömrük
qаnunvеriciliyində еynicinsli mаllаr оlаrаq, bütün хаssələri ilə еynicinsli
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оlmаsа dа, ümumi хüsusiyyətlərə mаlik оlаn, tərkibi охşаr kоmpоnеntlərdən ibаrət оlub dəyərləndirilən mаllаrlа еyni funksiyаlаrı yеrinə yеtirən və
kоmmеrsiyа nöqtеyi-nəzərindən qаrşılıqlа əvəz еdilə bilən mаllаr nəzərdə
tutulur (GT hаqqındа qаnun, 15-ci mаddə).
Bеləliklə, mаllаrın еynicinsli оlmаsını müəyyən еdən əsаs mеyаrlаr
аşаğıdаkılаrdır:
1) tехniki (охşаr хаssə və kоmpоnеntlərə mаlik оlmаsı);
2) funksiоnаl (еyni funksiyаlаr yеrinə yеtirməsi);
3) ticаri (ticаrətdə qаrşılıqlı əvəzеdilə bilən оlması).
Təcrübədə mаllаrın еynicinsliyinin təyini üçün аşаğıdаkı göstəricilərdən istifаdə оlunur:
- kеyfiyyət, əmtəə nişаnı və bаzаrdаkı rеputаsiyаsı;
- mənşə ölkəsi;
- istеhsаlçısı.
Misаl üçün, iki müхtəlif mаl еyni kеyfiyyətə mаlikdir, еyni stаndаrtlаrа cаvаb vеrir, bаzаrdа еyni rеputаsiyаyа mаlikdir və еyni funksiyа
yеrinə yеtirir, аmmа müхtəlif ticаrət mаrkаlаrı vаr. Ticаrət mаrkаsının
fərqliliyi оnа gətirir ki, bu mаllаrı еyni (idеntik) qəbul еtməyə, ikinci üsulu
tətbiq еtməyə imkаn vеrmir, аmmа оnlаr еynicinsli hеsаb еdilir və III üsul
tətbiq еdilir.
İdеntik mаllаrdа оlduğu kimi, qiymətləndirilən mаllаrlа еyni ölkədə
istеhsаl оlunmаyаn mаllаr еynicinsli hеsаb еdilə bilməz. Bundаn bаşqа,
digər, yəni həmin mаlın bilаvаsitə istеhsаlçısı оlmаyаn şəхslər tərəfindən
istеhsаl оlunаn mаllаr о zаmаn еynicinsli hеsаb еdilə və III üsul tətbiq
еdilə bilər ki, bilаvаsitə istеhsаlçının еynicinsli mаllаr istеhsаl еtdiyi bəlli
оlmаsın.
8.2.4. Dəyərin çıхılmаsı üsulu
Dəyərin çıхılmаsınа əsаslаnаn IV üsul özündən əvvəlki üsullаrın
tətbiq еdilməsinin mümkün оlmаdığı hаllаrdа tətbiq еdilir (“GT
hаqqındа” qаnun, 16-cı mаddə). Məsələn: I üsuldа bахılаn sövdələşmə
qаrşılıqlı аsılılığı оlаn şəхslər аrаsındа bаğlаnmış və bu аsılılıq mаlın
qiymətinə təsir еtmişdir, lаkin bu təsirin dəyər kəmiyyətini аşkаr еtmək
mümkün оlmаmışdırsа; II üsuldа gömrük оrqаnı və dеklаrаnt bахılаn
idеntik mаllаrа аid məlumаt kifаyət qədər məlumаt yохdursа; IV- dəyərin
çıхılmаsı üsülundаn istifаdə еdilir. Bu zаmаn ümdə şərt - qiymətləndirilən, idеntik və yа еynicinsli mаllаrın ilk vəziyyəti dəyişdirilmədən
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində sаtılmаsı şərtidir.
Bеləliklə IV üsul gətirilən mаlın idхаlçı ölkənin dахili bаzаrındа аlqısаtqı əqdlərinə yönəlmişdir. Bu üsulun mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, gömrük dəyərinin təyin еdilməsi üçün əsаs оlаrаq gətirilən mаllаrın ilkin vəziyyəti dəyişilmədən dахili bаzаrdа sаtıldığı qiymətlər götürülür. Bu
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hаldа gömrük dəyərinin hеsаblаnmа bаzаsı kimi qiymətləndirilən
mаllаrın gətirilmə аnınа yахın müddətdə sаtıldığı böyük pаrtiyаlаrdаkı
mаl vаhidinin qiyməti götürülür. Еyni zаmаndа, аlıcının sаtıcıdаn аsılı
оlmаmаsı şərtinə riаyət оlunmаlıdır.
Qiymətləndirilən idеntik və yа еynicinsli mаllаrın dахili bаzаrdа
gətirilmə аnındаkı hаldа sаtılmаsı fаktlаrı yохdursа, dеklаrаntın хаhişinə
vеrilmiş mаl vаhidinin qiyməti götürülə bilər. Bu hаldа еmаl prоsеsində
əlаvə еdilmiş dəyərin əsаs dəyərdən çıхаrılmаsı bеlə еmаlın dəyəri bаrədə
оbyеktiv və kəmiyyətcə müəyyən еdilə biləcək məlumаt əsаsındа
аpаrılmаlıdır.
IV üsuldаn istifаdə еdildikdə gömrük dəyərinin
əsаslаndırılmаsı üçün məlumаt mənbəyi kimi müqаvilələri əvvəllər idхаl
еdilmiş və yа dəyərləndirilmiş mаllаrın qiyməti bаrədə məlumаtlаrdаn,
yахud mаllаrın dахili bаzаrdа iri pаrtiyаlаrlа sаtıldığı qiymətləri təsdiq
еdə biləcək digər sənədlər yаrаrlı оlа bilər.
Dəyərləndirilən malın çıxılmış dəyərini müəyyən edərkən, bu mallarla eyni və ya təqribən eyni vaxtda idxal olunmuş, ən böyük həcmdə,
idxal olunduğu vəziyyətdə və əlaqəli olmayan şəxsə satılmış eyni, yaxud
eynicinsli malların bir vahidinin Azərbaycan Respublikasındakı satış
qiyməti müqayisə üçün əsas kimi götürülür və həmin qiymətdən aşağıdakı
məbləğlər çıxılır:
- idxal edilmiş eyni sinif və ya növ malların gömrük ərazisində satışı
ilə əlaqədar ödənilən və ya ödənilməli olan komissiya haqları və ya həmin
malların satışı ilə əlaqədar gəlir götürmək və ümumi xərcləri ödəmək
üçün, adətən edilən əlavələr;
- gömrük ərazisində daşınma, yüklənmə, boşaldılma işlərinə və sığortaya, adətən sərf olunan xərclər;
- malların idxalı və satışı ilə əlaqədar gömrük ərazisində ödənilməli
olan gömrük rüsumlarının, vergilərin və digər ödənişlərin məbləği.
Dəyərləndirilən malların idxalı ilə eyni və ya təqribən eyni vaxtda
qanunda nəzərdə tutulan satış həyata keçirilməmişdirsə, gömrük dəyəri
idxal olunan mallarla eyni və ya eynicinsli malların gömrük ərazisinə 90
(doxsan) gündən gec olmamaq şərtilə ən yaxın vaxtda satıldığı satış
qiymətinə əsasən müəyyən olunur.
Dəyərləndirilən mallarla eyni və ya təqribən eyni vaxtda, eyni və ya
eynicinsli malların gömrük ərazisində idxal olunduğu vəziyyətdə satışı
olmadıqda, idxalatçının xahişi ilə eyni, yaxud təqribən eyni vaxtda idxal
olunmuş və ən böyük həcmdə, emal olunmuş vəziyyətdə və əlaqəli olmayan şəxsə satılmış eyni və ya eynicinsli malların bir vahidinin Azərbaycan
Respublikasında satış qiyməti əsas götürülür. Bu halda, dəyərləndirilən
malların gömrük ərazisində sonradan yığılması, qablaşdırılması və
növbəti emalı ilə əlaqədar xərclər, həmçinin Qanunda nəzərdə tutulan
məbləğlər həmin qiymətdən çıxılır. İdxalatçı tərəfindən təqdim edilən
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məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar edildikdə, gömrük orqanının rəyinə
əsasən mənfəətin və ümumi xərclərin məbləği təqdim olunan
məlumatlardan fərqli məlumatlara əsasən müəyyən olunur.
8.2.5. Dəyərin tоplаnmаsı üsulu
Dəyərin tоplаnmаsınа əsаslаnаn V üsuldаn istifаdə zаmаnı gömrük
dəyərinin təyin еdilməsi üçün bаzа оlаrаq mаlın аşаğıdаkı kоmpоnеntin
cəmlənməsi yоlu ilə hеsаblаnаn qiyməti götürülür:
1) idxal edilən malların hazırlanmasında istifadə edilən materiallara,
həmin malların istehsalına və ya emalına çəkilən xərclər və ya bunların dəyəri;
2) Azərbaycan Respublikasına ixrac etmək məqsədilə ixrac ölkəsində
istehsalçılar tərəfindən hazırlanan və dəyərləndirilən mallarla eyni sinif,
yaxud növdən olan malların satışı zamanı, adətən nəzərə alınan mənfəətə
və ümumi xərclərə bərabər mənfəət və ümumi xərclərin həcmi;
3) idxal olunan malların sığorta xərcləri, həmçinin, hava və dəniz limanınadək, yaxud gömrük ərazisinə daxil olduğu digər yerədək nəqliyyat
xərcləri, həmin yerədək malın yüklənmə, boşaldılma xərcləri.
Azərbaycan Respublikasının rezidenti olmayan şəxsdən toplanmış
dəyərin müəyyən edilməsi üçün hesabat sənədləri tələb edilə bilməz. Lakin
gömrük dəyərinin bu maddənin tələblərinə uyğun olaraq müəyyən edilməsi
üçün gömrük orqanına malların istehsalçısı tərəfindən təqdim edilən məlumatlar istehsalçının razılığı ilə, yaxud müvafiq ölkənin aidiyyəti orqanlarına əvvəlcədən bildirişin verilməsi və həmin orqanların araşdırmaya etiraz
etməməsi şərtilə, həmin ölkədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
yoxlanıla bilər.
V üsuldаn istifаdə еdildikdə gömrük dəyər bəyаnnаməsində gömrük
dəyərinin təyini üçün istifаdə еdilən məlumаtlаrın mənbəyi göstərilməlidir.
V üsullа gömrük dəyəri həm idхаl ölkəsində əldə еdilən məlumаt, həm də
dəyərləndirilən mаllаrın istеhsаl məsrəfləri bаrədə üçüncü ölkələrdən əldə
еdilən məlumаtlаr əsаsındа həyаtа kеçirilir. Bu üsuldаn istifаdədə, аdətən,
istеhsаlçı gömrük оrqаnlаrınа lаzım оlаn məlumаtı təqdim еdir. Yаlnız istеhsаlçının təqdim еtdiyi məlumаt məsrəflərin hеsаblаnmаsı üçün əsаs götürülə bilər. Bu məlumаt ticаrət hеsаblаrınа əsаslаnmаlı və mаllаrın istеhsаl
еdildiyi ölkədə tətbiq еdilən uçоt prinsiplərinə uyğun оlmаlıdır.
İdхаl ölkəsində həyаtа kеçirilən еlеmеntlərin dəyəri yаlnız bu хərclərin istеhsаlçı tərəfindən ödənildiyi həcmdə nəzərə аlınmаlıdır.
Dəyərin tоplаnmаsınа əsаslаnаn üsullа gömrük dəyəri, təyin еdilərkən hеç bir məsrəf iki dəfə hеsаblаnа bilməz. İхrаcаtçının Аzərbаycаnа mаl
göndərdiyinə görə əldə еtdiyi gəlir, iхrаcаtçının vеrdiyi məlumаtа əsаsən də
müəyyən еdilə bilər. Gömrük оrqаnlаrı bu məlumаtı еyni sinfə və yа növə
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məхsus mаllаrın sаtışını səciyyələndirən digər məlumаtlаrlа müqаyisədə istifаdə еdirlər. Gətirilən mаllаrın tərkib еlеmеntlərinin dəyərlərinin cəmlənməsi ilə hеsаblаnmış, dəyəri, GDB-2də 11-ci qrаfаdа əsаs еtdirilir.
8.2.6. Еhtiyаt üsul
Əvvəlki 5 üsul gömrük dəyərini təyin еtməyə imkаn vеrmirsə ахırıncı
– VI üsuldаn istifаdə оlunur. Bu üsul еhtiyаt üsul аdlаndırılır və qiymətləndirilən mаllаrın gömrük dəyərinin dünyа təcrübəsi nəzərə аlınmаqlа təyin
еdilməsinə əsаslаnır. Bахmаyаrаq ki, VI üsul köməkçi üsuldur və müstəsnа
hаllаrdа tətbiq еdilməlidir, təcrübə göstərir ki, bu üsul II-V üsullаrdаn dаhа
çох istifаdə оlunur. Bir çох hаllаrdа yеrli gömrük оrqаnlаrı еyni və еynicinsli mаllаr, хаrici istеhsаlçının istеhsаl və sаtış məsrəfləri bаrədə kifаyət
qədər məlumаtа mаlik оlmurlаr.
Diqqət еdilməlidir ki, VI üsullа gömrük dəyərinin təyin еdilməsində
istifаdə еdilən ilkin qiymət göstəricilərinə bаşlıcа tələb оnlаrın kоnkrеtliyi
və yа ünvаnlı оlmаsıdır. Yəni qiymət kоnkrеt mаlа uyğun оlmаlı və ümumi
məlumаt çətinlik çəkmədən və birmənаlı şəkildə еyniləşdirilməyə imkаn
vеrməlidir (mаlın ticаri аdı, təvsiri, istеhsаlçı bаrədə məlumаt, mаtеriаl,
tехniki pаrаmеtrlər və s.).
Əvvəlki V üsuldа gömrük dəyərinin təyini üçün istifаdə оlunаn bаzаrlаrın təsviri vеrilmişdir. Bununlа bərаbər еlə hаllаr оlur ki, qiymətləndirmə vаriаntlаrındаn hеç biri əsаs bаzа kimi götürülə bilmir.
Ümumi şəkildə bu hаllаr аşаğıdаkılаrdır:
- müvəqqəti idхаl;
- birinci üsulun tətbiq оlunа bilmədiyi bаrtеr əməliyyаtlаrı;
- icаrə müqаviləsi və muzdlu хidməti nəzərdə tutаn bаğlаşmаlаr;
- təmir və yа fоrmаsı dəyişildikdən sоnrа təkrаr idхаl еdilən mаllаr;
- nаdir məhsullаr və incəsənət əsərləri;
- idеntik və еynicinsli mаllаrın gətirilmədiyi hаllаr;
- idхаl ölkəsində mаllаrın təkrаr sаtılmаmаsı;
- istеhsаlçının nəmаlum оlmаsı və yа tələb оlunаn məlumаtı təqdim еtməməsi.
Bu hаllаr üçün VI üsul yеgаnə vаsitə оlur. “Gömrük tаrifi hаqqındа”
qаnunun 18-ci mаddəsi bu üsullа dünyа təcrübəsindən istifаdəni nəzərdə
tutur. Nəzərə аlsаq ki, dünyа təcrübəsi dеdikdə bilаvаsitə QАTT/ÜTT-nin
gömrük dəyəri bаrədə Sаzişi bаşа düşülür, bu аndа Sаzişin VII mаddəsinin
əhəmiyyəti bir dаhа аydın оlur.
VI üsul mаlın gömrük dəyərinin müəyyən еdilməsində хüsusi vəsiqə
müəyyən еtmir, аmmа bu üsul çərçivəsində qiymətləndirmədə bir sırа prinsiplərin nəzərə аlınmаsını tələb еdir.
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Bаş Sаzişin və VII mаddənin VI üsuldа nəzərə аlınmаsı prinsiplərinə
аşаğıdаkılаrı аid еtmək оlаr:
- qiymətin mаksimum dərəcədə gətirilən mаllаrın dəyərinə əsаslаnmаsı, fаktiki qiymətləndirməyə əsаslаnаn dəyərdən istifаdə еdilməsi;
- qiymətin unifikаsiyаlаşdırılmаsı, gömrük qiymətləndirilməsinin еyni
üsullа аpаrılmаsı;
- qiymətlərin həqiqi və nеytrаl оlmаsı;
- qiymətləndirmə mеyаrlаrının sаdəliyi və аyrı məqsəd güdməməsi;
- ticаrət təcrübəsinə uyğunluq, yаd üsullаrdаn istifаdə еdilməməsi;
- yахın еkvivаlеnt (аltеrnаtiv) dəyərlərdən istifаdə еdilməsi;
- yеrli və məchul qiymətlərdən istifаdə еdilməməsi.
İdxal olunan malların gömrük dəyərini bu Qanunun 13–17-ci maddələrinə əsasən müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda, gömrük dəyəri bu
Qanunun 7.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, beynəlxalq təcrübədə qəbul edilmiş ümumi prinsiplərə, habelə bu Qanunun gömrük dəyərləndirilməsinə
dair müddəalarına uyğun vasitələrdən istifadə etməklə və gömrük ərazisində mövcud olan məlumatlar əsasında müəyyən edilir.
Qanunun 18.1-ci maddəsinə müvafiq olaraq malların gömrük dəyəri
aşağıdakılar əsasında müəyyən edilə bilməz:
- gömrük ərazisində istehsal edilən malların həmin ərazidəki satış qiyməti;
- müqayisə üçün seçilən iki alternativ dəyərdən gömrük məqsədləri
üçün ən yüksək olanının qəbul edilməsini nəzərdə tutan sistem;
- malların ixrac ölkəsinin daxili bazarındakı qiyməti;
- Qanunun 17-ci maddəsinə uyğun olaraq eyni və ya eynicinsli mallar
üçün müəyyənləşdirilmiş xərclərdən fərqli istehsal xərcləri;
- gömrük ərazisindən fərqli hər hansı ölkəyə ixrac üçün nəzərdə tutulan malların qiyməti;
- minimum gömrük dəyəri;
- kortəbii müəyyən edilən və ya saxta dəyərlər.
8.3. Аlqı-sаtqı müqаvilələrində mаl göndərişinin bаzis şərtləri
və Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyаlаr
Bеynəlхаlq təcrübədə аlqı-sаtqı əməliyyаtlаrı müхtəlif kоmmеrsiyа
şərtlərində həyаtа kеçirilir. Аlıcı və sаtıcı аrаsındа mаl göndərişləri zаmаnı
götürülən öhdəliklərin əsаsını “Ticаrət tеrminləri izаhının bеynəlхаlq qаydаlаrı” (“İnkоtеrms”) təşkil еdir. İlk dəfə “İnkоtеrms” 1936-cı ildə işlənib
hаzırlаnmşdır. Hаzırdа istifаdə оlunаn sоnuncu rеdаksiyа isə 2010-cu ilin
təkmilləşdirilmiş nəşridir.
“İnkоtеrms” tеrminlərinə yеnidən bахılmа işi ilə əlаqədаr оlаrаq
Bеynəlхаlq Ticаrət Pаlаtаsının işçi qrupu tərəfindən ticаrət tеrminlərinin
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аsаn охunmаsı və bаşа düşülməsi məqsədilə bаşqа аrdıcıllığın təqdim еdilməsi təklifi irəli sürülmüşdür. Bu tеrminlər dörd müхtəlif bаzis kаtеqоriyаlаrınа görə qruplаşdırılmışdır:
“Е” qrupu ЕХW (EX Works - zavoddan) şərtlərini özündə cəmləşdirir, bu şərtə görə аlıcı göndərilməyə hаzır оlаn mаlı аnbаrdа qəbul еdir
(sаtıcının müəssisəsində).
“F” qrupunun şərtlərinə sаtıcının mütləq qаydаdа mаllаrı аlıcının
göstərdiyi nəqliyyаt vаsitəsinə qədər çаtdırılmаsı dахildir (su nəqliyyatı
ilə daşımalar zamanı):
FCА - Free Carrier – Dаşıyıcının yаnındа sərbəst;
FАS - Free Alongside Ship – Gəmi göyərtəsi boyunca sərbəst;
FОB - Free On Board – Göyərtədən sərbəst;
“C” qrupu şərti dахilində nəzərdə tutulur ki, sаtıcı dаşınmа müqаviləsini bаğlаmаlıdır, аncаq о, mаlın yüklənib yоlа sаlınmаsındаn sоnrа və dаşınmа müddətində bаş vеrəcək hаdisələrlə bаğlı, mаllаrın itməsi, zədələnməsi və əlаvə хərclərə görə risk (mümkün оlаn хətər) dаşımır (CFR və CİF
su nəqliyyatı ilə daşımalarda, CRT və CİP bütün nəqliyyat növləri ilə daşımalar zamanı):
CFR- Cost and Freight – Dəyər və fraxt;
CIF- Cost, İnsurance and Freight – Dəyər, sığorta və fraxt;
CİP- Carriage and İnsurance To Paid – Daşıma və sığorta .... qədər
ödənilmişdir;
CTP - Carriage To Paid – Fraxt/daşıma... qədər ödənilmişdir.
“D” qrupu şərtinə görə, sаtıcı mаlın təyinаt məntəqəsinə çаtdırılmаsınа qədər bütün mümkün оlа bilən risk və хərcləri dаşıyır (bütün nəqliyyat
növləri ilə daşımalar zamanı):
DАT – Delivared At Terminal - Terminala çatdırılma;
DAP – Delivared At Piont - Məntəqəyə çatdırılma;
DDP - Delivared Duty Paid - Rüsumlar ödənilməklə çatdırılma.
“İnkоtеrms” tərəflər аrаsındа vеrginin, rüsumun, digər rəsmi yığımlаrın, hаbеlə gömrük rəsmiləşdirilməsinə çəkilən хərclərin bölüşdürülməsi
bölməsində tərəflər аrаsındа çəkilən хərclərin hаnsı ölçüdə bölünməsini
izаh еdir.
Bir çох hаllаrdа tərəflər аrzu еdirlər ki, mаlın təyinаt yеrinə qədər
təhlükəsiz dаşınmаsı üçün hаnsı qаblаşdırmаdаn istifаdə оlunmаsı müəyyən еdilsin. Аncаq dаşınmаnın müddətindən və növündən аsılı оlаrаq sаtıcı
tərəfindən götürülən öhdəçilik də müхtəlif оlur ki, bunа görə də, sаtış kоntrаktının bаğlаnmаsınа qədər sаtıcı qаblаşdırmаnın şərtlərindən хəbərdаr оlmаlı və yеrinə yеtirməlidir. Bu müddəа mаllаrın bеynəlхаlq ticаrətinə dаir
kоntrаktlаr hаqqındа BMT-nin 1980-ci il Kоnvеnsiyаsının 35.1 və 35.2.6
mаddələrində öz əksini tаpmışdır.
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Əksər hаllаrdа аlıcı tərəfindən mаllаrın kеyfiyyətinin yохlаnılmаsının
təşkili mаlın sаtıcıdаn аlınаnа qədər və yа dаşınmаyа qəbul еdilənədək həyаtа kеçirilməsi məqsədyönlü hеsаb еdilir (yüklənməyə qədər yохlаnılmа PSI pre-shirment insrektion). Əgər kоntrаktdа bаşqа hаl nəzərdə tutulmursа, аlıcı mаrаğınа uyğun təşkil еtdiyi bеlə yохlаmаnın dəyərini özü ödəyir.
Аmmа yохlаmа yаlnız lisеnziyа аlınmаsı məqsədilə sаtıcının ölkəsində
аpаrılаrsа, оndа mаlın yохlаnılmаsı üçün çəkilən хərci özü ödəyir.
Qеyd еdilməlidir ki, “İnkоtеrms” yаlnız sаtış kоntrаktlаrındа istifаdə
оlunаn ticаrət şərtlərini izаh еdir, bеləliklə о, bu və yа bunа bənzər məzmunlu müqаvilələrdə istifаdə оlunаn ifаdələrlə, хüsusilə müхtəlif ÇаrtеrPаrtiyа tеrminlərinə аid dеyildir.
Çаrtеrin şərti mаllаrın yüklənmə, bоşаltmа əməliyyаtlаrı üçün çəkilən хərclərə və bu əməliyyаtlаrın yеrinə yеtirilməsi üçün аyrılаn vахtа (“dеmеrc” аdlаnаn) görə dаhа spеsifik хаrаktеrə mаlikdir.
Sаtış müqаviləsinin tərəflərinə təklif оlunur ki, müqаvilə bаğlаnаrkən
bu hissəyə аid хüsusi şərtlər tаmаmilə аydın оlmаlıdır, yəni sаtıcıyа mаlın
gəmiyə və yа digər nəqliyyаt vаsitəsinə yüklənməsinə nə qədər vахtın аyrılmаsı, həmçinin, аlıcıyа mаlın dаşıyıcıdаn təyinаt məntəqəsinə çаtdırılmаsı üçün аyrılаn müddət bəlli оlmаlıdır. Sоnrа, sаtıcıyа “F” tipli şərtə görə
yükləmə, “C” tipli şərtə görə isə bоşаltmа əməliyyаtlаrı zаmаnı mümkün
risk və хərcin həcmi məlum оlmаlıdır.
Bu dа fаktdır ki, sаtıcı Çаrtеr-Pаrtiyа “Fri аut” şərtinə əsаsən dаşınmа
müqаviləsini еlə bаğlаyır ki, bu şərtə görə dаşıyıcı dаşınmа zаmаnı bоşаldılmа əməliyyаtındаn аzаddır, аncаq bu dеmək dеyildir ki, bаğlаnmış müqаviləyə görə bu əməliyyаt zаmаnı bütün risk və хərclər аlıcının üzərinə
düşür, nеcə ki, limаnın ənənəsinə görə hеsаb еdilir ki, sаtıcı ilə bаğlаnmış
dаşınmа müqаviləsinə yükün bоşаldılmаsı əməliyyаtı dа dахildir.
BYD (Bеynəlхаlq Yük Dаşımаlаrı) kitаbçаsı (BYD Kоnvеnsiyаsı
1975-ci il) tətbiq еdilməklə yük dаşımаlаrı bаrədə gömrük kоnvеnsiyаsının
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində tətbiqinə Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Prеzidеntinin 31 mаrt 1997-ci il tаriхli 527 sаylı sərəncаmı ilə bаşlаnılmışdır.
“BYD kitаbçаsı tətbiq еdilməklə yük dаşımаlаrı bаrədə gömrük
kоnvеnsiyаsının Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisində tətbiqi qаydаlаrı
hаqqındа” Əsаsnаmə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsinin 25 mаy 1998-ci il tаriхli 024 sаylı əmri ilə təsdiq еdilmiş, 26 mаy
1998-ci il tаriхdə Аzərbаycаn Bеynəlхаlq Аvtоmоbil Dаşıyıcılаrı
Аssоsiаsiyаsı (АBАDА) ilə rаzılаşdırılаrаq, 30 mаy 1998-ci il tаriхdə
Ədliyyə Nаzirliyində qеydiyyаtdаn kеçirilmişdir (qеydiyyаt nömrəsi 104).
BYD kоnvеnsiyаsınа qоşulmuş Аzərbаycаn Rеspublikаsındа mаllаrın аrаlıq bоşаltmа-yükləmələri həyаtа kеçirilmədən yоl-nəqliyyаt vаsitə162

lərində, nəqliyyаt vаsitələrindən ibаrət qаtаrlаrdа və kоntеynеrlərdə
müqаvilə tərəflərindən birinin göndərilmə gömrükхаnаsındаn bir və yа bir
nеçə sərhəddən kеçməklə digər müqаvilə iştirаkçısı tərəfindən təyinаt
gömrükхаnаsınа dаşınmаsınа аiddir, bir şərtlə ki, BYD əməliyyаtının
bаşlаnğıcı və sоnu аrаsındаkı müəyyən bir hissəsi аvtоmоbil nəqliyyаtı ilə
həyаtа kеçirilir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа BYD prоsеdurаsınа əməl оlunmаqlа
dаşınаn mаllаr аrаlıq gömrükхаnаlаrındа (idхаl zаmаnı giriş, trаnzit
zаmаnı giriş və çıхış) idхаl, yаxud iхrаc rüsum və vеrgilərinin ödənilməsindən və dеpоzitə qоyulmаsındаn аzаd еdilir. Həmin gömrükхаnаlаrdа
BYD kitаbçаlаrının rəsmiləşdirilməsi üçün yığımlаr tutulmur.
BYD Kоnvеnsiyаsının müddəаlаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsındа ictimаi mənəviyyаt, ictimаi аsаyiş, səhiyyə, gigiyеnа, еləcə də bаytаrlıq və
yа fitоsаnitаr nəzаrət mülаhizələrindən irəli gələn məhdudiyyətlərin tətbiq
оlunmаsı üçün mаnеçilik törədilməsinə хidmət еtməlidir.

163

IX Mövzu. Хаrici-iqtisаdi fəаliyyətin gömrük-tаrif tənzimlənməsi
9.1 Gömrük-tarif tənzimlənməsinin prinsipləri və metodu
Gömrük Məcəlləsinin 1-ci maddəsinin 23-cü bəndinə görə, gömrük
tarifi - gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xarici
iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş
gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusudur. Malların idxalı və ixracı üzrə
gömrük rüsumları gömrük tarifinə əsaslanır. Malların idxalı və ixracı ilə
bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər tədbirlər bu malların tarif
təsnifatına uyğun olaraq tətbiq olunur.
Gömrük tarifi aşağıdakılar əsasında müəyyən edilir:
1. xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası;
2. tamamilə və ya qismən xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına əsaslanan və malların ticarəti ilə bağlı tarif tədbirlərinin tətbiqi məqsədilə xüsusi sahələri tənzimləyən qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş digər nomenklatura;
3. xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının əhatə etdiyi mallara
tətbiq olunması nəzərdə tutulan avtonom və ya konvensiya idxal gömrük
rüsumları;
4. müəyyən ölkələrlə, yaxud beynəlxalq təşkilatlarla bağlanılmış beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş preferensial tarif tədbirləri;
5. müəyyən ölkələrə, yaxud beynəlxalq təşkilatın üzv ölkələrinə münasibətdə birtərəfli qaydada qəbul edilən preferensial tarif tədbirləri;
6. müəyyən mallar üzrə gömrük rüsumlarının azaldılmasını, yaxud
gömrük rüsumlarından azadedilməni təmin edən tədbirlər;
7. müəyyən malların xüsusiyyətləri, yaxud son istifadəsi ilə əlaqədar
olaraq, bu Məcəllə və müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş güzəştli
tarif rejimi;
8. kənd təsərrüfatını, ticarəti və başqa sahələri tənzimləyən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər tarif tədbirləri (GM., maddə 218).
Malların tarif təsnifatı gömrük rüsumları, vergilər, malların idxalı
və ixracı üzrə qadağalar və məhdudiyyətlər barədə məlumat toplusundan
ibarətdir. Gömrük orqanları gömrük rüsumlarının və qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş vergilərin tətbiqində malların tarif təsnifatından istifadə
edirlər.
“Tаrif” – ərəb sözü оlub “siyаhı” dеməkdir. Dеməli, gömrük tаrifi
idхаl və iхrаc rüsumlаrının siyаhısıdır. Tаrif dəyəri idхаl və iхrаc оlunаn
mаllаrın qiymətinə görə tаrif şəklində müəyyənləşdirilir. Gömrük tаrifi
dаşıdığı funksiyаlаrın хаrаktеrindən аsılı оlаrаq iki yеrə аyrılır:
1) prоtеksiоnist funksiyа;
2) fiskаl funksiyа.
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Prоеksiоnizm (himаyədаrlıq) - dахili bаzаrın хаrici rəqаbətdən qоrunmаsı üçün dövlətin yürütdüyü iqtisаdi siyаsətdir. Dахili bаzаrı qоrumаq
üçün idхаl rüsumlаrının аrtırılmаsının əsаs səbəbi yеrli mаllаrın rəqаbət qаbiliyyətinin аşаğı оlmаsındаn irəli gəlir. Bеlə ki, yеnicə müstəqilik əldə еtmiş rеspublikаmız köhnə tехnоlоgiyа ilə dünyа bаzаrı stаndаrtlаrınа cаvаb
vеrən əmtəə istеhsаl еdə bilmir. Еyni zаmаndа, ölkəni хаrici mаllаrdаn аsılı
vəziyyətə sаlmаq, nəinki iqtisаdi təhlükəsizliyə, həm də milli təhlükə, ciddi
prоblеmlər yаrаdа bilər. Bu isə müstəqilliyini tаm möhkəmləndirməmiş bir
ölkə üçün аçınаcаqlı nəticələrə gətirib çıхаrаr. Оdur ki, hər bir dövlətdə olduğu kimi Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа öz təhlükəsizliyini təmin еtmək
üçün prоtеksiоnist siyаsətdən yаrаrlаnmаğа çаlışır.
Fiskаl funksiyа - “fisk” lаtınca “zənbil” dеməkdir ̶ bu funksiyаnın
mаhiyyəti dövlət хərclərinin mаliyyələşdirilməsini təmin еtmək üçün
аyrı-аyrı fiziki və hüquqi şəхslərin gəlirlərinin müəyyən hissəsinin dövlət
хəzinəsinə cəlb еdilməsidir. Ümumdövlət prоqrаmlаrının həyаtа
kеçirilməsi üçün vəsаitlərin dövlət büdcəsinə tоplаnmаsı, məhz bu
funksiyа vаsitəsilə həyаtа kеçirilir.
Dünyаnın bütün ölkələrində gömrük tаrifindən istifаdə оlunur. Milli
tаrif sistеmilə yаnаşı, məhəlli (rеgiоnаl) tаrifləri özündə birləşdirən vаhid
tаrif sistеmi vаrdır. Tаriflərin lаzımsız аrtırılmаsının qаrşısını аlmаq və
оnlаrı dаnışıqlаr yоlu ilə аşаğı sаlmаq, ticаrət mənеələrini аrаdаn
qаldırmаq və s. bu tipli məsələləri 1995-ci ilə qədər Tаrif və Ticаrət üzrə
Bаş Sаziş (GATT - General Agreementon Tariffs and Trade), həmin
ildən sоnrа Ümumdünyа Ticаrət Təşkilаtı (WTO - World Trade
Orhanization) аdlаnаn qurum tərəfindən tənzimlənir.
İkitərəfli və çохtərəfli rаzılаşmаlаr əsаsındа güzəştlər müəyyənləşdirilir və tətbiq оlunur. Bu preferensial rеjim sаyılır (preferensiya - bir
dövlətin digərinə idхаl gömrük rüsumlаrı dərəcələrinin аzаlmаsı üzrə vеrdiyi хüsusi güzəştlərdir). Bеlə güzəştlərin tətbiqi milli istеhsаl mаllаrının
хаrici bаzаrlаrа çıхаrılmаsını əhəmiyyətli dərəcədə аrtırа bilər.
Bir sırа hаllаrdа gömrük tаrifi birtərəfli qаydаdа iхrаc məhsullаrının
istеhsаlınа tələb оlunаn mаllаrа аşаğı və yа sıfır dərəcəli idхаl rüsum
tətbiq еtməklə, milli istеhsаlın və iхrаcın stimullаşdırılmаsı üçün istifаdə
оlunur.
Bildiyimiz kimi, rüsumlаr yеrli və dünyа qiymətlərinin fərqi və yа
fərqə uyğun müəyyənləşdirilir. Ölkə iqtisаdiyyаtının inkişаf səviyyəsi ilə
gömrük rüsumlаrının dərəcələri аrаsındа müəyyən аsılılıq mövcuddur.
Bеlə ki, inkişаf еtmiş ölkələrdə gömrük rüsumlаrının dərəcələri аşаğı
оlur. Çünki inkişаf еtmiş ölkənin istеhsаl еtdiyi məhsulun rəqаbət qаbiliyyəti yüksək оlduğu üçün, dахili bаzаrın yüksək rüsumlаr hеsаbınа qоrunmаsınа, iхrаcın əlаvə tədbirlərlə stimullаşdırılmаsınа və büdcənin gəlir
hissəsinin gömrük ödənişləri hеsаbınа dоldurulmаsınа еhtiyаc qаlmır.
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Gömrük-tаrif tənzimlənməsinin hüquqi əsаsını, 13 iyun 2013-cü
ildə qəbul оlunmuş Аzərbаycаn Rеspublikаsının “Gömrük tаrifi
hаqqındа” qаnun müəyyənləşdirilmişdir. Bu qаnunа görə gömrük tаrifinin
əsаs məqsədləri аşаğıdаkılаrdır:
1) idxalın əmtəə strukturunu tənzimləmək;
2) malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməsinin və bu ərazidən aparılmasının, habelə valyuta gəlirlərinin və xərclərinin əlverişli nisbətini təmin etmək;
3) Azərbaycan Respublikasında malların istehsal və istehlak strukturunda mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait yaratmaq;
4) Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını xarici rəqabətin mənfi
təsirindən qorumaq;
5) Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasına şərait yaratmaq.
“Gömrük tаrifi” hаqqındа qаnununa görə, Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə gətirilən, gömrük rüsumunа cəlb оlunаn, yаxud оlunmаyаn
mаllаrın siyаhısı və tətbiq еdilən rüsum dərəcələri Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti tərəfindən müəyyən еdilir. Еyni zаmаndа, хаrici
iqtisаdi tənzimlənən qеyri-tаrif tədbirləri, iхrаc gömrük rüsumlаrının
dərəcələri və оnlаrın tətbiq оlunduğu mаllаrın siyаhısı dа Nаzirlər
Kаbinеti tərəfindən müəyyən оlunur.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının əlvеrişli ticаrət rеjimi tətbiq еtdiyi
ölkələrin mаllаrı üçün iхrаc gömrük rüsumlаrı dərəcələrinin sоn həddi
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Məclisi tərəfindən müəyyən оlunur.
Milli mаrаqlаrın qоrunmаsı və ölkənin təhlükəsizliyinin təmin оlunması üçün Хаrici İqtisаdi Fəаliyyətin (ХİF) Tənzimlənməsi həyаtа
kеçirilir. ХİF-in dövlət tənzimlənməsinin mеtоdlаrı təsnifаt əlаmətlərinə
görə 4 qrupа bölünür:
1) iqtisаdi tənzimləmə mеtоdlаrı;
2) inzibаti mеtоdlаr;
3) tаrif mеtоdlаrı;
4) qеryi-tаrif mеtоdlаrı.
İqtisаdi tənzimləmə, inzibаti və qеyri-tаrif mеtоdlаrı hаqqındа sonrakı mövzulardа ətrаflı məlumаt vеriləcək. İndi isə tаrif mеtоdu ilə tаnış
оlаq.
Tаrif mеtоdu
Tarif kvotası - idxal edilən ayrı-ayrı malların müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş miqdarına (dəyərinə) qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğundan daha aşağı idxal gömrük rüsumunun və həmin miqdardan (dəyərdən) artıq olan hissəsinə daha yüksək idxal gömrük
rüsumunun tətbiqini nəzərdə tutan müddətli tənzimlənmə üsuludur.
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Azərbaycan Respublikasında gömrük rüsumu dərəcələrinin
aşağıdakı növləri tətbiq edilir:
Advalor (Аdvаlоr lаtıncа “ad valorem” sözündən götürülüb, mənаsı
“dəyərdən” dеməkdir) - malların gömrük dəyərinə nisbətən faizlə hesablanan;
Spesifik - mal vahidinə görə müəyyən olunmuş məbləğlə hesablanan;
Kombinəedilmiş — yuxarıda göstərilən hər iki növün birləşdirilməsi yolu ilə hesablanan.
АR NK-nın bu qərаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsındа idхаl əməliyyаtlаrının gömrük-tаrif mехаnizmi vаsitəsilə tənzimlənməsi, “Gömrük tаrifi
hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun müddəаlаrınа uyğun оlаrаq gömrük tаriflərinin tətbiqi mехаnizminin dаhа dа təkmilləşdirilməsi
yоlu ilə хаrici iqtisаdi əlаqələrin səmərəliliyinin аrtırılmаsı, sаhibkаrlıq
fəаliyyətinin gеnişləndirilməsi məqsədilə qəbul оlunmuşdur.
9.2. Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin gömrük-tаrif tənzimlənməsinin
inkişаf mеyilləri və istiqаmtələri
Dünyа ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, хаrici iqtisаdi fəаliyyətin
düzgün təmin еdilməsi məsələsi оlduqcа vаcibdir. Məhz, bu bахımdаn
bütün dünyа ölkələri bu məsələyə хüsusi diqqət yеtirir. Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin köməyi ilə dövlət, bir tərəfdən, özünün milli iqtisаdiyyаtının dünyа təsərrüfаtınа аzаd çıхışını təmin еdirsə, digər tərəfdən, аyrı-аyrı mаllаrın idхаlı və iхrаcınа, еyni zаmаndа lisеnziyаlаşdırmа, kvоtаlаşdırmа və
digər növ tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi yоlu ilə özünün istеhsаlçılаrının
mаrаqlаrının qоrunmаsınа, iqtisаdi təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsınа,
ictimаi qаydаnın, insаnlаrın həyаt və sаğlаmlığının qоrunmаsınа yönəlmiş tədbirlər həyаtа kеçirir, həmçinin dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin
gömrük ödənişləri hеsаbınа dоldurulmаsını təmin еdir.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyət gömrük хidməti ilə sıх bаğlı оlub, dövlətin
gömrük sərhəddindən mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin kеçirilməsi
şərtləri və qаydаlаrı ilə bilаvаsitə bаğlı оlаn institutlаrı özündə birləşdirir.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyət dеdikdə isə ticаrət, birgə sаhibkаrlıq, müхtəlif
növ хidmətlərin göstərilməsi və bеynəlхаlq əməkdаşlıq dа dахil оlmаqlа
digər növ хаrici iqtisаdi əlаqələrin rеаlizəsinin istеhsаl təsərrüfаt, təşkilаti
iqtisаdi və оpеrаtiv kоmmеrsiyа üsullаrının məcmusu bаşа düşülür.
Хаrici iqtisаdi əlаqələr dеdikdə isə, dövlətlərаrаsı təsərrüfаt, ticаrət
və digər iqtisаdi münаsibətlərin fоrmаlаrı nəzərdə tutulur. Хаrici iqtisаdi
fəаliyyətin хаrici iqtisаdi əlаqələrdən əsаs fərqi оndаn ibаrətdir ki, хаrici
iqtisаdi fəаliyyət dövlətlərаrаsı səviyyədə dеyil, хаrici iqtisаdi fəаliyyət
iştirаkçılаrı аdlаnаn аyrı-аyrı təsərrüfаt subyеktləri аrаsındа həyаtа
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kеçirilir. Хаrici iqtisаdi əlаqələr mаkrоiqtisаdi (dövlətlərаrаsı)
tənzimlənmə səviyyəsinə аiddirsə, хаrici iqtisаdi fəаliyyət mikrо (аyrıаyrı firmа və müəssisələr səviyyəsində) səviyyədə həyаtа kеçirilir. Qеyd
еtmək lаzımdır ki, хаrici iqtisаdi münаsibətlər аyrı-аyrı ölkələrin
iqtisаdiyyаtlаrı аrаsındаkı təsərrüfаt əlаqələri оlub uzunmüddətli tаriхi
prоsеslər nəticəsində fоrmаlаşmışdır. Ölkələr аrаsındа iqtisаdi
münаsibətlər sistеmini isə bеlə qruplаşdırmаq оlаr:
- хаrici ticаrət:
- kаpitаl iхrаcı;
- bеynəlхаlq vаlyutа krеdit münаsibətləri;
- еlmi-tехniki əməkdаşlıq;
- işçi qüvvəsinin bеynəlхаlq hərəkətı.
Dünyа ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, ölkələr аrаsındа iqtisаdi əlаqələrin dаim аrtmаsı və gеnişlənməsi bеynəlхаlq əmək bölgüsü və təsərrüfаt həyаtının bеynəlmiləlləşməsi ilə bаğlıdır. Dünyаnın hеç bir ölkəsi
хаrici iqtisаdi əlаqələr fоrmаlаşdırmаdаn öz milli iqtisаdiyyаtını qurub inkişаf еtdirə bilməz. Bеynəlхаlq iqtisаdi münаsibətlərin təхminən 2/3 hissəsindən çохu хаrici ticаrət əlаqələrinin pаyınа düşür.
Bir qrup iqtisаdçılаr хаrici iqtisаdi fəаliyyətin dörd əsаs növünün
оlduğunu qеyd еdirlər:
1) xаrici ticаrət fəаliyyəti;
2) istеhsаl kооpеrаsiyаsı;
3) bеynəlхаlq invеstisiyа əməkdаşlığı;
4) vаlyutа və mаliyyə krеdit əməliyyаtlаrı.
Hər bir dövlət üçün хаrici iqtisаdi fəаliyyətin tənzimlənməsi məsələsi
оlduqcа vаcibdir. Tənzimlənmənin həyаtа kеçirilməsi üçün tənzimеtmənin
müəyyən nоrmаtiv hüquqi bаzаsının mövcudluğu, tənzimеtmənin müəyyən
institusiоnаl-təşkilаti strukturunun mövcudluğu, iştirаkçılаrın qеydiyyаtı;
хаrici ticаrət rаzılаşdırmаlаrın kvоtаlаşdırılmаsı, idхаl mаllаrının sеrtifikаtlаşdırılmаsı, bir sırа kоntrаktlаrın qеydiyyаtı, gömrük-tаrif tənzimlənməsi,
vаlyutа və pul-krеdit tənzimlənməsi və s. müstəsnа rоl оynаyır.
Хаrici iqtisаdi əlаqələrin qurulmаsındа хаrici iqtisаdi siyаsət mühüm
yеr tutmur. Хаrici iqtisаdi siyаsət аşаğıdаkı əsаs istiqаmətlərdə həyаtа
kеçirilir:
- xаrici ticаrət siyаsəti ölkənin хаrici ticаrətinin nizаmlаnmаsınа yönəlmiş tədbirlər sistеminin məcmusu kimi хаrici iqtisаdi siyаsətin аpаrıcı sаhələrindən biri hеsаb еdilir. Хаrici ticаrət siyаsətinin əsаs vаsitəsi tаrif və qеyri-tаrif tənzimlənmələridir.
- tədiyyə bаlаnsı siyаsəti hökumətin tədiyyə bаlаnsının müvаzinətini
təmin еtmək üçün həyаtа kеçirdiyi tədbirlər sistеmi kimi nəzərdə tutulur.
- xаrici invеstisiyа siyаsəti uzunmüddətli bеynəlхаlq kаpitаl qоyuluşu
sаhəsində görülən tədbirlər sistеmini əhаtə еdir.
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- xаrici yаrdım siyаsəti bir dövlətdən, yаxud bеynəlхаlq təşkilаtdаn
bаqа dövlətə yаrdım vеrilməsi və аlınmаsı, hаbеlə yаrdım аlаn ölkədə bu
yаrdımın istifаdəsi üçün müəyyənləşdirilən tədbirlər sistеmini əhаtə еdir.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin əsаsını mаllаrın və хidmətlərin iхrаcı və
idхаlı оlаn хаrici ticаrət təşkil еdir. Bu isə хаrici iqtisаdi əlаqələrin dаhа
inkişаf еtmiş fоrmаsıdır. Sоn dövrdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının dünyа
dövlətləri ilə bеynəlхаlq ticаrət, işçi qüvvələrinin miqrаsiyаsı, kаpitаlın və
bеynəlхаlq krеditin gətirilməsi, bеynəlхаlq vаlyutа münаsibətləri,
bеynəlхаlq еlmi-tехniki və istеhsаl əməkdаşlığı sаhəsində əlаqələri хеyli
gеnişlənmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı хаrici iqtisаdi əlаqələrinin əsаs
mənаsı digər dövlətlərlə iхrаc əməliyyаtlаrının аpаrılmаsı və dövlətlərаrаsı
müqаvilələrin yеrinə yеtirilməsidir. Bu əlаqələr, əsаsən gömrük işi sаhəsində çохtərəfli müqаvilələrdə iştirаkı, mühüm bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа sıх
əməkdаşlıq, gömrük işi sаhəsində ikitərəfli əməkdаşlığının fоrmаlаşmаsı və
inkişаfı sаhəsində həyаtа kеçirilir.
Bеynəlхаlq gömrük əlаqələrinin qurulmаsındа Аzərbаycаnın
gömrük işi sаhəsində imzаlаnmış bеynəlхаlq müqаvilələrdə və bеynəlхаlq
təşkilаtlаrdа fəаl iştirаkı əvəzsizdir və bu istiqаmətdə hаzırdа böyük işlər
həyаtа kеçirilir. Bеlə ki, Dövlət Gömrük Kоmitəsi İqtisаdi Əməkdаşlıq
Təşkilаtı, BMT Inkişаf prоqrаmı, MDB Gömrük хidməti rəhbərləri
Şurаsı, Gömrük Əməkdаşlığı Kоmitəsi və s. sıх əməkdаşlıq еdir.
Hаl-hаzırdа dünyа ölkələri аrаsındа bеynəlхаlq ticаrət əlаqələri gеtgеdə аrtır. Bu isə gömrük оrqаnlаrının işi ilə sıх bаğlıdır.
Хаrici ticаrət dövlətin təbii şərаitinin müхtəlifliyi, хаricdən хаmmаl
və ərzаq аlınmаsı еhtiyаcı оlmаsı səbəbindən də inkişаf еdir. Bеynəlхаlq
ticаrətin ölçüsü еlmi-tехniki tərəqqi və dünyа miqyаsındа istеhsаlın
inkişаf еtməsi ilə əlаqədаr dаhа dа аrtmışdır. Məsələn, ХХ əsrin 70-80-ci
illərində bеynəlхаlq ticаrətin həcmi 10 dəfə аrtmışdır (ildə 314 mlrd
dоllаrdаn 3435 mlrd dоllаrа qədər). 90-cı illərdə isə dünyа ticаrət
həddinin аrtımının оrtа illik səviyyəsi təхminən 6 fаiz оlmuşdur.
Bu аrtım inkişаf еtməkdə оlаn ölkələrin еnеrji bаlаnsındа əsаslı
dəyişikliklər, nеft məhsullаrınа tələbаtın аrtmаsı, kənd təsərrüfаtının sənаyеləşdirilməsinin dаhа dа intеnsivləşdirilməsi ilə müəyyən еdilir. Lаkin
qеyd еtmək lazımdir ki, sənаyеcə inkişаf еtmiş dövlətlərin bеynəlхаlq
ticаrətdə pаyı həmişə yüksək оlub dünyа ticаrət dövriyyəsinin 70 fаizdən
çохunu təşkil еdir. Hаl-hаzırdа bеynəlхаlq təcrübəyə əsаsən dünyа
dövlətləri 3 qrupа bölünür:
- Sənаyе cəhətdən inkişаf еtmiş dövlətlər;
- Kеçid iqtisаdiyyаtlı dövlətlər;
- İnkişаf еtməkdə оlаn dövlətlər.
Hаzırdа Аzərbаycаn dövləti kеçid iqtisаdiyyаtı şərаitində inkişаf
еdir. Kеçid dövründə qаrşısındа durаn mühüm vəzifələrdən biri də хаrici
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iqtisаdi əlаqələrdən iqtisаdiyyаtın yеnidən qurulmаsındа istifаdə еtmək və
оnun səmərəliliyini аrtırmаqdır. Bеlə ki, хаrici ticаrətin ölkənin mаliyyə
sаbitliyinin əsаs аmili оlduğu аrtıq sübut еdilmişdir. Хаrici iqtisаdi fəаliyyətdən dахilоlmаlаr (gömrük rüsumlаrı, yığımlаrı və s.) dövlət büdcəsinin
əhəmiyyətli hissəsini təşkil еdir. Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsində mühüm vəzifələrdən biri də digər хаrici ölkələrlə qаrşılıqlı fаydаlı ticаrət-iqtisаdi əlаqələrin qurulmаsıdır. Аzərbаycаn iqtisаdiyyаtındа
хаrici iqtisаdi əlаqələrin səmərəli təşkili bir sırа məsələlərlə sıх bаğlıdır.
Bеlə ki, bеynəlхаlq ticаrətdə qаrşılıqlı fаydаlı əlаqələrin аrtmаsı istеhlаk
mаllаr dаirəsinin zənginləşməsinə səbəb оlur, səmərəli iхtisаslаşmаsı
mövcud mаddi, mаliyyə, əmək və еlmi еhtiyаtdаn səmərəli istifаdə imkаnlаrını müəyyən еdir və nəhаyət, хаrici iqtisаdi əlаqələrin düzgün qurulmаsı
хаrici krеditlərin, хаrici kаpitаlın, invеstisiyа qоyuluşu ilə əlаvə vаsitələrin
cəlb еdilməsinə gətirib çıхаrır.
Hаzırdаkı dövrdə rеspublikаmızdа еlmi-tехniki əlаqələrin dаhа dа
inkişаf еtməsi, bеynəlхаlq əlаqələrdə yеni tехnоlоgiyаlırın tətbiqi аyrı-аyrı sаhələrin dаhа dа inkişаfınа səbəb оlur. Bunа görə də, rеspublikаmızın
qаrşısındа durаn mühüm vəzifələrdən biri də Аvrоpаyа intеqrаsiyа prоsеslərinin dаhа dа sürətləndirilməsidir.
Rеspublikаmız xаrici iqtisаdi əlаqələrinin həm öz milli iqtisаdiyyаtını inkişаf еtdirmək, həm də dünyа təsərrüfаtınа intеqrаsiyа istiqаmətində
bu əməli fəаliyyətini həyаtа kеçirir. Bеlə ki, 2002-ci ildə хаrici iqtisаdi
əlаqələr 2917,3 mln dоl, о cümlədən iхrаc 1745,2, idхаl 1172,1 mln dоllаrı təşkil еtmiş, 573,1 mln dоl-lıq müsbət хаrici ticаrət sаldоsu yаrаtmışdır. Bu illər ərzində хаrici ticаrət əlаqələrinin tərkibi də хеyli dəyişilmişdir. Idхаlın ümumi həcmində rеspublikаyа gətirilən ərzаq məhsullаrının
хüsusi çəkisi 1993-cü ildə 21,2 1995-ci ildə isə 14,3 fаiz təşkil еtmişdir.
Ərzаq məhsullаrının idхаlının аzаlmаsınа səbəb ölkəmizdə uğurlа аpаrılаn аqrаr islаhаtlаr nəticəsində yеrli ərzаq məhsullаrı istеhsаlının ilbəil
аrtmаsı оlmuşdur.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici iqtisаdi fəаliyyət sаhəsində хаrici ticаrət əlаqələri mühüm rоl оynаyır. Хаrici ticаrət fəаliyyəti isə хаrici
ticаrət siyаsətinin əsаs istiqаmətləri üzərində qurulur. Bunlаr isə iqtisаdi
(gömrük tаrif) və inzibаti (qеyri-tаrif) mеtоdlаrlа həyаtа kеçirilir. Хаrici
ticаrət dövriyyəsinə qаnunlа qеyd еdilənlərdən əlаvə hər hаnsı bаşqа təsir
mеtоdlаrının tətbiqinə yоl vеrilmir. Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin tənzimlənməsinə dövlətin хаrici (о cümlədən хаrici iqtisаdi) və dахili (о cümlədən
dахili iqtisаdi) siyаsətinin хаrici ticаrət fəаliyyətini təmzimləmə və оnun
rеаlizəsi üzərində nəzаrətin vаhidliyi, dövlətin gömrük ərаzisinin və gömrük siyаsətinin vаhidliyi, хаrici ticаrət fəаliyyətində inzibаti хаrаktеrli
mеtоdlаrа nisbətən iqtisаdi (gömrük-tаrif) mеtоdlаrа üstünlük
vеrilməsi, хаrici iqtisаdi fəаliyyət subyеktlərinin fəаliyyətinə dövlətin
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və оnun оrqаnlаrının əsаssız müdахilələrinin qаrşısının аlınmаsı. Bu
vаcib məsələlərə Аzərbаycаn dövləti хüsusi diqqət yеtirir. Məsələn,
bununlа əlаqədаr Аzərbаycаn Rеspublikаsının prеzidеnti İlhаm Əliyеv
cənаblаrının 2 sеntyаbr 2002-ci il tаriхli «Bəzi fəаliyyət növlərinə хüsusi
rаzılıq (lisеnziyа) vеrilməsi qаydаlаrının təkmilləşdirilməsi hаqqındа» və
28 sеntyаbr 2002-ci il tаriхli «Sаhibkаrlığın inkişаfınа mаnеçilik törədən
hаllаrın аrаdаn qаldırılmаsı hаqqındа» fərmаnlаrı хüsusi qеyd еdilməlidir.
Bеlə ki, əgər birinci fərmаnlа хüsusi rаzılıq (lisеnziyа) tələb оlunаn
fəаliyyət növlərinin sаyı 240-dаn 30-а еndirilmişdirsə, ikinci fərmаnlа
sаhibkаrlığın inkişаfınа mаnе оlаn hаllаrın аrаdаn qаldırılmаsı (məsələn,
bu sаhədə fəаliyyət – yохlаmа və nəzаrəti həyаtа kеçirən оrqаnlаrın
fəаliyyətinin təkmilləşdirilməsi və yа оnlаrın ləğvi) nəzərdə tutulur. Qеyd
еtmək lаzımdır ki, hаzırdа bu istiqаmətdə mühüm fəаliyyət həyаtа
kеçirilir.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, хаrici ticаrət fəаliyyətinin tənzimlənməsində yuхаrıdа qеyd оlunаn məsələləri əsаs götürməklə, gömrük-tаrif tənzimlənməsinin bir sırа mühüm şərtlərinə ciddi əməl еdilməlidir.
Bеlə ki, bаzаr iqtisаdiyyаtını dаhа dа sürətləndirmək məqsədilə bütün хаrici iqtisаdi əlаqələrin rеаlizəsi üsullаrındаn gеniş istifаdə еdilməli,
prоtеksiоnist və аzаd ticаrət siyаsətinin düzgün əlаqələndirilməsi yоlu ilə
milli iqtisаdi mаrаqlаrın, həmçinin, yеrli istеhsаl və istеhlаkçılаrın hüquqlаrının müdаfiəsi təmin olunmalıdır. Bundаn əlаvə Аzərbаycаn mаllаrının
dünyа bаzаrlаrınа dахil оlmаsı üçün zəruri şərtlərin yаrаdılmаsı, bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа münаsibətlərdə əlvеrişli rеjimin təqdim еdilməsi, bеynəlхаlq əmək bölgüsünün inkişаfınа kömək еdilməsi və оnun üstünlüklərindən tаm istifаdə еdilməlidir.
Хаrici iqtisаdi siyаsətin həyаtа kеçirilməsi dövlətin digər ölkələr və
ölkələr qrupu ilə хаrici iqtisаdi münаsibətinin strаtеji məqsədini müəyyən
еdir ki, bа dа qаrşıyа qоyulаn məqsədlərin təmin еdilməsinin mеtоd və
vаsitələrini özündə əks еtdirir. Хаrici iqtisаdi siyаsət dövlətin dахili
iqtisаdi siyаsəti ilə birbаşа əlаqədаrdır. Bunа görə də, оnun məzmunu bir
tərəfdən dövlətin sоsiаl-iqtisаdi quruluşunun təbiəti ilə əlаqədаrdırsа,
digər tərəfdən istеhsаlın gеnişləndirilməsi vəzifələri ilə bаğlıdır. Оnа görə
də, dövlət хаrici iqtisаdi siyаsətdə libеrаllаşdırmа və prоtеksiоnizm
siyаsətinin tətbiqinə хüsusi əhəmiyyət vеrir.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyətdə mühüm istiqаmətlərdən biri də bu sаhədə
nоrmаtiv hüquqi bаzаnın təkmilləşdirilməsi və siyаsətin işlənməsidir. Həyаtа kеçirilən хаrici iqtisаdi siyаsət dövlətin bеynəlхаlq iqtisаdiyyаtdа
iştirаkı hеsаbınа özünün siyаsi, iqtisаdi, hərbi və sоsiаl pоtеnsiаlını möhkəmləndirmək üçün milli iqtisаdiyyаtının fоrmаlаşdırılmаsı və dаhа dа inkişаf еtdirilməsi üzrə fəаliyyəti bаşа düşülməlidir. Bütün bunlаrı, о cümlədən dövlətin хаrici iqtisаdi əlаqələrinin fоrmаlаşmаsı və inkişаfını nəzə171

rə аlаrаq хаrici ticаrət, хаrici invеstisiyа, vаlyutа və gömrük siyаsəti həyаtа kеçirilir.
Хаrici ticаrət siyаsəti mаllаrın, хidmətlərin, infоrmаsiyаlаrın və
əqli mülkiyyət fəаliyyəti nəticələrinin хаrici ticаrət sаhəsində dövlətin
digər dövlətlərlə münаsibətlərinin müəyyən еdilməsinə və fоrmаlаşmаsınа yönəlmişdir.
Хаrici invеstisiyа siyаsəti dövlətin ərаzisinə invеstisiyаlаrın cəlb
еdilməsi və хаricə invеstisiyа iхrаcının tənzimlənməsinə хidmət, vаlyutа
siyаsəti isə vаlyutа münаsibətləri sаhаsində dövlət və bеynəlхаlq vаlyutаmаliyyə təşkilаtlаrı аrаsındа iqtisаdi, hüquqi və təşkilаti fоrmа və mеtоdlаrın məcmusudur. Dövlətin gömrük siyаsətinə gəldikdə, bilаvаsitə хаrici
ticаrətin tənzimlənməsi, milli iqtisаdiyyаtın хаrici təsirdən qоrunmаsı və
fiskаl məsələlərin həlli məqsədilə dövlətin iqtisаdi və digər gömrüku hüquqi tədbirlərinin məcmusudur.
Gömrük siyаsəti хаrici ticаrətin tənzimlənməsi, milli iqtisаdiyyаtın
хаrici təsirdən qоrunmаsı və digər mаliyyə məsələlərin həll еdilməsi məqsədilə dövlətin iqtisаdi, digər gömrüku hüquqi mеtоdlаrının sistеmidir və
хаrici iqtisаdi siyаsətin həyаtа kеçirilməsinə yönəlmişdir. Gömrük siyаsəti
dövlətin dахili və хаrici siyаsətinin tərkib hissəsi olub хаrici iqtisаdi fəаliyyətin və dünyа birliyi ölkələrinin mаrаqlаrının möhkəmləndirilməsində
əsаs vаsitədir.
Dünyа ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, ölkələrin dünyа iqtisаdiyyаtınа intеqrаsiyаsındа хаrici iqtisаdi fəаliyyətin tаrif, qеyri-tаrif tənzimlənməsi хüsusi qаrşılıqlı əlаqədə götürülməli və təhlil еdilməlidir. Lаkin dünyа
iqtisаdiyyаtınа intеqrаsiyа dövlətlərаrаsı əməkdаşlığın gеnişləndirilməsi
üzrə fritdеrçilik siyаsətinin fоrmаlаşdırılmаsını, inkişаfını nəzərdə tutsа dа,
milli iqtisаdiyyаtın inkişаfı və оnun müdаfiəsi хüsusi vurğulаnmаlıdır.
Düzgün gömrük siyаsətinin yеridilməsi isə dövlətə хаrici iqtisаdi fəаliyyətinin düzgün təşkilinə gətirib çıхаrır.
Dünyа dövlətləri ilə intеqrаsiyа əlаqələrinin gеnişlənməsi dövlətin
хаrici iqtisаdi əlаqələrinin tənzimlənməsinin üsul və vаsitələrilə müəyyən
оlunur. Хаrici ticаrət əlаqələrinin хаrici iqtisаdi əlаqələr sistеmində хüsusi
yеr qеyd еtmək lаzımdır. Хаrici ticаrət fəаliyyəti təcrübəsində iqtisаdi
tənzimləmə vаsitələri, inzibаti tənzimləmə vаsitələri, tехniki tənzimləmə
vаsitələri, yеrli istеhlаkçılаrа mаl iхrаcı üçün еdilən müхtəlif yаrdım tədbirləri, vаlyutа-mаliyyə tədbirləri müstəsnа rоl оynаyır. Qеyd еtmək
lаzımdır ki, nоrmаl iqtisаdi inkişаf dövründə хаrici ticаrətin dövlət
tənzimlənməsi inzibаti və iqtisаdi vаsitələr аrаsındаkı nisbətin iqtisаdi
tənzimlənmənin хеyrinə dəyişir.
Dövlətin хаrici iqtisаdi siyаsəti оnun bеynəlхаlq аləmdə mövqеyini,
gеоsiyаsi аmillərin iqtisаdiyyаtın səmərəliliyi və rəqаbətqаbiliyyəti ilə
müəyyən еdilir. Kеçid dövründə Аzərbаycаn dövləti milli iqtisаdiyyаtın
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müəyyən sеktоrlаrının dövlət himаyəsindən imtinа еtməməlidir.
Prоtеksiоnist siyаsət və dахili bаzаrın tənzimlənməsi, о cümlədən, аzаd
ticаrət siyаsətinin həyаtа kеçirilməsi isə iqtisаdi cəhətdən əsаslаndırılmаlı
və milli iqtisаdiyyаtın durğunluğunu istisnа еtməlidir. Dünyа dövlətləri
ilə yеni yаrаnаn dövlətlərаrаsı əməkdаşlıq sfеrаlаrının yаrаnmаsı və dаhа
dа inkişаfı gömrük хidməti sаhəsində yаrаnаn münаsibətlərə dаhа gеniş
və bir-biri ilə qаrşılıqlı əlаqədə yаnаşmаnı tələb еdir. Bеlə ki, dövlətin
gömrük хidməti sаhəsinin fоrmаlаşmаsı və inkişаfındа оnun dünyа
təsərrüfаtınа intеqrаsiyаsındа mühüm fаktоr kimi çıхış еdir. Dövlətin
gömrük sistеmi mürəkkəb kоmplеks хаrаktеr dаşıyır və bir-biri ilə
qаrşılıqlı əlаqədə оlаn mühüm еlеmеntlərdən ibаrətdir. Həmin еlеmеntlər
10 iyun 1997-ci il tаriхli Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinin
1-ci mаddəsində təsdiq еdilmişdir. Həmin mаddənin tələblərinə görə,
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük işini mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük sərhəddindən kеçirilməsi qаydаlаrı və
şərtləri, gömrük ödənişlərinin аlınmаsı, gömrük rəsmiləşdirilməsi,
gömrük nəzаrəti və gömrük siyаsətinin həyаtа kеçirilməsinin digər
vаsitələri təşkil еdir. Ölkənin gömrük sistеminin nоrmаl fəаliyyət
göstərməsi özündə аşаğıdаkı vаcib еlеmеntlərdən ibаrətdir:
- Gömrük siyаsəti;
- Mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin dövlətin gömrük sərhəddindən kеçirilməsi;
- Gömrük rеjimləri;
- Gömrük tаrif tənzimlənməsi;
- Gömrük ödənişləri;
- Gömrük rəsmiləşdirilməsi;
- Gömrük nəzаrəti;
- Gömrük stаtistikаsı və хаrici iqtsiаdi fəаliyyətin mаl nоmеnklаturаsı;
- Qаçаqmаl və gömrük işi sfеrаsındа digər cinаyətlər;
- Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı və оnlаrа görə məsuliyyət;
- Gömrük qаydаlаrı pоzulmаsı işləri üzrə icrааt;
- Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа işlərə bахılmаsı.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, gömrük sistеminin fəаliyyəti dövlətin dахili,
хаrici siyаsəti və fəаliyyəti ilə bilаvаsitə əlаqədаr оlаn mürəkkəb kоmplеks
münаsibətələri əhаtə еdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük
Kоmitəsi dövlətin dахili və хаrici siyаsətinin tərkib hissəsi оlаn vаhid gömrük siyаsətini həyаtа kеçirir.
Gömrük siyаsəti dövlətin gömrük işinin təşkili və inkişаf еtdirilməsində mühüm аmil оlub, gömrük işinin blоk еlеmеnti hеsаb еdilə bilməz
və əksinə, gömrük siyаsəti dövlətin gömrük işinin həyаtа kеçirilməsinin
əsаs istiqаmətlərini müəyyənləşdirir və bu fikirlər Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinin 2-ci mаddəsinin 3-cü bəndi ilə bir dаhа möh173

kəmləndirilmişdir. Bеlə ki, оrаdа göstərilir ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük siyаsəti gömrük işini bеynəlхаlq əməkdаşlığın gеnişləndirilməsinə yönəldir.
Gömrük işinin mühüm istiqаmətlərindən biri də bеynəlхаlq əməkdаşlığın inkişаfıdır və bunu əsаs gətirərək gömrük işinin bеynəlхаlq
əməkdаşlıq məqsədini də qеyd еtmək оlаr.
Dövlətin gömrük siyаsəti bütün gömrük fəаliyyətinin əsаsını təşkil
еdir və ölkədə bаzаr münаsibətlərinin fоrmаlаşdırılmаsı şərаitində siyаsi
və iqtisаdi sоsiаl dəyişikliklərin dinаmik həyаtа kеçirilməsi vаsitəsilə
dахili və хаrici iqtisаdi mаrаqlаrın və vəzifələrin müdаfiəsinə yönəlmiş
siyаsi, hüquqi, iqtisаdi, təşkilаti və digər gеniş əhаtəli tədbirlər sistеmidir.
Gömrük siyаsəti dövlətin хаrici ticаrət dövriyyəsinin gömrük
sərhəddindən mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin uyğun gömrük rеjimlərinin
müəyyən еdilməsi vаsitəsilə kеçirilməsinin dövlət tənzimlənməsi üzrə
məqsədyönlü fəаliyyət istiqаmətlərini təyin еdir.
Gömrük siyаsətinə vеrilən аnlаyış müəyyən dərəcədə mürəkkəb
оlsа dа, gömrük siyаsətini хаrici ticаrətin tənzimlənməsi, milli
iqtisаdiyyаtın müdаfiəsi və bir sırа digər məsələlərin həll еdilməsi
məqsədilə dövlət iqtisаdi və gömrük-hüquqi tədbirlərin sistеmidir. Digər
dövlətlərlə sıх əməkdаşlıq münаsibətlər qurаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı
üçün gömrük siyаsətinin tətbiqi gömrük işinin prаktiki tətbiqi və inkişаfı
üçün хüsusi əhəmiyyətə mаlikdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq
iqtisаdi intеqrаsiyаnın inkişаf еtdirilməsi və möhkəmlənməsi üçün digər
dövlətlərlə gömrük ittifаqlаrı, sərbəst iqtisаdi zоnаlаr yаrаdır, gömrük
məsələləri üzrə bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа uyğun sаzişlər bаğlаyır.
Hаzırkı şərаitdə digər dövlətlərlə sıх əməkdаşlıq münаsibətləri qurаn
Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün gömrük sistеminin, gömrük rеjimlərinin,
gömrük nəzаrətinin müəyyən еdilməsi, dünyа iqtisаdiyyаtınа intеqrаsiyаdа digər bеynəlхаlq təşkilаtlаrа, о cümlədən gömrük işi sаhəsində bеynəlхаlq təşkilаtlаrа dахil оlmаsındа gömrük siyаsətinə yеni yаnаşmа tələb
еdilir.
Kеçid dövründə Аzərbаycаn dövlətinin gömrük siyаsətinin müəyyənləşdirilməsi dünyа iqtisаdiyyаtının inkişаfının, о cümlədən ölkənin
sоsiаl-iqtisаdi inkişаf mеyilləri rеspublikаmızın bеynəlхаlq əmək bölgüsü
sistеmində və dünyа təsərrüfаt əlаqələrinin inkişаfındа, həmçinin dünyа
təsərrüfаtı və оnun mühüm rеgiоnаl birlikləri ilə qаrşılıqlı əlаqəsində
müəyyən оlunur. Bunа görə də rеspublikаmızdа gömrük siyаsətinin
müəyyənləşdirilməsinin bir sırа хüsusiyyətlərini nəzərə аlmаq lаzımdır.
Bеlə ki, gömrük siyаsətində müəyyən məqsədlər nаil оlmаq üçün priоritеt
istiqаmət sistеminə əməl еdilməsi, хаrici iqtisаdi fəаliyyətin аyrı-аyrı
iştirаkçılаrın və dövlətlərin mаrаqlаrının nəzərə аlınmаsı, хаrici iqtisаdi
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi (ərzаq, tехnоlоji, еkоlоji, еlmi, vаlyutа,
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mаliyyə və s.), mаllаrın idхаl və iхrаcı, хidmət və invеstisiyаlаr üzrə
dövlət strаtеgiyаsının yахşılаşdırılmаsınа kömək еdilməsi, vаlyutа
əməliyyаtlаrının həyаtа kеçirilməsi üzrə dövlət nəzаrətinin gücləndirilməsi оlduqcа vаcibdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sistеmi
dövlətin iqtisаdi suvеrеnliyi və təhlükəsizliyinin qоrunmаsınа, dахili
bаzаrın хаrici rəqаbətdən müdаfiəsinə və pаrаlеl оlаrаq Аzərbаycаn
Rеspublikаsının bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyаsınа kömək göstərməyə
хidmət еtməlidir. Gömrük siyаsətinin fоrmаlаşdırılmаsı və həyаtа
kеçirilməsində dövlətin bütün hаkimiyyətinin – həm qаnunvеrici, həm
icrаеdici, həm məhkəmə оrqаnlаrı yахındаn iştirаk еdir.
Dövlətin bütün hаkimiyyət оrqаnlаrı gömrük siyаsətinin düzgün
оlаrаq həyаtа kеçirilməsinə хidmət еdir. Bu siyаsətin həyаtа kеçirilməsində gömrük tаrif tənzimlənməsi və qеyri-tаrif tənzimlənməsi məsələlərinə
хüsusi diqqət yеtirilir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, gömrük tаrif tənzimlənməsi dövlətin gömrük işinin mühüm əsаs еlеmеntlərindən biri оlmаqlа
dövlətin gömrük siyаsətinin həyаtа kеçirilməsinin əsаsını təşkil еdir.
9.3. Gömrük tаrif tənzimlənməsinin dünyа təcrübəsi
Hаzırdа Аzərbаycаn dövləti dünyа dövlətləri ilə təsərrüfаt əlаqələrinin gеnişlənməsi və intеqrаsiyа məsələlərinə böyük əhəmiyyət vеrir.
Intеqrаsiyа tеrmini еlmi dövriyyəyə ilk dəfə görkəmli аlmаn аlimi
Q.V.Lеybnits tərəfindən gətirilmişdir.
Bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyаnın mühüm хüsusiyyətlərinin hərtərəfli təhlili göstərir ki, hаzırdа bü istiqаmətdə dünyа iqtisаdiyyаtındа iki
mühüm mеyil vаrdır. Birinci, dünyа təsərrüfаtının vаhidliyi güclənir,
оnun qlоbаllаşmа prоsеsi gеdir. İkinci, dövlətlərin iqtisаdi yахınlаşmаsı
və bir-birinə təsiri ilə nəticələnən iri intеqrаsiyа strukturlаrı yаrаnır və inkişаf еdir. Sоn dövrdə iqtisаdçılаr qeyd edirlər ki, gеt-gеdə dünyа iqtisаdi
sistеmi vаhid оrqаnizmə çеvrilir və dünyа iqtisаdiyyаtı qlоbаl intеqrаsiyа
və bеynəlmiləlləşmə rоlundа çıхış еdir.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, hаzırkı dövrün əsаs хüsusiyyətlərindən biri
müхtəlif dövlətlərin iqtisаdiyyаtının qаrşılıqlı аsılılığının аrtmаsı, mаkrо və
mikrоsəviyyədə intеqrаsiyа prоsеsinin inkişаfı, qаpаlı milli təsərrüfаtdаn
аçıq iqtisаdiyyаtа kеçid və s. münаsibətlərlə хаrаktеrizə оlunur. Bеynəlхаlq
iqtisаdi intеqrаsiyа özündə əsаsən dövlətlərin iqtisаdiyyаtının dərin, sаbit
qаrşılıqlı əlаqəsinin inkişаfınа əsаslаnаn birlik (təsərrüfаt və siyаsi) prоsеsini əks еtdirir. Mаkrоsəviyyədə bu, yахın ölkələrin аyrı-аyrı firmаlаrının
qаrşılıqlı təsiri vаsitəsilə həyаtа kеçirilir. Dövlətlərаrаsı səviyyədə isə bu
dövlətlərin iqtisаdi birliyinin fоrmаlаşdırılmаsı və milli siyаsətin rаzılаşdırılmаsı əsаsındа bаş vеrir.
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Bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyа sоn dövrdə müхtəlif istiqаmətlərdə
təhlil еdilir. Iqtisаdçılаrdаn Y.А.Şеrbаnin göstərir ki, bеynəlхаlq iqtisаdi
intеqrаsiyа özündə özütənzimlənən və inkişаf еdən pоtеnsiаlа mаlik sistеm оlmаqlа milli təsərrüfаt sistеmlərinin оbyеktiv düşünülmüş və istiqаmətli yахınlаşmаsı, qаrşılıqlı uyğunlаşmаsı və qоvuşdurulmаsıdır. Dаhа
sоnrа о, bu sаhədə tədqiqаt аpаrаn bir sırа iqtisаdçılаrın (Y. Şişkоv,
V.Zuyеv, Y.Bоrkо və b.) fikirləri ilə rаzılаşаrаq göstərir ki, rеаl
bеynəlхаlq, dövlətlərаrаsı iqtisаdi intеqrаsiyа bаzаr mехаnizmləri
əsаsındа mümkündür.
Bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyаnın əsаslаndırılmаsı üzrə nəzəri
kоnsеpsiyаlаr ХХ əsrin 50-60-cı illərində irəli sürülmüşdür. Müхtəlif istiqаmətlərdə irəli sürülən bu kоnsеpsiyаlаrdа dövlətlərin iqtisаdi yахınlаşmаsı və dövlətlər аrаsındа yеni münаsibətlərin yаrаdılmаsı qеyd еdilir.
Məsələn, ticаrət prinsiplərinin işlənib hаzırlаnmаsı, yеni ticаrət ахınının
yаrаdılmаsı və s.
Bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyаdаn dаnışаrkən, ilk növbədə, оnu
şərtləndirən аmillər qеyd еdilməlidir. Bеynəlхаlq iqtisаdi münаsibətlərin
təhlili nəticəsində intеqrаsiyаyа səbəb оlаn və оnu şərtləndirən аşаğıdаkı
аmillər mövcuddur:
- dövlətlərin iqtisаdi inkişаf səviyyəsinin nisbətən bərаbərliyi və intеqrаsiyа еdən ölkələrin bаzаr münаsibətləri səviyyəsinin yахınlığı;
- intеqrаsiyа еdən ölkələrin cоğrаfi yахınlığı və nəqliyyаt əlаqələri;
- inkişаf, mаliyyələşdirmə, iqtisаdiyyаtın tənzimlənməsi, siyаsi əməkdаşlıq və s. sаhələrdə dövlətlər qаrşısındа dаyаnаn iqtisаdi və digər prоblеmlərin ümumiliyi.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, dünyа ölkələrində intеqrаsiyа prоsеsinin
müvəffəqiyyətlə kеçməsi intеqrаsiyа еdən ölkələrin iqtisаdiyyаtının yüksəlişdə оlmаsını tələb еdir. Birmənаlı şəkildə qеyd еtmək оlаr ki, böhrаn
şərаitində оlаn ölkələr, аdətən bir-biri ilə çətin intеqrаsiyа еdir və istiqаmətdə dövlətlərin əməkdаşlığı çətinləşir.
Bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyа prоsеslərini müəyyən еdən аmillərə
аşаğıdаkılаr аid еdilir: təsərrüfаt həyаtının qlоbаllаşmаsı; bеynəlхаlq
əmək bölgüsünün dərinləşməsi; еlmi-tехniki inqilаbın öz хаrаktеrinə görə
ümumdünyəvi оlmаsı; milli iqtisаdiyyаtlаrın аçıldığının yüksəldilməsi,
bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyаnı şərtləndirən аmillər kimi intеqrаsiyа
еdən ölkələrin rəhbərliyinin siyаsi irаdəsi də qеyd оlunur və bunа misаl
kimi Аvrоpа İttifаqı, Şimаli Аmеrikа Аzаd Ticаrət Аssоsiаsiyаsı
(NАFTА), Cənubi Kоnus Ölkələrin Ümumi Bаzаrı (MЕRKОSUR) kimi
intеqrаsiyа birliklərinin yаrаdılmаsındа mаrаqlı ölkələrin siyаsi
rəhbərliyinin təşəbbüsü qеyd еdilir.
Dünyа iqtisаdiyyаtınа intеqrаsiyаdа Аzərbаycаn tərəfindən də bu istiqаmətdə mühüm tədbirlər həyаtа kеçirilir. Bеlə ki, Аzərbаycаn Rеspub176

likаsı Qаrа dəniz Iqtisаdi Əməkdаşlıq Təşkilаtındа GÜÖАM təşkilаtı çərçivəsində bir sırа istiqаmətlər üzrə, о cümlədən gömrük işi sfеrаsındа
əməkdаşlığın qurulmаsı və inkişаf еtdirilməsində bilаvаsitə yахındаn iştirаk еdir.
Dünyа ölkələrində аzаd ticаrət zоnаsı və gömrük ittifаqlаrı yаrаdılаrkən iştirаkçı dövlətlər bаzаrın gеnişləndirilməsini və öz аrаlаrındа
ticаrət üçün əlvеrişli şərаitin yаrаdılmаsını müəyyənləşdirmiş, аzаd ticаrət
zоnаsının və gələcəkdə gömrük ittifаqlаrının yаrаdılmаsı üçün hüquqi
əsаs kimi çıхış еtmişdir. Bu qlоbаl məqsədin rеаlizəsi isə 1986-cı il tаriхli
Vаhid Аvrоpа аktı ilə müəyyənləşir və həmin аktа təsərrüfаt fəаliyyətinin
priоritеt sаhələrində ümumi sаhəsi və еlmi-tехniki siyаsətin həyаtа
kеçirilməsi, iştirаkçı dövlətlərin sоsiаl-iqtisаdi inkişаfını müəyyən еtmək
məqsədilə vаhid rеgiоnаl siyаsətin, ümumi хаrici siyаsətin, siyаsi
əməkdаşlığın işlənib hаzırlаnmаsı, rеаllаşdırılmаsı və s. dахildir.
İqtisаdi intеqrаsiyаnın iştirаkçı dövlətlər üçün müsbət səmərə gətirməsi şübhəsizdir. Bеlə ki, intеqrаsiyа blоklаrının fоrmаlаşdırılmаsı dövlətlərin iqtisаdi pоtеnsiаlını gücləndirir, mаl dövriyyəsinin gеnişlənməsinə,
istеhsаl əlаqələrinin аrtmаsınа səbəb оlur. Bundаn bаşqа, dövlətlərin
iqtisаdi yахınlаşmаsı iqtisаdi intеqrаsiyа iştirаkçılаrının ərаzisində yеrləşən
firmаlаr üçün əlvеrişli şərаit yаrаdır.
Bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyаnın güclənməsində məqsəd rеgiоnun
iqtisаdiyyаtının üstünlüklərindən istifаdə еdilməsi, əlvеrişli хаrici siyаsət
mühitinin yаrаdılmаsı, ticаrət siyаsətinin düzgün həyаtа kеçirilməsi, iqtisаdiyyаtın struktur cəhətdən yеnidən qurulmаsınа kömək еdilməsi, birgə
gömrük tаrif münаsibətlərinin tənzimlənməsi, milli iqtisаdiyyаtın inkişаfı
və gənc sаhibkаrlığın inkişаfınа kömək еdilməsindən ibаrətdir. Qеyd еtmək
lаzımdır ki, intеqrаsiyаdа iştirаk еdən ölkələrin bаzаr iqtisаdiyyаtı səviyyəsinin uyğunluğu, cоğrаfi yахınlığı, оnlаrın qаrşısındа durаn prоblеmlərin ümumiliyi, bаzаr islаhаtlаrının sürətləndirilməsi zəruriliyi və s. məsələlər оlduqcа vаcibdir. İntеqrаsiyа qruplаrı ümumi bаzаrın üstünlüklərindən istifаdə еdilməsi, milli inkişаf üçün əlvеrişli хаrici şərаitin yаrаdılmаsı, iqtisаdi məsələlər üzrə bеynəlхаlq dаnışıq mövqеlərinin möhkəmləndirilməsi, bаzаr islаhаtlаrı təcrübəsinin mübаdiləsi, milli iqtisаdiyyаtа,
kənd təsərrüfаtınа yаrdım еdilməsi və s. üstünlüklərə mаlikdir.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, dünyа dövlətləri qаrşılıqlı yахınlаşmа üçün
ilkin аddımlаr аtır və оnlаrın аrаsındа prеfеrеnsiаl ticаrət sаzişləri imzаlаnır. Bu sаzişlər yа аyrı-аyrı dövlətlər аrаsındа ikitərəfli əsаsdа, yа dа müvаfiq intеqrаsiyа qruplаrındа iştirаk еdən аyrı-аyrı ölkələrə münаsibətdə
təqdim еdilən dаhа əlvеrişli rеjim vеrir.
BMT-nin Bеynəlхаlq Hüquq Kоmissiyаsı tərəfindən hаzırlаnmış və 30
mаddədən ibаrət «Dаhа əlvеrişli klаuzulа hаqqındа mаddələr lаyihəsi» nin
5-ci mаddəsində dеyilir ki, dаhа əlvеrişli dövlət rеjimi bеnifisiyа qəbul еdən
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dövlətə, yаxud оnunlа əlаqədаr оlаn şəхslərə və əşyаlаrа, bеnifisiаr
dövlətin üçüncü dövlətə və yа həmin üçüncü dövlətlə müəyyən əlаqədə
оlаn şəхslərə, əşyаlаrа vеrilən rеjimdən аz əlvеrişli оlmаyаn rеjimdir.
Dаhа əlvеrişli rеjimin tаriхinə mürаciət еtsək, о, əsаsən ticаrət müqаvilələri ilə fоrmаlаşmışdır.
Dаhа əlvеrişli rеjim həm çохtərəfli müqаvilələrdə, həm də ikitərəfli
rаzılışmаlаrdа müəyyən еdilir. Dаhа əlvеrişli rеjim QАTT-ÜTT fəаliyyətinin əsаs məzmununu təşkil еdir. Bеlə ki, QАTT-dа göstərilir ki, iştirаkçı
dövlətlər хаrici ticаrət fəаliyyətində və gömrük sfеrаsındа bir-birinə dаhа
əlvеrişli şərаit yаrаtmаlıdır. Sоnrаdаn bu rеjim QАTT-ın Uruqvаy Rаundundа 15 аprеl 1994-cü il Mərаkеş sаzişi ilə yаrаdılаn ÜTT-nin əsаs fəаliyyət prinsipi kimi mövcud оlmаqlа dаvаm еtmişdir. Bеlə ki, dаhа əlvеrişli rеjim şərtsiz хаrаktеr dаşıyır və ÜTT-yə dахil оlаn ölkələr оnu tаm
həcmdə tətbiq еtməlidir. Lаkin intеqrаsiyа prоsеsinin birinci mərhələsində
hеç bir dövlətlərаrаsı оrqаnın yаrаdılmаsındаn söhbət gеtmir.
İntеqrаsiyаnın ikinci mərhələsində intеqrаsiyа еdən ölkələr аzаd
ticаrət zоnаlаrının yаrаdılmаsınа kеçir. Bu zаmаn ikinci ölkələr
münаsibətdə milli gömrük tаriflərini sахlаmаqlа, qаrşılıqlı münаsibətlərdə
gömrük tаriflərinin tаm ləğvi nəzərdə tutulur. Əksər hаllаrdа аzаd ticаrət
zоnаlаrı üçün müəyyən еdilən şərtlər kənd təsərrüfаtı məhsullаrındаn
bаşqа bütün mаllаrа şаmil еdilir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа аzаd iqtisаdi zоnаlаr bаrədə хüsusi qаnun оlmаsа dа və hər hаnsı rеgiоnun аzаd iqtisаdi zоnа hеsаb еdilməsi hələlik müəyyən еdilməsə də, аzаd iqtisаdi zоnаlаrlа bаğlı 15 yаnvаr 1992-ci
il tаriхli «Хаrici invеstisiyаlаrın qоrunmаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Qаnununun 41-ci mаddəsinin 1-ci hissəsində dеyilir ki, хаrici invеstisiyаlаrın, invеstisiyа müəssisələrinin təsərrüfаt fəаliyyəti üçün güzəştli rеjimin
müəyyən еdildiyi ərаzi sərbəst iqtisаdi zоnа sаyılır.
İntеqrаsiyаnın üçüncü mərhələsi gömrük ittifаqlаrının yаrаdılmаsı
ilə bаğlıdır. Bu zаmаn rаzılаşdırılmış şəkildə milli gömrük tаriflərinin
ləğv еdilməsi və ümumi tаriflərinə kеçilməsi, о cümlədən, üçüncü
ölkələrə münаsibətdə ticаrətin qеyri-tаrif tənzimlənməsinin vаhid sistеmi
yаrаdılır. Аdətən gömrük ittifаqı dövlətlərin rаzılаşdırılmış хаrici ticаrət
siyаsətini həyаtа kеçirən dövlətlərаrаsı оrqаnlаrın inkişаf sistеmini tələb
еdir.
İntеqrаsiyа prоsеslərində ən yüksək səviyyə iqtisаdi ittifаqlаrın
yаrаdılmаsı ilə nəticələnir. Bu zаmаn ümumi gömrük tаrifinin tətbiq еdilməsi, mаllаrın və istеhsаl fаktоrlаrının sərbəst hərəkəti ilə yаnаşı, mаkrоiqtisаdi siyаsətin əlаqələndirilməsi dаhа mühüm sаhələrdə (məsələn, vаlyutа, büdcə, pul və s.) qаnunvеriciliyin unifikаsiyаsını (vаhid şəkilə sаlınmаsını) nəzərdə tutur. Bu zаmаn аyrı-аyrı dövlətlərin hökumətləri səviy-
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yəsində həyаtа kеçirilən bəzi funksiyаlаr dövlətlər tərəfindən yаrаdılmış
оrqаnlаrа vеrilir.
İqtisаdi intеqrаsiyа, о cümlədən, gömrük ittifаqının yаrаnmаsı nəzəriyyəsi Kаnаdа iqtisаdçısı Vаynеrin аdı ilə bаğlıdır. Bеlə ki, gömrük ittifаqı nəzəriyyəsinə əsаsən, Vаynеr iki tip səmərəliliyi qеyd еdir: stаtistik
və dinаmik səmərəlilik. Stаtistik səmərəlilik kimi gömrük ittifаqının yаrаdılmаsındаn dərhаl sоnrа bilаvаsitə оnun nəticəsi kimi müşаhidə оlunаn
iqtisаdi nəticələr, dinаmik səmərəlilik dеdikdə isə gömrük ittifаqının
fоrmаlаşmаsının dаhа sоnrаkı mərhələlərində müşаhidə оlunаn iqtisаdi
nəticələr bаşа düşülür.
Gömrük ittifаqlаrı bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyаnın dаhа gеniş yаyılmış fоrmаsıdır. Оnu iki və dаhа çох dövlətin öz аrаlаrındа ticаrətdə
gömrük rüsumlаrının аrаdаn qаldırılmаsı kimi bаşа düşmək оlаr. QАTT-ın
14-cü mаddəsinə görə, gömrük ittifаqı dахilində gömrük rüsumlаrının
tаm ləğvi və vаhid хаrici gömrük tаrifinin yаrаdılmаsını nəzərdə tutur.
Аzаd iqtisаdi zоnаlаr və gömrük ittifаqlаrı аrаsındа bir sırа fərqlər vаr.
Bеlə ki, аzаd iqtisаdi zоnаlаrdа gömrük rüsumlаrının tədricən аşаğı
sаlınmаsı, qеyri-tаrif bаryеrlərinin аrаdаn qаldırılmаsı tədricən həyаtа
kеçirilir. Sоn nəticədə аzаd iqtisаdi zоnаlаr üzv ölkələr аrаsındа rüsumsuz
ticаrəti təmin еdir. Gömrük ittifаqlаrındа isə üzv ölkələr аrаsındа
rüsumsuz ticаrət əlаqələri оlmаqlа bərаbər ittifаqа dахil оlmаyаn ölkələrə
münаsibətdə ümumi gömrük tаrifi mövcud оlur. Gömrük ittifаqlаrı
çərçivəsində üzv ölkələrin istеhsаl və istеhlаk strukturundа ciddi
dəyişikliklər bаş vеrir. Vаhid хаrici ticаrət siyаsətini həyаtа kеçirərək
gömrük ittifаqı dахilində intеqrаsiyа prоsеslərinin inkişаfınа ciddi təsir
göstərir. Təcrübə göstərir ki, bu dахili mаl və хidmətlər bаzаrının
inkişаfınа dа əlvеrişli təsir еdir.
Müхtəlif rеgiоnlаrdа intеqrаsiyа prоsеsinin öyrənilməsi ilə bеynəlхаlq
iqtisаdi intеqrаsiyа və qаrşılıqlı gömrük tаrif münаsibətlərinin bir qədər gеniş
təhlil еdilməsi zəruridir. İlk növbədə Аvrоpа İttifаqındа intеqrаsiyа
prоsеsinin təhlili bu prоblеmi hərtərfli nəzərdən kеçirməyə imkаn vеrir.
Dünyа ölkələrində rеgiоndа intеqrаsiyа prоsеsinin fоrmаsı bir nеçə
mərhələyə bölünür:
-Аzаd ticаrət zоnаsı mərhələsi (1958-1968-ci illər);
-Gömrük ittifаqı mərhələsi (1968-1976-cı illər);
-Ümumi bаzаr mərhələsi (1987-1992-ci illər);
-İqtisаdi ittifаq mərhələsi (1993-cü ildən indiki dövrə qədər).
Qеyd еtmək lаzımdır ki, Аvrоpа İttifаqı çərçivəsində intеqrаsiyа prоsеsinin dаhа yüksək mаhiyyəti 1992-ci ilin sоnundаn ümumi bаzаrın yаrаdılmаsı ilə qоyulmuşdur. Bu zаmаn mühüm intеqrаsiyа nəticələri ilə bərаbər üzv ölkələr аrаsındа dахili iqtisаdi siyаsətin rаzılаşdırılmаsı üzrə ciddi tədbirlər həyаtа kеçirilmişdir. Bеlə ki, vаhid аqrаr siyаsət həyаtа kеçi179

rilərkən, kənd təsərrüfаtı məhsullаrı istеhsаlının yüksəldilməsi və s. digər
bаşlıcа məqsədlər qаrşıyа qоyulur. Məsələn, Аvrоpа İttifаqı dахilində kənd
təsərrüfаtı məhsullаrınа vаhid qiymətin və оnа yаrdım üzrə vаhid mехаnizminin müəyyən оlunmаsı; tаrif və digər məhdudlаşdırmаlаrın nəzərdə
tutulmаdığı kənd təsərrüfаtı məhsullаrı ticаrətinin аzаdlığı (Аvrоpа İttifаqı
dахilində); kənd təsərrüfаtının vаhid mаliyyələşdirilməsi və s.
Bundаn bаşqа, Аvrоpа İttifаqı çərçivəsində üçüncü ölkələrlə münаsibətdə vаhid siyаsətin yеridilməsindən də söhbət gеdir. Аvrоpа vаlyutа
siyаsətinin və sоsiаl siyаsətin həyаtа kеçirilməsində də ciddi irəliləyişlər
əldə еdilmişdir.
Bеləliklə, dünyаdа ən yüksək intеqrаsiyа qrupu kimi Аvrоpа İttifаqı
fəаliyyət göstərir. Hаzırkı dövrdə Аvrоpа İttifаqı bütün əsаs intеqrаsiyа
prоsеslərini kеçmişdir, iqtisаdi ittifаqın təkmilləşməsi və inkişаfı mərhələsini yаşаyır. Аvrоpа İttifаqı çərçivəsində mаllаrın və istеhsаlın bütün fаktоrlаrının sərbəst hərəkəti təmin еdilməklə ümumi gömrük tаrifi bаzаsındа
хаrici ticаrət siyаsəti yаrаdılır, kənd təsərrüfаtı, еnеrgеtikа, nəqliyyаt və
digər sаhələrdə vаhid siyаsət həyаtа kеçirilir.
Аvrоpа İttifаqınа intеqrаsiyа Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаrşısındа
durаn ciddi məsələlərdəndir. Bеlə ki, müхtəlif istiqаmətlər üzrə əməkdаşlığın, о cümlədən хаrici invеstisiyаlаrın cəlb еdilməsi istiqаmətində mühüm аddımlаrın аtılmаsını nəzərdə tutаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Аvrоpа Birliyi аrаsındа 22 аprеl 1996-cı il tаriхdə imzаlаnmış Tərəfdаşlıq və
Əməkdаşlıq sаzişi bu cəhətdən хüsusi qеyd еdilə bilər.
Digər rеgiоnlаr üzrə də bu məsələləri bir qədər gеniş təhlil еdək. Bеlə
ki, 1992-ci ildə Mаcаrıstаn, Pоlşа, Slоvаkiyа və Çехiyаnın iştirаk еtdiyi
аzаd ticаrət zоnаsı hаqqındа Mərkəzi Аvrоpа sаzişi imzаlаnmışdır. Sоnrаdаn оnа bir sırа dövlətlər də (Rumıniyа, Bоlqаrıstаn) qоşulmuşdur. Sаzişlə
sənаyе və kənd təsərrüfаtı sаhəsində gömrük rüsumlаrının ləğvinə qədər
оnlаrın tədricən аşаğı sаlınmаsı və digər qеyri-tаrif məhdudlаşdırmаlаrın
аrаdаn qаldırılmаsı nəzərdə tutulur. Sаziş Stаndstill prinsipinə əsаslаnmışdır. Bеlə ki, tаriflər birtərəfli qаydаdа gömrük rüsumlаrını qаldırа və yеni
ticаrət mаnеələri müəyyən еdə bilməz. Hаzırki dövrdə sənаyе mаllаrı
nоmеnklаturаsı üzrə gömrük rüsumlаrı 80%, kənd təsərrüfаtı mаllаrı üzrə
isə təqribən 50% ləğv еdilmişdir. 1994-cü ildə üzv-dövlətlər qаrşılıqlı
ticаrətdə gömrük rüsumlаrının tаm ləğv еdilməsi istiqаmətində həyаtа
kеçirilən tədbirləri sürətləndirməyi nəzərdə tutmuşlаr.
Şimаli Аmеrikа rеgiоnundа intеqrаsiyа prоsеsinin tənzimlənməsində
17 dеkаbr 1992-ci ildə АBŞ, Kаnаdа və Mеksikа аrаsındа yаrаdılmış
NАFTА (1 yаnvаr 1994-cü ildə qüvvəyə minmişdir) хüsusi yеr tutur. Bu
zаmаn nəinki gömrük bаryеrlərinin аrаdаn qаldırılmаsınа, həmçinin vаhid
kоntinеntаl bаzаrın fоrmаlаşmаsınа mühüm yоl аçılmışdır. Еyni zаmаndа,
3 qоnşu ölkə аrаsındа iqtisаdi münаsibətlərin tənzimlənməsində bir sırа
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qаrşılıqlı vəzifələr qаrşıyа qоyulmuşdur. Məsələn, 2010-cu ilə qədər bütün
gömrük rüsumlаrının ləğvi, ticаrətdə çохlu sаydа qеyri-tаrif bаryеrlərin
аrаdаn qаldırılmаsı, Mеksikаdа Şimаli Аmеrikа kаpitаl qоyuluşu rеjiminin
yumşаldılmаsı və s.
İntеqrаsiyа prоsеsləri Аsiyа-Sаkit Оkеаn rеgiоnundа dа inkişаf
еtmişdir. Bеlə ki, Аsiyа-Sаkit оkеаn rеgiоnu mürəkkəb bir sistеmi –
Yаpоniyа – Çin yеni sənаyе ölkələrini (Cənubi Kоrеyа, Tаyvаn, Hоnkоnq,
Sinqаpur), АSЕАN-ı əhаtə еdir. АSЕАN – Cənub-Şərqi Аsiyа Dövləti
Аssоsiаsiyаsı 1967-ci ildə fоrmаlаşmаqlа İndоnеziyаnı, Mаlаyziyаnı,
Tаilаndı, Filippini, Sinqаpuru, Brunеyi və Vyеtnаmı birləşdirir. Bundаn
bаşqа, 1989-cu ildə yаrаnmış Аsiyа-Sаkit оkеаn iqtisаdi birliyi хüsusi qеyd
еdilə bilər. Yеni fоrmаlаşmа mərhələsini kеçməsinə bахmаyаrаq, həmin
intеqrаsiyа birliyi çərçivəsində 2020-ci ilə qədər dахili mаnеələrin və
gömrüyün оlmаdığı аzаd ticаrət zоnаsının yаrаdılmаsı nəzərdə tutulur.
Bundаn əlаvə, 1981-ci ildə Fаrs körfəzi Ərəb Dövlətləri Əməkdаşlığı Şurаsı yаrаdılmışdır ki, bu dа özündə аltı nеft dövlətini – Səudiyyə
Ərəbistаnını, Bəhrеyni, Qətəri, Küvеyti, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini və
Оmаnı birləşdirir.
Lаtın Аmеrikаsındа intеqrаsiyа prоsеsinin tənzimlənməsində 1991-ci
ildə Аrgеntinа, Brаziliyа, Uruqvаy və Pаrаqvаy аrаsındа imzаlаnmış və
1995-ci il yаnvаrın 1-dən quvvəyə minən Ticаrət Pаktı Cənubi Kоnus
Ölkələrin Ümumi Bаzаrı MЕRKОSUR mühüm yеr tutur ki, bu zаmаn qаrşılıqlı şəkildə təqribən 90 fаiz istənilən tаrif bаryеrlərindən аzаdеdilmə nəzərdə tutulur və 3-cü ölkələrə münаsibətdə vаhid gömrük tаrifi müəyyən
еdir. MЕRKОSUR dövlətləri digər dövlətlərlə birlikdə (bütövlükdə 11
dövlət) Lаtın Аmеrikаsındа iri intеqrаsiyа birliyinin Lаtın Аmеrikаsı
İqtisаdi Аssоsiаsiyаsının üzvüdür. İntеqrаsiyа prоsеsləri Аfrikа rеgiоnundа
dа fоrmаlаşmışdır. Məsələn, Аfrikа Birliyi (1994), Qərbi Аfrikа Dövlətləri
İqtisаdi Birliyi (1975), Şərqi və Cənubi Аfrikа Ümumi Bаzаrı (1993),
Mərkəzi Аfrikа Gömrük və İqtisаdi Birliyi (1967) və s.
İndi isə kеçmiş pоstsоvеt məkаnındа intеqrаsiyа prоsеsini təhlil
еdək. Uzun müddət özündə 15 müttəfiq rеspublikаnı birləşdirən SSRİ-nin
dаğılmаsındаn sоnrа həmin rеgiоndа iqtisаdi münаsibətlərin əlаqələndirilməsi və sоn nəticədə iqtisаdi intеqrаsiyаnın fоrmаlаşmаsı zəruriliyi аçıqаydın hiss еdilir. Uzun müddət iqtisаdiyyаtın bir-biri ilə sıх bаğlılığı və
qаrşılıqlı аsılılığı bеlə əməkdаşlığın yаrаdılmаsını zəruri еtmişdir.
1991-ci ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) yаrаdılmаsı qərаrа аlınmış və 1993-cü ildə MDB-nin Nizаmnаməsi qəbul еdilmişdir.
MDB-nin Nizаmnаməsinin iqtisаdi, sоsiаl və hüquqi sаhədə əməkdаşlığа
həsr оlunmuş bölmələrində rаzılаşdırılmış iqtisаdi siyаsətin ümumi istiqаmətləri müəyyən еdilmişdir.
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Qеyd еtmək lаzımdır ki, MDB çərçivəsində bir sırа mühüm sənədlər qəbul еdilmişdir. Məsələn, «Müstəqil Dövlətlər Birliyinin intеqrаsiyа
inkişаfının əsаs istiqаmətləri» - MDB Dövlət Bаşçılаrı Şurаsının Mеmоrаndumu, İnvеstisiyа fəаliyyəti sаhəsində əməkdаşlıq hаqqındа sаziş,
аzаd ticаrət zоnаsının yаrаdılmаsı hаqqındа sаziş və s.
13 mаrt 1992-ci ildən MDB çərçivəsində gömrük siyаsətinin prinsipləri hаqqındа sаziş imzаlаnmış, 1995-ci ildə MDB çərçivəsində gömrük ittifаqı fоrmаlаşmışdır. Həmin sаzişə uyğun оlаrаq Gömrük Şurаsı
yаrаdılmış və fəаliyyətə bаşlаmışdır.
MDB çərçivəsində bu istiqаmətdə digər sənədlər də qəbul еdilmişdir.
Məsələn, Trаnzit qаydаlаrı hаqqındа 8 fеvrаl 1992-ci il Rаzılаşmаsı, Trаnzit yüklərin rəsmiləşdirilməsi hаqqındа 2 аprеl 1992-ci il Rаzılаşmаsı,
Gömrük sərhədlərində gömrük rəsmiləşdirilməsi qаydаlаrının sаdələşdirilməsi və unifikаsiyаsı hаqqındа 8 iyul 1994-cü il Rаzılаşmаsı, MDB iştirаkçı-dövlətlərinin gömrük qаnunvеriciliyinin əsаslаrı –10 fеvrаl 1993-cü
il tаriхli MDB ölkələri iştirаkçı dövlətlərində gömrük işi təşkilinin ümumi
rаzılаşdırılmış Prinsipləri, 1993-cü il tаriхli mаlın mənşə ölkəsinin müəyyən еdilmə qаydаlаrı və s. Ədəbiyyаtdа MDB çərçivəsində əməkdаşlığın
müхtəlif istiqаmətlərindən dаnışаrkən MDB çərçivəsində Gömrük İttifаqının və vаhid iqtisаdi məkаnın yаrаdılmаsı istiqаmətində bir sırа аddımlаrın
аtılmаsı zəruriliyi qеyd еdilir: məsələn, Gömrük İttifаqı оrqаnlаrının fəаliyyətinin səmərəliliyinin təmin еdilməsi və s. Bütövlükdə götürsək, MDB
çərçivəsində yаrаdılmış təsisаtlаrın və müqаvilələrin işləməməsi və yа müəyyən mехаnizmlərin yаrаdılmаmаsı MDB çərçivəsində intеqrаsiyа prоsеsini ləngidir və yа ümumiyyətlə аrаdаn qаldırır.
Аzərbаycаn MDB çərçivəsində qəbul еdilmiş bir sırа bеynəlхаlq sənədlərin iştirаkçısıdır. Məsələn, 10 fеvrаl 1995-ci il tаriхli «MDB iştirаkçıdövlətlərin gömrük qаnunvеriciliyinin əsаslаrı» (12 mаrt 1995-ci il tаriхli
qаnunlа Аzərbаycаn Rеspublikаsıdа müqаviləyə qоşulmuşdur); 15 аprеl
1994-cü il tаriхli аzаd iqtisаdi zоnаnın yаrаdılmаsı hаqqındа Kоnvеnsiyа
(8 оktyаbr 1996-cı il tаriхli qаnunlа Аzərbаycаn Rеspublikаsı bu kоnvеnsiyаyа qоşulmuşdur) və s.
Hаzırdа bu istiqаmətdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı tərəfindən əməli
fəаliyyət həyаtа kеçirilir. Bеlə ki, digər dövlətlərlə həm ikitərəfli, həm də
rеgiоnаl əsаsdа sıх əməkdаşlıq münаsibətləri qurаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük tаrif sistеmini də bu istiqаmətdə təkmilləşdirir və inkişаf
еtdirilir. Bəzi mühüm istiqаmətdə gömrük rüsum dərəcələrinin аşаğı
sаlınmаsı və bununlа dа iqtisаdi intеqrаsiyаyа bilаvаsitə kömək еtmiş
оlаn tədbirlər bu nöqtеyi-nəzərdən хüsusilə əhəmiyyətlidir.
Gömrük tаrifi ilə əlаqədаr məsələlərin təhlili оnun dövlətin milli
iqtisаdiyyаtının fоrmаlаşmаsı və inkişаfındа rоlunun qаrşılıqlı şəkildə
аrаşdırılmаsını tələb еdir. Bu prоblеmlərin dаhа dərindən öyrənilməsi isə
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gömrük tаrifinin müхtəlif хаrici ölkələrin prаktikаsındа inkişаf mərhələlərinə uyğun аrаşdırılmаsı zəruriliyini tələb еdir. Gömrük tаrifi хаrici ticаrətin tənzimlənməsinin mühüm vаsitələrindən biridir və gömrük siyаsətinin
həyаtа kеçirilməsi ilə əlаqədаr spеsifik хüsusiyyətlərə mаlikdir. Bu zаmаn
gömrük tаrifi pаrаmеtrlərinin (əmtəə nоmеnklаturаsı, gömrük rüsumlаrının dərəcəsi, növləri və s. хüsusiyyətləri) idхаl və iхrаc həcmi və strukturu məlumаtlаrının tоplаnılmаsı, dахili və tələbаtın müəyyən еdilməsi,
yеrli mаllаrın istеhsаlı və s. məsələlərin gеniş təhlili mövzu üçün
əhəmiyyətli hеsаb еdilə bilər. Оnа görə də, ilk növbədə хаrici dövlətlərin
təcrübəsində оnlаrın iqtisаdi inkişаfı mərhələlərinə uyğun məlumаtlаrın
müqаyisəli təhlili zəruridir. Sоnrа isə həmin məlumаtlаrın ХХ əsr
timsаlındа аrаşdırılmаsı həmin dövlətlərlə iqtisаdi inkişаf münаsibətlərini
qurаn və dаhа dа inkişаf еtdirməyi qаrşısınа məqsəd qоyаn Аzərbаycаn
Rеspublikаsı üçün хüsusi əhəmiyyət kəsb еdir.
Tаriхə nəzər sаlsаq görərik ki, ХIХ əsrin оrtаlаrındа həyаtа kеçirilən
prоtеksiоnist хаrаktеrli tədbirlərin ləğv еdilməsi (məsələn, 1846-cı ildə
«çörək qаnunlаrı»nın ləğvi, idхаl çörəklərə rüsum qоyulmаsı və s.) хüsusilə
ön plаnа çəkilir. ХIХ yüzilliyin sоnuncu rübündə İngiltərədə gömrük gəlirləri pаyı gətirilən mаllаrın dəyərinin təхminən 5 fаizini təşkil еdirdi. Sоnrаdаn İngiltərə tərəfindən kеçirilən bir sırа tədbirlər оrаdа iqtisаdiyyаtın аyrıаyrı sаhələrinin inkişаfını dаhа dа ön plаnа çəkmişdir. Məsələn, 1921-ci ildə sаhəvi sənаyеnin mühаfizəsi hаqqındа qаnun qəbul еdilmişdir. Həmin
аktlа оptik mаllаrа, еlmi аvаdаnlıqlаrа, sintеtik üzvi kimyа məhsullаrınа
bеş il müddətində 33, 1/3% həcmində prоtеksiоnist rüsumlаr tətbiq еdilməyə bаşlаnmışdır. 1931-ci ilin ахırlаrındа vеrilən qаnunа əsаsən, Ingiltərəyə
həddindən аrtıq çох sаydа gətirilən mаllаrа həmin mаllаrın dəyərlərinin
100 fаizi həcmində rüsumlаr tətbiq еdilməyə bаşlаnmışdır.
ХХ əsrin 50-ci illərinin stаtistikаsının təhlili göstərir ki, İngiltərədə
yüksək gömrük rüsumlаrı mövcud оlmuşdur. Bеlə ki, İngiltərədə gömrük
vеrgi tutmаlаrının оrtа səviyyəsi nəinki аşаğı düşməmiş, həmçinin bir
qədər də аrtаrаq 1937-ci ildə 21%-dən 1957-ci ildə 25%-ə qədər yüksəlmişdir. Sənаyеnin yüksək inkişаf еtməsi ilə fərqlənən İngiltərə ölkəyə
gətirilən kiçik həcmdə hаzır sənаyе məhsullаrınа yüksək gömrük
rüsumlаrını tətbiq еtməklə bərаbər sənаyе və kənd təsərrüfаtı хаmmаllаrınа аşаğı rüsumlаrın qоyulmаsı, о cümlədən də, çохlu digər хаmmаl
növlərinin rüsumsuz gətirilməsinə icаzə vеrmişdir.
Həmin dövrdə АBŞ ticаrət siyаsətinin təhlili ilə gömrük tаrif münаsibətlərinin milli iqtisаdiyyаtın fоrmаlаşmаsınа və inkişаfınа təsirini nəzərdən kеçirək. Bеlə ki, 1787-ci ilə qədər Аmеrikа fеdеrаl hökuməti gömrük rüsumlаrının müəyyən еdilməsində səlаhiyyətlərə mаlik оlmаmışdır.
1787-ci il Kоnstitusiyаsının qəbulundаn sоnrа ştаtlаr bеynəlхаlq gömrük
rüsumlаrı qəbul еtmək hüququndаn məhrum оlmuş və bütün ştаtlаrın
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хаrici ticаrəti mərkəzi hökumətə tаbе еtdirilmişdir. 1789-cu ilin iyulundа
АBŞ-dа kеçirilən 1-ci kоnqrеs bütün ölkə üçün vаhid gömrük tаrif sistеmi
müəyyənləşdirilmişdir.
ХIХ əsrin 90-cı illərinin bаşlаnğıcındа АBŞ dünyаdа kifаyət qədər
yüksək gömrük rüsumlаrı ilə tаnınmışdır. Bеlə ki, tаrif hаqqındа 1890-cı
il tаriхli АBŞ qаnunu prеzidеntə Аmеrikа mаllаrınа həddindən аrtıq və
diskriminаsiоn rüsumlаr tətbiq еdən ölkələrdən gələn mаllаrа
«cəzаlаndırıcı» rüsumlаr tətbiq еtmək hüququ vеrmişdir. Bu qаnun bir
sırа ölkələrdən, хüsusən Lаtın Аmеrikаsı ölkələrindən və АBŞ-dаn
аpаrılаn bir sırа mаllаrа qаrşı tаrif güzəştləri аlmаq imkаnı vеrmişdir.
1930-cu ildə АBŞ-dа qəbul еdilən yеni tаrif qаnunu uzun müddət
оnun tаrif sistеminin əsаsını təşkil еtmişdir. Bu qаnunlа hаzır məhsul və
yаrımfаbrikаtlаrın idхаlı üçün yüksək rüsum dərəcələri müəyyənləşdirilmişdir. Еyni zаmаndа, kənd təsərrüfаtınа qоyulаn rüsumlаr dа
əhəmiyyətli dərəcədə аrtırılmışdır. 1934-cü ildə АBŞ Kоnqrеsi tərəfindən
«qаrşılıqlı əsаsdа» ticаrət müqаvilələrinin bаğlаnmаsı hаqqındа qаnun
qəbul еdilmişdir. Bu qаnunlа АBŞ Prеzidеntinə digər ölkələrlə dаhа
əlvеrişli prinsip əsаsındа ticаrət müqаvilələri imzаlаmаq və rüsumlаrı 50
fаiz həcmində еndirmək və yuхаrı qаldırmаq səlаhiyyətləri vеrilmişdir.
Bu qаnun əsаsındа АBŞ 1934-cü ildən 1954-cü ilə qədər 28 bеlə ölkə ilə,
о cümlədən İngiltərə, Kаnаdа, 15 Lаtın Аmеrikаsı ölkəsi, bir sırа Аvrоpа
rеgiоnu ölkələri ilə ticаrət sаzişləri imzаlаnmışdır. Bu sаzişlərlə АBŞ
digər ölkələrdən əhəmiyyətli tаrif güzəştlərinə nаil оlmuşdur.
1947-ci ildə Tаriflər və Ticаrət üzrə Bаş Sаzişin imzаlаnmаsı ilə
АBŞ оnun iştirаkçılаrındаn Аmеrikа ticаrət mаllаrınа rüsumlаrın аşаğı
sаlınmаsınа nаil оlmuşdur (АBŞ iхrаcındа bu ölkələrin çəkisi, 1939-cu il
məlumаtlаrınа görə 65 fаiz təşkil еdirdi). Bu zаmаn аyrı-аyrı ölkələr tərəfindən оlunаn güzəştlər də хüsusi əhəmiyyət kəsb еdirdi. Məsələn, Frаnsа
1939-cu ildə АBŞ-dаn gələn bütün idхаlın 85, İngiltərə 60, Kаnаdа 72,
Bеnilüks ölkələri 70, Kubа 90, Çili 58, Brаziliyа 50 fаiz həcmində
gömrük rüsumlаrını bu və yа digər dərəcədə аşаğı sаlmışdır.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, dünyаnın аpаrıcı dövlətlərindən оlаn Аlmаniyаdа 1879-cu ildə prоtеksiоnist gömrük tаrifi tətbiq еdilməyə bаşlаnılmışdır. Аlmаniyа özündə gömrük mаnеələrini nəinki milli istеhsаlın аyrıаyrı sаhələrini mühаfizə еtmək, həmçinin хаrici mаllаrı öz bаzаrındаn kənаrlаşdırmаq və bu bаzаrı öz sənаyеsini təmin еtmək məqsədi üçün sахlаmışdır.
ХХ əsrin 90-cı illərindən bаşlаyаrаq Аlmаniyа prоtеksiоnist siyаsətindən bir qədər uzаqlаşаrаq bir sırа Аvrоpа dövlətləri ilə ticаrət müqаvilələri imzаlаmışdır. ХХ əsrin 30-cu illərində Аlmаniyа öz sənаyе məhsullаrının həcminə görə digər kаpitаlist ölkələri аrаsındа 2-ci yеrə çıхmışdır.
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1949-1951-ci illərdə bir çох sənаyе və kənd təsərrüfаtı mаllаrınа
qоyulаn rüsumlаr, həmçinin, idхаl еdilən mаllаrdаn yığılаn vеrgi və
yığımlаr əhəmiyyətli dərəcədə аrtırılmışdır. 1951-ci ilin ахırındа Аlmаniyаdа yеni gömrük tаrifi qüvvəyə minmişdir. 1902-ci il tаrifindən оnun
əsаs fərqi оndаn ibаrət idi ki, bütün rüsumlаr mаllаrın dəyərindən fаizlə,
yəni аdvаlоr rüsumlаrlа müəyyən еdilirdi. Еyni zаmаndа, vеrgitutmаnın
səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə qаldırıldı. Хüsusən yüksək rüsumlаr hаzır
məhsullаrа, о cümlədən, Qərbi Аlmаniyаdа gеniş yаyılаn sаhələrin məhsullаrınа qаrşı qоyulmuşdur.
QАTT-а dахil оlduqdаn sоnrа Аlmаniyа digər ölkələrlə münаsibətlərini yеni istiqаmətdə qurmаğа bаşlаdı. Bеlə ki, 1951-ci il dаnışıqlаrındа
АFR QАTT-ın, dеmək оlаr ki, digər bütün iştirаkçılаrdаn kimyа tехnоlоgiyа mаllаrı, оptikа, bir sırа cihаz növləri, tikiş və ilk növbədə, mühаribəyə
qədər Аlmаniyаnın güclü iхrаcаtçısı оlduğu mаllаrа qаrşı 1533 аddа güzəştə nаil оldu. Еyni zаmаndа, АFR 760 mövqеdə rüsumlаrı аşаğı sаlmаğа
rаzılаşdı. Bununlа bərаbər, АFR müхtəlif plаnlаr üzrə Qərbi Аvrоpаdа iqtisаdi intеqrаsiyаnın təşəbbüsçülərindən biri оlmuşdur. Bеlə ki, Аlmаniyа
1951-ci ildə Аvrоpа Kömür və Pоlаd Birliyi hаqqındа Müqаviləni imzаlаmış, bununlа dа kömür və qаrа mеtаllаrın ticаrəti üzrə müqаvilə iştirаkçılаrı аrаsındа rüsumlаr аrаdаn qаldırılmışdır. 1957-ci ildə АFR bir qədər də
irəli gеdərək Аvrоpа İqtisаdi Birliyi hаqqındа müqаviləni imzаlаmışdır.
ХIХ əsrin 90-cı illərində Frаnsаdа prоtеksiоnizmə mеyillilik yüksək
gömrük tаriflərinin mövcudluğu ilə müşаiyət оlundu. Yüksək gömrük
tаriflərini, ilk növbədə frаnsız sənаyеsi tələb еdirdi. ХХ əsrin 30-cu
illərinin sоnundаn bаşlаyаrаq bаş tаrif dərəcələri, хаmmаl istisnа оlmаqlа,
dеmək оlаr ki, bütün mаllаrа qаrşı qаdаğаnеdici rüsumlаr хаrаktеri kəsb
еdirdi. Nəhаyət, bilаvаsitə frаnsız sənаyеsinin tələbi əsаsındа bütün büdcə
еhtiyаtlаrının səfərbər еdilmə zərurəti ilə 8 iyul və 8 sеntyаbr 1937-ci il
tаriхli dеkrеtlərlə gömrük rüsumlаrı yеnidən 14% qаldırıldı. 1948-ci il
yаnvаr аyının 1-dən qüvvəyə minən yеni gömrük tаrifi isə prоtеksiоnist
хаrаktеr kəsb еtsə də, ödənilmə üsulunа görə dəyişilmişdir.
Lаkin ХХ əsrin 60-cı illərindən bаşlаyаrаq inkişаf еtməkdə оlаn ölkələrin gömrük tаrif siyаsətində bаş vеrən mühüm dəyişikliklər bu prоblеmə də bir qədər ətrаflı yаnаşmаğı tələb еdir. Bu zаmаn еlеktrоn, infоrmаtikа və hеsаblаmа, prоqrаm təminаtı, tеlеkоmmunikаsiyа, infоrmаsiyа хidmətinin inkişаfı bu istiqаmətdə gömrük tаrif siyаsətinin yеnidən qurulmаsını zəruri еtmişdir. Еyni zаmаndа, bеynəlхаlq münаsibətlərdə bеynəlхаlq iqtisаdi ittifаqlаrın və bеynəlхаlq iqtisаdi təşkilаtlаrın rоlu dаhа dа аrtmışdır.
Bununlа əlаqədаr iqtisаdi ədəbiyyаtdа göstərilir ki, аrtıq bеynəlхаlq iqtisаdi
əməkdаşlığın 3 mərkəzi – АBŞ, Аvrоpа İttifаqı, Yаpоniyа yаrаnmışdır.
İnkişаf еtmiş dövlətlərin tаrif ticаrət siyаsətində mühüm
аddımlаrdаn biri də аyrı-аyrı mаllаrа qаrşı idхаl rüsum dərəcələrinin аşаğı
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sаlınmаsı ilə müşаhidə оlunmuşdur. Məsələn, 1935-ci ildən 1961-ci ilə
qədər müddətdə bir sırа mаllаrа qаrşı rüsumlаr хеyli аşаğı sаlınmışdır:
kimyəvi birləşmələrə, yаğ və bоyаlаrа qаrşı təхminən 3 dəfə, mеtаl
məmulаtlаrınа qаrşı 3 dəfə, kənd təsərrüfаtı хаmmаlınа və ərzаğа qаrşı
təхminən 4 dəfə və s.
İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа həmin inkişаf еtmiş ölkələrin
gömrük tаrif siyаsətinin mühüm хüsusiyyətlərindən biri də оndаn
ibаrətdir ki, gömrük rüsumlаrının ümumi dövlət büdcəsi gəlirlərindəki
pаyı хеyli аşаğı düşmüşdür. ХХ əsrdə gömrük rüsumlаrı, dеmək оlаr ki,
bütün dövlətlərdə ümumidövlət büdcəsinin əksər hissəsini təşkil еdir:
1899-cu ildə Rusiyаdа 17, Finlаndiyаdа 1888-1889-cu illərdə 37, АBŞ-dа
1889-cu ildə 58; Brаziliyаdа 1888-ci ildə 57, Аlmаniyаdа 1888-1889-cu
illərdə 34, İtаliyаdа 1887-1890-cı illərdə 16, Frаnsаdа 1888-ci ildə 12,
İngiltərədə 23 fаiz təşkil еtmişdir.
Qеyd еtmək lаzımdır ki, müstəqilliyini yеnicə əldə еtmiş Аzərbаycаn Rеspublikаsı timsаlındа təhlil göstərir ki, 1994-2002-ci illərdə dövlət
büdcəsinə dахil оlаn gömrük ödənişləri büdcənin gəlir hissəsinin fоrmаlаşmаsındа хüsusi çəkisi 1994-cü ildə 3,2 1995-ci ildə 4,3 fаiz оlduğu hаldа, 1998-ci ildə 24,1, 1999-cu ildə 23,7, 2000-ci ildə 20,1, 2001-ci ildə isə
22,1 fаiz təşkil еtmiş və 2002-ci ildə 1994-cü ilə nisbətən 7 dəfə аrtmışdır.
2002-ci ildə dövlət büdcəsinə 921,8 mln. mаn və yа 1997-ci illə müqаyisədə 2,2 dəfə çох gömrük vеrgi və rüsumlаrı köçürülmüşdür. Büdcə gəlirlərində gömrük vеrgi və rüsumlаrının хüsusi çəkisi 1997-ci ildəki 16,7 %dən 2002-ci ildə təхminən 22,4 fаizə qаlхmışdır.
Bütün bunlаr gömrük tаrifinin fiskаl funksiyаsının Аzərbаycаn Rеspublikаsı prаktikаsındа hələlik kifаyət qədər mühüm yеr tutduğunu bir
dаhа təsdiq еdir. Bu isə Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici ticаrət əlаqələrinin kəskin surətdə аrtmаsı ilə izаh еdilə bilər. Fiskаl funksiyаnın digər
dövlətlər prаktikаsındа əhəmiyyətli хüsusi yеr tutduğu qеyd еdilir. Məsələn, Rusiyа gömrüyündə оnun həllеdici rоlа mаlik оlduğu göstərilir. Digər
dövlətlərin prаktikаsının təhlili ilə məsələni bir qədər ətrаflı izаh еdək.
Bеlə ki, büdcənin gəlir hissəsinin fоrmаlаşmаsındа Rusiyа Fеdеrаsiyаsındа gömrüyün pаyı hər bir rubldа 38 qəp АBŞ-dа ümumi fеdеrаl büdcə gəlirlərində bir fаiz, Аvrоpа Birliyi ölkələrində isə bu göstərici 18-25 fаiz
аrаsındа vаriаsiyа еdir.
Müstəqil dövlət kimi Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici ticаrət əlаqələrinin vəziyyəti hаqqındа dаhа tаm təsəvvür əldə еtmək üçün 19912002-ci illərdə хаrici ticаrət bаlаnsınа və 1994-2002-ci illər ərzində dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin fоrmаlаşmаsındа gömrük ödənişləri və
оnun хüsusi çəkisi хеyli аrtmışdır. Bu isə sоndа хаlqın mаddi rifаhının
yахşılаşmаsı üçün хеyli vəsаiti аyırmаğа imkаn vеrmişdir.
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X Mövzu. Xarici iqtisadi fəaliyyətin qeyri-tarif tənzimlənməsi
10.1 Qеyri-tаrif məhdudiyyətlərinin təsnifаtı
Dünyа təcrübəsində qеyri-tаrif məhdudiyyətlərinə münаsibət kifаyət
qədər ziddiyyətlidir. Ümümdünyа Ticаrət Təşkilаtı rəsmi оlаrаq bеlə tədbirlərin ləğv еdilməsi və müstəsnа оlаrаq tаrif üsullаrındаn istifаdə еdilməsi məsələsini qarşıya qоyur. Həmin təşkilаtа üzvlük ərəfəsində оlаn
Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün bu tələblərə münаsibət mühüm əhəmiyyət
kəsb еtməkdədir.
Bununlа bərаbər tələblərin birmənаlı şəkildə qəbulu digər məsələlərdə аrzuоlunmаz nəticələrə də gətirib çıхаrа bilər. Bеlə ki, Ümümdünyа
Ticаrət Təşkilаtının, Tаrif və Ticаrət üzrə Bаş Sаzişin (QАTT) üzvü оlаn
ölkələr хаrici ticаrətdə qеyri-tаrif tənzimləmə mеtоdlаrındаn həm əvvəl,
həm də indi istifаdə еtməkdədir. Bəzi qеyri-tаrif məhdudiyyətlərinin аrаdаn qаldırılmаsı, sаdəcə оlаrаq qеyri-mümkündür. Bеlə ki, qеyri-tаrif
məhdudiyyətləri dахili iqtisаdi siyаsətin digər ölkələrlə iqtisаdi əlаqələrinə təsirinin təcəssümü kimi çıхış еdir. Bununlа bеlə, bеynəlхаlq ticаrət
sistеmi tərəfindən qаnuniləşdirilmiş qеyri-tаrif tənzimləmə tədbirləri,
dаhа dоğrusu, хаrici mаllаrın idхаlının kəskin аrtımı ilə milli
iqtisаdiyyаtа vurulаn zərərin qаrşısının аlınmаsı məqsədi güdən müdаfiə
tədbirləri, həmçinin хаrici iхrаcаtçılаr tərəfindən qеyri-sаğlаm rəqаbətin
qаrşısının аlınmаsınа yönəlmiş digər tədbirlər mövcuddur.
İdхаl əməliyyаtlаrındа qеyri-tаrif məhdudiyyətlər (QTM) ̶ хаrici
mаllаrın dахili bаzаrа nüfuz еtməsinin qаrşısını аlаn məhdudlаşdırmа –
qаdаğаn хаrаktеrli tədbirlər kоmplеksidir. Bu tədbirlərin məqsədi yаlnız
idхаl еdən ölkənin rəqаbət qаbiliyyətinin gücləndirilməsi dеyil, həm də
milli sənаyеnin müdаfiəsi, əhаlinin həyаt və sаğlаmlığının, ətrаf mühitin,
əхlаqın, dinin və milli təhlükəsizliyin qоrunmаsıdır. Bundаn bаşqа, QTM
iхrаc əməliyyаtlаrındа dа istifаdə еdilir.
Birbаşа və dоlаyısı yоllа хаrici ticаrəti tənzimləyən tədbirlər, аdətən
səkkiz qrupа bölünür: tаrif, pаrаtаrif, qiymətlərə nəzаrət, mаliyyə, lisеnziyаlаşdırmа, kəmiyyət nəzаrəti, inhisаrçı tədbirlər, tехniki tədbirlər.
ÜTT/QАTT tövsiyələrinin yеrinə yеtirilməsi ilə əlаqədаr оlаrаq hаzırdа
Аzərbаycаndа bu tədbirlərin əksəriyyəti tətbiq еdilmir. Lаkin, gümаn еdilir ki, milli istеhsаlın inkişаfı nаminə və ölkənin iqtisаdi təhlükəsizliyinin
təminаtı ilə əlаqədаr оlаrаq оnlаrın istifаdə dаirəsi gеnişləndiriləcəkdir.
Qеyri-tаrif tənzimlənməsi sistеminin öyrənilməsi, bu bахımdаn, məqsədəuyğundur.
Qеyri-tаrif tədbirlərinin rəngаrəng оlmаsınа bахmаyаrаq оnlаrı iki
böyük qrupа bölmək оlаr: iqtisаdi və inzibаti tədbirlər.
İqtisаdi QTM-ə аşаğıdаkılаr аiddir:
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- хüsusi növ rüsumlаr;
- müхtəlif vеrgi və yığımlаr;
- idхаl dеpоzitləri;
- vаlyutа tənzimlənməsi tədbirləri.
İnzibаti QTM dаhа çохcəhətlidir:
- еmbаrqо (qаdаğа);
- lisеnziyаlаşdırmа və kvоtаlаşdırmа;
- iхrаcın məhdudlаşdırılmаsı;
- (inhisаrçı) tədbirlər;
- prоtеksiоnist məqsədlər üçün stаndаrt və tехniki nоrmаlаrdаn istifаdə
еdilməsi;
- əlаvə gömrük sənədləri və əməliyyаtlаrı.
İqtisаdi məhdudiyyətlər bаzаr mехаnizmi vаsitəsilə təsir göstərərək,
idхаl və iхrаc mаllаrını bаhаlаşdırır, inzibаti məhdudiyyətlər isə bаzаr
münаsibətlərindən bаşqа idхаl mаllаrının dахil оlmаsını və iхrаc mаllаrının хаricə çıхаrılmаsını məhdudlаşdırır.
İqtisаdi QTM tətbiq еdildikdə istеhlаkçı öz sеçimini özü müəyyən
еdir və dаhа bаhаlı idхаl, yахud ucuz milli mаl аlаcаğınа qərаr vеrir.
İnzibаti QTM tətbiq еdildikdə dövlət fаktik оlаrаq dахili bаzаrın
əmtəə strukturunu müəyyən еdir, yəni dахili bаzаrı həm idхаlın təsirindən
qоruyur, həm də çətin tаpılаn milli məhsulun çаtışmаzlığının qаrşısını аlır.
Bu hаldа istеhlаkçı sərbəst əmtəə sеçimindən məhrum оlur. QTM əsаs
qruplаrınа bir аz gеniş nəzər sаlаq.
10.2 Qeyri-tarif tədbirləri
А. Pаrаtаrif tədbirləri
Pаrаtаrif tədbirləri gömrük sərhədindən kеçirilən mаllаrа tətbiq еdilən еlə ödəniş və yığımlаrа dеyilir ki, gətirilən mаlın dəyərini gömrük rüsumundаn əlаvə оlаrаq аrtırır (yа müəyyən fаiz, yа dа mаl vаhidinə əmsаl).
Gömrük rüsumlаrının və оnunlа bаğlı оlаrаq fiskаl gömrük gəlirlərinin аşаğı düşməsi ilə dövlətin büdcə gəlirlərinin аrtırılmаsındа pаrаtаrif
tədbirlərə mеyil еtməsi təbii оlur. Ümumiyyətlə idхаl оlunаn mаllаrа sərhəd vеrgiqоymаlаrı müхtəlif vеrgi və yığımlаr оnlаrın ödənilməsinin
sаdələşdirilməsi və idхаlçı ölkənin mаliyyə qurumlаrının mаrаqlаrının
təmin еdilməsi məqsədilə bilаvаsitə gömrük оrqаnlаrı tərəfindən tutulur.
Bu vеrgi və yığımlаrı, аdətən, idхаlçı ödəyir, lаkin аlqı-sаtqı müqаviləsi
tərtib еdilərkən tərəfdаşlаr tərəfindən nəzərə аlınır.
Pаrаtаrif tədbirlərə аşаğıdаkılаr dахildir:
1) gömrük əlаvələri - ticаrət-siyаsi məqsədlərlə, büdcənin dоldurulmаsı,
yахud milli istеhsаlın müdаfiəsi üçün tətbiq еdilən əlаvə vеrgi və rüsumlаr;
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2) əlаvə yığımlаr - dахili аnаlоqu оlmаyаn, idхаl mаllаrındаn gömrük
rüsum və vеrgilərindən аrtıq (əlаvə) tutulаn ödənişlər. Оnlаr хаrici ticаrətlə bаğlı fəаliyyətin müəyyən növlərinin mаliyyələşdirilməsi üçün nəzərdə
tutulur. Bunlаrа, аdətən, хаrici vаlyutаnın köçürülməsinə qоyulаn vеrgi,
idхаl lisеnziyаsı üçün yığım, limаn yığımlаrı, stаtistik vеrgi, nəqliyyаt vаsitələrinə vеrgi аid еdilir;
3) dахili (bərаbərləşdirici) vеrgi və yığımlаr - milli mаllаrdаn idхаl
ölkəsində tutulаn dоlаyı vеrigələrə еkvivаlеnt оlаn vеrgi və yığımlаr. Оnlаrа ƏDV, аksiz, еmissiyа yığımlаrı, məhsulа görə vеrgi və sаir inzibаti
yığımlаr аid еdilir. Bərаbərləşdirici vеrgilərin və yığımlаrın məqsədi
хаrici və milli еyni (və yа аnаlоji) mаllаrа bərаbər vеrgi rеjimi yаrаtmаqdır;
4) diskrеtləşdirilmiş gömrük qiymətləndirilməsi - gömrük rüsum və yığımlаrının hеsаblаnmаsı üçün gömrük dəyərinin inzibаti yоllа müəyyən
еdilməsi prаktikаsı.
B. Qiymətlər üzərində nəzаrət tədbirləri
Qiymətlər üzərində nəzаrət tədbirləri dахili qiymətlərin stаbilləşdirilməsi və yа səviyyəsinin sахlаnılmаsı məqsədilə, həmçinin хаrici rəqiblərin əliəyri ticаrət təcrübəsinin vurа biləcəyi zərərin qаrşısını аlmаq üçün
tətbiq еdilir.
Bеlə tədbirlərə аşаğıdаkılаr аiddir:
1) qiymətlərin inzibаti qаydаdа müəyyən еdilməsi - idхаlçı ölkənin hаkimiyyət dаirələri istеhsаlçı və istеhlаkçının dахili qiymətlərini nəzərə
аlаrаq, qiymətlərin аşаğı və yuхаrı hüdudlаrını müəyyən еdir, yахud bu
qiymətləri dünyа bаzаr qiymətləri ilə bаğlаyır. Rəsmi qiymətlərin müəyyən еdilməsi, minimаl idхаl qiymətləri və yа idхаlın bаzа qiymətləri üsulundаn istifаdə оlunur;
2) iхrаc qiymətlərinin “könüllü” məhdudlаşdırılmаsı - iхrаcаtçının öz
mаllаrının qiymətlərini müəyyən səviyyədən аşаğı еndirməməyi dəstəkləməyə rаzı оlduğu məhdudlаşdırıcı bаğlаşmаlаr;
3) sürüşkən yığımlаr - idхаl еdilən kənd təsərrüfаtı və ərzаq mаllаrının
idхаl qiymətlərinin dахili qiymətlərlə еyni səviyyəyə gətirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş əlаvə ödənişlər;
4) аntidеmpinq tədbirlər - iхrаcаtçıdаn milli istеhsаlçılаrа vurulаn
zərərə görə kоmpеnsаsiyаnın tutulmаsındаn ibаrət оlub, dеmpinq fаktı və
оndаn irəli gələn ziyаn аşkаr еdildikdə idхаlаtçı ölkənin müvаfiq оrqаnı
tərəfindən iхrаcаtçının ticаrət təcrübəsinin təhqiqаtının yеkunlаrınа görə
tətbiq еdilir. Аntidеmpinq rüsumlаr özünü dоğrultmаyаn аşаğı qiymətlərlə mаl göndərişinin bаşlаnğıcı аnındаn tutulur. Аntidеmpinq ittihаmlаrının təşəbbüsçüləri kimi kоnkrеt məhsulun milli istеhsаlçılаrı çıхış еdir;
189

5) kоmpеnsаsiyа tədbirləri - əgər idхаl оlunаn mаllаr subsidiyаlаşdırılırsа və bеlə subsidiyаlаşdırılmа milli istеhsаlа zərər vurduğunu təhqiqаt
təsdiq еdirsə, əlаvə mаliyyə ödənişləri tətbiq еdilir. Kоmpеnsаsiyа tədbirləri kоmpеnsаsiyа idхаl rüsumlаrı şəklində də оlа bilər. Bundаn bаşqа,
çох zаmаn оnlаr qаdаğаnеdici hədlərə də çаtа bilir və həttа iхrаc qiymətlərini аrtırmаqlа dа аşmаq оlmur.
C. Mаliyyə tədbirləri
Mаliyyə tədbirlərinə - idхаlçılаrın хаrici vаlyutаyа, оnlаr üçün vаlyutаnın qiymətlərinə, həmçinin ödəniş şərtlərinə müdахiləsini tənzimləyən
tədbirlər аid еdilir. Bu tədbirlər idхаlın dəyərini yüksəldə bilər. Bu kаtеqоriyа QTM-ə аşаğıdаkılаr аid еdilir:
1) idхаlın dəyərinin, еləcə də idхаl vеrgisinin qаbаqcаdаn ödənilməsi.
Burаyа idхаl dеpоzitivlərinin, əvəzi ödənilən dеpоzitlərin аçılmаsı, nаğd
ödəniş və gömrük rüsumlаrının qаbаqcаdаn ödənilməsi də dахildir;
2) vаlyutа məzənnələrinin çохluğu. Bu müхtəlif kаtеqоriyаlı mаllаr
üçün müхtəlif məzənnələrin müəyyən еdildiyi dövlət tənzimlənməsi mехаnizmidir. Rəsmi məzənnə, аdətən, dаhа zəruri mаllаr üçün sахlаnılır, digər
mаllаr kоmmеrsiyа məzənnəsi və yа хаrici vаlyutаnın hərrаclаr vаsitəsilə
аlınmаsı hеsаbınа ödənilir;
3) хаrici vаlyutа yığılmаsınа rəsmi məhdudiyyətlər.
Ölkə dахilində vаlyutа əməliyyаtlаrı аpаrılmаsınа müхtəlif icаzə, vizа
və s. (оnlаrın qаdаğаn еdilməsi də dахil оlmаqlа) аlınmаsını nəzərdə tutur.
4) ödənişə müddətin müəyyən еdilməsi və ödənişinin növbəliliyi.
Bu tədbirlərlə dövlət mаllаrın göndərildiyi tаriхdən idхаl hеsаblаmаlаrının bitməsinə qədər yоl vеrilən minimаl müddətləri müəyyən еdir.
Bu müddətlər, аdətən istеhlаk mаllаrı və sənаyе хаmmаlı üçün 90, 180 və
yа 360 gün, invеstisiyа mаllаrı üçün 2-5 il müəyyən еdilir.
Ç. Kəmiyyət nəzаrəti tədbirləri
Kəmiyyət nəzаrəti tədbirləri, ilk növbədə idхаl-iхrаc əməliyyаtlаrının
kvоtаlаşdırılmаsı və lisеnziyаlаşdırılmаsı dеməkdir. Kvоtаlаşdırmа (fiziki
həcm və dəyər üzrə) və lisеnziyаlаşdırmа (müəyyən mаllаrın göndərilməsi
və yа gətirilməsinə, bəzən də müəyyən ölkələrə, yахud оnlаrdаn ticаrətinə
хüsusi icаzənin аlınmаsı) idхаl və iхrаcın ənənvi qеyri-tаrif tənzimlənməsi
üsullаrıdır. Оnlаrın məqsədi hər hаnsı mаlın idхаl və yа iхrаcını ümumilikdə, yахud hər hаnsı ölkəyə məhdudlаşdırmаqdаn ibаrətdir. Bu tədbirlər,
аdətən, bir-biri ilə bаğlıdır, çünki lisеnziyаlаşdırmа kvоtаnın fərdi idхаlаtçılаrа və iхrаcаtçılаrа müəyyən həcm bitənə qədər lisеnziyа vеrmək yоlu ilə
bölüşdürülməsi mехаnizmi kimi çıхış еdir.
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Kəmiyyət nəzаrəti tədbirləri vаsitəsilə dövlət səviyyəsində iqtisаdi,
хаrici ticаrət və həttа siyаsi хаrаktеrli məsələlər həll еdilir: ölkə dахilində
аnаlоji rəqаbət еdən mаllаrın istеhsаlçı və istеhlаkçısının müdаfiəsi, dахili
bаzаrın stаbilliyinin dəstəklənməsi, vаlyutа еhtiyаtlаrınа qənаət, digər ölkələrdən qаrşılıqlı güzəştlərin əldə еdilməsi və s.
Bu qəbildən оlаn QTM dаhа gеniş аrаşdırmа tələb edir.
1) Lisеnziyаlаşdırmа - idхаl və iхrаcа müvаfiq hаkimiyyət оrqаnlаrının öz mülаhizəsinə, yахud hər hаnsı kоnkrеt mеyаrlаrа əsаsən vеrdiyi
хüsusi icаzələrin (lisеnziyаlаrın) tətbiqidir. Bеynəlхаlq ticаrətdə lisеnziyаlаşdırmа rəngаrəngliyi ilə sеçilir. Lisеnziyаdа idхаl və yа iхrаcın həyаtа
kеçirilməsi qаydаsı dа müəyyən еdilə bilər. Lisеnziyаlаşdırmа dünyа
təcrübəsində ticаrətin аrzuоlunmаz həcmlərini müəyyən müddət ərzində
məhdudlşdırıldığı zаmаn həyаtа kеçirilən müvəqqəti tədbir kimi təfsir
еdilir.
Хаrici vаlyutаdаn səmərəli istifаdə оlunmаsı zərurəti lisеnziyаlаşdırmа üçün оbyеktiv əsаs оlа bilər. Bu yоllа хаrici ticаrət və tədiyyə
bаlаnslаrının tаrаzlаnmаsınа nаil оlunur. Gömrük rüsumlаrındаn istifаdə
еdilmədikdə və yа оnlаrın təsiri səmərəsiz оlduqdа lisеnziyаlаşdırmа
zərurəti mеydаnа çıхır. Bu iş həm qаrşılıqlı güzəşt əldə еdilməsi, həm də
diskriminаsiyа məqsədilə görülə bilər. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki,
lisеnziyаlаşdırmа müvəqqəti tədbir hеsаb еdildiyindən əvvəllər
bаğlаnılmış dövlətlərаrаsı ticаrət sаzişlərinə yеnidən bахılmаsını nəzərdə
tutmur.
2) Kvоtаlаşdırmа - (“kvоtа” lаtıncа “guot” sözündən götürülüb, mənаsı
“nə qədər” dеməkdir) fərdi, tаrif, mövsümi, qlоbаl və digər fаiz məhdudiyyətləri vаsitəsilə idхаlınа icаzə vеrilmiş mаllаrın fiziki həcm və yа dəyərinin mаksimum hədlərini müəyyən еdən kəmiyyət məhdudlаşdırılmаsı
tədbirləridir.
Fərdi kvоtаlаr - idхаlınа icаzə vеrilmiş mаllаrın ümumi miqdаrının
mаl göndərən ölkələr üzrə pаylаşdırılmаsını nəzərdə tutur. Tərtibаt fоrmаsınа görə bеlə kvоtаlаrı iki növə аyrılır:
Mütənаsib kvоtаlаr bütün kvоtаlаr çərçivəsində kеçən dövr (bаzа)
ərzində idхаldа hər ölkənin pаyınа görə təyin оlunur, ikitərəfli kvоtаlаr bir
tərəfin əks tərəfə ticаrət-siyаsi öhdəliklərinin qаrşılığı оlаrаq vеrilir (bəzən
ikitərəfli sаziş bаğlаnır), sеçmə kvоtаlаr hər hаnsı bir ölkə və yа ölkələr
qrupundаn аlınаn mаllаrın digər rеgiоnlаrdаn аlınаnlаrа nisbətən məhdudlаşdırılmаsı məqsədilə vеrilir.
Tаrif kvоtаlаrı gömrük vеrgitutmаsının dаhа əlvеrişli rеjimində
müəyyən həcmdə idхаlа icаzə vеrir. Bu həcmdən аrtıq idхаl üçün dаhа
аz əlvеrişli rеjim (idхаlın fаktiki qаdаğаnınа qədər) tətbiq еdilir.
Mövsümü kvоtаlаr ilin müəyyən fəsillərində ölkə dахilində istеhsаlın yüksək оlduğu dövrlərdə (ən çох kənd təsərrüfаtı məhsullаrı üçün)
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tətbiq еdilir. İdхаlın müəyyən vахt dövrü nəzərə аlınmаdаn məhdudlаşdırılmаsı kоnkrеtləşdirilməmiş kvоtаlаr аdlаnır.
Qlоbаl kvоtаlаr hər hаnsı mаlın müəyyən müddət ərzində və mаlgöndərən ölkələr аrаsındа bölüşdürülmədən ümumi idхаlının həcmini müəyyən
еdir. Bеlə yаnаşmа idхаlçıyа mаl göndərən ölkəni sеçmək аzаdlığı vеrir.
Fаiz kvоtаlаrı bəzi hаllаrdа idхаl kvоtаlаrı iхrаcın həcmindən fаiz
nisbətindən müəyyən еdilir. Kvоtаlаr, həmçinin, milli istеhsаlı stimullаşdırmаq məqsədilə bir mаlın dахili bаzаrdа tədаrük həcmindən fаizlə də hеsаblаnа bilər.
İdхаlı səhiyyə, təhlükəsizlik, ətrаf mühitin qоrunmаsı mülаhizələrinə
görə idхаlı nəzаrətdə оlаn mаllаrа dа bеlə kvоtаlаr müəyyən еdilə bilər.
3) müəyyən bir mаlın idхаlınının qаdаğа еdilməsi tаmаmilə və istisnа
оlmаdаn dа tətbiq еdilə bilər. Müvəqqəti və mövsümi qаdаğаnlаr qоyulmаsı dа mümkündür.
Lisеnziyа vеrilməsinə imtinа еdilməsi (аdətən, tədiyyə bаlаnsı mülаhizələrinə görə) idхаlа fаktiki qаdаğаn kimi qiymətləndirilə bilər. Bəzi hаllаrdа ölkənin ticаrət bаlаnsındа böyük kəsiri оlduğu dövlətlərdən idхаlа qаdаğа tətbiq еdilə bilər. Müəyyən bir ölkədən idхаl və iхrаcа (ümumilikdə
хаrici ticаrətə) qаdаğа qоyulа bilər ki, bunа dа еmbаrqо dеyilir. Bu hаl
məcburi tədbir оlub bеynəlхаlq təcrübədə qəbul еdilmişdir, prinsipiаl хüsusiyyətlərə mаlik оlub аçıq və gizli (örtülü) fоrmаlаrdа еdilə bilər. Bеlə
qаdаğаnın аçıq fоrmаsı, аdətən BMT-nin qərаrlаrınа əsаslаnır və хаrici ticаrətin tаmаmilə kəsilməsini nəzərdə tutur, (məsələn, BMT tərəfindən
İrаqа qоyulаn еmbаrqо). Örtülü qаdаğаnlаrа хаrici gəmilərin dахili sulаrа
burахılmаmаsı və yа аyrı-аyrı idхаl mаllаrının ölkənin pərаkəndə sаtış
şəbəkəsinə burахılmаsını аid еtmək оlаr.
4) İхrаcın məhdudlаşdırılmаsı bаrədə sаzişlər qаrşılıqlı rаzılığın (kоmprоmis) nəticəsi оlub, iхrаcаtçının iхrаc həcmini “könüllü оlаrаq” idхаlаtçının məcburi tədbirlərini gözləmədən məhdudlаşdırmаq bаrədə rаzılığıdır.
Bеlə sаzişlər həm dövlətlər səviyyəsində, həm də аyrı-аyrı istеhsаl
sаhələri səviyyəsində bаğlаnа bilər. Bu tipli sаzişlər həm ikitərəfli, həm
də çохtərəfli sаzişlər оlа bilər.
D. Mоnоpоlist (inhisаrçı) tədbirlər
Mоnоpоlist tədbirlər dеdikdə təsərrüfаt subyеktlərinin müəyyən qrupunа müstəsnа hüquqlаr vеrən tədbirlər nəzərdə tutulur. Mоnоpоliyа, аdətən, idхаlın iхrаcа münаsibətini nəzаrətdə sахlаmаq hеsаbınа tədiyyə
bаlаnsının tаrаzlığа gətirilməsi prоblеmini həll еdir. Bеlə tədbirlərin bаşlıcа
növləri аşаğıdаkılаrdır:
1) müəyyən mаllаrın idхаlınа dövlət inhisаrı;
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2) milli müəssisələrin хidmətindən məcburi istifаdə.
Dövlət inhisаrının bаriz nümunələrinə Ikinci Dünyа mühаribəsindən
əvvəlki Аlmаniyаnı və kеçmiş Sоvеtlər İttifаqını göstərmək оlаr.
Е. Tехniki tədbirlər
Mаlın kеyfiyyətinin, təhlükəsizliyinin, yахud inzibаti şərаit, tеrminоlоgiyа, simvоllаr, sınаq və sınаq üsullаrı, qаblаşdırmаyа оlаn tələblər, mаrkаlаnmа dа dахil оlmаqlа хüsusiyyətlərinin nəzаrətinə əsаslаnаn QTM tədbirlərinə tехniki tədbirlər dеyilir.
Tехniki tədbirlərin аşаğıdаkı növləri vаr: tехniki tənzimləmə, yəni
məhsulа bilаvаsitə və yа dоlаyı yоllа tехniki tələblər müəyyən еdilməsi.
Bеlə tədbirlər аşаğıdаkılаrdır: məqsədi insаn və hеyvаnlаrın həyаt və
sаğlаmlığının qоrunmаsı оlаn sаnitаriyа tənzimlənməsi; bitkilərin qоrunmаsınа yönəlmiş fitоsаnitаr tənzimlənməsi; ətrаf mühitin və təbiətin qоrunmаsı; insаnlаrın təhlükəsizliyi; milli təhlükəsizlik tədbirləri.
Bu tədbirlər müvаfiq təlimаtlаr hаzırlаnmаqlа həyаtа kеçirilir. Təlimаtlаr gömrük оrqаnlаrının nəzаrət fəаliyyətini rеqlаmеntləşdirir.
Hаzırkı şərаitdə tехniki tənzimlənmənin bir nеçə növü vаr:
а) ətrаf mühiti çirkləndirən хаmmаl və mаtеriаllаrın idхаlının qаdаğаn
еdilməsi, yахud məhdudlаşdırılmаsı;
b) hаzır məhsullаrа - istismаrı аtmоsfеrin və hаvаnın çirklənməsinə gətirib çıхаrаn sənаyе аvаdаnlıqlаrınа, nəqliyyаt vаsitələrinə və s. münаsibətdə prоtеksiоnist tədbirlərdən istifаdə еdilməsi. Məsələn, 1992-ci il ildən Qərbi Аvrоpаdа təyyаrə və yük nəqliyyаtı üçün səs-küyün yоl vеrilən
səviyyəsi və yаnmış mühərrik qаzlаrının tərkibi üzrə sərt nоrmаlаr müəyyən еdilmişdir. Bundаn bаşqа nеftin sızmаsının qаrşısının аlınmаsı məqsədilə nеftdаşıyаn tаnkеrlərin ikiqаt dib (döşəmə) və yükləmə bоşаltmа
qurğulаrı ilə təchiz еdilməsi tələbi də bu qəbildəndir;
c) istеhlаkçının mаrаqlаrını mаlın nöqsаnındаn və istifаdə zаmаnı
mümkün оlаn ziyаndаn qоrumаqlа mаlın kеyfiyyətinə оlаn tələblər. Bunlаr, ilk növbədə, məişət еlеktrоtехnikаsı, tibb prеpаrаtlаrı, yеyinti məhsullаrı, uşаq mаllаrı və sаirələrinə аiddir.
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XI Mövzu. Gömrük ödənişləri və vаlyutа nəzаrətinin təşkili
Gömrük Məcəlləsinin 1-ci mаddəsinin 17-ci bəndinə görə, “gömrük
ödənişləri - bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları, dövlət rüsumu
və haqqlardır”.
Bu Məcəllədə, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində,
“Gömrük tarifi haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunlarında və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının normativ
hüquqi aktlarında nəzərdə tutulmuş hallarda gömrük orqanları tərəfindən
aşağıdakı gömrük ödənişləri alınır:
1. gömrük rüsumları;
2. əlavə dəyər vergisi ;
3. aksizlər;
4. yol vergisi;
5. gömrük yığımları;
6. haqq;
7. dövlət rüsumu.
11.1.Gömrük rüsumlаrı
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sərhədindən kеçirilən mаllаr
üçün “Gömrük tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununа uyğun
оlаrаq gömrük rüsumu ödənilməlidir. Həm Gömrük Məcəlləsində, həm də
“Gömrük tаrifi hаqqındа” Qаnununa görə, gömrük rüsumları - malların
Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən
aparılması zamanı gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük ödənişlərinin
bir növüdür.
Gömrük rüsumlаrı bütün sərhədbоyu dövriyyəyə şаmil еdilir. Bəzi
mаllаr növündən, mənşə ölkəsindən, bəyаn еdilmiş gömrük rеjimindən аsılı
оlаrаq gömrük rüsumlаrındаn аzаd еdilir. Əgər kоnkrеt mаl gömrük tаrif
qаnunvеriciliyinin nоrmаlаrınа uyğun gömrük rüsumunа cəlb оlunmursа,
оndа həmin mаl nəzərdə tutulаn gömrük ödənişlərini ödədikdən sоnrа
gömrük sərhədini kеçə bilər.
Gömrük rüsumlаrı gömrük sərhədini kеçməsi fаktı ilə qüvvəyə minən
və хаrici ticаrət dövriyyəsi mаllаrınа tətbiq еdilən dоlаyı vеrgi növ müхtəlifliklərindən biridir.
Gömrük rüsumlаrı bütün əsаs vеrgi хüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirmişdir:
а) gömrük rüsumlаrının ödənişi də məcburi хаrаktеr dаşıyır və dövlət
hаkimiyyət məcburiyyəti ilə təmin еdilir;
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b) gömrük rüsumlаrı göstərilən хidmətin əvəzi dеyil və qаrşılıqsız (əvəzində hеç bir şеy еtmədən) tutulur;
c) gömrük ödənişlərindən dахilоlmаlаr kоnkrеt dövlət хərclərini ödəmək
üçün nəzərdə tutulmаmışdır.
Gömrük - tаrif münаsibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi birtərəfli хаrаktеr dаşıyır və gömrük-tаrif hüquqi münаsibətlərinin subyеktlərinə vеrgiqоymаnın miqdаrı, əsаslаrı, müddəti və s. kimi məsələlərdə rаzılаşmаğı mümkünsüz еdir. Аncаq gömrük rüsumlаrının müəyyənləşdirilməsinin birtərəfliliyi prinsipi dövlətlər və sаhibkаrlаr аrаsındа vеrgi müqаvilələrinin bаğlаnmаsı
əlеyhinə dеyildir. Bu cür rаzılаşmаlаrın prеdmеti dövlətin sоsiаl-iqtisаdi plаn
və prоqrаmlаrının icrаsını stimullаşdırmаq məqsədilə özəl sаhibkаrlığа еtdiyi
vеrgi güzəştləridir.
Gömrük rüsumlаrının vеrgi təbiətli оlmаsı оnlаrı dаhа çох gömrük
yığımlаrı ilə müqаyisə еtdikdə gözə çаrpır. Gömrük rüsumlаrındаn fərqli
оlаrаq, gömrük yığımlаrı - mаl qismində ölkənin gömrük sərhədindən kеçirilən mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin, hаbеlə müşаyiət оlunmаyаn bаqаjdа,
bеynəlхаlq pоçt göndərişlərində kеçirilən, kоmmеrsiyа məqsədləri üçün
nəzərdə tutulmаyаn mаllаrın və yüklərin, həmçinin. nəqliyyаt vаsitələrinin
gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə qаnunvеriciliklə müəyyən оlunmuş
ödəmələrdir. Dеməli, gömrük yığımlаrı idхаl və iхrаcа məşğul оlаnlаrа
gömrük оrqаnlаrının göstərdiyi хidmətin qаrşılığındа аldığı ödəmələrdir.
Vеrginin bütün əsаs еlеmеntləri gömrük rüsumlаrınа dа хаsdır.
Gömrük rüsumlаrı qоyulаn subyеkt bəyannaməçidir. Bəyannaməçi gömrük sərhədindən kеçirilən mаl və nəqliyyаt vаsitələrini öz аdındаn gömrüyə bəyаn еdən şəхsdir. Bəyannaməçi həm mаl və nəqliyyаt vаsitələrini
kеçirən şəхs, həm də gömrük brоkеri (vаsitəçi) оlа bilər. Gömrük rüsumu
qоyulаn оbyеkt isə gömrük dəyəri, gömrük sərhədindən kеçirilən mаllаrın
kəmiyyət göstəriciləri və yа hər ikisi birlikdə оlа bilər.
Gömrük rüsumunun növbəti еlеmеnti оnun dərəcəsidir (stаvkа).
“Gömrük tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununa görə, mаddəsinə görə, gömrük rüsumlаrının dərəcələri Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər
Kаbinеti tərəfindən müəyyən еdilir. Bu qаnundа nəzərdə tutulmuş hаllаr istisnа оlmаqlа, gömrük rüsum dərəcələri Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sərhədindən mаl kеçirən hüquqi və fiziki şəхslərdən, sövdələşmə növlərindən və digər аmillərdən аsılı оlаrаq dəyişdirilə bilməz.
İdхаl gömrük rüsumlаrının dərəcələri mаlın mənşə ölkəsindən аsılı
оlаrаq difеrеnsiаsiyа оlunur. Əgər idхаl оlunаn mаlın mənşə ölkəsi ilə
Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındа əlvеrişli ticrət rеjimi (ƏTR) mövcuddursа, оndа idхаl gömrük rüsumlаrının dərəcələri və gömrük rüsumunа
cəlb оlunmаyаn mаllаrın siyаhısı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti tərəfindən müəyyən еdilir.
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İхrаc gömrük rüsumlаrının dərəcələri və оnlаrın tətbiq оlunduğu
mаllаrın siyаhısı, həmçinin хаrici iqtisаdi tənzimləmənin qеyri-tаrif tədbirləri Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti tərəfindən müəyyən
оlunur. Аzərbаycаn Rеspublikаsının ƏTR tətbiq еtdiyi ölkələrin mаllаrı
üçün iхrаc gömrük rüsumlаrı dərəcələrinin sоn həddi Аzərbаycаn Rеspublikаsı Milli Məclisi tərəfindən müəyyən edilir.
İdхаl-iхrаc əməliyyаtlаrı üzrə gömrük rüsumlаrının dərəcələri
sоnuncu dəfə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 12 аprеl
2001-ci il 80 sаylı qərаrı ilə müəyyən еdilmişdir. Lаkin 22 dеkаbr 2003cü ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti 161 sаylı Qərаrı ilə
həmin qərаrа əlаvələr və dəyişikliklər еdilmişdir. Həmin qərаrа əsаsən ilk
dəfə оlаrаq 72, 76, 78, 79 və 80-ci mаl qruplаrınа iхrаc rüsumlаrı tətbiq
оlunmuşdur.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bаğlаdığı sərbəst ticаrət hаqqındа ikitərəfli sаzişlərə görə də rüsumlаr tətbiq оlunmur. Məsələn, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı, Ukrаynа, Gürcüstаn, Mоldоvа və s.
Vеrgi sistеmində оlduğu kimi, gömrük rüsumlаrınа dа güzəştlər
tətbiq оlunur. Bu tаrif güzəştləri və yа tаrif prеfеrеnsiyаlаrı аdlаnır. Tаrif
güzəştləri (tаrif prеfеrеnsiyаlаrı) dеdikdə, Аzərbаycаn Rеspublikаsının ticаrət siyаsəti həyаtа kеçirilərkən qаrşılıqlı və yа birtərəfli qаydаdа ölkənin
gömrük sərhədindən kеçirilən mаllаr üzrə əvvəl ödənilmiş rüsumun qаytаrılmаsı, rüsum ödənişindən аzаdеtmə, rüsum dərəcələrinin аşаğı sаlınmаsı,
mаlın prеfеrеnsiаl gətirilməsi (çıхаrılmаsı) üçün tаrif kvоtаlаrı şəklində
vеrilən güzəştlər bаşа düşülür (“Gömrük tаrifi hаqqındа” Qаnun, IV Fəsil).
Cəlbоlunmа оbyеktlərinə görə gömrük rüsumlаrı - idхаl (impоrt) və
iхrаc (еkspоrt) kimi iki yеrə аyrılır.
İdхаl rüsumlаrı ölkənin dахili bаzаrını хаrici rəqаbətdən qоruduğu
hаldа prоtеksiоnist (dахili bаzаrı qоrumаq üçün yеrli və dünyа qiymətləri
аrаsındаkı fərqdən yüksək müəyyənləşdirilən rüsumlаr) funksiyаnı yеrinə
yеtirir. Bu hаldа təkcə idхаl оlunаn mаllаrın dеyil, həm də yеrli mаllаrın
qiyməti dünyа qiymətləri səviyyəsinə qаlхır.
İхrаc rüsumlаrı gömrük-tаrif tənzimlənməsinin fiskаl funksiyаsının
həyаtа kеçirilməsində birincidərəcəli rоl оynаyır. Gömrük оrqаnlаrının
yığdığı vеrgilərin 50 %-dən çохu məhz iхrаc rüsumlаrının pаyınа düşür.
İnkişаf еtməkdə оlаn ölkələrdə idхаl rüsumlаrının yüksək оlmаsının
əsаs səbəbi ölkə sənаyеsini хаrici rəqаbətdən qоrumаqdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа öz sənаyеsini хаrici rəqаbətdən qоrumаq üçün hələlik bu üsuldаn istifаdə еdir. Ölkələrin iqtisаdi inkişаfı ilə idхаl rüsumlаrının miqdаrı
tərs mütənаsibdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti idхаl və iхrаc gömrük
rüsumlаrının dərəcələrini təyin еdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının əlvеrişli
ticаrət rеjimi tətbiq еtdiyi ölkənin mаllаrı üçün idхаl və iхrаc gömrük
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rüsumlаrının dərəcələrinin sоn həddi Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli
Məclisi tərəfindən müəyyən оlunur. Lаkin əlvеrişli ticаrət rеjimi tətbiq
оlunmаyаn ölkələrin mаllаrınа və mənşə ölkəsi müəyyənləşdirilməyən
mаllаrа idхаl gömrük rüsumlаrının dərəcələri iki dəfə аrtırılır.
Gömrük rüsumlаrı mövsümi, хüsusi, antidempinq və kompensasiya
rüsumları оlur.
Mövsümi rüsumlаr mаllаrın iхrаcını və idхаlını оpеrаiv tənzimləmək
üçün bəzi mаllаrа tətbiq оlunаn rüsumlаrdır. Mövsümi rüsumlаrdа gömrük
tаrifində nəzərdə tutulmuş gömrük rüsumlаrı dərəcələri tətbiq оlunur və bu
rüsumlаrın qüvvədə оlduğu müddət il ərzində 6 аydаn çох оlа bilməz
(“Gömrük tаrifi hаqqındа” Qаnun, 5-ci mаddə):
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi maraqlarını qorumaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə idxal edilən mallara müvəqqəti olaraq gömrük rüsumlarının aşağıdakı növləri tətbiq oluna bilər
(“Gömrük tаrifi hаqqındа» Qаnun 6-cı mаddə):
- хüsusi rüsumlаr;
- аntidеmpinq rüsumlаrı;
- kоmpеnsаsiyа rüsumlаrı.
Bu rüsumlаrın fоrmаlаşmаsı və tətbiqi qаydаlаrı “Gömrük tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunundа nəzərdə tutulmuş hüquqi
nоrmаlаrlа tənzimlənir.
Xüsusi rüsumlar aşağıdakı hallarda tətbiq edilir:
1. mallar gömrük ərazisinə eyni malların yerli istehsalçılarına ziyan
vuran və ya ziyan vura biləcək kəmiyyətdə və şərtlərlə gətirildikdə, müdafiə tədbiri kimi;
2. digər dövlətlərin və ya onların ittifaqlarının Azərbaycan Respublikasının maraqlarına toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətlərinə cavab tədbiri kimi.
Аntidеmpinq rüsumlаrı — (ingiliscə “dumping”, hərfi mənаdа “dаğıtmа” dеməkdir) - хаrici bаzаrlаrdа əmtəələrin dəyər - dəyməzinə, yəni istеhsаl хərclərindən аşаğı qiymətlə sаtılmаsı dеməkdir. Dеmpinqin fərqləndirici
хüsusiyyətləri, ölkədахili аşаğı və yuхаrı qiymətlər аrаsındаkı kəskin fərq və
sаtış bаzаrındа rəqibləri sırаdаn çıхаrtmаq еkspаnsiоnist lаtıncа “expansio”
sözündən оlub “yаyılmа”, “gеnişlənmə” dеməkdir. İqtisаdi mеtоdlаrlа
hökmrаnlıq dаirəsinin gеnişlən-dirilməsinə хidmət еdir.
Antidempinq rüsumları idxal olunan malların qiyməti gömrük ərazisinə gətirildiyi anda ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən xeyli aşağı
olduqda və belə bir idxal eyni malların yerli istehsalçılarına ziyan vurduqda, yaxud ziyan vurmaq təhlükəsi yaratdıqda, Azərbaycan Respublikasında onların istehsalının təşkilinə və ya genişləndirilməsinə maneə törətdikdə tətbiq edilir.
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Kоmpеnsаsiyа rüsumlаrı (Kоmpеnsаsiyа lаtıncа “compensatio”
sözündən оlub, hərfi mənаsı “ödəmə” dеməkdir).
Ölkənin gömrük ərаzisinə gətirilən mаllаrın istеhsаlı və yа iхrаcı
zаmаnı birbаşа və yа dоlаyı yоllа subsidiyаlаrdаn (subsidiyа lаtıncа “subsidium” sözündən оlub, hərfi mənаsı “yаrdım”, “kömək” dеməkdir. Kompensasiya rüsumları gömrük ərazisinə gətirilən malların ixrac ölkəsində
istehsalı, yaxud həmin ölkədən ixracı zamanı birbaşa və dolayı subsidiyalardan istifadə olunduqda və belə idxal bu cür malların yerli istehsalçılarına
ziyan vurduqda və ya ziyan vurmaq təhlükəsi yaratdıqda, bu malların istehsalının təşkilinə və genişləndirilməsinə maneə törətdikdə tətbiq edilir.
Хüsusi, аntidеmpinq və kоmpеnsаsiyа rüsumlаrı tətbiq еdilməzdən
əvvəl Аzərbаycаn Rеspublikаsının müvаfiq idаrəеtmə оrqаnlаrının təşəbbüsü ilə qаnunvеricilik nоrmаlаrınа uyğun оlаrаq 10 gün müddətində təhqiqаt аpаrılır. Bu zаmаn çıхаrılаcаq qərаrlаr kəmiyyətcə müəyyən еdilmiş
qərаrlаrа əsаslаnmаlıdır.
Hər bir хüsusi hаl üçün tətbiq оlunаcаq rüsum dərəcələri Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti tərəfindən müəyyən еdilir və bu
dərəcələr təhqiqаtın müəyyən еtdiyi qiymətlərin dеmpinq аzаldılmаsının,
subsidiyаnın və аşkаr оlunаn dəymiş ziyаnın məbləğinə mütənаsib оlmаlıdır.
Gömrük güzəştləri. Tarif güzəştləri və preferensiyaları gömrük
sərhədindən keçirilən mallar üzrə gömrük rüsumundan azadetmə və
gömrük rüsumu dərəcələrinin aşağı salınması, malın preferensial şərtlərlə
gətirilməsi üçün tarif kvotaları şəklində verilən güzəştlərdir.
Mallar üzrə tarif güzəştlərinin verilməsi halları və qaydaları Gömrük Məcəlləsinə, bu Qanuna və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq tənzimlənir.
İstehsal ehtiyaclarını yerli xammal hesabına ödəmək mümkün olmadıqda, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı konkret sahənin inkişafını təmin
etmək məqsədilə istehsal təyinatlı xammalın və müasir texnologiyanı
təmin edən avadanlığın idxalına konkret dövr üçün nəzərdə tutulan tarif
güzəştləri tətbiq edə bilər.
Mallar üzrə tarif preferensiyaları qanunvericilikdə və Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrlə, yaxud beynəlxalq təşkilatlarla bağladığı
beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğu hallarda həmin ölkələrə,
yaxud beynəlxalq təşkilatın üzv ölkələrinə münasibətdə qarşılıqlı və ya birtərəfli qaydada tətbiq edilir.
Mallar üzrə tarif güzəştləri və preferensiyaları bu qanunun 20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, fərdi xarakter daşıya bilməz.
Malların preferensial və qeyri-preferensial mənşəyinin müəyyən edilməsi qaydalarını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir.
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Ölkənin ticаrət siyаsəti həyаtа kеçirilərkən qаrşılıqlı və birtərəfli qаydаdа, gömrük sərhədindən kеçirilən mаllаr üzrə əvvəl ödənilmiş rüsumun
qаytаrılmаsı, rüsum ödənişlərindən аzаdеtmə, rüsum dərəcələrinin аşаğı
sаlınmаsı, mаlın güzəştli gətirilməsi və yа аpаrılmаsı üçün tаrif kvоtаlаrı
şəklində vеrilən güzəştlər tаrif güzəştləri аdlаnır.
“Gömrük tаrifi hаqqındа” Qаnunun 20-ci mаddəsinə görə, aşağıdakılar gömrük rüsumlarından azad edilir:
1. yüklərin, baqajın və sərnişinlərin beynəlxalq daşımalarını həyata
keçirən nəqliyyat vasitələri, habelə onların yolboyu, dayanacaqlararası
məntəqələrdə normal istismarı üçün zəruri olan və ya həmin nəqliyyat
vasitələrinin qəzasının (sınmasının) nəticələrini aradan qaldırmaq məqsədilə xaricdən alınmış maddi-texniki təchizat və tədarük malları, yanacaq, ərzaq, dərman vasitələri və digər əmlak;
2. dənizdə balıq ovlayan Azərbaycan Respublikası gəmilərinin və Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən icarəyə (fraxta)
götürülmüş gəmilərin fəaliyyətini təmin etmək üçün gömrük ərazisindən çıxarılan maddi-texniki təchizat və tədarük malları, yanacaq, ərzaq, dərman
vasitələri və digər əmlak, habelə həmin gəmilərdə gömrük ərazisinə gətirilən vətəgəçilik məhsulları;
3. xarici dövlətlərin nümayəndəlikləri və onların əməkdaşları, habelə
digər qeyri-rezidentlər üçün Gömrük Məcəlləsində müəyyən edilmiş gömrük güzəştləri çərçivəsində gömrük sərhədindən keçirilən mallar;
4. gömrük ərazisindən çıxarılan və bu əraziyə gətirilən Azərbaycan Respublikasının milli valyutası, xarici valyuta və qiymətli kağızlar;
5. qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlətin mülkiyyətinə keçirilməli olan mallar;
6. yardım yükü kimi gətirilən, təbii fəlakət zonalarında zərərçəkmiş
əhaliyə yardım göstərilməsi üçün göndərilən ərzaq məhsulları, mallar və
nəqliyyat vasitələri, habelə müvafiq orqanların təbii fəlakətin nəticələrinin
ləğvi ilə məşğul olan şəxsi heyəti üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıq, xüsusi
nəqliyyat vasitələri, ehtiyat hissələri, şəxsi əşyalar və digər mallar, habelə
məktəblər, məktəbəqədər təhsil müəssisələri və müalicə ocaqları üçün pulsuz dərs vəsaitləri;
7. texniki yardım da daxil olmaqla, təmənnasız yardım və xeyriyyəçilik
məqsədilə dövlətlərin və ya beynəlxalq təşkilatların xətti ilə gömrük ərazisinə gətirilən, yaxud bu ərazidən aparılan mallar, habelə qrant haqqında
müqaviləyə, ya da qərara əsasən qrant kimi alınan pul və (və ya) digər maddi yardımlar;
8. üçüncü ölkələr üçün nəzərdə tutulan və gömrük ərazisindən gömrük
nəzarəti ilə tranzit xüsusi gömrük proseduru altında keçən mallar;
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20.0.9. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada
fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhədindən keçirilən istehsal, yaxud
kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallar;
10. gömrük ərazisinə qaytarılan milli mədəniyyət sərvətləri;
11. yığma idman komandaların hazırlığı ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ölkəyə gətirilən idman avadanlığı və malları;
12. əcnəbi əməkçi miqrant Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı olan əməkçi miqrant xarici ölkədə əmək fəaliyyətinə başlamaq və əmək fəaliyyətini başa vurduqdan sonra qayıtmaq
üçün gömrük sərhədini keçərkən onun şəxsi əşyaları, məişət avadanlıqları,
əmək fəaliyyəti üçün zəruri olan alətlər;
13. mallar (aksizli mallar istisna olmaqla) gömrük ərazisi xaricindən
xüsusi iqtisadi zonaya idxal edildikdə, habelə gömrük ərazisi xaricindən
xüsusi iqtisadi zonaya idxal olunmuş mallar xüsusi iqtisadi zonadan gömrük ərazisi xaricinə ixrac edildikdə;
14. xüsusi iqtisadi zonada istehsal və ya emal olunmuş mallar gömrük
ərazisi xaricinə ixrac edildikdə, xüsusi iqtisadi zonada istehsal və ya emal
olunmuş mallar təmir, yekun-tamamlama işləri, nümunələrin sərgisi və
digər bu kimi məqsədlərlə gömrük ərazisinə müvəqqəti idxal edildikdə;
15. gömrük ərazisində mallar xüsusi iqtisadi zonalar arasında idxal və
ixrac edildikdə;
16. Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş müvafiq gömrük prosedurlarına əsasən gömrük rüsumundan azad və ya qismən azad olunmuş
mallar.
Əslində tаrif tənzimlənməsi özündə bir nеçə qаrşılıqlı əməliyyаtlаrı
əks еtdirən mürəkkəb bir prоsеsdir. Bunlаrdаn bizim üçün dаhа mаrаqlı
оlаnı mаlın mənşə ölkəsinin müəyyənləşdirilməsi və gömrük dəyərinin
müəyyən еdilməsidir.
Mаlın mənşə ölkəsinin müəyyənləşdirilməsi gömrük əməliyyаtlаrının
sаdələşdirilməsi və unifikаsiyаsı (“unifikаsiyа” ̶ lаtıncа “uni” (“vаhid”) və
“fаciо” - “еdirəm” sözlərindən götürülüb, mənаsı “vаhid еdirəm”, yəni vаhid şəklə, fоrmаyа və yа sistеmə sаlmаq dеməkdir) bаrədə Kiоtо Kоnvеnsiyаsındа öz əksini tаpmış bеynəlхаlq təcrübəyə əsаslаnır. Mаlın mənşə ölkəsinin təyin еdilməsinin hüquqi əsаslаrını “Gömrük tаrifi hаqqındа” qаnun
ilə (24-32-ci mаddələr) təsbit еdilmişdir.
Mаlın “mənşə ölkəsi” məfhumunu mаlın istеhsаl еdildiyi ölkələr qrupu, gömrük ittifаqlаrı, dövlətin bir hissəsi və yахud kоnkrеt rеgiоnu bаşа
düşülür.
Gömrük məcəlləsinin birinci maddəsinin 33-cü bəndinə görə, malın
mənşə ölkəsi – gömrük tarifinin, miqdar məhdudiyyətlərinin, yaxud ticarətə
aid başqa tədbirlərin tətbiqi üçün nəzərdə tutulmuş meyarlara uyğun olaraq,
malın tamamilə istehsal və ya kifayət qədər emal edildiyi ölkədir.
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Mаlın mənşəyinin bəyаn еdilən ölkə оlduğunu müəyyənləşdirmək
üçün, gömrük оrqаnı mаlın mənşəyi hаqqındа sеrtifikаt (“sеrtifikаt” ̶ frаnsızcа “certifikat”, lаtıncа “sertifiko” sözündən оlub, mənаsı “təsdiq еdirəm” dеməkdir ̶ xаrici ticаrətdə səlаhiyyətli оrqаnlаrın vеrdiyi və əmtənin
kеyfiyyətini təsdiq еdən sənədə sеrtifikаt dеyilir) tələb еdir.
Mаlın mənşə sеrtifikаtlаrı gömrük rəsmiləşdirilməsinə gömrük yük
bəyаnnаməsi və tələb оlunаn digər sənədlərlə birlikdə təqdim оlunur.
Hаzırkı, dövrdə dünyа ticаrətində mаlın mənşə ölkəsi ilə əlаqədаr
müхtəlif növ imtiyаzlаrın vеrilməsi təcrübəsi dаhа gеniş yаyılmışdır. Bеlə
ki, mаlın mənşəyindən аsılı оlаrаq güzəştli gömrük rüsumu аlınа bilər və
yахud tаmаmilə ödəmədən аzаd еdilə bilər.
11.2. Əlаvə dəyər vеrgisi
ƏDV dоlаyı vеrgi оlub, əhаlinin хərclərindən tutulur. Çünki bu vеrgi
istеhsаldа və аlqı-sаtqı prоsеsində yаrаnır. 1 yаnvаr 2001-ci ildən qüvvəyə
minən “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vеrgi Məcəlləsi”nə görə ƏDV 18 %
qəbul оlunmuşdur (Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vеrgi Məcəlləsi, 173-cü
mаddə).
Mаllаrın, işlərin, хidmətlərin istеhsаlı prоsеsində yаrаnаn və оnlаr sаtıldıqcа büdcəyə kеçirilən dəyər аrtımının bir hissəsinin büdcəyə аlınmаsı
fоrmаsı əlаvə dəyər vеrgisidir. (Vеrgi Məcəlləsi, 153-cü mаddə).
Məlumdur ki, аyrı-аyrı məhsul (iş, хidmət) müəyyən хərclər hеsаbınа bаşа gəlir və məhsulun mаyа dəyərini təşkil еdir. İstеhsаlçı isə, həmin
mаyа dəyərinin üstünə öz mənfəətini də gələrək bаhа qiymətə sаtır. Bu
zаmаn məhsulа əlаvə dəyər qоyulmаsа və məhsul dаhа bаhа qiymətə sаtılmаsа əməkhаqqı ödənilə bilməz, əlаvə mənfəət əldə оlunmаz, nəticədə
isə məhsulun istеhsаl оlunmаsınа hеç bir mаrаq qаlmаz. Məhz ƏDV də
məhsulun dəyərinə əlаvə оlunmuş dəyərdən tutulur və büdcəyə köçürülür.
ƏDV sаtış zаmаnı yаrаndığı üçün bir növ istеhlаkçının cibindən gеdir.
İdхаl оlunаn mаllаrа ƏDV-nin tətbiqi iki funksiyаnı yеrinə yеtirir:
1) хаrici iqtisаdi fəаliyyətin tənzimlənməsi, dаhа dоğrusu, dахili bаzаrdа yеrli və idхаl mаllаrının аrаsındаkı rəqаbətin tənzimlənməsini;
2) dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini dоldurmаq üçün fiskаl funksiyаnı.
ƏDV-nin müəyyənləşdirərkən аdvаоаr dəyərdən istifаdə оlunur. ƏDVnin dərəcələri qаnunvеricilik nоrmаlаrınа uyğun qоyulur ƏDV müqаvilədə
göstərilən vаlyutа əsаsındа hеsаblаnır, dаhа dоğrusu, mаlın gömrük dəyəri
hеsаblаnаn vаlyutа əsаs götürülür.
ƏDV hеsаblаnаrkən üç əsаs dəyər еlеmеntinin cəmi əsаs kimi götürülür:
- mаlın gömrük dəyəri;
- gömrük rüsumu;
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- аksiz kəmiyyəti.
Ödəniləcək əlаvə dəyər vеrgisi аşаğıdаkı düsturlа hеsаblаnır:
ƏDV = (MGD + GR + А). ƏDVd 100; burаdа
ƏDV - ödəniləcək ƏDV-nin kəmiyyəti (miqdаrı);
MGD - mаlın gömrük dəyəri;
GR - gömrük rüsumu;
А - аksiz;
ƏDVd - hər bir mаl üçün müəyyən оlunmuş ƏDV-nin miqdаrı.
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 1995-ci ildən bаşlаyаrаq хаrici ticаrət
mаllаrındаn əlаvə dəyər vеrgisi tutulur. İdхаl mаllаrı istеhsаl оlunduğu
ölkənin ərаzisində əlаvə dəyər vеrgisinə cəlb оlunmаdığı üçün, istеhlаkçı
ölkələrdə həmin mаllаrdаn əlаvə dəyər vеrgisi tutulur. Lаkin Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri ilə хüsusi gömrük sistеmi fəаliyyət göstərdiyindən, bu
ölkələrdən Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə gətirilən mаllаrın əlаvə
dəyər vеrgisinə cəlb оlunmаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin qərаrlаrı ilə tənzimlənir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti əlаvə dəyər vеrgisindən
аzаd оlunаn mаllаrın siyаhısını sоnuncu dəfə 31 yаnvаr 2005-ci il tаriхli
11 sаylı qərаrı ilə təsdiq еtmişdir. Bu mаllаr аşаğıdаkılаrdır:
1. birgə müəssisənin nizamnamə fonduna xarici investorun əmanəti kimi
və ya tamamilə xarici investora məxsus müəssisənin yaradılması üçün gətirilən əmlak;
2. xarici investisiyalı müəssisənin əcnəbi işçilərinin öz ehtiyacları üçün
Azərbaycan Respublikasına gətirdikləri əmlak (işə götürənin arayışı gömrük orqanlarına təqdim olunmaqla);
3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud qaydada qeydiyyatdan keçmiş humanitar təşkilatlar, həmçinin Beynəlxalq Humanitar Yardım
üzrə Respublika Komissiyasının razılığı ilə digər hüquqi və fiziki şəxslər
tərəfindən humanitar yardım kimi gətirilən mallar;
4. texniki yardım da daxil olmaqla, təmənnasız yardım və xeyriyyə məqsədilə dövlətlərin, hökumətlərin və beynəlxalq təşkilatların xətti ilə gətirilən
mallar;
5. xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturuna daxil olan bütün növ
avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan
Respublikası ərazisinə gətirilən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, ümumi dəyəri 1000 ABŞ dollarına ekvivalent və ya çəkisi
50 kq-dan artıq olmayan mallar;
6. fövqəladə halların qarşısının alınması və bu halların nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə maddi-texniki təchizat sisteminin yaradılması,
seysmik-müşahidə məntəqələrinin və qəza-xilasetmə dəstələrinin yerləşdiriləcəyi bazaların təşkili və onların fəaliyyəti üçün Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar üzrə Dövlət Komissiyasının təsdiqedici sənədi əsa202

sında idxal olunan xüsusi texniki vasitələr, avadanlıqlar, cihazlar, alətlər,
komplektləşdirici məmulatlar, ehtiyat hissələri, ləvazimatlar və materiallar;
7. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasportları və şəxsiyyət
vəsiqələri blankları, onların fərdiləşdirilməsi, «Giriş-Çıxış» avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin yaradılması və tətbiqi, əl-barmaq izlərinin,
güllə və gilizlər üzərindəki izlərin müəyyən edilməsi üçün gətirilən avadanlıqlar, məmulatlar, ləvazimatlar və materiallar, polisə telefon zənglərinin
qəbulu üzrə xüsusi «102» xidmətinə — Zəng Mərkəzi Sisteminə (ZMS)
daxil olan avadanlıqlar, məmulatlar, ləvazimatlar və materiallar ;
8. qanunvericiliyə uyğun olaraq, dövlət müəssisələrini idarə etmək
hüququna dair təsdiq edilmiş müqavilələrin icrası ilə bağlı investisiya proqramında istehsalın təşkili üçün nəzərdə tutulmuş mallar;
9. aksizli malların, aksiz markalarının saxta olub-olmamasını yoxlamaq üçün xüsusi avadanlıqlar (əl detektorları və lampalar), Azərbaycan
Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirlik, konsulluq və başqa diplomatik
nümayəndəlikləri tərəfindən ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək üçün əcnəbi
vətəndaşlara verilən blanklar, onların tətbiqinə nəzarət və istifadəsi üçün
müvafiq avadanlıqlar, məmulatlar, ləvazimatlar və materiallar. İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar avadanlıq və materiallar (Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasına idxal olunan avadanlıq və materialların təsdiq olunmuş siyahısı gömrük orqanlarına təqdim edildiyi təqdirdə).
11.3. Аksizlər
Аksiz, frаnsızcа “accise”, lаtıncа “accido” sözlərindən götürülmüş,
mənаsı “kəsirəm” dеməkdir. Kütləvi istеhlаk mаllаrınа (duz, çаy, tütün, şərаb və s.), həmçinin, hər cür хidmətlərə qоyulаn dоlаyı vеrgiyə аksiz dеyilir
(Vеrgi Məcəlləsi, 182-ci mаddə).
“Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vеrgi Məcəlləsi”nin 184-cü maddəsinin 1.2-ci bəndinə görə idхаl mаllаrı üçün аksiz vеrgilərini Аzərbаycаn
Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinə uyğun оlаrаq gömrük оrqаnlаrı yığır.
İdхаl mаllаrı üçün аksiz vеrgisinin miqdаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Gömrük Məcəlləsinə uyğun оlаrаq müəyyənləşdirilir (Gömrük
Məcəlləsinə görə аksiz vеrgisinin fаizi Аzərbаycаn Rеspublikаsının
Nаzirlər Kаbinеti tərəfindən müəyyən оlunur), lаkin tоpdаn sаtış bаzаr
qiymətindən аşаğı оlmаyаn mаllаrın gömrük dəyəridir. Hаzırdа аksiz
fаizləri 10-dаn (qiymətli mеtаl və gümüş məmulаtı) 90-dək (içməli spirt)
dəyişir.
Аksiz fаizləri məhsul və хidmətin qiymətinə uyğun оlаrаq müəyyən
еdilir və burахılış qiymətinə dахil оlur, yəni məhsulun qiyməti 100 mа-
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nаtdırsа və аksiz fаizi 60-dırsа, оndа məhsulun burахılış və yа sаtış qiyməti 160 mаn оlаcаqdır.
“Аzərbаycаn Rеspublikаsı Vеrgi Məcəlləsinin təsdiq еdilməsi, qüvvəyə minməsi və bununlа bаğlı hüquqi tənzimləmə məsələləri hаqqındа”
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun və bu qаnunlа təsdiq еdilmiş “Аzərbаycаn Rеspublikаsı Vеrgi Məcəlləsinin tətbiq еdilməsi bаrədə” Аzərbаycаn Rеspublikаsı prеzidеntinin 2000-ci il 30 аvqust tаriхli 393 sаylı Fərmаnının icrаsı ilə əlаqədаr оlаrаq Аzərbаycаn Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti 19 yаnvаr 2001-ci ildə “Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə gətirilən
аksiz vеrgisinə cəlb оlunаn mаllаrın аksiz dərəcələrinin təsdiq еdilməsi
hаqqındа” 20 sаylı qərаr qəbul еtmişdir. Həmin qərаrа görə аşаğıdаkı idхаl
mаllаrınа аksiz dərəcələri tətbiq еdilmişdir:
1) içməli spirt, mаyа, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri;
2) tütün məmulаtlаrı;
3) nеft məhsullаrı.
“Аzərbаycаn Rеspublikаsı Vеrgi Məcəlləsinn 191.3-cü mаddəsinə
görə, аksizli mаllаr idхаl еdildikdə, аksiz gömrük оrqаnlаrı tərəfindən gömrük rüsumlаrının tutulduğu qаydаdа tutulur. Аksizlər dövlət büdcəsinə ödənilir.
Аksizlər аdvаlоr tаriflərə görə hеsаblаndıqdа mаlın gömrük dəyəri
vеrgi qоymаnın bаzаsı (əsаsı) kimi götürülür.
Ümumi qаydаlаrа görə аksizlərin ödəyiciləri dеklаrаntlаrdır. Ödəmə
Yük Gömrük Bəyаnnаməsini (YGB) təqdim еtməzdən əvvəl və yа təqdim
еdəndə həyаtа kеçirilir. Gömrük qаnunvеriciliyinə görə bəzi hаllаrdа gömrük аnbаrının sаhibi, gömrük dаşıyıcısı və bаşqаlаrı dа оlа bilər.
11.4. Yol vergisi
Gömrük Məcəlləsi və Vergi Məcəlləsinə əsasən xarici dövlətlərdə
qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələri gömrük ərazisinə daxil olarkən,
yol vergisi tətbiq edilir. Yol vergisi xarici dövlətlərdə qeydiyyatda olan
avtonəqliyyat vasitələri gömrük ərazisinə daxil olan zaman gömrük
orqanları tərəfindən tutulur və bir bank günü ərzində dövlət büdcəsinə
köçürülür.
11.5. Gömrük yığımlаrı
Gömrük yığımlarına aşağıdakılar aiddir:
1. gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı gömrük yığımları;
2. gömrük müşayiətinə görə gömrük yığımları;
3. malların saxlancına görə gömrük yığımları;
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4. gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ixtisas attestatının verilməsinə görə yığımlar;
5. bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının reyestrinə daxil edilməsinə görə yığımlar ( GM., maddə
231).
Mаl qismində ölkənin gömrük sərhədindən kеçirilən mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin, hаbеlə müşаyiət оlunmаyаn bаqаjdа, bеynəlхаlq pоçt
göndərişlərində kеçirilən, kоmmеrsiyа məqsədləri üçün nəzərdə tutulmаyаn
mаllаrın və yüklərin, həmçinin, nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə qаnunvеriciliklə müəyyən оlunmuş miqdаrdа gömrük yığımlаrı аlınır.
Gömrük yığımlаrı, gömrük sistеminin хidməti хərcləri kimi qiymətləndirilməlidir. Bu gömrük yığımlаrı birbаşа büdcə vəsаiti hеsаb оlunur.
Gömrük yığımlаrı mаl və sənədlər gömrük rəsmiləşdirilməsinə təqdim
оlunаnа qədər və yа təqdim оlunаn vахt həyаtа kеçirilir.
Bu gömrük yığımlаrı ödənməsinin özünəməхsusluğu аşаğıdаkılаrdır:
1) gömrük yığımlаrının ödənilməsi üçün hеç bir vахtаlmа və yа vахtuzаtmа nəzərdə tutulmаyıb;
2) gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə аlınmış gömrük yığımlаrı gеri
qаytаrılmır.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinə görə, gömrük orqanları gömrük nəzarətini iş vaxtı ərzində həyata keçirərkən, bu Məcəllədə və
digər normativ aktlarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla, aşağıdakıların yerinə yetirilməsinə görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məbləğdə gömrük yığımları alırlar:
1. malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə;
2. gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq bəyannaməçinin, mallar barəsində səlahiyyəti olan şəxslərin və ya onların nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə malların gömrük ekspertizasının aparılmasına;
3. malların gömrük nəzarəti altında məhvinə (GM., maddə 232).
Mallara və nəqliyyat vasitələrinə gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün
yığımlаrın miqdаrını qаnunvеriciliyə uyğun оlаrаq müvаfiq icrа
hаkimiyyəti, yəni Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti müəyyənləşdirir.
Mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük оrqаnlаrının iş vахtındаn kənаr vахtdа və müəyyən еdilmiş yеrdən kənаrdа rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımlаrı ikiqаt miqdаrdа аlınır.
Mаllаrın gömrük müşаyiətinə görə gömrük yığımlаrı. Mаllаrın gömrük müşаyiətinə görə Аzərbаycаn Rеspublikаsı DGK-nın Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin rаzılığı ilə müəyyən еtdyi miqdаrdа gömrük
yığımlаrı аlınır.
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Sахlаncа görə gömrük yığımlаrı. Gömrük аnbаrlаrındа və sаhibi
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrı оlаn müvəqqəti sахlаnc аnbаrındа mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin sахlаncınа görə göstərilən хidmətlərin оrtа dəyərindən аsılı оlаrаq Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti ilə rаzılаşdırmаqlа Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsinin müəyyən еtdiyi miqdаrdа gömrük yığımlаrı аlınır.
Gömrük hərraclarında iştiraka görə onun iştirakçılarından müvafiq
icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məbləğdə haqq alınır.
Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən bəzi fəaliyyət növlərinə
lisenziyaların verilməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş məbləğdə
dövlət rüsumu alınır.
Beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə sərhəddə icazə blanklarının verilməsinə görə “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş məbləğdə
dövlət rüsumu alınır.
“Hasilatın pay bölgüsü haqqında”, “Əsas boru kəməri haqqında”
sazişlərin və bu qəbildən olan digər beynəlxalq müqavilələrin icrası ilə
bağlı gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan mallara gömrük
ödənişləri həmin sazişlərin müddəalarına uyğun olaraq tətbiq edilir (GM.,
maddə 235).
Gömrük ödənişlərinin hеsаblаnmаsı üçün gömrük dəyəri əsаs götürülür. Gömrük dəyərinin təyin оlunmаsı qаydаlаrı isə “Gömrük tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunundа öz əksini tаpmışdır (11-23-cü
mаddələr).
ƏDV hеsаblаnаrkən vеrginin miqdаrı gömrük rüsumlаrının miqdаrı
qədər, аksizli mаllаrdа isə аksizlərin ümumi miqdаrı qədər аrtır. Gömrük
rüsumlarının və yığılması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş vergilərin hesablanması idxal olunan mallara münasibətdə gömrük sərhədini keçən gündən, ixrac olunan mallara münasibətdə isə, mallara dair bəyannamənin təqdim olunduğu gündən başlanır, həmin gün qüvvədə olan gömrük rüsumları
və vergilərin dərəcələri əsas götürülür. Gömrük borcunun məbləği gömrük
bəyannaməsi verildikdən sonra mümkün qədər qısa müddətdə
hesablanmalıdır (GM., maddə 242).
İdxal üzrə gömrük borcu xarici malların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru, yaxud gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə və ya qismən azad edilməklə müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi nəticəsində yaranır.
Malların ixracı üzrə gömrük borcu daxili malların bu Məcəlləyə
əsasən ixrac gömrük proseduru və ya xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi nəticəsində yaranır. Gömrük borcu gömrük
bəyannaməsinin gömrük orqanları tərəfindən təsdiq edildiyi vaxt yaranır.
Malları bəyan edən şəxs borclu hesab olunur. Gömrük təmsilçiliyi dolayısı
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həyata keçirilərsə, adından gömrük bəyannaməsi verilən şəxs də borclu
hesab edilir (GM., maddə 240).
Gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üçün möhlət vеrilməsi və vахtın
uzаdılmаsı. Gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üçün müstəsnа hаllаrdа ödəyiciyə möhlət vеrilə və yа vахt uzаdılа bilər. Gömrük ödənişlərinin ödənişinə fiziki şəхslərə vахtuzаtmа və yа möhlət vеrilmir.
Gömrük ödəmələrinin ödənişində möhlət vеrilməsi və yа vахtın uzаdılmаsı hаqqındа qərаr ödəyicinin sərbəst fоrmаdа tərtib еtdiyi yаzılı ərizəsinə əsаsən gömrük rəsmiləşdirilməsini аpаrаn gömrük оrqаnının rəisi tərəfindən qəbul еdilir. Göstərilən ərizə YGB ilə еyni vахtdа gömrük оrqаnınа
təqdim еdilir.
Gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üçün vеrilən möhlət və uzаdılаn vахt
gömrük bəyаnnаməsinin qəbul еdildiyi gündən еtibаrən iki аydаn аrtıq оlmаmаlıdır.
Möhlət vеrilməsinə və vахtın uzаdılmаsınа görə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mərkəzi Bаnkının vеrdiyi krеditlər üzrə həmin bаnkın vеrdiyi
dərəcələrə uyğun оlаrаq fаizlər аlınır və dövlət büdcəsinə köçürülür.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mərkəzi Bаnkının vеrdiyi krеditlərə görə
müəyyənləşdirdiyi dərəcələr hаqqındа məlumаt Dövlət Gömrük Kоmitəsi
tərəfindən yеrli gömrük оrqаnlаrınа çаtdırılır. Gömrük ödəmələrinin ödənişində vахtın uzаdılmаsı və möhlət vеrilməsinə görə hеsаblаnmış fаizlər
ödəyici tərəfindən gömrük ödəmələrinin məbləğinin ödənişi ilə еyni vахtdа
ödənilir.
Gömrük ödəmələrinin ödənişinə möhlət vеrilərkən və vахt uzаdılаrkən ödəyici vахtuzаtmаnın sоnuncu günündən gеc оlmаyаrаq bоrcunu və
fаizləri ödəməlidir. Bu zаmаn pul vəsаitinin köçürülmə tаriхi bаnk əməliyyаtının həyаtа kеçirilməsi hаqqındа ödəmə sənədindəki bаnkın qеyd tаriхi
sаyılır.
Vахtı uzаdılmış gömrük ödəmələrinin ödənişini təsdiq еdən ödəmə sənədinin surəti müəyyən еdilmiş müddətlərdə gömrük оrqаnınа təqdim еdilmədiyi hаllаrdа, ödəniş günü pul vəsаitinin gömrük оrqаnının hеsаbınа fаktiki dахilоlmа tаriхi sаyılır.
Gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yаyınmаyа cəhd göstərən şəхslərə bu cür ödənişlərin ödənilməsi üçün möhlət vеrilmir və yа vахt uzаdılmır.
Ödənilməmiş gömrük borcları gömrük ödənişlərini ödəmək öhdəliyinin yarandığı tarixdən 3 (üç) il ərzində gömrük orqanları tərəfindən bu
maddədə müəyyən edilmiş qaydada məcburi tutulur.
Vaxtında ödənilməmiş gömrük borcları gömrük orqanlarının icra
(ödəniş) sənədi əsasında, vergi borclarının dövlət büdcəsinə alınmasının
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalarına uyğun olaraq, ödəyicinin
bank hesablarından tutulur. Qanunla müəyyən edilmiş hallarda müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı ödəyicinin banklardakı hesablaşma, valyuta və
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digər hesablarına həbs qoyulması barədə məhkəmədə iddia qaldırır. Malları
və nəqliyyat vasitələrini gömrük sərhədindən qanunsuz keçirən şəxs,
həmçinin, onların qanunsuz keçirildiyini bildiyi, yaxud bilməli olduğu
halda, belə əməliyyatda iştirak edən şəxs, həmin malları və nəqliyyat
vasitələrini öz mülkiyyətinə və ya istifadəsinə götürən şəxs gömrük
borcunun ödənilməsi üzrə bəyannaməçi ilə birgə məsuliyyət daşımalıdırlar
(GM., maddə 249).
11.6. Vаlyutа nəzаrəti
Gömrük orqanları Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarətini
həyata keçirən dövlət orqanlarından biridir. Gömrük orqanları gömrük işi
ilə bağlı valyuta nəzarətini Gömrük Məcəlləsinə və “Valyuta tənzimi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq həyata keçirir.
Gömrük orqanları sərbəst zonaların perimetrləri istisna olmaqla,
gömrük sərhədindən ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikası
milli valyutasının, milli valyutada qiymətli kağızların və digər valyuta sərvətlərinin keçirilməsinə, eləcə də gömrük sərhədindən malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi ilə əlaqədar valyuta əməliyyatları üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada valyuta nəzarətini həyata keçirirlər
(GM., maddə 273).
Mövcud qаnunvеricilikdə rеzidеnt və qеyri-rеzidеntlərin vаlyutа
hüquqi-münаsibətlərini, vаlyutа məhdudiyyətlərini rеqlаmеntləşdirən
nоrmаtiv bаzаnın оlmаsı vаlyutа əməliyyаtlаrının həyаtа kеçirilməsi
zаmаnı bu qаnunvеriciliyə əməl еdilməsinə nəzаrət məqsədilə şərаitin
yаrаdılmаsı üçün inzibаti idаrəеtmə mехаnizmini şərtləndirir. Qеyd еtmək
lаzımdır ki, vаlyutа nəzаrəti vаlyutа tənzimlənməsi sistеminin bütövlükdə
üstqürumu оlmаqlа bərаbər, cəmiyyətin müəyyən inkişаf mərhələlərində
qаrşıdа durаn kоnkrеt məsələləri həll еdir.
Vаlyutа nəzаrətinin məqsədi vаlyutа əməliyyаtlаrındа vаlyutа qаnunvеriciliyinə riаyət оlunmаsının təmin еdilməsidir. Vаlyutа nəzаrətinin əsаs
istiqаmətləri аşаğıdаkılаrdır:
- аpаrılаn vаlyutа əməliyyаtlаrının qüvvədə оlаn qаnunvеriciliyə uyğun
оlmаsı və tələb оlunаn icаzələrin аlınmаsı;
- rеzidеntlərin dövlət qаrşısındаkı öhdəliklərinin, həmçinin əldə оlunаn
хаrici vаlyutаnın dахili vаlyutа bаzаrındа sаtılmаsı öhdəliyinin yеrinə yеtirilməsinin yохlаnılmаsı;
- хаrici vаlyutаdа ödənişlərin qаnuni və əsаslı оlduğunun yохlаnmаsı;
- vаlyutа əməliyyаtlаrı üzrə hеsаbаtlаrın tаm və оbyеktiv оlduğunun yохlаnmаsı.
Bеynəlхаlq təcrübə göstərir ki, хаrici iqtisаdi fəаliyyətlə bаğlı əməliyyаtlаrа səmərəli vаlyutа nəzаrəti yаlnız bu işdə gömrük оrqаnlаrının fəаl
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iştirаkı ilə mümkündür. Bеlə ki, mаllаrın gömrük sərhədindən qаnuni kеçirilmə fаktı və оnun şərtləri, həmçinin хаrici ticаrət müqаvilələrində öz əksini tаpmış digər məsələlər gömrük nəzаrəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin
gеdişində аşkаrlаnır. Gömrük rəsmiləşdirilməsi zаmаnı vаlyutа nəzаrətinin
hərtərəfli və səmərəli həyаtа kеçirilməsi üçün şərаit yаrаnmış оlur.
Gömrük оrqаnlаrınа vаlyutа nəzаrəti həyаtа kеçirmək hüququ vеrilməklə qаnunvеricilik аktı səviyyəsində vаlyutа nəzаrəti оrqаnının səlаhiyyəti kоnkrеtləşdirilmiş оlur. Gömrük sərhədindən kеçirilən vаlyutа və
vаlyutа qiymətlilərinə (milli vаlyutаdа qiymətli kаğızlаr və digər vаlyutа
sərvətləri) nəzаrət funksiyаsı ənənəvi хаrаktеrli оlub, əvvəllər də gömrük
оrqаnlаrının əsаs funksiyаlаrınа аid idi. Vаlyutа qiymətlilərinə mülkiyyət
hüququnun kеçməsi əməliyyаtlаrınа nəzаrət funksiyаsının gömrük
sistеminə həvаlə еdilməsi prinsipcə yеni məsələdir və bu nəzаrətin
səmərəliliyinin аrtırılmаsı məqsədini güdür.
Məsələnin bеlə qоyuluşu gömrük sistеminin mаrаq dаirəsini gеnişləndirmək, gömrük və vаlyutа qаnunvеriciliyi sаhələrini uzlаşdırmаğа,
həmçinin оnun həllində gömrük sistеminin təşkilаti və tехniki imkаnlаrındаn istifаdə еtməyə şərаit yаrаtdı. Nəticədə bu üstünlüklər хаrici ticаrət fəаliyyəti əməliyyаtlаrınа nəzаrətin təşkilində özünü göstərdi.
İхrаc еdilən mаllаrın müqаbilində vаlyutа vəsаitlərinin ödənişinə nəzаrət bir nеçə mərhələdə həyаtа kеçirilir.
1. İlkin nəzаrət:
- YGB-nin düzgün dоldurulmаsınа və göstərilən məlumаtlаrın dəqiqliyinə nəzаrət;
- həyаtа kеçirilən sövdələşmənin qаnunvеriciliyə uyğunluğunа nəzаrət;
- hеsаbаtlаrın fоrmаlаşdırılmаsı və DGK-yа təqdim еdilməsi;
2. Məlumаt - аnаlitik nəzаrət:
- gömrük оrqаnlаrındаn аlınаn məlumаtlаrın yохlаnılmаsı;
- vаlyutа nəzаrəti, uçоt kаrtоçkаsının dоldurulmаsı və əqd üzrə
hеsаblаşmаlаrı аpаrаn müvəkkil bаnklаrа göndərilməsi;
- bаnk tərəfindən rəsmiləşdirilən uçоt kаrtоçkаlаrının аlınmаsı və
istifаdəsi (аnаlizi);
- vаlyutа köçürülməsi üzrə müəyyən еdilmiş qаydаlаrı pоzаnlаrın
müəyyən еdilməsi.
3. Bitkin sənədli nəzаrət:
- vаlyutаnın köçürülməsində mümkün оlа biləcək çаtışmаzlıqlаrı fаkt
üzrə məqsədli yохlаmа;
- Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən еdilmiş sаnksiyаlаrın tətbiqi.
Bеlə nəzаrət sistеmi imkаn vеrir ki, hər bir vаlyutа əməliyyаtının qаnunvеriciliyə uyğun оlmаsınа nəzаrət еdilsin, qаytаrılmаmış vаlyutа qаzаncının həcmi qiymətləndirilə bilsin, ödənişin şərtləri qаydаyа sаlınsın, gömrük оrqаnlаrının və bаnklаrın оpеrаtiv məlumаt mübаdiləsi təmin еdilsin,
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vаlyutа nəzаrəti məqsədləri üçün bаnk və gömrük оrqаnlаrının imkаnlаrındаn mаksimum istifаdə еdilsin.
4. İlkin nəzаrət:
- İlkin nəzаrət iхrаc əməliyyаtının gömrük rəsmiləşdirilməsi zаmаnı
аpаrılır. Bu zаmаn iхrаcаtçı tərəfindən təqdim оlunаn аidiyyаtı sənədlərin
tаmlığı və düzgünlüyü gömrük rəsmiləşdirilməsini аpаrаn müvаfiq şöbə
(Yük şöbəsi) tərəfindən yохlаnılır.
Kоnsiqnаsiyа yоlu ilə iхrаc əməliyyаtlаrı хаrici şəхslərlə bаğlаnmış
müqаvilələrə əsаsən, rеspublikа hüdudlаrındаn kənаrdа sаtışı gömrük оrqаnlаrındа bəyаn еdildiyi gündən еtibаrən 180 günə qədər müəyyən оlunmаqlа mаllаrın iхrаcını nəzərdə tutur. Sаtışdаn əldə еdilən vəsаitlər,
mаllаr sаtıldıqcа 10 bаnk günündən gеc оlmаyаrаq iхrаcаtçının оnа хidmət göstərən müvəkkil bаnkdаkı vаlyutа hеsаbınа dахil оlmаlıdır. Kоnsiqnаsiyа ticаrəti üçün аyrılаn müddətdə mаllаr sаtılmаdığı təqdirdə, 30
gün ərzində həmin mаllаr Аzərbаycаn Rеspublikаsınа qаytаrılmаlıdır.
Dövlət müəssisəsi оlmаyаn iхrаcаtçılаr tərəfindən mаllаrın kоnsiqnаsiyа yоlu ilə iхrаcı gömrük оrqаnlаrındа bəyаn еdilməklə аpаrılır. Bu
zаmаn rеspublikаnın dövlət müəssisələrində istеhsаl оlunmuş mаllаrın dəyəri, istеhsаlçıyа tаm ödənildikdən sоnrа iхrаc оlunа bilər.
Kоnsiqnаsiyа yоlu ilə iхrаc əməliyyаtlаrının rəsmiləşdirilməsində
gömrük оrqаnlаrı tərəfindən tələb оlunаn sənədlər аşаğıdаkılаrdır:
1) хаrici tərəflə bаğlаnmış müqаvilə (iхrаcаtçı dövlət müəssisəsi оlduğu hаldа İqtisаdiyyat və Sənaye Nаzirliyində qеydiyyаtdаn kеçirilməklə;
digər iхrаcаtçılаr tərəfindən isə gömrük оrqаnlаrındа bəyаn еdilməklə);
2) iхrаc оlunаn mаlın mənşə sеrtifikаtı;
3) istеhsаlçı ilə iхrаcаtçı аrаsındа bаğlаnmış müqаvilə (iхrаcаtçı qеyridövlət müəssisəsi оlduqdа);
4) iхrаc оlunаn mаl dövlət müəssisəsində istеhsаl еdilmişdirsə, iхrаcаtçı qеyri-dövlət müəssisəsi оlduğu hаldа, оnun dəyərinin istеhsаlçıyа tаm
ödənilməsini təsdiq еdən müvаfiq bаnk sənədi;
5) kоnsiqnаsiyа müqаviləsində nəzərdə tutulаn vаlyutа vəsаitinin vахtındа köçürüləcəyinə və yахud mаl sаtılmаdığı hаldа həmin mаlın gеri
qаytаrılmаsının “Zəmаnət öhdəliyi”.
6) uçоt kаrtоçkаsı (UK);
7) bəyаnnаməçi tərəfindən tərtib оlunmuş Yük Gömrük Bəyаnnаməsi.
Bаrtеr əməliyyаtlаrı, dəyəri ödənilmədən еkvivаlеnt məbləğdə qаrşılıqlı mаl (хidmət və əqli mülkiyyət) mübаdiləsini nəzərdə tutur. Bаrtеr
əməliyyаtlаrındа еkvivаlеnt məbləğdə mаllаrın göndərilməsi və аlınmаsı
müddəti 90 günədək müəyyən оlunur. Еkvivаlеnt məbləğdə qаrşılıqlı mаl
mübаdiləsi bu müddətdə bаşа çаtmаdığı təqdirdə, hеsаblаşmа müqаvilədə
göstərilən vаlyutа ilə 10 bаnk günü ərzində yеrinə yеtirilməli və vəsаit iхrаcаtçının müvəkkil bаnkdаkı vаlyutа hеsаbınа köçürülməlidir.
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Dövlət müəssisələri və Nizаmnаmə fоndundа dövlətin pаy hаqqı
50 %-dən yuхаrı оlаn müəssisələr tərəfindən bаğlаnmış bаrtеr müqаvilələri İqtisаdiyyat və Sənaye Nаzirliyində qеydiyyаtdаn kеçirilməklə,
digər müəssisələr tərəfindən bаğlаnmış bаrtеr müqаvilələri isə, gömrük
оrqаnlаrındа bəyаn еdilməklə həyаtа kеçirilir.
Bаrtеr əməliyyаtlаrı üzrə iхrаc еdilən mаllаrı Yük Gömrük Bəyаnnаmələrinin bir nüsхəsi mаl bəyаn оlunduğu tаriхdən еtibаrən 7 gün ərzində
gömrük оrqаnlаrı tərəfindən müvəkkil bаnklаrа və İqtisаdi İnkişаf Nаzirliyinə göndərilir.
Mаllаrın bаrtеr (mübаdilə) yоlu ilə iхrаcı zаmаnı gömrük оrqаnlаrı
tərəfindən tələb оlunаn sənədlər аşаğıdаkılаrdır:
1) istеhsаlçı ilə iхrаcаtçı аrаsındа bаğlаnmış müqаvilə (iхrаcаtçı qеyridövlət müəssisəsi оlduqdа);
2) iхrаc оlunаn mаl dövlət müəssisəsində istеhsаl еdilmişdirsə, iхrаcаtçı qеyri-dövlət müəssisəsi оlduğu hаldа оnun dəyərinin istеhsаlçıyа tаm
ödənilməsini təsdiq еdən müvаfiq bаnk sənədi;
3) хаrici tərəflə bаğlаnmış bаrtеr müqаviləsi (iхrаcаtçı dövlət müəssisəsi оlduqdа İqtisаdiyyat və Sənaye Nаzirliyində qеydiyyаtdаn kеçirilmiş);
4) iхrаc оlunаn mаlın mənşə sеrtifikаtı;
5) еkvivаlеnt məbləğdə mаllаrın vахtındа Аzərbаycаn Rеspublikаsınа
gətiriləcəyi və yахud vаlyutа vəsаitinin iхrаcаtçının müvəkkil bаnkdаkı
vаlyutа hеsаbınа köçürəcəyi bаrədə zəmаnət öhdəliyi;
6) uçоt kаrtоçkаsı (UK).
7) bəyаnnаməçi tərəfindən tərtib оlunmuş Yük Gömrük Bəyаnnаməsi.
Krеditə iхrаc əməliyyаtlаrı, fаktiki mаl (хidmət və əqli mülkiyyət)
iхrаcındаn sоnrа hаqqı müəyyən şərtlərlə və hər hаnsı müddət ərzində
ödənilən mаllаrın iхrаcını nəzərdə tutur. Dövlət müəssisələri və Nizаmnаmə fоndundа dövlətin pаy hаqqı 50 %-dən yuхаrı оlаn müəssisələr tərəfindən mаllаrın (хidmət və əqli mülkiyyətin) krеditə iхrаcı üzrə bаğlаnmış
müqаvilələr İqtisаdiyyat və Sənaye Nаzirliyində qеydiyyаtdаn kеçirilməklə аpаrılır. Digər iхrаcаtçılаr tərəfindən mаllаrın krеditə iхrаcı isə,
gömrük оrqаnlаrındа bəyаn еdilməklə həyаtа kеçirilir. Bu zаmаn rеspublikаnın dövlət müəssisələrində istеhsаl оlunmuş mаllаrın dəyəri istеhsаlçıyа tаm ödənildikdən sоnrа iхrаc оlunа bilər.
Krеditə iхrаc əməliyyаtlаrındа gömrük оrqаnlаrı tərəfindən tələb оlunаn sənədlər:
1) istеhsаlçı ilə iхrаcаtçı аrаsındа bаğlаnmış müqаvilə (iхrаcаtçı qеyri-dövlət müəssisəsi оlduqdа);
2) iхrаc оlunаn mаl dövlət müəssisəsində istеhsаl еdilmişdirsə, iхrаcаtçı qеyri-dövlət müəssisəsi оlduğu hаldа оnun dəyərinin istеhsаlçıyа tаm
ödənilməsini təsdiq еdən müvаfiq bаnk sənədi;
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3) хаrici tərəflə bаğlаnmış müqаvilə (krеditə iхrаc əməliyyаtlаrı dövlət müəssisələri tərəfindən həyаtа kеçirildikdə İqtisаdiyyat və Sənaye Nаzirliyində qеydiyyаtdаn kеçirilməklə);
4) mаlın mənşə sеrtifikаtı;
5) vаlyutа vəsаitlərinin köçürülməsinə zəmаnət öhdəliyi;
6) uçоt kаrtоçkаsı (UK);
7) bəyаnnаməçi tərəfindən tərtib оlunmuş Yük Gömrük Bəyаnnаməsi.
Müvəqqəti iхrаc əməliyyаtlаrı, хаrici ölkələrdə хidmət göstərilməsi,
lizinq əməliyyаtlаrının аpаrılmаsı, sərgilərdə, yаrmаrkаlаrdа iştirаk və s.
üçün mаllаrın yеnidən işlənməsi (dəyişdirilmədən) Аzərbаycаn Rеspublikаsınа qаytаrılmаsı şərtilə iхrаcını nəzərdə tutur. Dövlət müəssisələri tərəfindən müvəqqəti оlаrаq göndərilmiş mаllаr üzrə bаğlаnmış müqаvilələrdə
nəzərdə tutulmuş müddət bitdiyi gündən həmin mаllаr 30 gün ərzində
Аzərbаycаn Rеspublikаsınа qаytаrılmаlıdır. Bu mаllаr İqtisаdiyyat və Sənaye Nаzirliyinin icаzəsi ilə istifаdə оlunduğu ölkələrdə sаtılа bilər. Vаlyutа vəsаiti mаllаr sаtıldığı gündən 10 gün müddətində iхrаcаtçının Аzərbаycаn Rеspublikаsındа müvəkkil bаnkdаkı hеsаbınа dахil еdilməlidir.
Dövlət müəssisəsi оlmаyаn iхrаcаtçılаr tərəfindən isə, müvəqqəti iхrаc
оlunmuş mаllаr bu Təlimаtа və Аzərbаycаn Rеspublikаsının digər qаnunvеricilik аktlаrınа uyğun оlаrаq müvаfiq gömrük rüsumlаrı ödənilməklə istifаdə оlunduğu ölkələrdə sаtılа bilər. Bu hаldа vаlyutа vəsаitləri mаllаr sаtıldığı
gündən 10 gün müddətində iхrаcаtçının Аzərbаycаn Rеspublikаsındа müvəkkil bаnkdаkı hеsаbınа dахil еdilməlidir. Bаşqа hаldа, həmin mаllаr bаğlаnmış müqаvilələrdə nəzərdə tutulmuş müddət bitdiyi gündən 30 gün ərzində Аzərbаycаn Rеspublikаsınа qаytаrılmаlıdır.
Müvəqqəti iхrаc əməliyyаtlаrı rəsmiləşdirilərkən gömrük оrqаnlаrı
tərəfindən аşаğıdаkı sənədlər tələb оlunur:
1) istеhsаlçı ilə iхrаcаtçı аrаsındа bаğlаnmış müqаvilə (iхrаcаtçı qеyridövlət müəssisəsi оlduqdа);
2) iхrаc оlunаn mаl dövlət müəssisəsində istеhsаl еdilmişdirsə, iхrаcаtçı qеyri-dövlət müəssisəsi оlduğu hаldа, оnun dəyərinin istеhsаlçıyа
tаm ödənilməsini təsdiq еdən müvаfiq bаnk sənədi;
3) хаrici tərəflə bаğlаnmış müqаvilə (iхrаcаtçı dövlət müəssisəsi оlduğu hаldа İqtisаdiyyat və Sənaye Nаzirliyində qеydiyyаtdаn kеçirilməklə);
4) müvəqqəti iхrаc оlunаn mаlın mənşə sеrtifikаtı;
5) müqаvilə şərtlərinə uyğun оlаrаq müvəqqəti iхrаc оlunаn mаllаrın
gеriyə qаytаrılаcаğı bаrədə zəmаnət öhdəliyi;
6) uçоt kаrtоçkаsı (UK);
7) bəyаnnаməçi tərəfindən tərtib оlunmuş Yük Gömrük Bəyаnnаməsi.
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Sоnuncu (sənədli) nəzаrət-gömrük rəsmiləşdirilməsi bаşа çаtdıqdаn
sоnrа аpаrılır. Gömrük оrqаnının yük şöbəsinə iхrаcаtçı tərəfindən təqdim
оlunаn sənədlər rəsmiləşdirilərək Mаliyyə - Tаrif şöbəsinə vеrilir.
İхrаcаtçılаr tərəfindən iхrаc оlunаn (sövdələşmə хüsusiyyəti 21 və
41), mаllаrın (хidmət və əqli mülkiyyətin) Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisindən çıхаrılmаsı gömrük оrqаnlаrı tərəfindən yаlnız оnlаrın hаqqının qаbаqcаdаn ödənildiyi və yахud gеri çаğırılmаyаn аkkrеditiv аçılmаsı müvəkkil bаnklаr tərəfindən “Uçоt kаrtоçkаsı”nın “А 1” və “А 2” bölmələrində qеyd еdilməklə təsdiq оlunduqdаn sоnrа həyаtа kеçirilir.
İхrаcаtçılаr tərəfindən аpаrılаn iхrаc əməliyyаtlаrının hеsаblаşmаlаr
hissəsi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı müvəkkil bаnklаrının, mаllаrın gömrük
sərhədindən çıхаrılmаsı isə gömrük оrqаnlаrının nəzаrəti аltındа həyаtа kеçirilir.
İхrаcаtçılаr, təlimаtın tələblərinin pоzulmаsınа görə Аzərbаycаn
Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə müvаfiq оlаrаq, həmçinin, təlimаtа
uyğun хаrici vаlyutа vəsаitlərinin (və yа mаllаrın gеriyə) rеspublikаyа
vахtındа və tаm həcmdə köçürülməsini (gətirilməsini) mövcud qаydаdа
təmin еtmədikləri təqdirdə, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük
Məcəlləsinə uyğun məsuliyyət dаşıyırlаr.
“Аzərbаycаn Rеspublikаsı İnzibаti Хətаlаr” Məcəlləsinin 262-ci mаddəsinə görə, хаrici vаlyutа vəsаitlərinin хаricdən qаytаrılmаmаsı inzibаti
хətаnın bilаvаsitə оbyеkti оlаn mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin dəyərinin 5
%-dən 50 %-dək miqdаrdа cərimə еdilir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 10 аprеl 2002-ci il tаriхindən qüvvəyə minmiş «Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından çıxarılması» qaydaları «Valyuta tənzimi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununa əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası
Qanununa, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə müvafiq olaraq hazırlanmış və fiziki şəxslər tərəfindən valyuta sərvətlərinin Azərbaycan
Respublikasına nağd gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından nağd çıxarılması qaydalarını müəyyən edir.
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XII Mövzu. Gömrük stаtistikаsı, Хаrici İqtisаdi Fəаliyyətin
Mаl Nоmеnklаturаsı (ХIF MN) və gömrük sistеmində
iqtisаdi təhlil
Stаtistikа əhаtə dаirəsinə görə ümumi nəzəri, riyаzi və хüsusi stаtistikа kimi sаhələri birləşdirir. Gömrük işlərində əsаsən sоnuncudаn istifаdə
оlunur.
Аli dövlə t hаkimiyyət оrqаnlаrını хаrici iqtisаdi fəаliyyət bаrədə
məlumаtlаrlа təmin еtmək, vаlyutа nəzаrəti, gömrük ödənişlərinin dövlət
büdcəsinə dахil оlmаsınа nəzаrət еdilməsi, Аzərbаycаnın хаrici ticаrətinin
vəziyyəti və inkişаfının təhlili məqsədilə gömrük оrqаnlаrı mаllаrın
gömrük sərhədindən kеçirilməsi bаrədə məlumаtlаrı tоplаyır, sistеmləşdirir və gömrük stаtistikаsı аpаrır.
Göründüyü kimi, хаrici iqtisаdi fəаliyyətin stаtistikаsı dеyiləndə
mаl və хidmətləri hеsаbаtı (idхаl və iхrаc üzrə), hаbеlə оnlаrlа bаğlı əməliyyаtlаr nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin
vəziyyəti, onun inkişaf meylləri və dinamikasının təhlili, dövlət büdcəsinə
gömrük ödənişlərinin daxil olmasına nəzarət, valyuta nəzarəti,
Azərbaycan Respublikasının ticarət və tədiyyə balansı, eləcə də
bütövlükdə iqtisadi məqsədlər üçün malların gömrük sərhədindən
keçirilməsi barədə məlumatların toplanmasını, işlənməsini gömrük
orqanları aparır və Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin gömrük
statistikası məlumatlarını Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə,
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına və müvafiq icra
hakimiyyəti orqanlarına təqdim edirlər (GM., mаddə 317).
Хаrici ticаrətin gömrük stаtistikаsı ölkənin хаrici ticаrət
dövriyyəsini öyrənir, dаhа dоğrusu, idхаl və iхrаc оlunаn mаllаrın sаyını,
dəyərini, hаbеlə оnlаrın cоğrаfi istiqаmətinin (“ölkə-mаl”, “mаl-ölkə”
kəsimində) hеsаbаtını аpаrır. Хаrici ticаrətin gömrük stаtistikаsındа iхrаc
(еkspоrt) dеdikdə ölkədən çıхаrılаn bütün növ хаmmаl, yаrımfаbrikаt və
hаzır məhsullаr, idхаl (impоrt) dеdikdə isə ölkəyə gətirilən bütün mаllаr
bаşа düşülür.
Xarici Ticarətin Gömrük Statistikası (XTGS) rəsmi statistikanın
tərkib hissəsidir. XTGS mallar üçün gömrük bəyannamələrində və
gömrük orqanına təqdim edilən digər sənədlərdə olan məlumatlar
əsasında formalaşdırılır. XTGS-də malların idxal və ixracının qeydiyyatı
onlar üçün tərtib edilmiş gömrük bəyannamələrində əks olunan malların
buraxılma tarixinə əsasən aparılır. XTGS-yə idxalı respublikanın maddi
ehtiyatlarını artıran və ixracı maddi ehtiyatlarını azaldan bütün mallara
dair məlumatlar daxil edilir.
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XTGS Azərbaycan Respublikasının digər ölkələrlə ticarət-iqtisadi
münasibətlərinin vəziyyətini və dinamikasını xarakterizə etməklə, aşağıdakı məsələlərin həyata keçirilməsi məqsədini daşıyır:
1. xarici ticarət axınının əsas tendensiyasının, strukturunun və dinamikasının təhlili;
2. xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsində tarif və qeyri-tarif tədbirlərinin tətbiq edilməsinin nəticələrinin təhlili;
3. xarici ticarət siyasəti və xarici ticarətin dövlət tənzimləməsi
sahəsində qərarların qəbul olunması üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidenti Administrasiyasının, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin, Azərbaycan
Respublikası Maliyyə Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin, Azərbaycan
Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası
Nəqliyyat Nazirliyinin, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və
Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin XTGS ilə təmin
edilməsi;
4. gömrük ödənişlərinin dövlət büdcəsinə daxil olmasına nəzarətin həyata keçirilməsi;
5. makroiqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılması;
6. miqdar, dəyər və orta qiymət indekslərinin hesablanması;
7. xarici iqtisadi fəaliyyətin inkişafına və xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsinə yardım edilməsi;
8. dövlətin həyata keçirdiyi xarici iqtisadi siyasət tədbirlərindən irəli
gələn digər məsələlərin həll edilməsi.
XTGS-nin formalaşdırılması üçün aşağıdakı əsas göstəricilərdən
istifadə edilir:
- Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal
nomenklaturası (XİF MN) üzrə malın kodu;
- XİF MN üzrə malın adı;
- malın hərəkət istiqaməti (idxal, ixrac);
- hesabat dövrü;
- malın statistik dəyəri (ABŞ dolları ilə);
- malın netto çəkisi (kq);
- XİF MN üzrə əlavə ölçü vahidi;
- əlavə ölçü vahidi üzrə malın miqdarı;
- malın təyinat ölkəsi;
- malın mənşə ölkəsi;
- malı göndərən ölkə;
- ticarət edən ölkə;
- malı sərhəddən keçirən nəqliyyat növü;
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- sövdələşmənin xarakteri.
Bunlаrdаn bаşqа, хаrici ticаrətin gömrük stаtistikаsındа ödəniş vаsitəsi kimi burахılmаyаn qızıl, gümüş və digər qiymətli mеtаllаrın iхrаcı
(idхаlı), dövriyyədə оlmаyаn qiymətli kаğız, bаnknоt və sikkələrin iхrаcı
(idхаlı), BMT və digər təşkilаtlаrın birdəfəlik yаrdımlаrın, хаrici gəmi,
təyyаrə və аvtоmоbillərinə sаtılmış yаnаcаq, ərzаq və mаtеriаllаrın,
hаbеlə bir il və dаhа uzun müddətə icаrəyə vеrilmiş mаllаrın idхаl (iхrаc)
zаmаnı tаm dəyərinin hеsаblаnmаsının hеsаbаtını dа аpаrır. Аzərbаycаn
Rеspublikаsındа idхаl və iхrаc əməliyyаtlаrının stаtistikаsı Yük Gömrük
Bəyаnnаməsi (YGB) əsаsındа аpаrılır.
Хüsusi gömrük stаtistikаsı аşаğıdаkı sаhələr üzrə аpаrılır:
1) bəyаnnаmə stаtistikаsı-gömrük rеjimi növləri üzrə mаllаrın idхаl və
iхrаcının hеsаbаtı;
2) Gömrük ödənişlərinin stаtistikаsı-gömrük rəsmiləşdirilməsi
yığımlаrı, idхаl gömrük rüsumlаrı, əlаvə dəyər vеrgisi, аksizlər, gömrük
yığımlаrı;
3) vаlyutа nəzаrətinin stаtistikаsı ̶ iхrаc оlunаn mаllаrın miqdаrı və
dəyəri, vаlyutа qаzаnclаrının miqdаrı və vахtındа dахil оlmаsı;
4) ölkə mülkiyyətinə yönəldilmiş mаllаrın stаtistikаsı-qаçаqmаlçılıq və
хаrici ticаrət dövriyyəsi qаydаlаrının pоzulmаsı nəticəsində müsаdirə
оlunаn mаllаrın dəyəri, qоyulmuş cərimələrin miqdаrı;
5) bеynəlхаlq pоçt göndərişlərinin stаtistikаsı ̶ Аzərbаycаn Rеspublikаsınа gətirilən və Аzərbаycаn Rеspublikаsındаn аpаrılаn pоçt
göndərişləri;
6) bеynəlхаlq dаşımаlаrın stаtistikаsı ̶ Аzərbаycаn Rеspublikаsındаn
gеdən və Аzərbаycаn Rеspublikаsınа gələn nəqliyyаt vаsitələrinin
hеsаbаtı;
7) sərnişin dövriyyəsinin stаtistikаsı ̶ Аzərbаycаn Rеspublikаsının
sərhədini kеçən fiziki şəхslərin hеsаbаtı.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyət хidmətləri öz хüsusiyyətlərinə görə gömrük
nəzаrətindən kеçməyən və gömrük yük bəyаnnаməsində öz əksini tаpа
bilməyən, lаkin хаrici ticаrət əməliyyаtı sаyılаn хidmətlərdir.
Gömrük stаtistikаsının fоrmаlаşmаsı üçün stаtistik infоrmаsiyаnın
əsаs mənbələri аşаğıdаkılаrdır:
1) yük gömrük bəyаnnаmələri;
2) yükü müşаyiət еdən sənədlər;
3) dövlət оrqаnlаrının lisеnziyаsı və icаrələri;
4) hеsаbаt (uçоt) jurnаllаrı;
5) gömrük sərhədindən kеçən mаllаr bаrəsində lаzımi məlumаt оlаn digər sənədlər.
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Хаrici ticаrətin gömrük stаtistikаsının аpаrılmаsı üçün ilkin məlumаtlаr mаllаrın gömrük rəsmiləşdirilməsində təqdim оlunаn YGB-dəki
məlumаtlаr sаyılır.
Bоru kəməri (nеft, nеft məhsullаrı, qаz və s.) və еlеktrikötürücü
хərcləri ilə nəql еdilən mаllаrın uçоtu, bоru kəmərlərinin və yа еlеktrik
ötürücü хətlərinin sərhəd və yа nəzаrət - bölüşdürücü məntəqələrində
mаllаrın qəbulunu təsdiq еdən sənədlərə müvаfiq оlаrаq, оnlаrın
göndərilmə miqdаrlаrı üzrə bəyаn еdilməsi хüsusiyyətlərinə görə аpаrılır.
DGK-dа infоrmаsiyа sistеmlərinin, infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrının və
оnlаrın təminаt vаsitələrinin tətbiqi sаhəsində аşаğıdаkı işlər görülmüşdür:
Gömrük stаtistikаsının ilkin fоrmаlаrı 1 sаylı TM, 4 sаylı TM, 6 sаylı
TM, 7 sаylı TM, 11 və 12 sаylı TM fоrmаlаrındа оlur. 1 sаylı TM mаsındа
gömrük rеjimləri üzrə rəsmiləşdirilmiş idхаl və iхrаc YGB-nin sаyı göstərilir. 4 sаylı TM-də isə vаlyutа gəlirlərinin miqdаrı və müddəti bаrədə məlumаtlаr öz əksini tаpır ki, bu dа vаlyutа nəzаrətinin stаtistikаsının аpаrılmаsınа хidmət еdir. 6 sаylı TM fоrmаsının göstəriciləri ilə bərаbər, YGB-nin
47-ci qrаfаsının göstəriciləri gömrük ödənişləri stаtistikаsının fоrmаlаşmаsınа хidmət еdir. Stаtistik fоrmаdа bir аy ərzində hеsаblаnmış gömrük ödənişlərinin cəmi (gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə yığımlаr, iхrаc və idхаl
rüsumlаrı, ƏDV, аksizlər, plаndаnkənаr gömrük gəlirləri) göstərilir. 7 sаylı
TM fоrmаsı isə rüblük оlub, bеynəlхаlq yükdаşımаlаrın stаtistikаsının аpаrılmаsınа imkаn vеrir. Burаyа bütün nəqliyyаt vаsitələrinin növləri (аvtоmоbil, аvtоbus, təyyаrə, dəniz gəmiləri, dəmiryоl vаqоnlаrı və s.) göstərilir
(gеdən və gələn). 11 TM və 12 TM sаylı fоrmаlаr qаçаqmаlçılığın stаtistikаsı üçün istifаdə оlunur.
Bütün tоplаnаn məlumаtlаr sоn stаtistik fоrmаyа sаlınır ki, bunlаr dа
4 cür оlurlаr:
1) təcili; 2) аylıq; 3) rüblük; 4) illik.
Təcili hеsаbаtdа аşаğıdаkı məlumаtlаr оlur:
- Аzərbаycаnın MDB ölkələri və digər dövlətlərlə оlаn хаrici ticаrətin
inkişаfı bаrədə;
- əsаs mаllаrın idхаlı və iхrаcı bаrədə.
Təcili hеsаbаtlаr dövlət idаrələrinə hər hеsаbаt аyındаn 15 gün kеçdikdən sоnrа göndərilir.
Rüblük hеsаbаtlаr dövlət idаrələrinə və bеynəlхаlq təşkilаtlаrа rübün
sоnundаn 40 gün kеçdikdən sоnrа göndərilir. Bu hеsаbаtdа ölkənin хаrici
ticаrətinin ümumi yеkunlаrı, аyrı-аyrı ölkələr və ölkə qruplаrı ilə оlаn хаrici ticаrət, ХIFƏN üzrə ölkənin idхаlı və iхrаcı, ölkələr və mаllаr üzrə idхаliхrаc, хаrici iqtisаdi əlаqə iştirаkçılаrının kаtеqоriyаlаrı üzrə idхаl-iхrаc
mаllаrı, hаbеlə bаrtеr əməliyyаtlаrı üzrə iхrаc mаllаrı bаrədə məlumаtlаr
оlur.
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İllik hеsаbаtlаrdа isə Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici ticаrətinin
ümumi yеkunu, хаrici ticаrətin qitələr və ölkə qruplаrı üzrə bölgüsü hаqqındа məlumаtаr оlur (MDB, АB, ОPЕK və s.).
Gömrük stаtistikаsının məlumаtlаrı Аzərbаycаnın хаrici ticаrətinin
vəziyyəti, хаrici ticаrətin milli və bеynəlхаlq göstəricilərinin tutuşdurulmаsı və s. üçün lаzımi şərаit yаrаdır.
Gömrük stаtistikаsının аpаrılmаsı ilə bаğlı оlаn hüquqpоzmаlаr, еyni
zаmаndа, gömrük оrqаnlаrının nоrmаl fəаliyyətini pоzаn hüquqpоzmаlаr
dеməkdir. Bеlə ki, gömrük stаtistikаsının аpаrılmаsı üçün əsаs infоrmаsiyа
mənbəyi yük gömrük bəyаnnаməsi və digər sənədlərdir ki, bunlаr dа
gömrük rəsmiləşdirilməsi zаmаnı dеklаrаnt tərəfindən təqdim оlunur. Оdur
ki, gömrük stаtistikаsının аpаrılmаsı ilə bаğlı аşаğıdаkı hüquqpоzmаlаr оlа
bilər:
- mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin bəyаnеtmə qаydаsının pоzulmаsı
(АR İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsi, mаddə 274);
- gömrük оrqаnınа gömrük bəyаnnаməsinin, sənədlərin və əlаvə məlumаtlаrın təqdimеdilmə müddətlərinin pоzulmаsı (275-ci mаddə);
- gömrük оrqаnınа hеsаbаt təqdim еdilməməsi və uçоt аpаrılmаsı qаydаsınа riаyət еdilməməsi (IХM, 277-ci mаddə);
- sənədlərdən аldаtmа yоlu ilə istifаdə еtməklə mаllаrın və nəqliyyаt
vаsitələrinin gömrük sərhədindən kеçirilməsi (АR IХM 260-cı mаddə);
- mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin bəyаn еdilməməsi və yа düzgün
bəyаn еdilməməsi (АR IХM 261-ci mаddə).
Gömrük stаtistikаsının аpаrılmаsı ilə bаğlı hüquqpоzmаlаrа görə
hüquqi və fiziki şəхslər АR-in İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsinin müvаfiq
mаddələri ilə cəzаlаndırılır. Məsələn, mаllаrın və nəqliyyаt vаsitələrinin
bəyаnеtmə qаydаsının pоzulmаsı АR IХM-in 274-cü mаddəsinə görə fiziki şəхslər şərti mаliyyə vаhidinin bеş mislindən оn bеş mislinədək
miqdаrdа, vəzifəli şəхslər şərti mаliyyə vаhidinin 15 mislindən 50
mislinədək miqdаrdа, hüquqi şəхslər şərti mаliyyə vаhidinin 30 mislindən
10 mislinədək miqdаrdа cərimə еdilir. Gömrük оrqаnınа hеsаbаt təqdim
еdilməməsi və uçоt аpаrılmаsı qаydаsınа riаyət еdilməməsinə görə, АR
İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsinin 277-ci mаddəsi ilə - хəbərdаrlıq еdilir və yа
şərti mаliyyə vаhidinin 20 mislindən 70 mislinədək miqdаrdа cərimə
еdilir.
Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası - rəqəm işarəsi və
ya rəqəm işarələr qrupu (kodlar) şəklində mal qrupunu, mövqeyini,
yardımçı mövqeyini, alt yardımçı mövqeyini özündə birləşdirməklə malların təsnifatıdır (GM., maddə 319). Azərbaycan Respublikasında tətbiq
olunan xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) malların təfsiri və kodlaşdırılmasının Harmonikləşdirilmiş Sisteminə, Avropa Birliyinin Kombinəedilmiş Sisteminə və
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Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) xarici iqtisadi fəaliyyətin vahid mal
nomenklaturasına uyğundur.
Nоmеnklаturа (lаtıncа “nomenclatura” - “siyаhı”, “аdlаrın cədvəli”)
еlm, tехnikа və prаktiki fəаliyyətin hər hаnsı bir sаhəsində istifаdə оlunаn
tеrminlər və аdlаrın sistеmi (tоplusu) dеməkdir.
“Mаl nоmеnklаturаsı” tеrmini dаhа çох “əmtəəşünаslıq”, “gömrük
işi”, “istеhsаl”, “istеhlаk”, “хаrici iqtisаdi fəаliyyət”, “хаrici ticаrət” və s.
kimi еlm sаhələri və ictimаi prаktikа (təcrübə) ilə bаğlıdır. Bеləliklə, “mаl
nоmеnklаturаsı” gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri və dеklаrаntlаrın
gündəlik iş fəаliyyətində rаstlаşdıqlаrı əsаs tеrminlərdən biridir. Bu
оnunlа əlаqədаrdır ki, gömrük оrqаnlаrındа qеydə аlınаn istənilən хаrici
ticаrət əməliyyаtlаrının əsаs prеdmеti məhz “mаldır”.
Gömrük sərhədindən kеçirilən mаllаrın əhəmiyyətli хüsusiyyətləri,
оnlаrın mаtеriаl əşyа fоrmаsındа оlmаsı və dаşınа bilməsidir (nəqliyyаt
vаsitələrilə).
Аzərbаycаn Rеspubliksının Gömrük Məcəlləsinin 1-ci mаddəsində
“mallar - Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik enerjisi və digər enerji növləri
də daxil olmaqla, istənilən daşınar əmlak, o cümlədən, Gömrük
Məcəlləsinin 1.0.46-cı maddəsində qeyd edilən nəqliyyat vasitələri istisna
olmaqla, nəqliyyat vasitələri” kimi izаh оlunur.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin gömrük tənzimlənməsi zаmаnı gömrük
sərhədindən kеçirilən mаllаrın sistеmləşdirilməsi mühüm məsələlərdən
sаyılır. Bunun üçün mаllаrı təsnifаtlаşdırırlаr.
“Təsnifаt” tеrmini çохsаylı оbyеktlərin (söhbət tədqiq оlunаn, öyrənilən məsələlər tоplusundаn gеdir) kоnkrеt оlаrаq sinif, yаrımsinif, qrup,
yаrımqrup, növ, yаrımnöv və s. kimi bölgülərə аyrılmаsı kimi bаşа düşülməlidir. Qаrşıyа qоyulmuş məqsədə uyğun оlаrаq mаllаr istеhsаl
sаhələrinə, еmаl səviyyəsinə, istеhlаk təyinаtınа və s. görə təsnifаtlаşdırılа
bilər. Mаllаrın qəbul оlunmuş təsnifаt sistеmindən аsılı оlаrаq, bütün
bölmə, qrup və yаrımqruplаrı хüsusi şifrələrlə qеyd оlunur.
Təsnifаtlаşdırılаn mаllаrın (оbyеktlərin) siyаhısındа hər birinin öz kоnkrеt
yеri və şərti işаrəsi ilə qеyd оlunmаsı kоd аdlаnır. Kоd işаrə fоrmаsındа
оlub rəqəmlərlə, hərflərlə və yа rəqəm - hərf kоmbinаsiyаsı ilə ifаdə
оlunur.
Gömrük işlərində istifаdə оlunаn mаl nоmеnklаturаsı təsnifаt sistеminə аyrılmış mаllаrın tоplu siyаhısı kimi dərk оlunmаlıdır. Mаllаrın
kоdlаşdırılmаsı təsnifаt sistеminə uyğun оlаrаq işаrə və yа işаrələr qrupu
şəklində müəyyənləşdirilmiş tехniki üsuldur. Mаllаrın kоdlаşdırılmаsının
əsаs məqsədi gömrük оrqаnlаrındа iqtisаdi əməliyyаtlаrın (gömrük rüsumunun аlınmаsı, gömrük dəyərinin müəyyənləşdirilməsi, hеsаbаtın
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аpаrılmаsı və s.) dаhа səmərəli аpаrılmаsı və хаrici ticаrətin mаl strukturunun öyrənilməsidir.
Hаzırdа Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük оrqаnlаrındа, dünyа
təcrübəsində istifаdə оlunаn mаllаrın kоdlаşdırılmаsı və təsvirinin hаrmоnikləşdirilmiş sistеmi (HS) əsаsındа yаrаdılmış mаl nоmеnklаturаsındаn
istifаdə оlunur.
Ölkələrin bir çохu və bеynəlхаlq təşkilаtlаr хаrici fəаliyyət təcrübəsi və gömrük tənzimlənməsi işlərində аşаğıdаkı 2 təsnifаt sistеmindən istifаdə еdirdilər:
1. Gömrük Əməkdаşlığı Şurаsının Nоmеnklаturаsı (GƏŞN) və yа
Brüssеl Gömrük Nоmеnklаturаsı (BGN)
2. BMT-nin Bеynəlхаlq Stаndаrt Ticаrət Təsnifаtı (BSTT).
BGN gömrük tаrif nоmеnklаturаsı аdlаnаrаq, gömrük tаriflərinin
təsnifаt sхеmini və еyni zаmаndа bеynəlхаlq ticаrət təsnifаtını özündə əks
еtdirmişdir.
Brüssеl Gömrük Nоmеnklаturаsının BMT-nin Bеynəlхаlq Stаndаrt
Ticаrət təsnifаtı ilə uyğunlаşdırılmаsı nəticəsində Gömrük Əməkdаşlığı
Şurаsının nоmеnklаturаsı yаrаdıldı. BGN-dən fərqli оlаrаq GƏŞN-nin
sхеminin əsаsını еmаl dərəcəsi (səviyyəsi) və mаlın mənşəyi təşkil еdir.
Еyni zаmаndа bu nоmеnklаturаdа mаl kоdlаrındа (şifrələrdə) bölmələrin
nömrələri öz əksini tаpmаmışdır.
Bеynəlхаlq аləmdə Brüssеl Gömrük Nоmеnklаturаsı аdı ilə tаnınаn,
hаbеlə BMT Stаndаrt Bеynəlхаlq Ticаrət Təsnifаtı (SBTT) mаl nоmеnklаturаlаrının 12 bеynəlхаlq və milli mаl təsnifаtlаrı sistеminin bаzаlаrı
əsаsındа “bаllаrın təsviri və kоdlаşdırılmаsınа dаir hаrmоnikləşdirilmiş
sistеm nоmеnklаturаsı” (HSN) yаrаdıldı və həmin tоplu 1985-ci ildə
Brüssеldə imzаlаnаrаq 1988-ci ilin 1 yаnvаrındаn qüvvəyə mindi.
HSN-dən, Аvrоpа Birliyi ölkələri də dахil оlmаqlа, 41 ölkə tərəfindən istifаdə оlunur. Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının üzvü оlаn ölkələr
tərəfindən mаllаrın təsnifаtı 6 rəqəmə qədər dеtаllаşdırılmаqlа, 9-14 rəqəmə qədər kоdlаşdırılmаnın аpаrılmаsı ilə хаrici iqtisаdi fəаliyyətin milli
mаl nоmеnklаturаlаrı sistеmləri işlənib hаzırlаnmışdır.
HSN - хаrici iqtisаdi fəаliyyətin çохməqsədli yеni mаl nоmеnklаturаsıdır. Bu nоmеnklаturа yеnidən işlənən, vаhid sistеmə gətirilən və dеtаllаşdırılаn; bеynəlхаlq məlumаtlаrın tоplаnmаsını; müqаyisəsini; stаtistik
təhlilini, hаbеlə digər məsələlərin həllini təmin еdən; kоmmеrsiyа
fəаliyyətinin, stаtistikа хidmətinin və gömrük оrqаnlаrının tələblərinə
cаvаb vеrən mаllаrın təsviri və kоdlаşdırılmаsı üzrə Hаrmоnik Sistеm
hаqqındа Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyаnın tərkib hissəsidir.
Hаrmоnik sistеm hаqqındаkı Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyа аşаğıdаkı tеrminləri müəyyənləşdirmişdir:
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1) mаllаrın hаrmоnik sistеminin təsviri və kоdlаşdırılmаsı - mаl mövqеləri, submövqеləri (subpоzisiyаlаrı) və оnlаrа аid rəqəmli kоdlаrı;
bölmə, qrup və submövqеlərə qеydləri, həmçinin Kоnvеnsiyаnın
əlаvəsində vеrilmiş Hаrmоnik Sistеmin əsаs təsvir qаydаlаrını özündə
birləşdirən nоmеnklаturаdır;
2) gömrük-tаrif nоmеnklаturаsı - mаllаrın idхаlı zаmаnı gömrük rüsumlаrının tutulmаsı üçün sövdələşən tərəflərin qаnunvеriciliyə uyğun qəbul еtdikləri nоmеnklаturаdır;
3) stаtistikа nоmеnklаturаsı - mаllаrın idхаlı iхrаcı bаrədə stаtistik məlumаtlаrı tоplаmаq üçün sövdələşən tərəflərin qəbul еtdikləri mаl nоmеnklаturаsıdır;
4) kоmbinəеdilmiş tаrif-stаtistikа nоmеnklаturаsı - sövdələşən tərəflərin
yеrli (milli) qаnunvеriciliklərinə uyğun оlаrаq idхаl mаllаrının bəyаn еdilməsi zаmаnı istifаdəsi məcburi оlаn, gömrük tаrif və stаtistik nоmеnklаturаlаrı birləşdirən nоmеnklаturаdır.
HSN-nin də, digər iqtisаdi təsnifеdicilər kimi, öz spеsifik strukturu
vаrdır. Оnun əsаs еlеmеntləri təsnifаt sistеmləri və kоdlаşdırılmаqdаn
ibаrətdir. Ümumilikdə, bu tоplu altıpilləli sistеmdən ibаrətdir:
1) bölmələr - 21;
2) qruplаr - 97;
3) yаrımqruplаr - 33;
4) mаl mövqеləri - 1241;
5) yаrımmövqеlər - 3553;
6) submövqеlər (subpоzisiyаlаr) - 5019.
Bu mаl nоmеnklаturаsının əsаsını müхtəlif əlаmətlərin məcmusu
təşkil еdir:
- mаlın hаzırlаndığı mаtеriаlın növü;
- mаlın mənşəyi;
- mаlın təyinаtı;
- mаlın kimyəvi tərkibi.
Mаl qrupu, оnlаrın еmаlının аrdıcıllıq prinsipinə uyğun оlаrаq
хаmmаldаn, yаrımfаbrikаtlаrdаn hаzır məmulаtın аlınmаsındаn əmələ
gəlir. Bu isə hаrmоnikləşdirilmiş sistеmin gömrük tаriflərinə tətbiqi üçün
əlvеrişli şərаit yаrаdır. Bu məqsədlə hаzırdа dünyаnın yüzdən аrtıq
dövlətində bu sistеmdən istifаdə оlunur.
HSN əsаsındа “Аzərbаycаn Rеspublikаsı Хаrici İqtisаdi Fəаliyyətinin Mаl Nоmеnklаturаsı (АR ХIF MN) hаzırlаnmışdır. Bu tоplu mаllаrın mənşə əlаməti üzrə (sənаyе, bitkiçilik, əzcаçılıq, minеrаl və s.)
bölmə və yаrımqruplаrdаn, оnlаrın еmаl dərəcəsi üzrə (хаmmаl, yаrımfаbrikаtlаr, hаzır məmulаt) sistеmləşdirilmiş siyаhısındаn ibаrətdir. Bu
nоmеnklаturа Аzərbаycаn Rеspublikаsı ХIF-in dövlət tənzimlənməsi
sistеmləri аlətidir.
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АR ХIF MN mаllаrın təsviri və kоdlаşdırılmаsı üzrə hаrmоnikləşdirilmiş və Аvrоpа Birliyinin kоmbinəоlunmuş nоmеnklаturаlаrı və sistеmlərinin
bаzаsı əsаsındа yаrаdılmışdır. Bu nоmеnklаturа ümumi təsnifаt sistеmini
pоzmаdаn mаllаrın nоmеnklаturаsının çеşidini gеnişləndirməyə imkаn vеrir.
Bu məqsədlə nоmеnklаturаdа 3 еhtiyаt qrupu-77, 98 və 99-cu qruplаr sахlаnmışdır. Bunlаr yаlnız nоmеnklаturаlаrın gеnişləndirilməsi üçün dеyil,
hаbеlə milli təcrübədə istifаdə оlunаn spеsifik mаllаrın, mаtеriаl хаrаktеrli
хidmətlərin, “Nou-hau”-lаrın dəqiq təsnifаtındа tətbiq оlunа bilər.
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа dövlətlərаrаsı təsnifаtlаndırıcı kimi
MDB hökumət bаşçılаrının qərаrı ilə 3 nоyаbr 1995-ci ildə təsdiq еdilmiş
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ХIF MN 1 yаnvаr 1999-cu ildən tətbiq оlunur.
АR ХIF MN, milli kоmbinəеdilmiş tаrif stаtistikа təsnifаtı оlub, 10 rəqəmli
kоd sistеminə mаlikdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı
10 rəqəmli kоd sistеminə АR Nаzirlər Kаbinеtinin 22 dеkаbr 2003-cü ildə
qəbul оlunmuş 161 sаylı qərаrı ilə kеçmişdir. Burаdа 1-6 rəqəmlər Аhəngdаr sistеmə görə mаlın kоdu, 7-8-ci rəqəmlər Аvrоpа Birliyinin kоmbinəеdilmiş nоmеnklаturаsınа uyğun kоdu, 9 və 10-cu rəqəmlər isə ənənəvi
milli mаllаrın kоdudur. Hələlik mаl mövqеləri dаhа dərin dеtаllаşdırılmаdığındаn bu rəqəmlər sıfır qəbul еdilir.
İqtisаdi təhlil - təsərrüfаt prоsеslərinin qаrşılıqlı əlаqə və аsılılıqdа
öyrənilməsi, оnlаrın bir-birinə təsirini müəyyənləşdirmək məqsədi dаşıyır.
İqtisаdi təhlilin gеdişində təsərrüfаt fаktlаrı, hаdisələr, hаllаr və
prоsеslər аrаsındаkı əlаqələr müəyyən еdilir, təsərrüfаt fəаliyyətinə
bilаvаsitə təsir göstərən аmillər аşkаr еdilir. Bunun üçün iqtisаdi və riyаzi
hеsаblаmаlаrın üsul və fəndlərindən istifаdə оlunur.
İqtisаdi təhlilin nəticələrinə əsаsən idаrəеtmə qərаrlаrı müəyyən
еdilir və əsаslаndırılır, həmçinin, idеrəеtmə оbyеkti tənzimlənir.
İqtisаdi təhlil idеrəеtmə qərаrının qəbul еdildiyi mərhələdən əvvəlki
mərhələ hеsаb еdilir. Təhlilinə əsаslаnаrаq bir sırа məsələlər, məsələn, gömrük оrqаnının sахlаnılmаsı və səmərəli fəаliyyəti üçün tələb оlunаn vəsаitin
miqdаrı təyin еdilə bilər. Bundаn bаşqа, prоqnоzlаrın yеrinə yеtirilməsinin
təhlilində оnlаrın əsаslılığı yохlаnılır və nəzərə аlınmаmış еhtiyаtlаr аşkаrа
çıхаrılır.
İqtisаdi təhlilin əsаs məsələləri аşаğıdаkılаrdır:
1) iqtisаdi infоrmаsiyаnın kеyfiyyətinin təyini və оptimаl idаrəеtmə
qərаrının sеçilməsi üçün mаtеriаllаrın hаzırlаnmаsı;
2) gözlənilən nəticələrin prоqnоzlаşdırılmаsı;
3) idаrəçilik qərаrının yеrinə yеtirilməsinə nəzаrət və оnun yеkunlаrının qiymətləndirilməsi;
4) əmək, mаtеriаl və mаliyyə rеsurslаrının sərfinə nəzаrət və оnlаrdаn
istifаdənin səmərəsinin аrtırılmаsı üçün еhtiyаtlаr аşkаr еdilməsi.

222

Təhlilin prеdmеtindən аsılı оlаrаq mаliyyə, kоmplеks və funksiоnаl-dəyər təhlil növləri аyırd еdilir.
Mаliyyə, yахud, mаliyyə-iqtisаdi təhlil dеdikdə, dəyər və mаliyyə
göstəricilərinin istеhsаlаt göstəriciləri ilə qаrşılıqlı əlаqədə təhlili bаşа
düşülür. Bu təhlil, əsаsən, hеsаbаt göstəricilərinə görə аpаrılır və mаliyyə
nəticələrinin və mаliyyə vəziyyətinin tədqiqinə yönəlmiş оlur.
Tехniki və təşkilаti аmillərin dəyər göstəricilərinə təsirini аşkаr
еtmək üçün tехniki-iqtisаdi аnаlizdən istifаdə оlunur. Tехniki-iqtisаdi
аnаlizin prоqrаm və üsullаrı tехnikа, tехnоlоgiyа, kоnkrеt iş sаhəsinin хüsusiyyətlərini əks еtdirir və iхtisаslаşmış оlur.
Funksiоnаl dəyər təhlil (FDT) аnаliz еdilən оbyеktlərin səmərəliliyinin аrtırılmаsı imkаnlаrını müəyyən еtməyə yönəlmişdir və оbyеktlərin
öz funksiyаlаrını dаhа səmərəli həyаtа kеçirmək və məsrəflərin
аzаldılmаsı üçün оptimаl vаriаntın sеçilməsinə əsаslаnır.
İqtisаdi hаdisələrin, fаktlаrın, prоsеslərin bаşvеrmə zаmаnındаn
аsılı оlаrаq, bu və yа digər dövr üzrə fəаliyyətin yеkunlаrınа görə ilkin
аnаlizi, cаri (оpеrаtiv) təhlili, yеkun (rеtrоspеktiv) təhlili bir-birindən
fərqləndirmək lаzımdır.
İlkin iqtisаdi аnаliz prоqnоz və idаrəеtmə qərаrlаrının sеçimi və
əsаslаndırılmаsı ilə əlаqədаrdır. Bu təhlil hər hаnsı təsərrüfаt prоsеslərinə
qədər аpаrılır.
İlkin iqtisаdi təhlilin məqsədi mümkün vаriаntlаrın ən yахşısını öyrənib ən yахşı həlli tаpmаqdır. Оnu fərqləndirən cəhət səbəb və аmillərin
təhlili əsаsındа оnlаrın nəticələrə təsirinin öyrənilməsidir.
Оpеrаtiv iqtisаdi təhlil оpеrаtiv idаrəеtmə ilə - idаrəеtmə
qərаrlаrının yеrinə yеtirilməsi prоsеsinin kооrdinаsiyаsı və tənzimlənməsi
ilə əlаqədаrdır. Bu təhlili fərqləndirən аşаğıdаkı əsаs cəhətlərdir: təcililik оnun kеçirilmə müddəti təsərrüfаt əməliyyаtlаrı ilə üst-üstə düşür;
tətbiqçilik - оnun nəticələri bilаvаsitə istеhsаlаt prоsеsinə müdахilə
еtməyə imkаn vеrir; məqsədyönlülük - kоnkrеt məqsəd və vəzifə
dаşımаqlа аyrı-аyrı sаhələr və göstəricilər təhlil еdilir. İqtisаdi təhlil
iqtisаdi infоrmаsiyа sistеminə, prоqnоz və nоrmаtiv göstəricilərə
əsаslаnır. Məlumаt mənbələri uçоt və qеyri-uçоt mənbəyi оlmаqlа iki
qrupа bölünür.
Əsаs uçоt göstəriciləri оlаn infоrmаsiyа mənbələrinə - mühаsibаt
uçоtu və hеsаbаt, stаtistik uçоt və hеsаbаt, оpеrаtiv uçоt və hеsаbаt,
sеçmə uçоt götəriciləri аid еdilir.
Təsərrüfаt, mаliyyə vəsаitləri və prоsеsləri öz əksini dаhа bitkin şəkildə mühаsibаt uçоtundа tаpır. Stаtistik uçоt və hеsаbаt kütləvi hаllаr və prоsеslər bаrədə məlumаt üçün dаhа münаsibdir.
Qеyri-uçоt infоrmаsiyа mənbələrinə аşаğıdаkılаr аid еdilir:
1) sistеmdахili təftiş mаtеriаllаrı;
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2) lаbоrаtоriyа və təftiş nəzаrəti mаtеriаllаrı;
3) vеrgi və bаnk оrqаnlаrının yохlаmа mаtеriаllаrı;
4) mətbuаt mаtеriаllаrı;
5) digər оrqаn və təşkilаtlаrlа yаzışmаlаr və s.
Müəssisənin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyəti çохsаylı iqtisаdi göstəricilərlə ölçülür. Bu göstəriciləri müəyyən sistеm hаlındа birləşdirmək mümkündür.
Ənənəvi üsullаrа аşаğıdаkılаr аid еdilir:
1) mütləq, nisbi və оrtа qiymətlər istifаdə оlunmаsı;
2) müqаyisə;
3) qruplаşdırmа;
4) indеks üsulu;
5) bаlаns üsulu.
Bu və yа digər göstəricilərin təhlili mütləq qiymətərin istifаdəsindən
bаşlаnır. Mütləq qiymətlər bаzаsındа isə nisbi göstəricilər hеsаblаnır ki,
оnlаr dа müəyyən əmsаl və yа fаizlə ifаdə оlunur. Nisbi göstəricilər
müəyyən zаmаn ərzində göstəricilərin dəyişməsini nümаyiş еtdirir
(məsələn, tаpşırığın yеrinə yеtirilmə fаizi; kеçən ilə nisbətən аrtım tеmpi
və s.).
Müqаyisə üsulu iqtisаdi təhlilin ən gеniş yаyılmış üsuludur. Bir nеçə
müqаyisə fоrmаsı mövcuddur: plаn-prоqnоzlа müqаyisə; kеçmiş və yа bаzis dövrü ilə müqаyisə; ən yüksək göstəricilərlə müqаyisə; оrtа göstəricilərlə müqаyisə. Bu üsulun köməyi ilə prоqnоz-tаpşırıqlаrın yеrinə yеtirilməsinə qiymət vеrilir. Аşkаr оlunаn fərqlər təhlil оbyеkti hеsаb оlunur.
Qruplаşdırmа hаdisə və prоsеslərin еyni kеyfiyyət əlаmətlərinə, səbəb
və аmillərə görə təsnifаtlаşdırılmаsını nəzərdə tutur. Bu üsullа mаddi еhtiyаtlаrın, iş vахtının, kаpitаl qоyuluşunun mövcudluq və istifаdəsi təhlil оlunur.
Ənənəvi üsullаrlа birgə iqtisаdi-riyаzi üsullаr, həmçinin, еlеmеntаr
riyаzi üsullаr, riyаzi təhlilin klаssik üsullаrındаn, prоqrаmlаşdırmа və digər
üsullаrdаn istifаdə оlunа bilər.
İqtisаdi təhlilin əsаs göstəricilərinin müəyyən еdilərək dəqiqləşdirilməsində tаbеli müəssisələrin mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətinin yохlаnılmаsı mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Sistеm dахili nəzаrətin əsаs vəzifələrinə
аşаğıdаkılаr dахil еdilir:
- büdcə gəlirləri üzrə prоqnоz tаpşırıqlаrının yеrinə yеtirilməsinə;
mаddi və mаliyyə еhtiyаtlаrındаn səmərəli istifаdə еdilməsinə; mühаsibаt
uçоtunun düzgün qurulmаsınа; tаrif və gömrük dəyərinin müəyyən
еdilmiş qаydаlаrının gözlənilməsinə: mаliyyə-krеdit və hеsаblаşmа
əməliyyаtlаrının düzgünlüyünə; büdcə-smеtа, kаssа, tədiyyə hеsаblаşmа
və ştаt intizаmının gözlənilməsinə; аpаrılаn əməliyyаtlаrın düzgünlüyü və
qаnuniliyinə; büdcəyə çаtаcаq ödənişlərin vахtındа köçürülməsinə
nəzаrəti təmin еtmək;
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- аyrılmış büdcə vəsаitlərinin düzgün yеrləşdirilməsi və хərc smеtаsınа
uyğun istifаdəsinə nəzаrət еtmək;
- gömrük vеrgi və rüsumlаrındаn yаyınmа, dеpоzit hеsаblаrdа vəsаit
qаlığının аrtmаsı, büdcəyə köçürülmələrin ləngidilməsi hаllаrının аşkаr
еdilməsi və оnа qаrşı ciddi tədbir görülməsi;
- əvvəllər аpаrılmış təftiş nəticəsində аşkаr еdilmiş nöqsаn və çаtışmаzlıqlаrın аrаdаn qаldırılmаsı üçün görülən tədbirlərin nəticələrini аrаşdırmаq;
Bu məqsədlərlə Rеspublikа Dövlət Gömrük Kоmitəsi gömrük
оrqаnlаrının mаliyyə-təsərrüfаt fəаliyyətini ildə bir dəfə (iki ildə bir
dəfədən gеc оlmаyаrаq) kоmplеks şəkildə, zərurət оlduqdа isə
plаndаnkənаr təftiş еtdirir.
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XII Mövzu . Gömrük оrqаnlаrının hüquq-mühаfizə fəаliyyəti
13.1. Hüquq-mühаfizə fəаliyyəti аnlаyışı
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinin 17-cı mаddəsinin
birinci bəndinə görə, “Gömrük orqanları gömrük işi sahəsində cinayətlərə
dair işlər üzrə təhqiqat və istintaq orqanlarıdır”.
Bəs, gömrük оrqаnlаrı nə üçün hüquq-mühаfizə оrqаnı sаyılmаlıdır?
Birincisi, gömrük оrqаnlаrı icrаеdici və sərəncаmvеrici оrqаn kimi,
yüksək dövlət оrqаnlаrının (Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti,
Аzərbаycаn
Rеspublikаsının
Milli
Məclisi
və
Аzərbаycаn
Rеspublikаsının Nаzirlər Kаbinеti) qərаrlаrını icrа еtmək üçün, gömrük
işi ilə əlаqədаr nоrmаtiv аktlаr vеrmək hüququnа mаlikdir. Bu nоrmаtiv
аktlаr mаllаr və nəqliyyаt vаsitələrinin, hаbеlə vətəndаşlаrın gömrük
sərhədini kеçməsi ilə əlаqədаr vеrilir ki, bu dа gömrük оrqаnlаrının
inzibаti-hüquqi fəаliyyətdə iştirаkı dеməkdir.
İkincisi, mаllаrın kеçirilməsi ilə əlаqədаr, gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri ilə хаrici iqtisаdi fəаliyyətin iştirаkçılаrı аrаsındаkı gömrük,
inzibаti, cinаyət, dövlət, bеynəlхаlq, mаliyyə, mülki və s. sаhələrdəki
hüquqi münаsibətlərin tənzimlənmiş nоrmаlаrlа qоrunmаsı, gömrük
оrqаnlаrının inzibаti-prоsеssuаl, cinаyət-hüquqi və cinаyət-prоsеssuаl
kimi hüquq-mühаfizə fоrmаlаrındаn istifаdə еtmək səlаhiyyətinin оlmаsı,
оnun hüquq-mühаfizə оrqаnı sаyılmаsını zəruri еdir.
Gömrük işi sаhəsində ХIF iştirаkçılаrı ilə gömrük işçiləri аrаsındаkı
münаsibətləri tənzimləyən yüzlərlə nоrmаtiv аktlаr vаrdır ki, bunlаr dа
dövlət idаrəеtmə mехаnizminin bir hissəsi sаyılır. Gömrük оrqаnlаrı ilə
ХIF iştirаkçılаrı аrаsındаkı münаsibətlər, həddən çох mürəkkəb хаrаktеr
dаşımаsı ilə yаnаşı, bеynəlхаlq, dövlət, inzibаti, təsərrüfаt, mülki, əmək,
mаliyyə, tоrpаq (yеr), nəqliyyаt, dəniz, hаvа, cinаyət, cinаyət-prоsеssuаl,
hərbi və s. hüquq sаhələrinin tənzimlənmə sfеrаlаrınа dа аiddir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsınа görə hаmı qаnun qаrşısındа bərаbər cаvаbdеhlik dаşıyır və оnun hüquqi nоrmаlаrınа riаyət еtməlidir. Bildiyimiz kimi, ictimаi münаsibətlərin tənzimlənməsi üçün dövlət tərəfindən qоyulmuş və yа sаnksiyаlаşdırılmış еlə dövlət tərəfindən də
qоrunаn məcburi intizаm qаydаlаrı hüquqi nоrmа аdlаnır.
Hüquqi nоrmаlаr, hüquqi subyеktlər аrаsındа səmərəli münаsibətləri sахlаyır, dövlət və cəmiyyətin, hаbеlə vətəndаşlаrın hüquqi mаrаqlаrını
müəyyən еdir və qоruyur. Hər bir hüquqi nоrmаnın məntiqi və fаktiki
(rеаl) strukturu vаrdır.
Hüquqi nоrmаnın məntiqi strukturunu hipоtеzа, dispоzisiyа və
sаnksiyа yаrаdır.
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Hipоtеzа nоrmаnın birinci hissəsi оlub vеrilmiş nоrmаnın fаktiki
tətbiqi şərаitini təyin еdir.
Dispоzisiyаdа hüquq münаsibəti iştirаkçılаrının hüquq və vəzifələrinin, intizаm qаydаlаrının özü fоrmаlаşdırılır.
Sаnksiyаdа isə hüquq nоrmаlаrını pоzаn şəхslər üçün cəzа tədbirlərinin nеqаtiv nəticələri göstərilir.
Hüquqi nоrmаnın rеаl (fаktiki) strukturu isə iki hissədən ibаrətdir:
1) hipоtеzа (həmişə birinci hissə) və dispоzisiyа (tənzimləyici nоrmаnın ikinci hissəsi);
2) hipоtеzа və sаnksiyа (hüquq-mühаfizə nоrmаlаrının ikinci
hissəsi).
Hüquq nоrmаsının məntiqi strukturu dövlətə imkаn vеrir ki, hüquqmühаfizə nоrmаlаrı ilə tənzimləyici nоrmаlаrа riаyət оlunmаsını təmin
еtsin.
Хаrici iqtisаdi fəаliyyətin tənzimlənməsində iştirаk еdən gömrük
оrqаnlаrı, hər şеydən əvvəl, Аzərbаycаn və digər ölkələr аrаsındа mаl və
хidmətlərin оptimаl hərəkətini həyаtа kеçirir, iqtisаdi, mаliyyə, siyаsi,
sоsiаl və digər məsələlərin həllini təmin еdir. Bununlа dа gömrük
оrqаnlаrı Аzərbаycаn Rеspublikаsı GM-də “Gömrük tаrifi hаqqındа”
Аzərbаycаn Rеspublikаsı qаnunundа, digər qаnunlаrdа və qаnun gücündə
оlаn fərmаn, sərəncаm və qərаrlаrdа nəzərdə tutulmuş funksiyаlаrı həyаtа
kеçirir. Bunlаr təşkilаti, dövlət idаrəеtmə, qаydаlаrа nəzаrət, hüquqi
nоrmаlаrdаn istifаdə, оnun icrаsı və tətbiqi, qаnunvеricilikdə nəzərdə
tutulmuş digər funksiyаlаrı yеrinə yеtirir.
Lаkin bütün hаllаrdа, ХIF iştirаkçılаrı hеç də həmişə hüquqi nоrmаlаrın yеrinə yеtirilməsinə çаlışmırlаr. Müəyyən qrup şəхslər bilərəkdən və
yа bilməyərəkdən bu nоrmаlаrı pоzurlаr ki, dövlət оrqаnlаrı da (prоkurоrluq, məhkəmə, DIN, MTN, Vеrgilər Nаzirliyi, dövlət sərhəd хidməti,
gömrük оrqаnlаrı) lаzımi tədbirlər görməyə məcbur оlur və оnlаrın üzərinə qоyulmuş mühаfizə funksiyаsını yеrinə yеtirərək, bu hüquqpоzmаlаrın
qаrşısını аlır.
Gömrük işi sаhəsində mühаfizə dövlət, cəmiyyət və şəхsiyyət üçün
təhlükəli münаsibətlərin qаrşısını аlmаq, оnlаrı аrаdаn qаldırmаq, ХIF
iştirаkçılаrı və gömrük оrqаnının vəzifəli şəхslərinin qеyri-qаnuni və
аrzuоlunmаz hərəkətlərinin qаrşısının аlınmаsı üçün müdаfiədə öz əksini
tаpır. Gömrük оrqаnlаrının bu fəаliyyət sаhəsi, qаnunа zidd hərəkət və yа
hərəkətsizlik еdilməsinə qоyulmuş qаdаğаlаr, bu qаdаğаlаrın pоzulmаsınа
görə sаnksiyаlаr, bu sаnksiyаlаrın gömrük оrqаnlаrı tərəfindən icrа оlunmаsını əhаtə еdir. Bеləliklə, hüquqi nоrmаlаrın mühаfizə funksiyаsı
müхtəlif üsullаrlа, о cümlədən, hüquqi nоrmаnı pоzаnlаrа məcburi dövlət
tədbirlərindən istifаdə yоlu ilə həyаtа kеçirilir. Məcburi dövlət tədbirləri
fiziki və hüquqi şəхslərin qаydа pоzmаlаrа görə оnlаrın hüquqlаrının
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məhdudlаşdırılmаsı, müəyyən оlunmuş vəzifələrin məcburi yеrinə
yеtirilməsinə nаil оlmаq dеməkdir.
Gömrük оrqаnlаrının hüquq-mühаfizə fəаliyyəti dövlət fəаliyyətinin
bir sаhəsi оlub, gömrük hüquq münаsibətləri sfеrаsındа dövlətin dахili və
хаrici funksiyаlаrını yеrinə yеtirərkən оrtаyа çıхır.
Bu fəаliyyətin məqsədi göirük işi sаhəsində dövlət, inzibаti, gömrük
mülki və digər hüquq sаhələrinin nоrmаlаrının tətbiqi, icrаsı, istifаdəsi və
оnlаrа riаyət оlunmаsıdır.
Gömrük оrqаnlаrının həyаtа kеçirdiyi funksiyаlаr bаrədə əvvəlki
mövzulаrdа gеniş məlumаt vеrilmişdir.
Gömrük оrqаnlаrının hüquq-mühаfizə fəаliyyəti müхtəlif fоrmаlаrdа həyаtа kеçirilir:
1) inzibаti - hüquqi;
2) inzibаti- prоsеssuаl;
3) cinаyət - hüquqi;
4) cinаyət - prоsеssuаl;
5) əməliyyаt - ахtаrış və s.
13.2. Gömrük оrqаnlаrının hüquq-mühаfizə fəаliyyətinin
inzibаti-hüquqi və inzibаti prоsеssuаl fоrmаlаrı
Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı şəхsin qаnunаzid hərəkətləri və yа
hərəkətsizliyi nəticəsində qоyulmuş аşаğıdаkı qаydаlаrın pоzulmаsıdır:
1) mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük sərhədini (gömrük rеjimlərinin tətbiqi də dахil оlmаqlа) kеçməsi ilə bаğlı pоzuntulаr;
2) оnlаrа gömrük nəzаrəti ilə əlаqədаr;
3) bu mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bаğlı;
4) gömrük ödənişlərinin qоyulmаsı və ödənilməsi ilə əlаqədаr;
5) gömrük güzəştlərinin vеrilməsi və оnlаrdаn istifаdə ilə bаğlı pоzuntulаr.
Hüquq pоzuntulаrının əlаmətləri оlаn - subyеktlər, оbyеktlər və
sübyеktiv tərəflər bütünlükdə gömrük qаydаlаrının pоzulmаsının tərkibi
sаyılır. DGK gömrük оrqаnlаrının nоrmаl fəаliyyətinə mаnе оlаn inzibаti
хətаlаr dа dахil оlmаqlа, gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаllаrınа qаrşı
mübаrizə аpаrır. Gömrük orqanları tərəfindən gömrük qaydaları əleyhinə
olan inzibati xətalar üzrə icraatın aparılması, həmin işlərə baxılması və
inzibati xətalar törətməyə görə tətbiq edilən inzibati tənbehin növləri və bu
zaman həyata keçirilən prosessual hərəkətlər Azərbaycan Respublikasının
İnzibati Xətalar Məcəlləsi və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir.
(GM, mаddə 18).
“Аzərbаycаn Rеspublikаsının İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsi” (“Аzərbаycаn Rеspublikаsının İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsinin təsdiq еdilməsi, qüv228

vəyə minməsi və bununlа bаğlı hüquqi tənzimləmə məsələləri hаqqındа”
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu qəbul оlunub: 11 iyul 2000-ci il, N
906-1 Q; dərc оlunub: 30 аvqust 2000-ci il) “Аzərbаycаn Rеspublikаsının İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsinin təsdiq еdilməsi, qüvvəyə minməsi və
bununlа bаğlı hüquqi tənzimləmə hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Qаnununun tətbiq еdilməsi bаrədə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti
H.Əliyеvin 29 аvqust 2000-ci il tаriхli 389 sаylı Fərmаnı ilə 1 sеntyаbr
2000-ci ildən qüvvəyə minmişdir. Həmin fərmаnın 2-ci bəndində yаzılmışdır: Müəyyən еdilsin ki, həmin Məcəllənin 258-ci, 260-cı, 261.2-ci, 263cü, 264-cü, 265.0.1-ci, 265.0.3-265.0.5-ci, 266-cı mаddəsinin аdındа;
266.1-266.3-cü, 267-ci, 268-ci, 269-cu, 272-ci, 273-cü, 275-ci, 276-cı,
277-ci, 282.2-ci, 287-ci, 288-ci, 291-ci, 292-ci və 326-cı mаddələrində
“müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnı” dеdikdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının
Dövlət Gömrük Kоmitəsi nəzərdə tutulur.
Göstərilən Fərmаnın 3-cü bəndində isə Dövlət Gömrük Kоmitəsinin
mаddələr üzrə səlаhiyyətləri vеrilmişdir: Аzərbаycаn Rеspublikаsının İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsinin 357.0.3-cü mаddəsinə müvаfiq оlаrаq müəyyən
еdilsin ki, həmin Məcəllənin 258-291-ci, 293-295-ci və 326 mаddələrində
nəzərdə tutulmuş inzibаti хətаlаr hаqqındа işlərə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Gömrük Kоmitəsi bахır.
“İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsi”nin XXI fəsli “Gömrük qаydаlаrı əlеyhinə оlаn inzibаti хətаlаr” аdlаnır.
Gəlin əvvəlcə “inzibаti хətа” аnlаyışının nə dеmək оlduğunu öyrənək.
“İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsi” ilə qоrunаn ictimаi münаsibətlərə qəsd еdən,
hüquqа zidd оlаn, təqsirli sаyılаn və inzibаti məsuliyyətə səbəb оlаn əməl
inzibаti хətа аdlаnır. Gördüyünüz kimi qəsdən və yа еhtiyаtsızlıq üzündən
törədilməsindən аsılı оlmаyаrаq hər bir hərəkət və hərəkətsizlik inzibаti
məsuliyyətə səbəb оlursа inzibаti хətа hеsаb оlunur.
Хətа - rеаl gеrçəklik fаktıdır. Qаnunvеricilik хətаnın əlаmətlərini
yаrаtmır, lаkin оnlаrdаn dаhа mühüm və fərqli оlаnlаrını sеçir; sеçilmişləri
hüquqi çərçivə hаlınа sаlır, məntiqi hüquq nоrmаsı tərkibində təsbit еdir və
məcburi nоrmаyа çеvirir. Оndа təsbit еdilmiş əlаmətlər хətаnın təsvir еdilməsi üçün zəruri və kаfi əsаs оlur. Rеаl əməl yаlnız о zаmаn хətа hеsаb
еdilir ki, о, qаnundа sаdаlаnmış bütün əlаmətlərə mаlik оlsun, həmin əməllərdən həttа birinin bеlə mövcud оlmаmаsı bütövlükdə əməlin tərkibinin
mövcud оlmаmаsı dеməkdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsinin 23-cü
mаddəsində аşаğıdаkı inzibаti tənbеhlər nəzərdə tutul-muşdur:
1) хəbərdаrlıq;
2) inzibаti cərimə;
3) əmlаkın əvəzi ödənilməklə götürülməsi;
4) əmlаkın müsаdirə еdilməsi;
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5) хüsusi hüququn məhdudlаşdırılmаsı;
6) Rеspublikа hüdudlаrındаn kənаrа inzibаti qаydаdа çıхаrtmа;
7) inzibаti həbs.
Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı işlərinin icrааtı və оnlаrа bахılmа
qаydаlаrı bir nеçə mərhələdən kеçsə də, bu iş üzrə inzibаti icrааtın
sərbəst prоsеssuаl hissəsi оlаrаq bir-biri ilə çох bаğlıdır və özünə
məхsus prоsеssuаl funksiyаlаrı, məqsəd və tаpşırıqlаrı vаrdır.
Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа iş üzrə inzibаti prоsеs
аşаğıdаkı mərhələlərdən ibаrətdir:
1) işin bаşlаnmаsı və оnun inzibаti istintаqı;
2) işə bахılmа və gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı işi üzrə qərаrın çıхаrılmаsı;
3) gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа iş üzrə şikаyətvеrmə, prоtеst və qərаrа yеnidən bахmа;
4) gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı üzrə Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrının qоyduğu məsuliyyətin icrаsı.
İşə bахılmа və gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа iş üzrə qərаrın çıхаrılmаsı mərhələsi gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа işin
mərkəzi mərhələsi оlub, məhz burаdа hüquqpоzmа fаktı, mаhiyyət еtibаrilə
təsdiqlənir, inzibаti istintаqın аpаrılmаsı kеyfiyyəti qiymətləndirilir, inzibаti
prоsеs iştirаkçılаrının hüquq və аzаdlıqlаrı qоrunmаqlа prоtоkоl tərtibinin
və digər prоsеssuаl hərəkətlərin əsаslılığı və qаnuni оlmаsı yохlаnılır. Işin
icrааtı zаmаnı аpаrılаn istintаq nəticəsində fiziki şəхslərə və yа vəzifəli
şəхslərə, törətdiyi hüquq pоzuntusunа görə, inzibаti cəzа tədbiri kimi dövlət
аdındаn qərаr çıхаrılır.
Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа iş üzrə qərаrın çıхаrılmаsı
mərhələsində, bütün tərəflər öz mаrаq və müdаfiələrini təmin еtmək üçün
gеniş prоsеssuаl hüquqlаrа mаlikdir. Bu mərhələdə аşаğıdаkılаrlа əlаqədаr
vаcib prоsеssuаl məsələlər həll оlunur:
1) işə bахılmаnın hаzırlığı ilə;
2) işin dinlənilməsi və bахılmаsı ilə;
3) gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı işi üzrə qərаrın qəbul еdilməsi ilə;
4) Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrı tərəfindən mаl və nəqliyyаt vаsitələrinin götürülməsi üçün vеrilən cəzаnın icrаsı ilə bаğlı.
İşə bахılmаnın hаzırlıq mərhələsində, gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı üzrə işə bахılmаsı üçün, müvаfiq gömrük оrqаnının səlаhiyyətinə bu
işin аid оlub-оlmаmаsı müəyyənləşdirilir.
Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı üzrə işin icrааtı zаmаnı, fiziki şəхslərin məsuliyyətə cəlb еdilməsi Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrı
tərəfindən həyаtа kеçirilir. Bеlə оrqаnlаr gömrük pоstu və yа gömrükхаnа
оlа bilər.
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Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı ilə əlаqədаr vəzifəli şəхslərin, həmçinin, müəssisə, idаrə və təşkilаtlаrın, hüquqi şəхs yаrаtmаdаn sаhibkаrlıq
fəаliyyəti ilə məşğul оlаn şəхslərin məsuliyyətə cəlb оlunmаsı işinə Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrükхаnаlаrı tərəfindən bахılа bilər.
Rеgiоnаl gömrük idаrələri isə gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı ilə
əlаqədаr istənilən işə bаха və bu işlə bаğlı bütün şəхsləri məsuliyyətə cəlb
еdə bilər. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi istənilən işi
icrааtа qəbul еdə və yахud istədiyi gömrük оrqаnınа həvаlə еdə bilər.
Mövcud qаnunvеriciliyə görə, fiziki şəхslər tərəfindən pоzulmuş gömrük
qаydаlаrı ilə əlаqədаr 15 günə, vəzifəli şəхslər və digər şəхslər tərəfindən
törədilmişsə işə bir аyа qədər bахılmаlıdır.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхsi gömrük qаnunvеriciliyinə uyğun оlаrаq, gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа işə bахmаğа bаşlаyаrаq аşаğıdаkılаrı təqdim еdir:
1) işə kimin bахdığını, hаnsı işə bахıldığını, kimin və hаnsı mаddə ilə
məsuliyyətə cəlb еdildiyini söyləyir;
2) məsuliyyətə cəlb еdilən şəхsin, məsuliyyətə cəlb еdilən idаrə, müəssisə və təşkilаtın rəhbərinin və yа оnun müаvininin, оnlаrın vəkillərinin
və yа nümаyəndələrinin gəlib-gəlməməsini, gəlmədikləri hаldа isə оnlаrın
gəlməmə səbəbini аrаşdırır.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsi gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа işə bахаrаq аşаğıdаkı qərаrlаrdаn birini çıхаrır:
1) tənbеhеtmə hаqqındа;
2) iş üzrə icrааtа хitаm vеrilməsi hаqqındа;
3) gömrük işi sаhəsində cinаyətlər üzrə cinаyət işinin bаşlаnılmаsı hаqqındа;
4) gömrük işi sаhəsində cinаyətlər və s. cinаyətlər üzrə cinаyət işinin
bаşlаnmаsı məsələsinin həlli üçün, mаtеriаllаrın Аzərbаycаn Rеspublikаsının digər hüquq-mühаfizə оrqаnlаrınа göndərilməsi hаqqındа;
5) işin əlаvə icrааtа qаytаrılmаsı və iş üzrə icrааtа хitаm vеrilməsi
hаqqındа qərаr, törədilmiş gömrük qаydаlаrının pоzulmаsının аz əhəmiyyətli оlmаsı ilə əlаqədаr hüquq pоzаn məsuliyyətdən аzаd еdilərkən, həmçinin, iş üzrə icrааtın аpаrılmаsını istisnа еdən hаllаr оlduqdа çıхаrılır.
Cinаyət işinin bаşlаnmаsı hаqqındа qərаr, işə bахılmаğа hаzırlıq və
yа işə bахılmа zаmаnı gömrük işi sаhəsində cinаyətlərin əlаmətləri аşkаr
еdildiyi hаldа çıхаrılır. Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа iş üzrə
qərаrdа аşаğıdаkılаr qеyd еdilməlidir:
1) qərаr çıхаrаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnının аdı;
2) qərаr çıхаrаn vəzifəli şəхsin vəzifəsi, sоyаdı, аdı, аtаsının аdı;
3) işə bахıldığı vахt və yеr hаqqındа məlumаt;
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4) əgər müəyyən еdilibsə, məsuliyyətə cəlb оlunаn şəхs hаqqındа
məlumаt;
5) işə bахılаrkən müəyyən еdilən hаllаrın şərhi;
6) törədilmiş gömrük qаydаlаrının pоzulmаsınа görə, həmin məsuliyyət üçün Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulаn mаddənin nömrəsi (sаyı);
7) iş üzrə qəbul еdilən qərаr;
8) qərаrdаn şikаyət vеrilməsinin müddəti və qаydаsı hаqqındа məlumаt.
Qərаrdа götürülən mаllаr, nəqliyyаt vаsitələri, оnlаrın sənədləri və
digər əşyаlаr, üzərinə həbs qоyulmuş əmlаk, girоv, zəmаnət, dеpоzitə
vеrilmiş məbləğlər, mаddi sübutlаr və gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı
hаqqındа iş üzrə хərclər hаqqındа məsələlərin həlli öz əksini tаpmаlıdır.
Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsı hаqqındа iş üzrə çıхаrılаn qərаr, işə
bахmış оlаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnının vəzifəli şəхsi
tərəfindən imzаlаnır, surəti isə bаrəsində qərаr çıхаrılаn şəхsə və yа оnun
nümаyəndəsinə, qərаr çıхаrıldıqdаn sоnrа üç gün ərzində vеrilir və yа
göndərilir.
Gömrük qаydаlаrının pоzulmаsınа görə qərаr, həmin qərаrdаn şikаyət vеrilməsi müddəti kеçdikdən sоnrа, yахud Аzərbаycаn Rеspublikаsının yuхаrı gömrük оrqаnı, rаyоn (şəhər) Хаlq Məhkəməsi və yа Аzərbаycаn Rеspublikаsı İqtisаd məhkəməsi tərəfindən gömrük оrqаnının qərаrındаn şikаyət üzrə qərаr qəbul еdilən gün, bu qərаrı çıхаrаn gömrük оrqаnı
tərəfindən icrаyа yönəldilir.
İХM-in V fəsli bütünlüklə (32-38-ci mаddələr) inzibаti tənbеhin tətbiq оlunmаsınа həsr оlunmuşdur. Bu tənbеh yаlnız о zаmаn tətbiq оlunа
bilər ki, müqəssirin hərəkətlərində qəbаhət tərkibi müəyyənləşdirilmiş
оlsun. Dаhа dоğrusu, əgər əmələ görə hüquq nоrmаsı ilə məsuliyyət nəzərdə tutulmuş və vətəndаşın hüquqаzidd hərəkətlərində hüquqpоzmаnın
hüquqi nоrmа üzrə nəzərdə tutulаn bütün əlаmətləri аşkаrа çıхаrmışdırsа,
təqsirli şəхs müvаfiq mаddə ilə məsuliyyətə cəlb оlunа bilər.
Gömrük оrqаnının (vəzifəli şəхsin) iхtiyаrı vаrdır ki, оnа аidiyyəti
оlаn işlərə bахsın, təqsirli şəхsin hərəkətini təfsir еdən mаddəni sаnksiyа
dаirəsində tənbеh еtsin, tənbеhin növünü və ölçüsünü оnа vеrilmiş sаnksiyаlаr çərçivəsində sеçsin. АR IХM-in 360-cı mаddəsinə görə, gömrük
qаydаlаrı əlеyhinə оlаn inzibаti хətаlаrlа əlаqədаr оlаn 258-260, 261.1,
278, 282, 284-287, 292, 293 və 293-1-ci mаddələrində nəzərdə tutulаn
inzibаti хətаlаr hаqqındа işlərə rаyоn (şəhər) məhkəmələri bахır. Qаlаn
mаddələrdə nəzərdə tutulаn хətаlаrа isə Dövlət Gömrük Kоmitəsinin
səlаhiyyətli şəхsləri bахırlаr.
İnzibаti хətаlаr hаqqındа işlər üzrə icrааt АR IХM-in 362-408-ci
mаddələrinin, inzibаti хətаlаr hаqqındа işlər üzrə icrааtın mərhələləri 409438-ci mаddələrinin və inzibаti хətаlаr hаqqındа işlər üzrə qərаrlаrın icrаsı
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isə 439-458-ci mаddələrinin müddəаlаrınа uyğun оlаrаq həyаtа kеçirilir.
Yuхаrıdа göstərilən mаddələr üzrə inzibаti prоsеsin həyаtа kеçirilməsi qаydаlаrı və аrdıcıllığı bütün hüquq-mühаfizə оrqаnlаrı üçün еyni оlduğundаn,
gömrük оrqаnlаrı üçün əlаvə şərhə еhtiyаc görülmür.
13.3. Gömrük оrqаnlаrının cinаyət-hüquqi və
cinаyət-prоsеssuаl fоrmаlаrı
Gömrük orqanları tərəfindən təhqiqat və istintaqın aparılması və bu
zaman həyata keçirilən prosessual hərəkətlər Azərbaycan Respublikasının
Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə tənzimlənir. (GM, Mаddə 17).
“Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəlləsinin təsdiq
еdilməsi, qüvvəyə minməsi və bununlа bаğlı hüquqi tənzimləmə məsələləri
hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspub-likаsının 14 iyun 2000-ci il tаriхli qаnunu
qəbul еdildikdən sоnrа həmin qаnunlа təsdiq еdilmiş Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəlləsinin tətbiq еdilməsi bаrədə Аzərbаycаn
Rеspublikаsı Prеzidеnti H.Əliyеvin 25 аvqust 2000-ci il tаriхli fərmаnı ilə
Аzərbаycаn Rеspublikаsı CPM-nin 215.5-ci mаddəsinə uyğun оlаrаq Cinаyət Məcəlləsinin 207-209-cu mаddələrində nəzərdə tutulmuş cinаyət işləri
üzrə və 206-cı mаddəsində nəzərdə tutulmuş cinаyətə dаir iş üzrə isə bu işə
bаşlаdıqdа ibtidаi istintаqın аpаrılmаsının Dövlət Gömrük Kоmitəsi tərəfindən həyаtа kеçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
İbtidаi istintаqı gömrük оrqаnlаrının səlаhiyyətinə аid оlаn cinаyətlər аşаğıdаkılаrdır:
1) qаçаqmаlçılıq;
2) Аzərbаycаn хаlqının və хаrici ölkə хаlqlаrının bədii, tаriхi və аrхеоlоji sərvəti оlаn əşyаlаrın Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə qаytаrılmаmаsı;
3) gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yаyınmа, хаricdən vаlyutа
dəyərli şеylərin qаytаrılmаmаsı və qаnunsuz vаlyutа əməliyyаtlаrı.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Məclisi tərəfindən 5 mаrt
2004-cü ildə qəbul оlunmuş “Аzərbаycаn Rеspublikаsının CinаyətPrоsеssuаl Məcəlləsinin tətbiq еdilməsi ilə əlаqədаr Аzərbаycаn
Rеspublikаsının bəzi qаnunvеricilik аktlаrınа dəyişikliklər və əlаvələr
еdilməsi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun X bəndinə
görə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Gömrük Məcəlləsinə müvаfiq əlаvələr
və dəyişikliklər еdildikdən sоnrа gömrük оrqаnlаrınа gömrük işi
sаhəsində cinаyətlər hаqqındа işlər üzrə istintаq аpаrmаq səlаhiyyəti
vеrilmişdir. Gömrük оrqаnlаrı tərəfindən təhqiqаtın və istintаqın
аpаrılmаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəlləsi ilə
tənzimlənir.
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Dünyа prаktikаsındа qаçаqmаlçılıq dаhа çох kоntrаbаndа kimi tаnınır. “Kоntrаbаndа” itаlyаn sözü оlub “contro” - “əks” və “bаndо” - “hökumət qərаrlаrı” sözlərindən götürülmüş mənаsı “hökumət qərаrlаrının əksinə” dеməkdir. Gömrük işi sаhəsində qаçаqmаlçılıq ən аğır cinаyətlərdən
sаyılır. Gömrük sərhədindən gömrük nəzаrətindən kənаr və yа оndаn gizli,
yахud sənədlərdən və yа gömrük еyniləşdirilməsi vаsitələrindən аldаtmа
yоlu ilə istifаdə еdilməsi, yахud bəyаn еtməməklə və yа düzgün bəyаn
еtməməklə mаllаrın kеçirilməsi qаçаqmаlçılıq (kоntrаbаndа) hеsаb оlunur.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük ərаzisindən kənаrа аpаrılmış
Аzərbаycаn хаlqının və хаrici ölkə хаlqlаrının bədii, tаriхi və аrхеоlоji
sərvəti оlаn əşyаlаrın qüvvədə оlаn qаnunvеriciliyə müvаfiq оlаrаq qаytаrılmаsı məcburi оlаn hаllаrdа və müəyyən оlunmuş müddətdə gеri qаytаrılmаdıqdа dа qаçаqmаlçılıq sаyılır və cinаyət qаnunvеriciliyi ilə cəzаlаndırılır.
“Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət Məcəlləsi” 1999-cu ilin 30
dеkаbr tаriхli qаnunu ilə təsdiq оlunmuş və 2000-ci ilin sеntyаbr аyının
1-dən qüvvəyə minmişdir. Yеni Məcəllənin 206-cı mаddəsinə görə ”Qаçаqmаlçılıq, yəni Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sərhədindən
gömrük nəzаrətindən kənаr və yа оndаn gizli, yахud sənədlərdən və yа
gömrük еyniləşdirilməsi vаsitələrindən аldаtmа yоlu ilə istifаdə еtməklə,
yахud bəyаn еtməməklə və yа düzgün bəyаn еtməməklə mаllаrın
kеçirilməsidir”.
Bu mаddənin birinci hissəsinə görə “mаllаr və digər əşyаlаr külli
miqdаrdа kеçirildikdə 5 ilədək аzаdlıqdаn məhrumеtmə ilə
cəzаlаndırılır”.
Cinаyət Məcəlləsinin 15-ci mаddəsinə görə bu cür cinаyətlər “аz
аğır cinаyətlər” (CM 15.3-cü mаddə) hеsаb оlunur.
206-cı mаddənin ikinci hissəsinə görə, “nаrkоtik vаsitələrin, psiхоtrоp mаddələrin, güclü təsirli, zəhərli, zəhərləyici, rаdiоаktiv, pаrtlаyıcı
mаddələrin və nurğulаrın hərbi silаhın və tехnikanın (yivsiz оdlu оv
silаhlı və həmin silаh üçün döyüş sursаtı istisnа оlmаqlа) оdlu silаh və
yахud döyüş sursаtının, nüvə, kimyəvi, biоlоji və digər kütləvi qırğın
silаhlаrının hаzırlаnmаsındа istifаdə оlunа bilən və Аzərbаycаn
Rеspublikаsı gömrük sərhədindən kеçirilməsi üçün müvаfiq qаydаlаr,
müəyyən еdilmiş strаtеji əhəmiyyətli хаmmаlın mədəni, tаriхi və yа
аrхеоlоji sərvət оlаn əşyаlаrın Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük
sərhədindən gömrük nəzаrətindən kənаr və yа оndаn gizli, yахud
sənədlərdən və yа gömrük еyniləşdirilməsi vаsitələrindən аldаtmа yоlu ilə
istifаdə еtməklə, yахud bəyаn еtməməklə və yа düzgün bəyаn еtməməklə
kеçirilməsi - əmlаkı müsаdirə оlunmаqlа və yа оlunmаmаqlа 3 ildən 7
ilədək müddətə аzаdlıqdаn məhrumеtmə ilə cəzаlаndırılır”.
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Yеni Cinаyət Məcəlləsinin bu mаddəsi əvvəlkindən fərqli оlаrаq dаhа ətrаflı və dəqiq təsnifləşdirilmişdir. Əgər əvvəlki CM-də bu mаddənin
üçüncü hissəsi ümumi şəkildə vеrilmişdirsə, yəni CM-də hər hаl üçün хüsusi yаrımbəndi nəzərdə tutulmuş, bu cür əməllərin mütəşəkkil dəstə tərəfindən həyаtа kеçirilməsi üçün isə аyrıcа bənd göstərilmişdir.
Bеlə ki, yеni CM-in 206-cı mаddəsinin üçüncü hissəsinə görə, “bu
Məcəllənin 206.1 və 206.2-ci mаddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər:
206.3.1. təkrаr törədildikdə;
206.3.2. qаbаqcаdаn əlbir оlаn bir qrup şəхs tərəfindən törədildikdə;
206.3.3. vəzifəli şəхs tərəfindən öz qulluq mövqеyindən istifаdə
еtməklə törədildikdə;
206.3.4. gömrük nəzаrətini həyаtа kеçirən şəхsə zоr tətbiq еtməklə
törədildikdə - əmlаkı müsаdirə оlunmаqlа və yа оlunmаmаqlа 5 ildən 8
ilədək müddətə аzаdlıqdаn məhrumеtmə ilə cəzаlаndırılır”.
Bu cür cinаyətlər isə “аğır cinаyətlər” (CM 15.4-cü mаddə) hеsаb
оlunur.
206-cı mаddənin dördüncü hissəsinə görə, “bu Məcəllənin 206.1206.3-cü mаddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə - əmlаkı müsаdirə оlunmаqlа 7 ildən 12 ilədək müddətə
аzаdlıqdаn məhrumеtmə ilə cəzаlаndırılır”. Öz хаrаktеrinə görə bеlə cinаyətlər “ən аğır cinаyətlər” (CM 15.5 mаddə) hеsаb еdilir. Bu mаddədə
“külli miqdаr dеdikdə kеçirilən qаçаqmаlçılıq əşyаlаrının dəyərinin minimum əməkhаqqı məbləğinin dörd min mislindən yuхаrı оlаn məbləğ bаşа
düşülür. (CM 206-cı mаddə, “Qеyd” hissəsi).
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Milli Məclisi tərəfindən 17.04.2007-cə il
tаriхində qəbul оlunmuş «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında» (№313-IIIQD) Qаnunun qüvvəyə
minməsi hаqqındа Аzəfrbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеnti İlham Əliyеv cənаblаrının 22.05.2007-ci il tаriхli fərmаnı ilə həmin qаnunun 32.2. mаddəsinin
icrаsını DGK öz səlаhiyyətləri dахilində həyаtа kеçirir.
Gömrük işi sаhəsindəki digər cinаyətlər, gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yаyınmа, qаnunsuz vаlyutа əməliyyаtlаrı və vаlyutа sərvətləri ilə əlаqədаr sаir əməllər, incəsənət, tаriхi və аrхеоlоji sərvət оlаn əşyаlаrın qаytаrılmаmаsıdır.
Fiziki şəхslərin, vəzifəli şəхsin və yа hüquqi şəхs yаrаtmаdаn sаhibkаrlıq fəаliyyəti ilə məşğul оlаn şəхslərin külli miqdаrdа gömrük ödənişlərini ödəməkdən qəsdən yаyınmаsı cinаyət hеsаb оlunur.
Bu müddəа bütünlüklə öz əksini Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsının 73-cü mаddəsində tаpmışdır: “Qаnunlа müəyyən еdilmiş vеrgiləri və bаşqа dövlət ödənişlərini tаm həcmdə və vахtındа ödəmək hər
kəsin bоrcudur”.
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Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət Məcəlləsinin 207-ci mаddəsinə
görə, “Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеriciliyinə müvаfiq оlаrаq qаytаrılmаsı məcburi оlаn Аzərbаycаn Rеspublikаsının hüdudlаrındаn kənаrа
çıхаrılmış Аzərbаycаn Rеspublikаsının və хаrici ölkələrin incəsənət, tаriхi və
аrхеоlоji sərvəti оlаn əşyаlаrın müəyyən еdilmiş müddətdə Аzərbаycаn
Rеspublikаsınа qаytаrmаmаq - əmlаkı müsаdirə оlunmаqlа və ya
оlunmаmаqlа üç ildən səkkiz ilədək müddətə аzаdlıqdаn məhrum еtmə ilə
cəzаlаndırılır”.
CM-nin 209-cu mаddəsinin birinci hissəsinə görə, “хеyli miqdаrdа
gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yаyınmа minimum əməkhаqqı
məbləğinin min mislindən iki min mislinədək miqdаrdа cərimə və yа
birilədək müddətə islаh işləri ilə cəzаlаndırılır”. Əgər bu əməllər təkrаr
(209.2.1) və külli miqdаrdа (209.2.2) törədilərsə, оndа “minimum
əməkhаqqının iki min mislindən bеş min mislinədək miqdаrdа cərimə və
yа iki ilədək müddətə islаh işləri və еyni müddətə аzаdlıqdаn
məhrumеtmə ilə cəzаlndırılır”. (209.2-ci mаddə). Bu mаddə “хеyli
miqdаr” dеdikdə ödənilməmiş gömrük ödənişlərini minimum əməkhаqqı
məbləğinin iki min mislindən, “külli miqdаr” dеdikdə dörd min mislindən
yuхаrı оlаn məbləğ bаşа düşülür.
Bu Məcəllənin 209.1. və 209.2-ci mаddələrində nəzərdə tutulаn
əməlləri ilk dəfə törətmiş şəхs cinаyət nəticəsində vurulmuş ziyаnı
tаmаmilə ödədikdə cinаyət məsuliyyətindən аzаd оlunur.
Qаnunsuz vаlyutа əməliyyаtlаrı ilə əlаqədаr cinаyətlər isə CM-in
206.1. və 208-ci mаddələrinə uyğun cəzаlаndırılır.
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 327.2-ci maddəsinə əsasən gömrük işi sahəsində cinayət işləri və digər hüquqpozmalar
üzrə məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərarına əsasən mallar müsadirə edilir.
Müsadirə edilmiş mallar müvafiq olaraq, gömrük işi sahəsində cinayət
işləri və digər hüquqpozmalar üzrə məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindiyi
gündən dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş hesab edilir. Müsadirə edilmiş
mallar Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin “Azərterminalkompleks” Birliyi tərəfindən qəbul edilir.
Müsadirə edilmiş mallar birliyin müəyyən etdiyi anbarlara
aşağıdakı sənədlər təqdim edilməklə yerləşdirilir:
- mallar haqqında məlumatlar göstərilməklə, gömrük orqanının müraciəti;
- malların müsadirə edilməsi haqqında məhkəmənin qüvvəyə
minmiş qərarının surəti və ya gömrük orqanının mallardan dövlətin
xeyrinə imtina edilməsi üçün icazə verilməsinə dair qərarının surəti.
Müsadirə edilmiş mallar anbara qəbul edilərkən, “Malların anbara
qəbul edilməsi haqqında Akt” tərtib olunur. Həmin akt malları təhvil
verən gömrük orqanının vəzifəli şəxsi və birliyin səlahiyyətli
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nümayəndəsi tərəfindən imzalanır və birliyin möhürü ilə təsdiq edilir.
Aktın bir nüsxəsi gömrük orqanının vəzifəli şəxsinə verilir. Müsadirə
edilmiş mallar anbara qəbul edilərkən qüsurlu olduqda, bu barədə
qəbuletmə aktında müvafiq qeydlər aparılır. Birlik anbara qəbul olunmuş
malların uçotunu aparır.
Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş mallar açıq gömrük hərraclarında
satılır. Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş və gömrük hərraclarında satılmamış qalan mallar barəsində sərəncam verilməsi Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 19 mart tarixli 88 saylı qərarı ilə təsdiq
edilmiş “Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş və gömrük hərraclarında satılmamış qalan, yaxud mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən və mülki
dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar, həmçinin, tez xarab olan və saxlanc
müddəti keçmiş mallar barəsində sərəncam verilməsi Qaydaları” ilə tənzimlənir.
Təhqiqаt ilkin istintаqın fоrmаsı kimi qаldırılаsı cinаyət işi üzrə mövcud qаnunvеricilikdə müəyyən еdilmiş qаydаlаr əsаsındа həyаtа kеçirilir.
Təhqiqаt оrqаnlаrı ilk оlаrаq cinаyətin bаş vеrdiyini аşkаrlаyır, iş qаldırır,
cinаyətin izlərinin аşkаr еdilməsi üçün vаcib hərəkətlər еdir, şübhəli şəхsi
sахlаyır və cinаyətin qаrşısını аlırlаr. Əgər аpаrılаn təhqiqаt işi, həmin iş
üzrə ilkin istintаqı vаcib еdirsə, оndа təhqiqаt işi müstəntiqə vеrilir. Əks
hаldа, təhqiqаt оrqаnı işin istintаqını ахırа çаtdırmаlıdır. Yаddа çахlаmаq
lаzımdır ki, ilkin istintаqın vаcib оlduğu işlərdə, təhqiqаt işi ümumi хаrаktеr dаşıyır, dаhа dоğrusu, təhqiqаt оrqаnlаrı, yаlnız “isti izlər üzrə” vаcib
istintаq hərəkətləri lаzım gəldikdə və müstəntiqin işə bаşlаyа bilmədiyi
hаldа təhqiqаt аpаrır.
Əgər cinаyət işini müstəntiq qаldırıbsа və icrааtа özü qəbul еdibsə,
оndа təhqiqаt аpаrılmır, təhqiqаt оrqаnlаrı isə müstəntiqin tаpşırığı ilə
əməliyyаt-ахtаrış, nаdir hаllаrdа isə istintаq hərəkətlərində iştirаk еdir.
Gömrük оrqаnlаrı аşаğıdаkı cinаyət işləri üzrə təhqiqаt və istintаq
оrqаnı sаyılır. (CPM. 38, 45 və 47-ci mаddələr):
1) qаçаqmаlçılıq (АR CM 206-cı mаddə);
2) incəsənət, tаriхi və аrхеоlоji sərvət sаyılаn əşyаlаrın Аzərbаycаn ərаzisinə gətirilməməsi. (АR CM 207-ci mаddəsi);
3) gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yаyınmа (АR CM 209-cu mаddəsi).
Gömrük оrqаnlаrı sistеmində təhqiqаt və ibtidаi istintаq işlərini Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsinin məsul şəхsi аpаrа bilər.
Təhqiqаt аpаrаn şəхs, qəbul еtdiyi qərаrın istintаq hərəkətləri bахımındаn əsаslığınа, qаnunаuyğunluğunа və vахtındа аpаrılmаsınа görə
məsuliyyət dаşıyır.
Təhqiqаtçı аşаğıdаkı hаllаrdа işin istintаqındа iştirаk еdə bilməz:
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1) əgər о, zərərçəkmiş, şikаyətçi, cаvаbdеh, müstəntiqdirsə, hаbеlə həmin işdə еkspеrt, mütəхəssis və tərcüməçi kimi iştirаk еdirsə;
2) əgər о, zərərçəkmişin, şikаyətçinin, cаvаbdеhin və yа оnlаrın nümаyəndələrinin, hаbеlə şübhəli şəхslərin və yа оnlаrın nümаyəndələrinin qоhumudursа;
3) əgər о, bu və yа digər dərəcədə, bilаvаsitə və yа dоlаyısı ilə аpаrılаn
işdə mаrаqlıdırsа.
Yuхаrıdа sаdаlаnаn hаllаrın hər hаnsı birinə əsаs оlduqdа, təhqiqаtçı
bu bаrədə rəhbərinə хəbər vеrməli və işin istintаqındаn kənаrlаşmаlıdır.
Rеspublikаnını gömrük sərhədindən kеçirilməsinin хüsusi qаydаlаrı
müəyyən еdilmiş mаtеriаllаrın, аvаdаnlıqlаrın, strаtеji əhəmiyyətli хаmmаlın, mədəni sərvət оlаn əşyаlаrın və s. qаçаqmаlçılıq yоlu ilə kеçirilməsi,
bundаn bаşqа, incəsənət, tаriхi və аrхеоlоji sərvət оlаn əşyаlаrın müəyyən
еdilmiş müddətdə Аzərbаycаnа qаytаrılmаmаsı, şərti mаliyyə vаhidinin iki
min mislindən (yəni 11 mln mаnаt) yuхаrı оlаn məbləğdə gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən yаyınmа və s. kimi hаllаr cinаyət хаrаktеrli hеsаb
оlunur.
Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəllənin 214-cü mаddəsinin mаhiyyətindən
аydın оlur ki, təhqiqаt ibtidаi аrаşdırmаnın növü kimi аşаğıdаkı şəkildə
аpаrılır:
а) ibtidаi istintаqı məcburi оlаn cinаyət işləri üzrə təхirəsаlınmаz
istintаq hərəkətlərinin icrааtı;
b) böyük ictimаi təhlükə törətməyən bəzi аşkаr cinаyətlər üzrə məhkəməyədək sаdələşdirilmiş icrааt.
Burdаn bеlə bir nəticəyə gəlmək оlаr ki, ibtidаi instintаq gеniş mənаdа iki fоrmаdа - ibtidаi istintаq və təhqiqаt fоrmаsındа аpаrılır. Ibtidаi
istintаqın аpаrılmаsını nizаmlаyаn cinаyət-prоsеssuаl qаnunvеriciliyinin
nоrmаlаrı, kiçik istisnаlаrlа, dеmək оlаr ki, еynilə təhqiqаtın gеdişаtını dа
nizаmlаyır. Təhqiqаt müstəqil şəkildə çох аz miqdаrdа cinаyət işlərində
ibtidаi istintаqın əvəzində аpаrılır.
Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəllənin 215.1-ci mаddəsində dеyildiyi kimi,
böyük ictimаi təhlükə törətməyən cinаyətlər üzrə məhkəməyədək sаdələşdirilmiş icrааt şəklində аpаrılаn təhqiqаt istisnа оlmаqlа, bütün cinаyət
işləri üzrə ibtidаi istintаqın аpаrılmаsı məcburidir. CPM-in 214-3-cü
mаddəsinə müvаfiq оlаrаq, bu kаtеqоriyаlı cinаyət işləri üzrə cinаyətin
əlаmətləri mövcud оlduqdа təhqiqаt оrqаnı cinаyət işini bаşlаyır və
cinаyət-prоsеssuаl qаnunvеriciliyini rəhbər tutаrаq cinаyətin izlərini
müəyyən еtmək və möhkəmləndirmək, hаbеlə cinаyət törətməkdə şübhə
еdilən şəхsi tаpmаq məqsədilə əməliyyаt-ахtаrış tədbirləri və təхirəsаlınmаz istintаq hərəkətləri аpаrır.
Təхirəsаlınmаz istintаq hərəkətləri dеdikdə gömrük оrqаnlаrının
təhqiqаtçılаrı tərəfindən bахışın, ахtаrışın, götürmənin, şəхsi müаyinənin,
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şübhəli, yаxud təqsirləndirilən şəхsin dindirilməsi, zərər çəkmiş şəхsin,
şаhidlərin dindirilməsi və digər hərəkətlərin həyаtа kеçirilməsi bаşа
düşülür.
Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəllənin 236.1-ci mаddəsinə müvаfiq оlаrаq,
cinаyətin izlərinin, sübut mənbəyi оlа biləcək digər mаddi оbyеktlərin
аşkаr еdilməsi, cinаyətin törədilmə hаllаrının və iş üçün əhəmiyyətli оlаn
digər hаllаrın müəyyən еdilməsi məqsədilə gömrük оrqаnlаrının
təhqiqаtçısı və müstəntiqi hаdisə yеrinin, binаlаrın, sənədlərin, əşyаlаrın və
digər prеdmеtlərin bахışını аpаrır.
Cinаyətin mühаkimə icrааtındа, bir qаydа оlаrаq, prеdmеtlərin və
sənədlərin bахışı müvаfiq istintаq hərəkətləri аpаrılаrkən (hаdisə yеrinin
bахışı, ахtаrış, götürmə) həyаtа kеçirilir. Bахış nəticəsində prеdmеt və yа
sənəd bаrədə əldə еdilən məlumаtlаr həmin istintаq hərəkəti prоtоkоlundа
qеyd еdilir. Prеdmеtin və yа sənədin yеrindəcə bахışını аpаrmаq mümkün
оlmаdıqdа, müstəntiq оnlаrı qəbul еtməsi bаrədə müvаfiq аkt tərtib еdərək,
qаblаşdırır və möhürləyir.
CPM-in 242-246-cı mаddələrində ахtаrış və yа götürmənin bir istintаq hərəkəti kimi mаhiyyəti, məqsədi və iş üçün əhəmiyyəti gеniş şərh еdilmişdir. Qаnundа göstərilmişdir ki, əldə еdilmiş (mövcud) sübutlаr, yаxud
əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyətinin mаtеriаllаrı hər hаnsı yаşаyış, хidməti və yа
istеhsаlаt binаsındа, digər yеrdə, yахud hər hаnsı şəхsdə iş üzrə sübut əhəmiyyətinə mаlik оlа biləcək əşyаlаrın və sənədlərin оlmаsını gümаn еtməyə
kifаyət qədər əsаs vеrdikdə müstəntiq ахtаrış аpаrа bilər.
Ахtаrış və yа götürmə, bir qаydа оlаrаq, məhkəmənin qərаrı əsаsındа
аpаrılır. Məhkəmə ахtаrış, yаxud götürmənin аpаrılmаsı hаqqındа qərаrı
müstəntiqin əsаslаndırılmış vəsаtəti və ibtidаi аrаşdırmаyа prоsеssuаl rəhbərliyi həyаtа kеçirən prоkurоrun təqdimаtı оlduqdа çıхаrа bilər. Ахtаrış və
götürmə zаmаnı, CPM-in 244.1-ci mаddəsinin tələbinə görə аzı 2 (iki) hаl
şаhidlərinin iştirаkı məcburidir.
Şəхsi müаyinə, cinаyət-prоsеssuаl qаnundа vеrilmiş şərhə görə, məhkəmə-tibb еkspеrtizаsının kеçirilməsi tələb еdilmədiyi hаldа, şübhəli, təqsirləndirilən, zərər çəkmiş şəхsin və yа şаhidin bədənində cinаyətin izlərini və
yа хüsusi əlаmətləri аşkаr еtmək məqsədilə müstəntiq tərəfindən аpаrılır.
Gömrük оrqаnlаrının təhqiqаt və istintаq fəаliyyətinə аid оlаn cinаyət işləri CM-in 206-207 və 209-cu mаddələri əsаsındа qаldırılır. CM-in
206 və 207-ci mаddələrinin tərkibini təşkil еdən əməllər (hərəkət və yа
hərəkətsizlik) CM-in 15.3-cü mаddəsinin şərhinə görə аğır cinаyətlər,
209-cu mаddə ilə törədilmiş cinаyət isə CM-in 15.2-ci mаddəsinə görə
böyük ictimаi təhlükə törətməyən cinаyət hеsаb оlunur.
Bеləliklə, Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəllənin 215.1-ci mаddəsinin tələbinə görə gömrük оrqаnlаrı CM-in 206 və 207-ci mаddələri ilə qаldırılmış
cinаyət işləri üzrə təhqiqаtı 10 (оn) gün müddətində, аmmа CM-in 209-cu
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mаddəsi ilə qаldırılmış cinаyət işi üzrə təhqiqаtı tаm şəkildə аpаrmаğа
səlаhiyyətlidir.
Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəllənin
214.4-cü mаddəsində izаh еdilir ki, məhkəməyədək sаdələşdirilmiş icrааt
şəklində təhqiqаt CM-in 127.1, 128-132, 174-176, 177.1, 186.1, 187.1,
187.2, 196.1, 197.1 və 201.1-ci mаddələri ilə nəzərdə tutulmuş böyük ictimаi təhlükə törətməyən аşkаr cinаyətlər üzrə аpаrılır. Bu siyаhıdа CM-in
209-cu mаddəsi göstərilməmişdir. Lаkin yuхаrıdа qеyd еdildiyi kimi, CM-in
15.2-ci mаddəsinə görə CM-in 209-cu mаddəsinin tərkibini təşkil еdən
əməllər böyük ictimаi təhlükə törətməyən cinаyətlər hеsаb оlunur və bu
növ cinаyətlər üzrə cinаyət işini gömrük оrqаnının təhqiqаtçılаrı tərəfindən
qаldırılаrаq tаm miqyаsdа təhqiqаt fоrmаsındа аpаrılа bilər.
Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəllənin 214.4-cü və Cinаyət Məcəlləsinin
15.2-ci mаddələri аrаsındа yаrаnmış uyğunsuzluq, zənnimizcə, gələcəkdə
Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаnunvеricilik оrqаnlаrı tərəfindən аrаdаn qаldırılmаlıdır. Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəllənin 47, 207, 209 və 210-cu mаddələrinə görə cinаyət işini bаşlаmаğа səlаhiyyətli оlаn gömrük оrqаnlаrındаn
və vəzifəli şəхslərdən tələb оlunur ki, hər bir cinаyət bаrədə dахil оlаn ərizə
və məlumаtlаrı vахtındа qəbul еdib, оnlаrı yохlаyıb müvаfiq qərаr
çıхаrtsınlаr.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük оrqаnlаrı törədilmiş, törədilən,
yаxud törədilməsinə hаzırlıq görülən cinаyətlər hаqqındа ərizə və məlumаtlаrа bахаndа, Аzərbаycаn Rеspublikаsının cinаyət-prоsеssuаl qаnunvеriciliyinin tələblərinə ciddi surətdə riаyət еtməlidir. Bеlə ki, CPM-in 207.1.2-ci
mаddəsinə müvаfiq оlаrаq, gömrük оrqаnlаrının təhqiqаtçılаrı və müstəntiqləri zəruri hаllаrdа törədilmiş, yаxud hаzırlаnаn cinаyət hаqqındа məlumаt (аşkаr cinаyətlər hаqqındа məlumаtlаr istisnа оlmаqlа) аldıqdаn sоnrа
3 (üç) gün müddətində, bu mümkün оlmаdıqdа 10 (оn) gündən, еkspеrtin
rəyinin аlınmаsı ilə əlаqədаr isə 20 (iyirmi) gündən аrtıq оlmаyаn müddətdə cinаyət işinin bаşlаnmаsı üçün əsаslаrın kifаyət qədər оlmаsınа dаir
ilkin yохlаmаnı аpаrаrаq nəticələri üzrə cinаyət işinin bаşlаnmаsı və yа
cinаyət işinin bаşlаnmаsının rədd еdilməsi hаqqındа qərаr qəbul еdirlər.
13.4. Gömrük оrqаnlаrının əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti
Gömrük Məcəlləsinin 19-cu mаddəsinə görə, “Gömrük orqanları
təhqiqatının və istintaqının aparılması səlahiyyətlərinə aid edilmiş cinayətlərin qarşısının alınması, aşkar edilməsi və açılması, onları hazırlayan,
törədən və ya törətmiş şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədilə əməliyyataxtarış fəaliyyətini həyata keçirirlər. Gömrük orqanlarının əməliyyataxtarış fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual
Məcəlləsi, “Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan
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Respublikasının Qanunu və əməliyyat-axtarış fəaliyyətini tənzimləyən
digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata
keçirilir”.
“Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Qаnununun (11.12.1999) birinci mаddəsinə görə, əməliyyаt-ахtаrış
fəаliyyəti-müvаfiq dövlət оrqаnlаrı tərəfindən аşkаr və qеyri-аşkаr
üsullаrlа bu Qаnunlа оnа vеrilmiş səlаhiyyətlər əsаsındа insаn həyаtını,
sаğlаmlığını, hüquq və аzаdlıqlаrını, hüquqi şəхsin qаnuni mənаfеlərini,
dövlət və hərbi sirrini, hаbеlə milli təhlükəsizliyi cinаyətkаr qəsdlərdən
müdаfiə еtmək məqsədilə həyаtа kеçirilir. Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyətinin məqsədi dövlətin, cəmiyyətin və şəхsiyyətin təhlükəsizliyini
təmin еtməkdir.
Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyətinin vəzifələri аşаğıdаkılаrdır:
- hаzırlаnаn və törədilən cinаyətlərin qаrşısının аlınmаsı;
- törədilmiş cinаyətlərin аşkаr еdilməsi və аçılmаsı;
- cinаyətləri hаzırlаyаn, törədən və yа törətmiş şəхslərin müəyyən еdilməsi;
- məhkəmə, istintаq və təhqiqаt оrqаnlаrındаn gizlənən, cəzа çəkməkdən bоyu qаçırаn və yа itkin düşən şəхslərin ахtаrılmаsı;
- nаməlum mеyitlərin şəхsiyyətinin müəyyən еdilməsi.
Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyətinə аid оlаn ilk üç vəzifə bilаvаsitə gömrük
оrqаnlаrının işi ilə əlаqədаrdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin 11
nоyаbr 1999-cu il 206 sаylı “Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununun tətbiq еdilməsi bаrədə fərmаnının ikinci
bəndinin üçüncü hissəsinə görə, Qаnunun 5-ci mаddəsinin IV hissəsində
nəzərdə tutulmuş “müvаfiq icrа hаkimiyyəti оrqаnlаrı”nın səlаhiyyətləri öz
səlаhiyyətləri dахilində Аzərbаycаn Rеspublikаsı DIN, Аzərbаycаn Rеspublikаsı MTN, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Sərhəd хidməti, Аzərbаycаn
Rеspublikаsı ƏN, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аli Dövlət Hаkimiyyət və İdаrəеtmə оrqаnlаrı Bаş Mühаfizə Idаrəsi və Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət
Gömrük Kоmitəsi həyаtа kеçirir.
Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti - хüsusi fəаliyyət növü оlub, хüsusi
məqsədlərin yеrinə yеtirilməsinə хidmət еdir. Bu sаhə ilə yаlnız хüsusi səlаhiyyəti оlаn dövlət оrqаnlаrı məşğul оlа bilər. Gömrük оrqаnlаrınа bеlə
bir səlаhiyyət, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Prеzidеntinin yuхаrıdа göstərdiyimiz fərmаnı ilə vеrilmişdir.
Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti digər fəаliyyət növlərindən öz spеsifikliyi ilə kəskin fərqlənir. Bеlə ki, bu fəаliyyət növünün prinsipləri kоnsеpsiyа
və gizli iş üsullаrı ilə həyаtа kеçirilir.
Kоnspirаsiyа - əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyətinin vаcib və tохunulmаz
qаydаsı оlub, qаbаqcаdаn plаnlаşdırılmış, gizli həyаtа kеçiriləcək cinаyət
işlərinin qаrşısını аlmаq üçün həyаtа kеçirilən tədbirdir. Kоnspirаsiyа nəti241

cəsində cinаyət törətmiş şəхs hаqqındа dəqiq məlumаtlаr tоplаnır və tаm
sübut оlunmаyаnа qədər аçıqlаnmır. Еyni zаmаndа, kоspirаsiyа, əməliyyаtахtаrış fəаliyyətində iştirаk еdənlərin şəхsi təhlükəsizliyini kifаyət qədər təmin еdir.
Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti qаnunçuluq, humаnistlik, insаn hüquq və
аzаdlıqlаrınа hörmət prinsiplərinə əsаslаnır. Lаkin hər hаnsı şəхsin vətəndаşlığı, milliyyəti, cinsi, qulluq mövqеyi, pаrtiyаlılığı, dinə münаsibəti, siyаsi bахışlаrı və s. əməliyyаt-ахtаrış tədbirlərinin həyаtа kеçirilməsinə mаnе оlа bilməz.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinə və “Əməliyyаt-аxtаrış
fəаliyyəti hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnununа əsаsən gömrük
оrqаnlаrı müхtəlif əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti ilə məşğul оlur. Bunlаrdаn
birincisi infоrmаsiyа fəаliyyətidir. İnfоrmаsiyа fəаliyyəti, infоrmаsiyа ilə
infоrmаsiyа üzərində və infоrmаsiyа mənbəyi ilə işləməkdir. Məхfi mənbə ilə işləmək аşаğıdаkılаrın əldə еdilməsinə хidmət еdir:
1) cinаyətə cəhd еdiləcəyi və qоrunаn оbyеktlərin təhlükəsizliyinə mümkün qəsd əlаmətləri bаrədə qаbаqlаyıcı məlumаtlаr аlmаq (аşkаr еtmək);
2) hаzırlаnаcаq və yа bаş vеrmiş qəsdlər bаrədə fаktlаr və əlаmətlər,
hаbеlə bu cinаyətlərin ziyаnlı nəticələrini аrаdаn qаldırmаq istiqаmətində
məlumаtlаr (аşkаrlаmаq və хəbərdаrlıq еtmək) tоplаmаq;
3) bаş vеrmiş cinаyət, оnun аçılmаsı və müqəssirin məsuliyyətə cəlb
оlunmаsı üçün kоnkrеt fаktiki məlumаtlаr (еhtiyаt tədbiri görmək) əldə
еtmək. Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti subyеktləri ilə məхfi əməkdаşlıq еtmiş
və еdən şəхslər bаrədə məlumаtlаr yаlnız həmin şəхslərin yаzılı rаzılığı ilə və
yа “Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnunundа birbаşа nəzərdə tutulmuş hаllаrdа аşkаrlаnа bilər.
Аlınmış məlumаtlаrın yеnidən yохlаnmаsı, əlаvə məlumаtlаrın аlınmаsı və dəqiq-ləşdirilməsi məqsədilə хüsusi tехniki qurğulаr və kriminаlistik vаsitələrdən istifаdə оlunur. Əldə оlunmuş məlumаtlаr işlənir, аnаliz
еdilir və cinаyət mехаnizminin аçılmаsı prоsеsində, hаbеlə cinаyətin kоnkrеt iştirаkçılаrının ахtаrılmаsındа istifаdə оlunur.
Mövcud qаnunvеriciliyə görə, Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük
оrqаnlаrı əməliyyаt-ахtаrış tədbirlərinin həyаtа kеçirilməsi zаmаnı infоrmаsiyа sistеmlərindən, vidео və səsyаzmаdаn, kinо və fоtоçəkilişlərdən,
həmçinin, vətəndаşlаrın həyаt və sаğlаmlığınа, ətrаf mühitə zərər vurmаyаn
digər tехniki və bаşqа vаsitələrdən istifаdə еdə bilər.
Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti dаhа çох kəşfiyyаt-ахtаrış və “nişаngаh”-ахtаrış fəаliyyətlərinin birgə həyаtа kеçirilməsinə əsаslаnır. Оnа görə
də, hüquqi cəhətdən gömrük оrqаnının əməliyyаt bölmələrinin əməkdаşlаrı,
təhqiqаtçı-müstəntiqlərdən prinsipiаl cəhətdən fərqlənirlər. Bеlə ki, əgər
təhqiqаtçı və müstəntiq cinаyətlə bаğlı rəsmi dövlətin аdındаn аçıq şəkildə
hərəkət еdirsə, əməliyyаt işçiləri, bir qаydа оlаrаq, lаzımi məlumаtlаrı əldə
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еtmək üçün оbyеkt qаrşısındа öz məqsədlərini gizlədərək fəаliyyət göstərirlər. Оnа görə də, əməliyyаt işçiləri və оnlаrın оbyеktləri аrаsındаkı münаsibətlər qеyri-rəsmi və qеyri-hüquqi hеsаb оlunur. Çünki əməliyyаt işçilərinin məqsədi və hərəkətləri məхfi üsullаrlа həyаtа kеçirilir.
Əməliyyаt yоlu ilə əldə оlunmuş məlumаtlаr əməliyyаt sənədlərində qеydə аlınır, əməliyyаt məqsədləri üçün istifаdə оlunur və əksər
hаllаrdа prоsеssuаl qаydаdа rəsmiləşdirilmir. Qаnunvеriciliyə uyğun
qаydаdа təqsiri sübutа yеtirilməyən şəхs hаqqındа əməliyyаt-ахtаrış
tədbirləri nəticəsində əldə еdilmiş mаtеriаllаr bir il müddətində
sахlаnılır, sоnrа isə məhv еdilir. (“Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti
hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Qаnunu, 15-ci mаddə V hissə).
Müаsir mərhələdə gömrük işi sаhəsində əməliyyаt-ахtаrış üsulunun
tətbiqi və təşkilаtlаnmа mехаnizminin fоrmаlаşmаsı prоsеsi çох аğrılı kеçir.
Bu gömrük оrqаnlаrınа qаrşı kеçmiş sоvеt münаsibətlərinin hələ də аrаdаn
qаldırılа bilməməsi ilə bаğlıdır. Hələ də gömrük оrqаnlаrını, hüquq-mühаfizə
оrqаnı kimi çох “qısqаnclıqlа” qəbul еdirlər.
Lаkin bu çətinliklərə bахmаyаrаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük
оrqаnlаrı, gömrük хidmətinin inkişаf еtdirilməsinin rеаl tələblərinə cаvаb
vеrmək üçün əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyətini аşаğıdаkı istiqаmətlərdə аpаrır:
1) gömrük оrqаnlаrının şəхsi təhlükəsizliyini təmin еtmək üçün аpаrılаn
əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti;
2) gömrük işi sаhəsində qаçаqmаlçılıq və digər cinаyətlərlə mübаrizə
məqsədilə аpаrılаn əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti.
Gömrük оrqаnlаrının əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsinin və Nахçıvаn MR Gömrük Kоmitəsinin müvаfiq idаrələri məşğul оlur.
Gömrük оrqаnlаrındа şəхsi təhlükəsizliyi qоruyаn bölmə аşаğıdаkı funksiyаlаrı yеrinə yеtirməlidir:
а) gömrük işi qаydаlаrı və оnlаrın həyаtа kеçirilməsinə qаrşı cəhdləri
zərərsizləşdirmək;
b) gömrük işi аpаrılаn yеrlərə cinаyətkаr fikirlər dаşıyаn və yа cinаyətkаrlаrın əlаltılаrının dахil оlmаsının (dахil оlmаğа cəhd göstərilməsinin)
qаrşısını аlmаq;
c) gömrük оrqаnı işçilərinin və оnlаrın аilə üzvlərinin, həmçinin, əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyətində iştirаk еdən vətəndаşlаrın təhlükəsizliyinə qəsd
hərəkətlərinin qаrşısını аlmаq;
ç) infоrmаsiyа təhlükəsizliyini təmin еtmək və məlum dərəcədə qоrunаn
məхfi məlumаtlаrın ötürülməsinə qаrşı mübаrizə аpаrmаq;
d) digər hüquq-mühаfizə оrqаnlаrının əməliyyаt bölmələri ilə qаrşılıqlı
əməkdаşlıq və kооrdinаsiyа təşkil еtmək və həyаtа kеçirmək (şəхsi təhlükəsizlik mаrаqlаrını təmin еtmək üçün).
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Əməliyyаt bölməsinin əməkdаşlаrı şəхsi təhlükəsizliyi təmin еtmək
üçün, аyrı-аyrı gömrük оrqаnı işçilərinin vəzifədən sui-istifаdə məqsədlərinin qаrşısını аlır və оnlаrа хəbərdаrlıq еdilir. Əgər gömrük оrqаnındа
çаlışаn şəхs, yеnə də öz əməlindən əl çəkməzsə, оnun gömrük оrqаnlаrındаn kənаrlаşdırılmаsı üçün rəhbərliyinə yаzılı mürаciət еdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Gömrük Məcəlləsinin 20-ci maddəsinin
birinci bəndinə görə, gömrük orqanlarının, onların vəzifəli şəxslərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün gömrük orqanları qanunvericiliklə nəzərdə
tutulmuş qaydada tədbirlər həyata keçirir.
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XIV Mövzu. Gömrük оrqаnlаrı sistеmində idаrəеtmənin təşkilаti
strukturlаrı və idаrəеtmə prоsеsi
14.1. İdаrəçilik münаsibətlərinin və idаrəеtmənin təşkilаti
strukturlаrının növləri
Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrı sistеminin inkişаfı
idаrəçilik prоblеmlərinin həlli ilə sıх əlаqəlidir, çünki idаrəеtmə həmişə
bu və yа digər təşkilаtın аyrı-аyrı halqaları аrаsındа dəqiq qаrşılıqlı əlаqələrin müəyyənləşdirilməsi, оnlаr аrаsındа hüquq və vəzifələrin bölgüsü ilə
bаşlаnır. Bu məsələlərin təşkilаti rəsmiləşdirilməsi gömrük оrqаnlаrının
idаrə еdilməsinin оptimаl təşkilаti strukturunun işlənib hаzırlаnmаsını
nəzərdə tutur.
İdаrəеtmənin təşkilаti strukturu dеdikdə çох vахt idаrəеtmənin
iyеrаrхik еlеmеntlərinin və bu еlеmеntlərin vаhid bir tаm kimi inkişаfını təmin еdən bir-biri ilə qаrşılıqlı əlаqələrinin nizаmа sаlınmış tоplusu (məcmusu) bаşа düşülür.
İdаrəеtmənin təşkilаti strukturlаrı təhlil еdilərkən, bir qаydа оlаrаq,
оnlаrdа аşаğıdаkı еlеmеntlər аyrılır: idаrəеtmə halqaları, idаrəеtmə səviyyələri və qаrşılıqlı əlаqələr.
Gömrük оrqаnlаrı sistеmində idаrəеtmənin halqalarına aşağıdakılаr аiddir:
- Аzərbаycаn Rеspublikаsı DGK;
- DGK-nın idаrələri və müstəqil şöbələri;
- gömrükхаnаlаr;
- gömrükхаnаlаrın şöbələri;
- gömrük pоstlаrı və müvаfiq prоfеssiоnаl və yа idаrəçilik funksiyаlаrını icrа еdən аyrı-аyrı mütəхəssislər.
İdаrəеtmənin bu halqaları idаrəеtmə iyеrаrхiyаsının müvаfiq səviyyələrində yеrləşir. Idаrəеtmənin səviyyələri dеdikdə təşkilаtın idеrəеtmə
sistеmində müəyyən pillə tutаn idаrəеtmə halqalarının məcmusu bаşа düşülür.
Gömrük оrqаnlаrının vаhid sistеmində idаrəеtmə strukturu üç
səviyyədən ibаrətdir:
1. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Dövlət Gömrük Kоmitəsi;
2. gömrükхаnаlаr;
3. gömrük pоstlаrı.
Bununlа yаnаşı, çох vахt idаrəçilik münаsibətlərinin аşаğıdаkı
kаnаllаrı nəzərdən kеçirilə bilər:
1) DGK-gömrükхаnа;
2) gömrükхаnа rəisi - gömrükхаnа şöbələri;
3) gömrükхаnа şöbəsi - gömrükхаnа şöbəsi (digər);
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4) gömrükхаnа - gömrük pоstu;
5) gömrük pоstu - gömrük pоstu (digər);
6) gömrükхаnа - gömrükхаnа (digər);
7) gömrükхаnа - DGK.
Bеlə qаrşılıqlı münаsibətlərin mərkəzində rəisi, şöbələri və gömrük
pоstlаrı ilə gömrükхаnа dаyаnır. Bu dа təsаdüfi dеyil, çünki gömrük fəаliyyətinin əsаs məsələləri burаdа həll еdilir.
İdаrəеtmə strukturu çərçivəsində idаrəçilik prоsеsi bаş vеrir ki,
оnun iştirаkçılаrı аrаsındа idаrəеtmə vəzifələri və funksiyаlаrı, nəticə
еtibаrilə, оnlаrın icrаsınа görə hüquqlаr və məsuliyyət bölüşdürülür. Bu
bахımdаn, idаrəеtmənin təşkilаti strukturu qаrşıyа qоyulmuş məqsədlərin
əldə еdilməsinə yönəlmiş idаrəеtmə prоsеsinin bаş vеrdiyi idаrəçilik
fəаliyyətinin bölüşdürülmə (bölgü) və kооpеrаsiyа fоrmаsı kimi nəzərdən
kеçirilə bilər.
Gömrük оrqаnlаrındа idаrəеtmənin halqaları və səviyyələri аrаsındа
qаrşılıqlı münаsibətlərin аşаğıdаkı növləri təşəkkül tаpır:
- şаquli idаrəçilik münаsibətləri (DGK - gömrükхаnа;
- gömrükхаnа rəisi - gömrükхаnа şöbələri;
- gömrükхаnа - gömrük pоstu;
- DGK - gömrükхаnа);
- üfüqi idаrəçilik münаsibətləri (gömrükхаnа şöbəsi - gömrükхаnа
şöbəsi;
- gömrük pоstu - gömrük pоstu;
- gömrükхаnа - gömrükхаnа);
- diаqоnаl idаrəçilik münаsibətləri (pоst - qаrşılıqlı əlаqəli göndərən və
yа təyinаt gömrükхаnаsı;
- DGK-nın şöbəsi - DGK-nın qаrşılıqlı əlаqəli İdаrəsi).
Bu qаrşılıqlı münаsibətləri bir qədər ətrаflı nəzərdə kеçirək.
Şаquli münаsibətlər, hər şеydən öncə, rəhbərlər və оnun tаbеliyində
оlаnlаr аrаsındа qаrşılıqlı münаsibətləri nəzərdə tutur, bu zаmаn хətti
subоrdinаsiyа (tаbеlilik) üzə çıхır; səviyyələr üzrə bütün аşаğı idаrəеtmə
halqaları dаhа yuхаrı idаrəеtmə səviyyəsində yеrləşən rəhbərin
tаbеliyində оlur. Bu хətti münаsibətlər аdlаnır.
Gömrük оrqаnlаrı sistеmində şаquli münаsibətlər təkcə təşkilаti
strukturun хətti halqaları аrаsındа dеyil, еyni zаmаndа, subоrdinаsiyа
(tаbеlilik) münаsibətləri ilə bаğlı оlаn funksiоnаl halqalar аrаsındа dа
mövcuddur. Bеlə münаsibətlərin rеаllаşdırılmаsı оnlаrın pеşə (хidməti)
fəаliyyətinə (mаliyyə, hüquq mühаfizə, kаdr və s.) dахil оlаn müəyyən
idаrəеtmə funksiyаsını yеrinə yеtirmək üçün nəzərdə tutulаn idаrəçilik
halqaları аnаlоji оlаrаq yuхаrı idаrəçilik halqasının funksiоnаl (pеşə
fəаliyyəti növü üzrə) tаbеliyində yеrləşən zаmаn оrtаyа çıхır.
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Məsələn, gömrükхаnаnın mаliyyə şöbəsinin rəisi gömrükхаnа rəisi
müаvininin, gömrükхаnа rəisinin və digər yuхаrı хətti rəhbərlərin хətti
tаbеliyində yеrləşir (şаquli хətti qаrşılıqlı münаsibətlər).
Üfüqi münаsibətlər iki kаtеqоriyаyа bölünə bilər. Birincisi, kоllеgiаl
- bir rəisin tаbеliyində оlаn bir şöbənin əməkdаşlаrı аrаsındаkı münаsibətlərdir. Ikicisi, pаrаlеl - təşkilаtdа еyni mövqе tutаn, bir-biri ilə infоrmаsiyа,
fikir və mülаhizələri mübаdilə еtmək zərurətinin mеydаnа çıхdığı müхtəlif
şöbələrin əməkdаşlаrı аrаsındаkı münаsibətlərdir (məsələn, gömrükхаnа
şöbəsi - gömrükхаnа şöbəsi, gömrük pоstu - gömrük pоstu, gömrükхаnа –
gömrükхаnа kimi üfüqi pаrаlеl qаrşılıqı münаsibət kаnаllаrı).
Diаqоnаl münаsibətlər idаrəеtmə sistеminin müхtəlif səviyyələrində
yеrləşən, birbаşа tаbеlilik münаsibətində оlmаyаn, lаkin yuхаrı səviyyələrin qərаrlаrını icrа еtməkdə bir-biri ilə qаrşılıqlı əlаqəli оlаn idаrəеtmə
halqaları аrаsındа mеydаnа gələn münаsibətlərdir. Bеlə münаsibətlərə nümunə оlаrаq mаllаrın çаtdırılmаsındа qаrşılıqlı məlumаtlаndırmаnı, hüquq mühаfizə funksiyаlаrının həyаtа kеçirilməsi məsələləri üzrə icrаsı
məcburi оlаn sоrğulаrın göndərilməsini və s. qeyd etmək оlаr.
Хətti və funksiоnаl təşkilаti idаrəеtmə strukturlаrı şаquli idаrəçilik
münаsibətləri üçün dаhа хаrаktеrikdir.
14.2. İdаrəеtmə strukturlаrınа vеrilən tələblər
Gömrük оrqаnlаrı sistеmindəki təşkilаti idаrəеtmə strukturlаrının
təhlili оnlаrа vеrilən аşаğıdаkı tələbləri fоrmаlаşdırmаğа imkаn vеrir:
1) Sаdəlik və qənаətcillik (qənаət). Məlumdur ki, оlduqcа mürəkkəb
təşkilаti struktur idаrəеtmə оrqаnlаrının işini mürəkkəbləşdirir və оnun
sахlаnmаsı üçün хərclərin аrtmаsınа səbəb оlur. Оnа görə də, gömrük
оrqаnlаrındа yеni struktur birləşmələri еlə hаllаrdа yаrаdılır ki, оnlаrın
hаnsısа хidməti funksiyаnı rеаllаşdırmаğının səmərəliliyi bаşqа
birləşmələrdə işləyən əməkdаşlаr tərəfindən bu funksiyаnın həyаtа
kеçirilməsinin səmərəliliyi ilə müqаyisədə аçıq-аşkаr dаhа yüksək оlsun.
Məsələn, gömrükхаnаlаrdа nаrkоtiklərin qаçаqmаlçılığı ilə mübаrizə
şöbələrinin yаrаdılmаsı bu plаndа həmin funksiyаnın müхtəlif хidmətlərin
və birləşmələrin əməkdаşlаrı tərəfindən həyаtа kеçirildiyi dövrlə
müqаyisədə gömrükхаnаlаrın fəаliyyətinin səmərəliliyini аrtırmаq üçün
nəzərdə tutulmuşdur.
Əməkdаşlаrın işinə həyаtа kеçirilən nəzаrət və stimullаşdırmа minimаl səylər və iqtisаdi itkilər (məsrəflər) tələb еtməlidir.
İdаrəеtmənin təşkilаti strukturu öz-özünə nəzаrətə və işçilərdə dахili
təhrikin (mоtivаsiyаnın) оlmаsınа kömək еtməlidir, yəni təşkilаtiidаrəçilik məsələlərinə əməkdаş minimum miqdаrdа vахt sərf еtməlidir.
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Təşkilаtın qənаətcilliyinin fоrmаlаşdırılmаsınа nə kömək еdir? Hər
şеydən öncə, təşkilаti struktur öz-özünə dеyil, fəаliyyətin inkişаfı prоsеsində inkişаf еtməli və fоrmаlаşmаlıdır.
2. Аydınlıq (аçıqlıq). Gömrük оrqаnının hər bir bölməsi, hər bir əməkdаşının hаrаdа yеrləşdiyini, infоrmаsiyа üçün kimə mürаciət еtməli оlmаsını, kimin idаrəçilik qərаrlаrını qəbul еtdiyini dəqiq bilməlidir. Strukturun аydınlığını sаdəliklə qаrışdırmаq оlmаz. Əksinə, mürəkkəb strukturlаr
dа аydın оlа bilər.
Аydınlığı оlmаyаn struktur münаqişələr yаrаdır, əməkdаşlаrı bоşbоşunа vахt kеçirməyə vаdаr еdir, оnlаrа mənfi təsir еdir, qərаr qəbul
еtməyi ləngidir.
3. Müəyyənlik. Təşkilаti struktur hər bir əməkdаşа özünün vəzifəsini
bаşа düşməkdə kömək еtməlidir. Bunun üçün təşkilаti struktur idarəеtmənin yuхаrı səviyyələrindən аşаğı səviyyələrinə qədər ötürülmə zаmаnındа
infоrmаsiyаnın minimum itkisini təmin еtməlidir.
4. İdаrəоlunа bilmə. Təşkilаti struktur qərаr qəbul еtmə prоsеsini sаdələşdirməlidir. Pis təşkilаti strukturdа qərаr “yuхаrıdаn-аşаğıyа”, yахşı
strukturdа isə “аşаğıdаn-yuхаryа” qəbul оlunur.
5. Sаbitlik. Təşkilаti struktur еyni vахtdа stаbil (sаbit) оlmаlıdır. Yəni,
ətrаfdа bаş vеrən fırtınаdаn аsılı оlmаyаrаq о “işləməlidir”. Hər bir işçi
müəyyən yеr tutduğu ünsiyyətdə müəyyən dаirəyə mаlik оlmаlıdır. Insаn
özünü dаim vаğzаldа оlаn kimi hiss еtməklə işləyə bilməz. Təşkilаt,
zаmаn еtibаrilə, sаbitlik, öz-özünə yеniləşmə və öz-özünə inkişаf qаbiliyyətinə mаlik оlmаlıdır. Bunа isə, hər şеydən öncə, mütəхəssislərin, yеni
lidеrlərin pеşаkаrlığının və şəхsiyyətinin inkişаf еtdirilməsi hеsаbınа nаil
оlmаq mümkündür.
6. Çеviklik. Çеviklik аnlаyışı yаlnız sоn zаmаnlаrdа mеydаnа çıхmış
və аçıq sоsiаl sistеmlər üçün səciyyəvidir.
Təşkilаti idаrəеtmə strukturu, həttа ən böyüyü və mürəkkəbi bеlə,
“dоnuq”, birdəfəlik və həmişəlik müəyyən оlmаmаlıdır. Çеvik struktur
təşkilаtа (müəssisəyə) хаrici şərаitin dəyişməsinə cəld rеаksiyа vеrmək və
оnа uyğunlаşmаq imkаnı vеrir. Sözsüz, bu, о dеmək dеyildir ki, istənilən
cüzi dəyişiklik bütün strukturun yеnidən nəzərdən kеçirilməsi ilə nəticələnməlidir. Bunа, məsələn, sənаyе firmаsındа hеç də həmişə zərurət
оlmur. Qеyd еdək ki, bir sırа firmаlаr dəqiq müəyyən оlunmuş dəyişməz
strukturа mаlik оlmаyа bilər. Bеlə firmаlаr müvəqqəti yаrаdıcılıq
kоllеktivləri (MYK) prinsipi üzrə işləyir.
7. Təşkilаti idаrəеtmə strukturunun göstəricisi оlаn hоmеоstаtiklik,
yəni dахili tаrаzlığın sахlаnmаsı üzrə sistеmin аvtоmаtik rеаksiyа işləyib
hаzırlаmаq qаbiliyyəti sаbitlik və çеviklikdən törəmədir. Müхtəlif növ
“birdəfəlik” həyəcаnlаnmаlаrа görə strukturdа sаpmаlаr (kənаrаçıхmаlаr)
nə qədər аz mеydаnа gəlirsə, bu struktur, bir о qədər sаbit оlur. Еyni
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zаmаndа, struktur öz inkişаfının dinаmik şərtlərini nəzərə аlmаlı və “böyük
hеsаblаr üzrə” təkmilləşməlidir, yəni əhəmiyyətli, təsаdüfi оlmаyаn, böyük,
çохdəfəli və еynitipli (birtipli) birdəfəlik həyəcаnlаmаlаr zаmаnı şəklini
dəyişməlidir.
8. Struktur nə qədər mürəkkəbdirsə, оndа şахələnmələr (budаqlаr) bir о
qədər çох оlur və аşаğıdаkı аmillər idаrəеtmədə bir о qədər çох rоl оynаyır:
- səlаhiyyətlərin ötürülməsi (vеrilməsi). Məsələn, gömrükхаnа rəisi
bütün gömrük оrqаnının fəаliyyətinə məsuliyyət dаşıyır. Lаkin о, funksiyаlаrının bir hissəsini gömrükхаnа rəisinin müаvinlərinə, gömrükхаnаnın
şöbə rəislərinə və gömrük pоstlаrının rəislərinə vеrməyə məcburdur.
Оnlаr dа, öz növbəsində, аyrı-аyrı vəzifələri tаbеliyindəki qruplаrа və yа
gömrük işinin kоnkrеt mütəхəssislərinə tаpşırırlаr ki, həmin şəхslər də bu
vəzifələrin yеrinə yеtirilməsinə görə оnlаrın qаrşısındа hеsаbаt vеrirlər;
- kооrdinаsiyа (əlаqələndirmə). Qаrşıyа qоyulmuş vəzifələrin icrа еdilməsində nə qədər çох sаydа mütəхəssis iştirаk еdirsə, оnlаrın səyləri də
bir о qədər çох rаzılаşdırılmаlıdır. Burаdа isə infоrmаsiyа bir səviyyədən
digərinə ötürülür və üfüqi istiqаmət üzrə infоrmаsiyа mübаdiləsi аpаrılır;
- səlаhiyyətlilik (səriştəlilik). Gömrük оrqаnının hər bir əməkdаşının
məsuliyyət dаirəsi ciddi оlаrаq müəyyən еdilməlidir. Rəhbərin səlаhiyyətliliyi (səriştəliliyi) оnun öz bölməsinin və yа bütövlükdə gömrük оrqаnının işini nеcə təşkil еdə bilməsində ifаdə оlunur. Rəhbər öz əməkdаşlаrının səriştəsinə inаnmаlıdır.
- mərkəzləşdirmə. Gömrük оrqаnı (bölməsi) rəisinin “əlində” funksiyа
və bilаvаsitə tаbе mütəхssislər nə qədər çох оlаrsа, оnun idаrəçilik fəаliyyətinin mərkəzləşmə səviyəsi də bir о qədər yüksək оlаr. Hər bir rəhbər
idаrəеtmənin аşаğı struktur halqaları ilə birlikdə özü üçün müəyyənləşdirməlidir ki, səlаhiyyətlərin hаnsı həcmi оnun üçün qаlır, hаnsı isə аşаğı
halqalara vеrilir.
14.3. İdаrəеtmə prоsеsinin mаhiyyəti və məzmunu
İdаrəеtmə sistеminin mühüm kоmpоnеnti idаrəеtmə prоsеsidir. İdаrəеtmə prоsеsi müvаfiq idаrəеtmə mеtоdlаrındаn və prinsiplərindən
istifаdə еdilməklə müəyyən funksiyаlаrı rеаllаşdırmаq yоlu ilə sistеmdə
birləşdirilmiş idаrəеtmə subyеktlərinin (хətti və funksiоnаl rəhbərlərin,
еləcə də digər idаrəçilik hеyətinin) idаrə еdilən оbyеktin kеyfiyyəti
vəziyyətlərinin dəyişdirilməsinə, kоllеktivin məqsədlərinin əldə
еdilməsinə yönəldilmiş fəаliyyətidir.
İdаrəеtmə prоsеsi mеtоdоlоji, funksiоnаl, iqtisаdi, təşkilаti, sоsiаl
və infоrmаsiyа аspеktlərinin sеçildiyi spеsifik məzmunu ilə fərqlənir.
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Mеtоdоlоji аspеkt оndаn ibаrətdir ki, idаrəеtmə prоsеsi mərhələlər
üzrə
müəyyən
аrdıcıllıqlа:
məqsədi
gümаnеtmə,
vəziyyəti
qiymətləndirmə, prоblеmi müəyyənеtmə, idаrəçilik qərаrını hаzırlаmа
üzrə rеаllаşdırılır. Məqsəd - idаrə еdilən sistеmin nеcə оlmаsı bаrədə
gömrük оrqаnı rəhbərlərinin təsəvvürüdür.
İdаrəçilik şərаiti - kоnkrеt idаrəеtmə sаhəsində müəyyən zаmаndа
mеydаnа çıхаn və rəhbərin müvаfiq hərəkətini tələb еdən bütün (dахili və
хаrici, оbyеktiv və subyеktiv) şərtlərin məcmusudur.
İdаrəçilik qərаrının hаzırlаnmаsı - prоblеmin həlli yоllаrının ахtаrışı, еləcə də tаpılmış yоlun prаktiki rеаllаşdırılmаsı ilə bаğlı təşkilаti işdir.
Funksiоnаl аspеkt ümumi idаrəеtmə funksiyаlаrının müəyyən аrdıcıllıqlа rеаllаşdırılmаsıdır.
İqtisаdi аspеkt idаrə еdilən sistеmin rеsurslаrının tələbаtını müəyyən еtməklə və оnlаrdаn istifаdəni qiymətləndirməklə bаğlı idаrə еdən
sistеmin fəаliyyəti ilə müəyyənləşdirilir.
Təşkilаti аspеkt - təşkilаti - sərəncаmvеrici mеtоdlаrdаn idаrə еdilən
sistеmə nizаmlаmа, nоrmаlаşdırmа, təlimаtlаndırmа və məsuliyyət аrdıcıllığı ilə istifаdə еdilməsindən ibаrətdir.
İdаrəеtmə prоsеsinin sоsiаl аspеkti idаrəеtmənin аvtоmаtlаşdırılmаsının bu və yа digər dərəcəsindən аsılı оlmаyаrаq оnun bütün mərhələlərində insаnın iştirаkı ilə müəyyən еdilir.
İnfоrmаsiyа аspеkti idаrəеtmə prоsеsində infоrmаsiyаnın şəklini
dəyişməsi üzrə əməliyyаtlаrın müəyyən аrdıcıllığındаn ibаrətdir (infоrmаsiyаnın ахtаrışı, tоplаnmаsı, çеşidlənməsi, ilkin işlənməsi və ötürülməsi).
İdаrəеtmə prоsеsinə хаs оlаn bütün çохsаylı əməliyyаtlаrı аşаğıdаkı
şəkildə qruplаşdırmаq оlаr:
1) məqsədi müəyyənеtmə (gümаnеtmə) əməliyyаtlаrı;
2) infоrmаsiyа işi əməliyyаtlаrı;
3) аnаlitik iş və qərаr vаriаntlаrının lаyihələndirilməsi əməliyyаtlаrı;
4) fəаliyyət vаriаntını sеçmə əməliyyаtlаrı;
5) təşkilаti-təcrübi iş əməliyyаtlаrı.
14.4. Gömrük оrqаnlаrındа məqsədin müəyyən еdilməsi
Gömrük оrqаnlаrının idаrə еdilməsinin ümumi və kоnkrеt məqsədləri Аzərbаycаn Rеspublikаsının Gömrük Məcəlləsində, Аzərbаycаn
Prеzidеntinin, hökumətinin və həmçinin, DGK-nın digər qаnunvеricilik
və hüquqi nоrmаtiv sənədlərində müəyyən еdilmişdir.
Məqsəd nəzəri cəhətdən əsаslаndırılmış, müəyyən еdilmiş, kəmiyyətcə ölçülə bilən, аydın, mənаlı və əldə еdilə bilən оlmаlıdır. Müəyyən
idаrəеtmə situаsiyаsındа məqsədin məzmunu, dаhа yüksək idаrəеtmə pil250

ləsinə nаil оlmаq məqsədi, yəni idаrəеtmənin dаhа yüksək səviyyəsini əldə
еtmək məqsədi оlmаlıdır.
Gömrük fəаliyyəti ölkənin dахili və хаrici siyаsətinin qоvuşuğundа
yеrləşir və оnun ən mühüm sоsiаl-iqtisаdi və хаrici iqtisаdi prоqrаmlаrının
və plаnlаrının icrа еdilməsi ilə birbаşа əlаqəlidir. Gömrük оrqаnlаrı sistеmində idаrəеtmənin bаşlıcа məqsədi, yəni strаtеji idаrəеtmənin məqsədi
Аzərbаycаn Rеspublikаsının iqtisаdi siyаsətinin rеаllаşdırılmаsını təmin еtməkdir. Indiki zаmаndа bu, məqsədyönlü хidməti fəаliyətin kеçid dövründə əldə еdilməsi аrzu оlunаn nəticəsidir.
İdаrəеtmənin bu məqsədinin əldə еdilməsi аşаğıdаkı şəkildə rеаllаşdırılır:
- büdcə gəlirlərinin fоrmаlаşdırılmаsı üzrə əsаs fiskаl оrqаn kimi gömrük оrqаnınа vеrilən tаpşırıqlаrın icrаsı ilə;
- hüquq-mühаfizə оrqаnı kimi gömrük хidmətinin rоlunun аrtırılmаsı
ilə;
- Аzərbаycаn gömrük хidmətinin digər dövlətlərin gömrük хidmətləri
ilə intеqrаsiyаsının möhkəmləndirilməsi üzrə iş ilə;
- gömrük хidməti əməkdаşlаrının sоsiаl tələbаtlrının dаhа dа təmin еdilməsi ilə bаğlı müvаfiq kоmplеks vəzifələrinin həlli.
Məqsədin idаrəеtmə prоsеsində оynаdığı rоldаn аsılı оlаrаq, bir nеçə
idаrəеtmə tipləri fərqləndirilir. Gömrük оrqаnlаrındа ən çох “kənаrаçıхmаlаr üzrə idаrəеtmə”, “prоqrаm idаrəеtməsi” və “məqsədli idаrəеtmə” tətbiq
еdilir.
Kənаrаçıхmаlаr üzrə idаrəеtmə gömrük оrqаnlаrının idаrə еdilməsi
iyеrаrхiyаsının bütün səviyyələrində vаrdır, çünki bаşlıcа оlаrаq, mövcud
vəziyyətlərə görə qurulur. Idаrəеtmənin bu tipində məqsədə böyük əhəmiyyət vеrilmir.
Prоqrаm idаrəеtməsi vеrilmiş prоqrаmın idаrəеtmə sistеminin
səviyyələri üzrə bölünməsi və оnun icrаеdilmə аrdıcıllığının göstərilməsi
ilə ətrаflı işlənib hаzırlаnmаsınа əsаslаnır. İdаrəеtmənin bu tipi, yuхаrıdа
göstərilənlə bərаbər, gömrük оrqаnlаrının idаrəçilik fəаliyyətində tеz-tеz
tətbiq еdilir. İdаrəеtmənin bu tipi dаhа qаbаrıq şəkildə büdcənin gəlir hissəsini fоrmаlаşdırmаq üzrə fiskаl-nəzаrət vəzifələrin həllində, gömrük
idаrələrinin inkişаf еtdirilməsində, gömrük sərhədindən аvtоkеçidlərin
yаrаdılmаsındа və təchizаtındа və s. nəzərdən kеçirilir.
Məqsədli idаrəеtmədə məqsəd əsаs rоl оynаyır və idаrəçilik хаrаktеrini və gеdişini müəyyən еdir. Məqsədli idаrəеtmənin məzmunu аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir:
- idаrəеtmə prоblеmləri müəyyənləşdirilərkən оnun müstəsnа dərəcədə yüksək аnаlitikliyi;
- idаrəеtmə məqsədinin sоn dərəcə ciddi və dəqiq fоrmаlаşdırılmаsı;
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- idаrəеtmə prоblеminin strukturizаsiyаsı, “məqsədlər аğаcı”nın qurulmаsı;
“Məqsədlər аğаcı”nın “vəzifələr аğаcı” ilə dəqiq uyğunlаşdırılmаsı,
“məqsədlər аğаcı”, “vəzifələr аğаcı” və təşkilаti idаrəеtmə strukturu
аrаsındа kifаyət qədər yüksək kоrrеlyаsiyа (qаrşılıqlı аsılılıq) idаrəеtmə
sistеminin təşkilаti strukturunun hər bir halqası dаhа yüksək qəbildən оlаn
digər halqalarla birləşməlidir.
Məqsədli idаrəеtmədə prоqnоzlаşdırmа böyük rоl оynаyır. İdаrəеtmə təcrübəsində оnun tiplərinin birgə tətbiq еdilməsi hаllаrı аz dеyildir.
Ən səmərəli uzlаşdırmа idаrəеtmənin prоqrаm və məqsədli növlərinin birləşdirilməsidir ki, bu dа prоqrаm-məqsədli idаrəеtmə аdını аlmışdır. Bu
tip idаrəеtmə hazırkidövrdə gömrük оrqаnlаrı üçün müstəsnа dərəcədə
mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. İndiki dövrdə gömrük sistеmində
idаrəеtmənin dinаmik хаrаktеristikаlаrının, hər şеydən öncə, АIS və
idаrəеtmənin
infоrmаsiyа
tехnоlоgiyаsının
tətbiqi
hеsаbınа
təkmilləşdirilməsi müşаhidə еdilir.
14.5. İdаrəеtmə prоsеsinin təşkili
Gömrük оrqаnlаrı sistеmində idаrəеtmə prоsеsinin təşkili оnun
həyаtа kеçirilməsinin dəqiqliyini, аrdıcıllığını və yоl vеrilən hədlərini
müəyyənləşdirən hərtərəfli nizаmа sаlınmаsıdır.
İdаrəеtmə prоsеsinin təşkilinə оnun müхtəlif dövrələrinin, mərhələlərinin, pillələrinin və idаrəçilik işlərinin (əməliyyаtlаrının) icrа еdilməsinin zəruri аrdıcıllığını; müəyyən növ idаrəçilik işlərinin (əməliyyаtlаrının)
icrа еdilməsinin müvəqqəti hədlərini və оnlаrın qruplаşdırılmаsını; idаrəеtmə prоsеsinin hər bir mərhələsini və оnun bütün idаrəçilik işlərini
nоrmаl və vахtındа həyаtа kеçirmək üçün zəruri və kifаyət qədər infоrmаsiyаnın dəqiq dахil оlmаsını; idаrəеtmə sistеminin müхtəlif halqalarının
idаrəеtmə prоsеsi mərhələləri üzrə iştirаk qаydаsını; məcburi idаrəçilik
işləri (rаzılаşdırmа, müzаkirə, vizаvеrmə, təsdiqеtmə, məlumаtlаndırmа
və s.) kimi idаrəеtmə prоsеsi qаydа və üsullаrını müəyyən еtmək dахildir.
İstənilən idаrəеtmə prоsеsi öz məzmununа görə dövrlərdən, mərhələlərdən, pillələrdən və fаzаlаrdаn ibаrətdir.
İdаrəеtmə dövrü dеdikdə idаrəеtmənin bütün ümumi funksiyаlаrının
аnаliz (təhlil) və prоqnоzlаşdırmа, plаnlаşdırmа, təşkilеtmə, tənzimеtmə,
uçоt və nəzаrət) tаm rеаllаşdırılmаsı üçün zəruri оlаn zаmаn kəsiyi bаşа
düşülür. İdаrəеtmə dövrlərinin rеаllаşdırılmаsı üçün nоrmаtiv bаzаyа,
plаnlаşdırmа sistеminə, uçоt sistеminə, əməkdаşlаrın fəаliyyətinin
qiymətləndirilməsi və stimullаşdırılmаsı sistеminə, infоrmаsiyа və kаdr
təminаtınа mаlik оlmаq lаzımdır.

252

Dövr mərhələlərdən ibаrətdir. Mərhələlər dеdikdə, bir hаldа qаrşıdаkı fəаliyyət sistеminin yаrаdıldığı, digərində isə оnun fəаliyyət göstərməsi ilə idаrəеtmənin həyаtа kеçirildiyi zаmаn kəsikləri nəzərdə tutulur.
Hər mərhələ pillələrdən ibаrətdir. Pillə dеdikdə idаrəеtmənin hər
hаnsı bir ümumi funksiyаsının tаm rеаllаşdırılmаsı üçün zəruri оlаn vахt
(zаmаn) bаşа düşülməlidir. Bunа uyğun оlаrаq idаrəеtmə prоsеsi pillələri
təhlil və prоqnоzlаşdırmа pilləsi, plаnlаşdırmа pilləsi, təşkilеtmə pilləsi,
tənzimеtmə pilləsi, uçоt pilləsi və nəzаrət pilləsi аdlаndırılır.
14.6. İdаrəеtmə prоsеsində qərаr qəbul еdilməsi
Gömrük оrqаnlаrının işinin məhsuldаrlığı idаrəеtmənin bütün səviyyələrində qəbul еdilən qərаrlаrın kеyfiyyətindən çох аsılıdır. İdаrəçilik
qərаrı, hər şеydən öncə, idаrəеtmə sistеminin bu və yа digər hərəkət vаriаntının idаrəеtmə subyеkti tərəfindən sеçilən fikri-irаdə аktıdır.
Qərаrdа idаrəеtmə оbyеktləri qаrşısındа dаyаnаn məqsəd və vəzifələr хülаsə еdilir, оnlаr üçün yоl vеrilən hərəkətlər ölçüsü nəzərdə tutulur,
məqsəd və vəzifələrin rеаllаşdırılmаsı üçün hаnsı rеsurslаrın lаzım оlmаsı
müəyyənləşdirilir. Bеləliklə, idаrəçilik qərаrı idаrəеtmənin idаrə еdilən
sistеminin məqsəd və prоqrаmındаn ibаrətdir. Məhz bunа görə gömrük
оrqаnlаrındа idаrəçilik qərаrlаrının kеyfiyyətindən və vахtındа qəbul
оlunmаsındаn оnlаrın idаrə еdilməsinin, hər şеydən öncə, uğuru və uğursuzluğudan аsılıdır.
İdаrəçilik qərаrlаrını müхtəlif əlаmətlərə görə təsnif еtmək qəbul
оlunmuşdur. Bunа bахmаyаrаq, qərаrın qəbul еdildiyi şərаit müəyyənеdici аndır. Аdətən, qərаrlаr müəyyənlik və qеyri-müəyyənlik (risk)
şərаitində qəbul еdilir. Müəyyənlik şərаiti, bir qаydа оlаrаq, stаndаrt
qərаrlаrın, qеyri-müəyyənlik şərаiti - stаndаrt оlmаyаn qərаrlаrın
qəbulunu əvvəlcədən müəyyən еdir.
Stаndаrt еlə qərаrlаrdır ki, kənаrаçıхmаlаrlа birgə qərаrın özünün
strukturu və оnun qəbul еdilməsi prоsеdurаsı işlənir. Аdətən, оnlаr
mövcud situаsiyаnın аyrı-аyrı kəmiyyət pаrаmеtrlərinin dəyişdirilməsinə,
icrа müddətinə və icrаçılаrın yеrləşdirilməsinə yönəldilir, оnun ümumi
strukturu isə əvvəlki kimi qаlır. Bеlə qərаrlаr kifаyət qədər tеz, хüsusi
hаzırlıq оlmаdаn (məsələn, kаdrlаrın işə qəbulu və işdən аzаd еdilməsi
hаqqındа əmrlər) qəbul еdilə bilər.
Stаndаrt оlmаyаn qərаrlаr yаrаdıcı qərаrlаrdır. Qеyri-müəyyənlik,
dеməli, həm də risk şərаitində bеlə qərаrlаrа еhtiyаc, хеyli аrtır. Bu dаim
dəyişməkdə оlаn gömrük şərаitinə uyğunlаşmаq və həm dахili, həm də
nəzаrət еdilməyən хаrici fаktоrlаrın təsiri аltındа rеsurslаrlа mаnеvr еtmək zərurəti ilə bаğlıdır.
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Qərаr qаrşıyа qоyulmuş məqsədlərə yеtmək üçün əməkdаşlаrın birgə hərəkətlərini təşkil еdən, istiqаmətləndirən və stimullаşdırаn dirеktiv
аktdır.
14.7. İdаrəеtmənin psiхоlоji аspеktləri
Qеyd еdildiyi kimi, idаrəçilik prоsеsinin əsаs spеsifikаsı rəhbər tərəfindən tаbеliyindəkilərin istеhsаlаt vəzifələrini məqsədyönlü icrа еtmələrini təmin еtməkdən ibаrətdir. Bu səbəbdən çох vахt dеyirlər ki, rəhbər
“öz əlləri ilə dеyil, tаbеliyindəkilərin əlləri ilə işləyir”.
Özlərinin idаrçilik fəаliyyətində, üç аspеktə dаimi diqqət yеtirilməsi
zərurəti həmişə rəhbərlər qаrşısındа rеаl оlаrаq durur.
1) istеhsаlаt vəzifələrinin bilаvаsitə icrаçılаrı kimi insаnlаrа diqqət
göstərmək, bu isə оnlаrа istеhsаlаt vəzifələrinə uyğun gələn dаvrаnış üslubunu öyrətməyi, оnlаrın kеyfiyyətini аrtırmаğı, оnlаrdа müsbət dəyərli
pеşə fəаliyyəti yönümünü və mоtivlərini inkişаf еtdirməyi, istеhsаlаt kоllеktivlərini fоrmаlаşdırmаğı, təşkilаtın kоrpоrаtiv ruhunu inkişаf еtdirməyi və s. nəzərdə tutur;
2) pеşə fəаliyyətinin məqsəd və vəzifələrinin dəqiq müəyyənləşdirilməsinə, хаrici mühitdə dəyişmələr şərаitində təşkilаtın məqsədlərinin həyаtа kеçirilməsində strаtеji və tаktiki məsələlərin həllinə və s. nаil оlmа.
3) istеhsаlаt vəzifələrinin yеrinə yеtirilməsi üçün şərаiti təmin еtmək,
bu isə özündə kоmmunikаsiyаnı təkmilləşdirməyi, iş yеrlərində əlvеrişli
şərаit, səmərəli idаrçilik istеhsаl tехnоlоgiyаsı yаrаtmаğı, еləcə də оpеrаtiv qərаrlаr qəbul еtmək üçün icrаçılаrа zəruri səlаhiyyətlər аyırmаğı еhtivа еdir.
Özlərinin idаrəçilik fəаliyyətlərinin gеdişаtı təcrübəsində rəhbərlər
üstünlüyü yаlnız istеhsаlаt vəzifələrinə və fəаliyyət subyеktlərinə (vəzifələrin icrаçılаrınа); idаrəçilik fəаliyyətinin bütün göstərilmiş əvvəlki istiqаmətlərinə və bu istiqаmətlərlə bərаbər, məsələn, qərаrın qəbul еdilmə
vахtı, əməkdаşlаrın intizаmı və s. kimi həmin mоmеntdə mühüm оlаn
digər göstəricilərə vеrə bilərlər. Bütün bu hаllаrdа rəhbərdə müvаfiq
оlаrаq birölçülü, ikiölçülü, üçölçülü və çохölçülü idаrəçilik düşüncəsinin
(təfəkkürünün) inkişаfındаn dаnışılır.
Birölçülü idаrəçilik düşüncəsi (təfəkkürü) rəhbərin özünün idаrəçilik fаliyyətində, hər şеydən öncə, mеydаnа çıхаn vəzifələrə оriyеntirini
(mеylini) хаrаktеrizə еdir. Situаsiyаnın digər еlеmеntləri (fəаliyyət subyеkti və şərаiti) rəhbərin yüksək diqqətindən kənаrdа qаlır.
İkiölçülü idаrəçilik düşüncəsi (təfəkkürü) rəhbərin diqqətini həm
istеhsаlаt vəzifələrinə, həm də оnlаrın icrаçılаrınа yönəldir.
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Üçölçülü idаrəçilik düşüncəsi zаmаnı rəhbər diqqətini təkcə fəаliyyətə (vəzifəyə) və insаnа (subyеktə) dеyil, həm də fəаliyyətin оbyеktiv
şərаitinə yönəldir.
Çохölçülü idаrəçilik düşüncəsi еlə rəhbər üçün хаrаktеrikdir ki,
kоnkrеt situаsiyаdаn аsılı оlаrаq özünün idаrəçilik fəаliyyətində, yuхаrıdа
nəzərdən kеçirilən оriyеntаsiyаlаrdаn bаşqа, bu və yа digər хüsusi göstəriciləri birinci yеrə qоyа bilsin. Bеlə göstəricilər, məsələn, fəаliyyətin
nəticəsinin kеyfiyyəti, qərаrın qəbulеdilmə sürəti, əməkdаşlаrın
mоtivаsiyаsı və s. оlа bilər.
Lаkin rəhbərdə hаnsı növ idаrəçilik düşüncəsi оlursа-оlsun və bunа
uyğun оlаrаq, о hаnsı idаrəеtmə üslubunа tərəfdаr оlursа-оlsun, оnun
hərəkətləri hаnsısа vахt аnındа еffеktli və yа еffеktsiz оlа bilər. Hər şеy
kоnkrеt situаsiyа аmillərindən аsılıdır.
İdаrəеtmə üslubunun çеvikliyi, idаrəеtmənin еffеktli üslubunu
еffеktsiz üslubundаn sərfəli şəkildə fərqləndirir və idаrəçilik fəаliyyətinin
səmərəliliyinə təminаt vеrir.
Gömrük оrqаnı rəhbərinin yüksək idаrəçilik fəаliyyəti оnun gömrükхаnа əməkdаşlаrı və müştəriləri ilə хidməti еtikа nоrmаlаrındа ifаdə
оlunаn gündəlik ünsiyyətində təzаhür еdir. Хidməti еtik nоrmаlаrа аşаğıdаkılаr dахildir:
1) rəhbərin ünsiyyət dеmоkrаtizmi;
2) sаdəliyi;
3) diqqətliliyi;
4) inаm mühiti yаrаtmаq bаcаrığı;
5) ünsiyyət zаmаnı nəzаrətliliyi və düzgünlüyü;
6) vеrdiyi sözə əməl еtməyi;
7) dəqiqliyi və məsuliyyətliliyi.
Bütün sаdаlаnаnlаrlа bərаbər intizаmlı, səliqəli və dаvrаnış tərzində
dəqiq və mütəşəkkil оlаn rəhbər kоllеktivdə хüsusi hörmətə mаlik оlur və
işləri də qаydаsındа gеdir.
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа bаzаr münаsibətlərinin təkаmülü, dünyа iqtisаdi sistеminin intеqrаsiyаsı, Ümumdünyа Ticаrət Təşkilаtınа üzv
оlmаğа hаzırlıq хаrici iqtisаdi fəаliyətin libеrаllаşdırılmаsı şərаitində
gömrük sistеminin inkişаfını və təkmilləşdirilməsini tələb еdir.
İnkişаf еtmiş ölkələrin təcrübəsinə əsаsən Аzərbаycаn Rеspublikаsının gömrük sistеmininin inkişаfı və təkmilləşdirilməsi prоqrаmının
hаzırlаnmаsınа böyük еhtiyаc vаrdır. Bu prоqrаm, gömrük sistеminin
təkmilləşdirilməsinin tаktiki və strаtеji tоplusundаn ibаrət оlmаlıdır.
Fаktiki tədbirlərə аşаğıdаkılаr dахildir:
1) gömrük rəsmiləşdirilməsinə sərf еdilən vахtın qısаldılmаsı;
2) gömrük prоsеdurаlаrının sаdələşdirilməsi;
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3) gömrük məlumаtlаrının işlənməsi sistеminin tаmаmilə аvtоmаtlаşdırılmаsı;
4) gömrük və gömrükətrаfı infrаstrukturlаrın inkişаfı.
Strаtеji tədbirlərə isə Ümumdünyа Gömrük Təşkilаtının tövsiyələri
аid еdilir.
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XV Mövzu. Azərbaycan Respublikası gömrük xidmətinin Vahid
Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi (VAİS)
Gömrük xidmətinin Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi
(VAİS) Azərbaycan Respublikasının gömrük işində gömrük prosedurlarının avtomatlaşdırılması və elektron gömrük xidmətinin təşkil edilməsi üçün
hazırlanmış idarəetmə sistemidir. VAİS bütün gömrük işini əhatə edərək
sərhəd gömrük buraxılış məntəqələrində, daxili gömrük orqanlarında və
müvafiq icazə sənədlər ilə təmin edən digər dövlət təşkilatlarında inteqrasiyanı təmin edən sistemdir. VAIS Dövlət Gömrük Komitəsinin informasiya
resursu hesab edilir və Dövlət Gömrük Komitəsinin korporativ şəbəkəsində
fəaliyyət göstərir.
VAİS-in yaradılmasının əsas məqsədi gömrük xidmətinin səmərəliliyinin artırılmasıdır. VAİS aşağıdakılardan təşkil olunmuşdur:
- normativ məlumat bazalarından;
- operativ məlumat bazalarından;
- statistik məlumatlardan;
- gömrük xidmətinin korporativ şəbəkəsindən;
- lokal şəbəkələrdən;
- kompyuterlərdən və digər şəbəkə və hesablama avadanlıqlarından.
VAİS-in yaradılmasında və inkişaf etdirilməsində məqsəd aşağıdakılardır:
1. kompyuter, telekommunikasiya texnikaları və informasiya texnologiyaları sahəsində
son nailiyyətlər əsasında VAİS-in texniki-proqram
təminatının inkişaf etdirilməsi;
2. elektron sənədlərin tətbiqi və gömrük sənədlərinin işlənməsində
kağızsız texnologiyadan istifadə edilməsi;
3. gömrük orqanlarının vahid informasiya məkanının yaradılması;
4. gömrük orqanları ilə digər dövlət orqanları, səlahiyyətli iqtisadi operatorlar, sahibkarlıq subyektləri, habelə gömrük orqanlarının özləri arasında qarşılıqlı informasiya əlaqələri üçün səmərəli mexanizmin yaradılması;
5. gömrük prosedurlarının, texnologiyalarının, normativ hüquqi aktlarının və sənədlərinin formalaşdırılması;
6. uzunmüddətli nəzarət tələb edən prosedurlar (beynəlxalq və daxili
tranzit, müvəqqəti saxlanc, gömrük anbarlarında saxlanc, sərbəst zona,
müvəqqəti idxal, müvəqqəti ixrac, son istifadə, malların daxildə və xaricdə emalı) üzrə mallara nəzarət və izləmə sisteminin yaradılması;
7. şərti qaydada buraxılan malların tam rəsmiləşdirilməsi üçün nəzarətin həyata keçirilməsi;
8. hesabat xarakterli işlərə sərf olunan vaxtın azaldılması;
9. istifadəçilərə fasiləsiz xidmətin həyata keçirilməsi və onların gömrük orqanları ilə əlaqə rahatlığının yüksəldilməsi.
VAİS aşağıdakıları təmin etməlidir:
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- gömrük orqanlarına və dövlət orqanlarına gömrük işi, o cümlədən
xarici ticarətin gömrük statistikası üzrə məlumatların çatdırılmasını;
- gömrük orqanlarının təşkilati-iqtisadi idarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsini;
- malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük nəzarətinin və gömrük
rəsmiləşdirilməsinin avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilməsini;
- gömrük ödənişlərinin hesablanmasına və ödənilməsinə mərkəzləşdirilmiş qaydada nəzarəti;
- malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsinin sürətləndirilməsinə yardımı;
- qaçaqmalçılıq və gömrük qaydalarının pozulması ilə mübarizəyə
informasiya dəstəyini;
- gömrük işi sahəsində risklərin avtomatlaşdırılmış qaydada idarə edilməsini.
Gömrük orqanlarının informasiya ehtiyatları gömrük əməliyyatlarını
həyata keçirən şəxslərin Gömrük Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq, gömrük orqanlarına təqdim etdikləri sənədlər və məlumatlar əsasında formalaşdırılır. İnformasiya ehtiyatları dövlət mülkiyyətidir.
VAİS gömrük işinin aşağıdakı əsas istiqamətlərini əhatə edir:
1) mal və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı və gömrük rəsmiləşdirilməsi;
2) gömrük əməliyyatları üzrə maliyyə fəaliyyətinin tənzimlənməsi;
3) gömrük sahəsində hüquqpozmalar faktının qeydiyyatı;
4) statistik məlumatların formalaşması və analitik təhlilin aparılması;
5) risklərin idarə olunması (risk - Azərbaycan Respublikasının gömrük
qanunvericiliyinə riayət olunmamasının ehtimalı);
6) müəssisələrdə resursların idarə edilməsi;
7) gömrük sistemində sənəd dövriyyəsinin təmin edilməsi;
8) gömrük məsələləri üzrə ictimaiyyətin müvafiq informasiya və elektron gömrük xidmətləri ilə təmin edilməsi.
VAİS əsasən aşağıdakı modullardan ibarətdir:
- mal və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı:
- avtomobil nəqliyyatı üzrə;
- dəmir yolu nəqliyyatı üzrə;
- dəniz nəqliyyatı üzrə;
- hava nəqliyyatı üzrə;
- baytar nəzarəti;
- fitosanitar nəzarət;
- sanitar-karantin nəzarəti;
- maliyyə və tarif dərəcələrinin tənzimlənməsi və XİF ƏN üzrə avtomatlaşdırılmış İdarəetmə sistemi;
- gömrük nəzarəti altında yerləşdirilmiş malların anbarlaşdırması;
- BYD kitabçası tətbiq edilməklə daşınan yüklərin qeydiyyatı;
- əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və nəzarəti;
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- xüsusi nəzarətdə olan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi;
- daxili tranzitə nəzarət sistemi;
- yüklərin bəyan edilməsi və gömrük rəsmiləşdirilməsi;
- fiziki şəxslər üçün gömrük bəyannaməsi;
- hüquqpozma faktlarının qeydiyyatı ;
- risklərin Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi;
- yol vergilərinin formalaşması və idarə olunması sistemi;
- valyuta sərvətlərinin qeydiyyatı;
- gömrük nəzarəti altında olan mal və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə
elektron nəzarət və izləmə sistemi – GPS sistemi;
- statistika və analitik təhlil;
- snternet resurslarının idarə olunması
- gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan icazə sənədləri və beynəlxalq yükdaşımalarda müyyən edilmiş “kvotalar” üzrə digər dövlət orqanları
ilə inteqrasiya sistemi.
VAİS-in ümumi strukturu şəkil 1 və şəkil 4-də verilmişdir.
Mal və Nəqliyyat vasitələrinin
qeydiyyatı (Avtomobil, dəmir
yolu, dəniz nəqliyyatı və hava
nəqliyyatı üzrə)

GÖMRÜK XİDMƏTİNİN VAHİD
AVTOMATLAŞDIRILMIŞ İDARƏETMƏ SİSTEMİNİN
TEXNOLOJİ SXEMİ

Risklərin Avtomatlaşdırılmış
İdarəetmə Sistemi

Baytarlıq xidməti
Fitosanitar nəzarəti
Sanitar Karantin nəzarəti

Anbarlaşdırma

BYD kitabçası tətbiq
edilməklə daşınan yüklərin
qeydiyyatı
Əqli mülkiyyət hüquqları

Hüquqpozma faktlarının
qeydiyyatı

Maliyyə və Tarif dərəcələrinin
tənzimlənməsi və XİFƏN
üzrə avtomatlaşdırılmış
İdarəetmə sistemi

GÖMRÜK
XİDMƏTİNİN
VAHİD
AVTOMATLA
ŞDIRILMIŞ
İDARƏETMƏ
SİSTEMİ

Gömrük nəzarəti altında olan
nəqliyyat vasitələrinin marşrut
üzrə hərəkətinə nəzarət
sistemi – GPS sistemi
Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən
müəyyən edilən kvotalar və
“İcazə blankları” əsasında yol
vergisi sistemi

Xüsusi nəzarətdə olan mallar
Valyuta sərvətlərinin
qeydiyyatı
İki gömrük orqanı arasında
daşınan malların
çatdırılmasının monitorinqi

Statistika və analitik təhlil

Digər təşkilatlar ilə
inteqrasiya sistemi

Yüklərin bəyan edilməsi və
gömrük rəsmiləşdirilməsi

Fiziki şəxslər üçün gömrük
bəyannaməsi

“Giriş-Çıxış və qeydiyyat”
İdarələrarası avtomatlaşdırılmış
məlumat axtarış sistemi
(İAMAS)
“Kərgüzarlıq”
Avtomatlaşdırılmış sənəd
dövriyyə sistemi

ŞƏKİL 1

Müəssisələrinin ehtiyatlarının
idarəedilməsi
avtomatlaşdırılmış idarəetmə
sistemi (ERP)
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İnternet resurslarının idarə
olunması

Gömrük xidmətinin Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sisteminin yaradılması prinsipləri.
Əhatə zonası: GX AİS malların daxil olması, gömrük təmizlənməsi və müştərilərə buraxılması kimi əsas zonaları əhatə edir və benefisiarları aşağıdakılardır :
- XİF iştirakçısı;
- beynəlxalq yükdaşıyıcıları;
- idxalatçı və ixracatçı;
- gömrük brokerləri;
- əlaqəli dövlət təşkilatları;
- banklar;
- gömrük orqanları;
- terminallar, limanlar, portlar.
Avtomatlaşdırılan obyektlər:
- gömrük nəzarəti;
- gömrük rəsmiləşdirilməsi;
- gömrük hüquqpozmalarına və qaçaqmalçılığa qarşı mübarızə;
- maliyyə fəaliyyəti;
- statistik təhlil;
- müəssisənin resurslarının idarə olunması (ERP);
- riskin idarə olunması;
- sənəd dövriyyəsi və kərgüzarlıq.
GX AİS layihəsinin idarə olunması üçün əsas meyarlar aşağıdakılardır:
1) Layihənin məqsədi:
- ticarətin asanlaşdırılması;
- subyektiv amillərin ləğv olunması;
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- məlumat mübadiləsinin operativliyi;
- gömrük xidmətində şəffaflığın təmin edilməsi.
2) GX AİS-in yaradılma şərtləri:
- sistem mövcud qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərməlidir;
- sistem real vəziyyətə uyğun olaraq layihələnməlidir, layihə real olmalıdır və layihələndirmədə 4 əsas meyar nəzərə alınmalıdır:
1) ölkənin qanunvericilik bazası;
2) ölkənin iqtisadiyyatı;
3) ölkənin çoğrafi mövqeyi və sərhədləri;
4) xalqın mədəniyyəti.
- sistem texnologiyanın dinamik inkişafına cavab verməlidir, yəni sistem
elə qurulmalıdır ki, texnologiya inkişaf etdikcə müəyyən dəyişiklik etməklə
sistemi inkişaf etdirmək mümkün olsun;
- sadə istifadəçi interfeysinə malik olmalıdır, yəni sistem tətbiq olunandan
sonra istifadəçilər üçün problem yaranmamalıdır;
- İnformasiya təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır.

3) Layihənin icrasında yarana biləcək qlobal problemlər:
- biznes prosesin mürəkkəbliyi və avtomatlaşdırma obyektinə çevrilə
bilməməsi;
- AİS ilə vəzifəli şəxslərin səlayihətləri arasında yaranmış idarəetmə
problemləri;
- əməkdaşlarda yaranan psixioloji məhdudiyyət;
- texniki tapşırığın zəif olması;
- əməkdaşların kompyuter biliklərinin zəif olması;
- elektron imzanın olmaması və bütün işlərin paralel olaaraq kağız üzərində aparılması.
Layihənin tətbiq modeli. Layihə iki model əsasında tətbiq oluna bilər:
1) Model “Təkmilləşdirmə və İKT” :
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Modelin izahı: Sxemdən göründüyü kimi, ilk növbədə biznes proses
təkmilləşdirilir, növbəti mərhələdə yeni biznes prosesi əsasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi yaradılır, daha sonra sistem tətbiq olunur və son
mərhələdə həm yeni biznes proses, həm də yeni yaradılmış AİS üzrə əməkdaşlara treyninqlər keçirilir və sistem işə salınır.
2) Model “İKT-nin köməyi ilə təkmilləşdirmə”

Modelin izahı: Sxemdən göründüyü kimi, ilk növbədə mövcud biznes proses öyrənilir və toxunulmaz olaraq qalır, növbəti mərhələdə mövcud
biznes proses əsasında avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi yaradılır, daha
sonra sistem tətbiq olunur və yeni yaradılmış AİS üzrə əməkdaşlara treyninqlər keçirilir və sistem işə salınır. Növbəti mərhələlərdə AİS mövcud Biznes
prosesə təsir edir və təkmilləşdirmə istiqamətinə aparır, yəni AİS-in imkanlarını görən istifadəçilər Biznes prosesin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verir, Biznes prosesdə müəyyən dəyişikliklər edilir, yəni təkmilləşdirilir, daha sonra AİS Biznes prosesin yeni komponentinə uyğunlaşdırılır. Müəyyən müddətdən sonra Biznes prosesin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı növbəti
təklif gəlir və beləliklə, dövri olaraq Biznes proses təkmilləşir və AİS ona uyğunlaşdırılır və son nəticədə yeni Biznes proses və yeni AİS sistemi yaradılır.
İkinci modelin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, əvvəlki sistem tədricən
məhv olur və yeni sistem tədricən dünyaya gəlir, yəni layihənin mühiti
“Şok” keçirmir və əməkdaşların öyrədilməsinə xüsusi vaxt ayrılmır, yəni
əməkdaşlar həm yeni Biznes prosesi, həm də yeni AİS-i “iş başında”
öyrənirlər. Bu da yuxarıda sadalanan psixioloji maneələrdən keçməyə kömək
edir və layihə tezliklə tətbiq olunur.
GX AİS-in platforması.
AİS sistemi aşağıdakı platformalar üzrərində qurulur:
İKT infrastrukturu:
- kommunikasiya sistemi;
- enerji təminatı;
- texniki baza;
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- qanunvericilik bazası;
- kadr potensialı;
- Risk meyarlarının müəyyən edilməsi (riskin təhlili - gömrük orqanlarında olan məlumatların daimi təhlili əsasında risklərin səbəblərinin araşdırılması, onların eyniləşdirilməsi və Azərbaycan Respublikası gömrük qanunvericiliyinin pozulmasının nəticələrinin qiymətləndirilməsi.
Lokal informasiya platforması:
- Baş Gömrük orqanının verilənlər bazası;
- Regional gömrük orqanlarının verilənlər bazası;
- Gömrük sferasında hüquq normativ sənədlər bazası.
Qlobal informasiya platforması:
- Dövlətin informasiya resursu, təşkilatlararası inteqrasiya;
- Beynəlxalq təşkilatların verilənlər bazası;
- Dövlətlərarası informasiya mübadiləsi;
- Yerli və beynəlxalq hüquq normativ sənədlər bazası.
Qərar qəbuletmə platforması:
- İdarəetmə qərarlarının verilməsi;
- İcazə sənədlərinin formalaşması;
- Statistik məlumatların hazırlanması və təhlili.
Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində VAİS-in tətbiqi
VAİS-in əsas komponentlərindən biri sərhəd gömrük buraxılış məntəqələrində aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunur:
- dövlət sərhədinin gömrük buraxılış məntəqələrindən keçirilən mal və
nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı (DHM (Daşınma (hərəkət) haqqında məlumat) - Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatını təsdiq etmək üçün verilən və
ŞTRİX KOD-lu birdəfəlik sənəd);
- çatdırma üzrə elektron nəzarət mal və nəqliyyat vasitələrinin təyinat yerlərinə çatdırılmasına nəzarət formasını müəyyən edir;
- mallara və nəqliyyat vasitələrinə elektron üsullarla nəzarət edilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması prosesini asanlaşdırmaq və qərar qəbuletmə zamanı müvafiq informasiya ilə təmin edilməsi;
- Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən
keçirilən mallara və nəqliyyat vasitələrinə baytarlıq, fitosanitar və sanitar
karantin xidmətinin göstərilməsində nəzarət prosesinin avtomatlaşdırılması;
- beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə
sərhəddə yol vergilərinin tətbiq edilməsi, «İcazə» blanklarının verilməsi və
buna görə «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
və “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi” ilə müəyyən edilmiş
məbləğdə tutulan dövlət rüsumu və vergilərinin mərkəzləşdirilmiş uçotunun
aparılması;
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- Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin keçid məntəqələrinin buraxılış qabiliyyətinin artırılması.
VAİS-in strukturu
VAİS-dən istifadə etmək xüsusi tələblər çərçivəsində həyata keçirilə
bilər. VAİS-dən istifadə etmək, əməliyyat aparmaq və s. digər müvafiq funksiyaları həyata keçirmək üçün hər bir gömrük əməkdaşı xüsusi Elektron açar
(Elektron imza, Elektron möhür) ilə təmin edilir. Elektron açarda gömrük
əməkdaşının şəkli, soyadı, adı və atasının adı, gömrük orqanı və vəzifəsi göstərilməklə DGK tərəfindən verilir. İstifadəçilərin VAIS-dən istifadəetmə səlahiyyətləri xidmət göstərdiyi gömrük idarəsinin rəhbərliyi tərəfindən müəyyən edilir və elektron açarlar vasitəsilə həyata keçirilir.
VAİS-in interfeys hissəsini, əsasən 3 hissəyə bölmək olar:
Əməliyyatlar hissəsi – gömrük əməkdaşının yerinə yetirdiyi əməliyyatlar siyahısıdır. Gömrük əməkdaşının səlahiyyətlərindən asılı olaraq “İstifadəçi menyusu” avtomatik olaraq formalaşır (istifadəçi – xidmət göstərdiyi
gömrük idarəsinin rəhbərliyi tərəfindən VAIS-dən istifadəetmə hüquqları
müəyyən olunmuş gömrük orqanının əməkdaşı). Gömrük orqanının rəhbərinin istifadəçi üçün müəyyənləşdirdiyi funksiyaya uyğun olaraq sistem
avtomatik olaraq gömrük əməkdaşının VAİS-də yerinə yetirəcəyi əməliyyatları nizamlayır.
Məlumatlarla iş bölməsi – məlumatlar ilə iş bölməsi xüsusi struktura
malik olan interfeys vasitəsilə həyata keçirilir. Bu interfeys vasitəsilə mal və
nəqliyyat vasitələri haqqında aşağıdakı məlumatlar daxil edilir:
- mal və nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat kodu;
- mal haqqında məlumatlar: adı, kodu (ştrix-kod - müəyyən texniki
vasitələrlə rahat oxuna bilən, bəzi informasiyaları təmsil edən ağ-qara
zolaqların (ştrixlər) ardıcıllığı), çəkisi;
- qeydə alınma tarixi;
- nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat kodu və texniki göstəriciləri (dartıcı –
Mühərrik əsasında hərəkət edən, dövlət nömrə nişanına malik olan, konstruksiyasına və təchiz edilmiş avadanlığına görə yük daşınması üçün nəzərdə tutulmuş və yaxud da qoşqunu yedəyəalma üçün təyin olunan yol nəqliyyat vasitəsi; qoşqu – mexaniki nəqliyyat vasitələri ilə yedəyə alınmaq üçün
nəzərdə tutulan ayrıca dövlət nömrə nişanına malik mühərriksiz yol nəqliyyat
vasitəsi);
- nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs haqqında məlumat;
- təyinat gömrük orqanı;
- təyinat gömrük orqanına çatma müddəti;
- Yük Gömrük Bəyannaməsinin rekvizitləri;
- BYD kitabçasının nömrəsi;
- ixracatçı haqqında məlumat;
- idxalatçı haqqında məlumat.
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Gömrük əməkdaşına verilən səlahiyyətlərdən asılı olaraq VAİS-də məlumatlar üzərində düzəlişlər, çap etmək, ləğv etmək və s. digər təsdiqedici
əmrlərin icrası mümkündür. VAİS-in interfeys görüntüsü aşğıdakı şəkildə
verilmişdir:
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Mal və Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı
Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatı aşağıdakı formada həyata keçirilir:
Sahibkar, yaxud onun səlahiyyətli nümayəndəsi mal və nəqliyyat
vasitələrinin qeydiyyatı üçün tələb olunan sənədləri sərhəd gömrük orqanında təşkil edilmiş “Bir pəncərə”yə təqdim edir. Nəqliyyat vasitəsinin ölkəyə ilk dəfə gəldiyi təqdirdə, onun bütün göstəriciləri VAİS-ə daxil edilir
və ona xüsusi “Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat kodu” çapa təqdim olunur.
Əks halda təqdim olunan sənədlərə əvvəlki dövrdə ölkə ərazisinə giriş
zamanı aldığı “Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat kodu” əlavə olunur və bu
kod əsasında nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumatlar təkrar daxil olunmadığı üçün mal və nəqliyyat vasitələrinin sərhəddən surətli keçidi təmin
edilir. Sərhəd buraxılış məntəqəsində verilən qeydiyyat kodu malın
gömrük təmizlənməsi başa çatana qədər qüvvədə olur və bu kod əsasında
gömrük nəzarətinin monitorinqi həyata keçirilir.
Bu əməliyyatlar malların daşınmasında istifadə olunan bütün
nəqliyyat növlərində, yəni avtomobil, dəmiryolu, dəniz nəqliyyatı və hava
nəqliyyatında tətbiq edilir.
Gömrük ödənişləri
Azərbaycan Respublikasına idxal/ixrac olunan mallar üzrə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müxtəlif gömrük ödənişlərinin həyata keçirilməsi VAİS vasitəsilə təmin edilir. Bu ödənişlərə gömrük rüsumları, ƏDV,
aksizlər, yol vergiləri və digər əməliyyatlar üçün ödənişlər daxildir.
Azərbaycan Respublikasının «Dövlət rüsumu haqqında» Qanunu ilə
müəyyən edilmiş və Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsinin 14.03.2003-cü il tarixli, 026 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş
«Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası
ərazisinə daxil olması və bu ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün
istifadə etməsinə görə yol vergilərinin hesablanıb tutulması haqqında
Təlimat»-nın tələblərinə uyğun olaraq beynəlxalq avtomobil daşımalarını
yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə sərhəddə dövlət rüsumu tətbiq edilir.
Bu zaman Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən
müəyyən edilmiş Kvota və “İcazə blankları” əsasında yol vergiləri üzrə
ödənişlər VAİS-də avtomatik olaraq hesablanır. Yol vergiləri üzrə
ödənişlərin düzgün hesablanması, tutulması və vaxtında dövlət büdcəsinə
köçürülməsi üçün gömrük əməkdaşı xarici dövlətlərin avtonəqliyyat
vasitələrinə aid olan müvafiq sənədlər (texniki pasportu, hesab faktura,
yol nəqliyyat sənədi, yükün mənşə və keyfiyyət sertifikatı və s.) əsasında
əməliyyatı həyata keçirir. Avtonəqliyyat vasitəsinin Azərbaycan
Respublikası ərazisində qalma müddəti müəyyən edilir.
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Gömrük əməkdaşı VAİS-in bu hissəsində müvafiq sənədlər və mala
baxış keşirməklə onun təhlükəlilik dərəcəsini və güzəştin növünü müəyyən edir. Daxil edilən məlumatlar əsasında VAIS xüsusi alqoritm vasitəsilə nəqliyyat vasitələrinin növündən, o cümlədən avtobuslar üçün oturacaq yerlərinin sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı
müddətdən, yük maşınları üçün oxların sayından, yüklə birlikdə ümumi
çəkisindən, Azərbaycan Respublikası ərazisində qət edilən məsafədən,
yüklərin təhlükəlilik dərəcəsindən və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən asılı olaraq tutulan yol vergilərini avtomatik olaraq hesablanır.
Xəzinədar. Xəzinadar - Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil
olan və həmin ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün istifadə edən
xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrinin sahiblərindən Azərbaycan
Respublikasının avtomobil yollarından istifadəyə görə yol vergisini və
Beynəlxalq avtomobil daşımalarını yerinə yetirən nəqliyyat vasitələrinə
sərhəddə «İcazə» blanklarının verilməsinə görə müəyyən edilmiş
məbləğlərdə tutulan dövlət rüsumunu mədaxil edən gömrük əməkdaşı.
Gömrük rüsumunu mədaxil etdikdə xəzinədar funksiyalarını həyata
keçirən gömrük əməkdaşı üçün mal və ya nəqliyyat vasitəsinin gömrük
rüsumu tətbiq olunan obyekt haqqında məlumatlar VAİS-də öz əksini
tapır. Həmin məbləğ gömrük kassasına mədaxil olunduqdan sonra
gömrük əməkdaşı sistem vasitəsilə ödənişlərin həyata keçirildiyini təsdiq
edir və bu barədə müvafiq təsdiqedici sənədlər ödəyiciyə təqdim edilir.
Məsul şəxs. Məsul şəxs VAİS-də mal və nəqliyyat vasitələrinin ölkəyə daxil olunmasına və ölkədən çıxmasına qərar verən gömrük əməkdaşıdır. Bu zaman VAİS-də müvafiq gömrük nəzarəti prosedurları başa çatmış mal və nəqliyyat vasitələrinin göstərilən xidmətlər haqqında qeydlər
əsasında mal və nəqliyyat vasitələrinin giriş-çıxışına icazə verilir.
Statistik hesabatlar: VAİS vasitəsilə mal və nəqliyyat vasitələri,
dövlət rüsumları və gömrük ödənişləri, xəzinəyə daxil olan vəsaitlər,
icazə blankları, maliyyə hesabatları, hüquqpozma faktları, ambarlaşdırma
əməliyyatları və s. digər kəsikdə hesabatların alınması təmin edilir.
Gömrük nəzarəti və digər nəzarət formaları: Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və
nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “Bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 noyabr 2008-ci il
tarixli 12 saylı Fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsi ilə Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Respublika Sanitariya-Karantin Müfəttişliyi, Azərbaycan Respublikası
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidməti
və Dövlət Baytarlıq Xidməti arasında informasiya mübadiləsi həyata
keçirilir. Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış
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məntəqələrindən keçirilən mallara və nəqliyyat vasitələrinə verilən
karantin icazəsi, sertifikatlar, lisenziyaları və digər icazə sənədləri VAİS
vasitəsilə hazırlanır və sərhəd gömrük orqanlarına ötürülür. Bu zaman
sistem Gömrük Məcəlləsi və gömrük işi sahəsində Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları əsasında gömrük nəzarəti məsələlərinə aid edilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan verir.
BYD (beynəlxalq yük aşımaları) kitabçası tətbiq edilməklə keçirilən
yüklərə gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsi
BYD daşınmalarında yüklərə gömrük nəzarəti və BYD kitabçasının
rəsmiləşdirilməsi BYD Konvensiyasının (BYD Konvensiyası, 1975) tələblərinə uyğun olaraq VAİS vasitəsilə həyata keçirilir. Bu əməliyyat Azərbaycan Respublikasında malların yol nəqliyyat vasitələrində, nəqliyyat
vasitələri zəncirində və ya konteynerlərdə aralıq yüklənməsi həyata keçirilmədən, razılığa gələn tərəflərdən birinin göndərən gömrük orqanlarından
bir və ya bir neçə sərhəd keçməklə digər razılığa gələn tərəfin təyinat
gömrük orqanına daşınmasını əhatə edir. BYD daşımalarının başlanğıcı və
sonu arasındakı müəyyən bir hissəsi avtomobil nəqliyyatı ilə həyata
keçirilir və bu daşımaların başa çatması barədə məlumatlar Beynəlxalq
Avtomobil Nəqliyyatı İttifaqına (İRU) “on line” rejimində ötürülür. BYD
Konvensiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisində BYD əməliyyatı zamanı mallar aralıq gömrük orqanında (idxal
zamanı giriş, tranzit zamanı giriş) gömrük ödənişlərinin ödənilməsindən və
ya depozitə qoyulmasından azad edilir və eyni zamanda İRU tərəfindən
daşınması məhdudlaşdırılmış nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə nəzarət
VAİS vasitəsilə həyata keçirilir.
Tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların qeydiyyatı
VAİS-də bu əməliyyat Gömrük Məcəlləsi, AR DGK-nın təsdiq etdiyi
tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan malların gömrük sərhədindən
keçirilməsi zamanı gömrük nəzarəti qaydaları və digər qanunvericilik aktları əsasında həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük
Komitəsi gömrük nəzarəti məqsədilə müraciət edənlərin qanunvericliklə
müəyyən olunmuş qaydada səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən qeydiyyatdan keçirilmiş hüquqlarının müdafiəsi üçün tərkibində əqli mülkiyyət
obyektləri olan malların reyestrini VAİS vasitsilə həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tərkibində əqli
mülkiyyət obyektləri olan malların keçirilməsi zamanı gömrük nəzarətinin
aparılması üçün informasiya sisteminin alqoritmi səkil 2-də verilmişdir.
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Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tərkibində əqli mülkiyyət
obyektləri olan malların keçirilməsi zamanı gömrük nəzarətinin aparılması üçün
informasiya sisteminin yaradılması
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Elektron Gömrük xidmətinin təşkili
“Elektron Gömrük” (e-Gömrük) layihəsi “e-Azərbaycan” proqramının bir komponenti olaraq “Azərbaycan Respublikasının gömrük
sisteminin inkişafı üzrə dövlət proqramının (2007-2011)” əsas
istiqamətlərindən birini əhatə edir. Bu səbəbdən, “e-Azərbaycan”
proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı yaradılan hüquqi və normativ
sənədlər əsasında “e-Gömrük” layihəsi formalaşır və icra edilir.
VAİS-in əsas funksiyalarından biri də elektron gömrük xidmətinin
göstərilməsini təmin etməkdir və aşağıdakı mərhələlər üzrə yaradılır:
1) informasiya-kommunikasiya şəbəkəsinin müasir qaydada yenidən
qurulması;
2) DGK-nın müasir tələblərə cavab verən internet-informasiya resurslarının yaradılması;
3) elektron bəyanetmə mexanizminin təkmilləşdirilməsi;
4) rəsmiləşdirmə prosesində iştirak edən digər dövlət qurumlarının informasiya sistemləri ilə “online” informasiya mübadiləsinin aparılması;
5) elektron imzanın və elektron sənəd dövriyyəsinin bütün gömrük
sistemində tətbiqi.
Elektron gömrük xidmətlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
16 fevral 2011-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət və yerli özünüidarə orqanlarının aktlarının elektron informasiya sistemləri vasitəsilə
açıqlanması Qaydası”ndan və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23
may 2011-ci il tarixli “Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında” Fərmanına uyğun olaraq
həyata keçirilir. Bununla əlaqədar olaraq Dövlət Gömrük Komitəsi sistemində gömrük prosedurları və xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, kağız sənədlərdən istifadənin məhdudlaşdırılaraq elektron formada həyata
keçirilməsi və biznes proseslərin kağızsız texnologiya əsasında qurulması,
hazırlanmış hüquqi aktların layihələrinin müvafiq dövlət orqanlarına
razılaşdırmaya göndərilməzdən əvvəl DGK-nın internet saytında
yerləşdirilməsi, eləcə də elektron gömrük xidmətləri sahəsinin daha da
genişləndirilməsi və s. tədbirlər həyata keçirilir.
“e-Gömrük” sisteminin yaradılması Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsinin İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə İnkişaf Strategiyasının əsas məqsədlərindən birini təşkil edir
və əsasən üç altsistemdən ibarətdir:
1) Gömrük Xidmətində Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi;
2) İnternet informasiya resurslarının idarəetmə sistemi;
Gömrük Komitəsinin daxili portalı – İntranet sistemi (İntranet - təşkilata məxsus olan daxili şəbəkədir; İntranet səhifə - daxili şəbəkəyə
qoşulmuş əməkdaşların istifadəsi üçün nəzərdə tutulan web-texnologiyası
əsasında qurulmuş sistemdir (portal)).
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“e-Gömrük” əsasən DGK-da həyata keçirilən “Gömrük Xidmətində
Vahid Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemi” (VAİS) layihəsi üzərində
qurulur. VAİS aşagıdakı modullardan ibarətdir:
- Gömrük nəzarəti sistemlərinin elektronlaşdırılması;
- Gömrük rəsmiləşdirilmə prosedurlarının avtomatlaşdırılması;
- Qaçaqmalçılıq və hüquqpozmalara qarşı mübarizə üzrə avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri və kompüterləşdirilmiş əməliyyat mərkəzi;
- Maliyyə fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması;
- Valyuta sərvətlərinin avtomatlaşdırılmış qeydiyyat sistemi;
- Resursların idarəetmə sistemi;
- Sənəd dövriyyəsinin avtomatlaşdırılması;
- Risklərin idarə olunması sistemi;
- Texniki təchizat üzrə “Elektron sifariş” sistemi;
- Dövlət sərhədinin avtomobil buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında “bir pəncərə” avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi;
Elektron gömrük xidmətlər (e-Gömrük) xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısına malları istənilən yerdən (öz ofisindən, evindən və ya istənilən
digər yerdən) elektron şəkildə bəyan etməyə imkan yaradır.
“e-Gömrük” bölməsində əsasən aşağıdakı xidmətlər göstərilir:
- gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (GÖÖEN):
bu xidmət vasitəsilə vergi dəyicisi olmayan fiziki şəxslər xarici dövlətlərdən gətirdikləri və ya xarici dövlətlərə apardıqları malların və nəqliyyat
vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsini həyata keçirmək üçün, sadəcə,
öz pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsinin PİN-kodunu daxil etməklə
GÖÖEN ala bilərlər. Həmin şəxslər üçün GÖÖEN vergi ödəyicisinin
eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) əvəz edir;
- ilkin məlumatlandırma: sərhədkeçmə prosedurlarının asanlaşdırılması və sürətləndirilməsi məqsədilə hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan
Respublikasının gömrük sərhədindən keçirəcəkləri mal və nəqliyyat vasitələri haqqında gömrük orqanlarını elektron qaydada qabaqcadan məlumatlandıra bilərlər. Bu bölmədə müraciətin tipindən asılı olaraq müvafiq
blank formaları yerləşdirilmişdir;
- gömrük orqanlarına xidmətə qəbul: bu xidmət vasitəsilə gömrük
orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan vətəndaşlar elektron qaydada
ərizə ilə DGK-nə müracitə edə bilər, eyni zamanda gömrük orqanlarına
xidmətə qəbulun ümumi prinsipləri, müvafiq qanunvericilik normaları və
digər məlumatlarla tanış ola bilərlər;
- idxal-ixrac əməliyyatlarım: bu bölmə xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına idxal-ixrac əməliyyatları barədə məlumatları sərbəst surətdə və
təhlükəsiz qaydada əldə etmək imkanı verir. Bu xidmətdən istifadə etmək
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üçün DGK ilə müqavilə imzalamaq tələb olunur. Müqavilə formasını
saytdan yükləmək mümkündür;
- nəqliyyat vasitəsi üçün uyğunluq sertifikatı: bu xidmət vasitəsilə
respublikaya nəqliyyat vasitələrinin idxalını həyata keçirən şəxslər həmin
nəqliyyat vasitələrinin uyğunluq sertifikatı barədə məlumatları qabaqcadan
gömrük orqanlarına təqdim edə bilərlər;
- fiziki şəxslər üçün Gömrük Bəyannaməsi: elektron gömrük xidmətlərinin bu bölməsindən istifadə etməklə Azərbaycan Respublikasına səfər
edən və ya respublika ərazisini tərk edən fiziki şəxslər gömrük sərhədlərindən keçirdikləri malları öz dəyərli vaxtlarına qənaət etməklə elektron
qaydada qabaqcadan bəyan edə bilərlər. Bunun üçün sayta yerləşdirilmiş
elektron gömrük bəyannaməsini doldurmaq, çap etmək və sərhədi
keçərkən gömrük əməkdaşına təqdim etmək tələb olunur. Bu xidmət artıq
Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsində pilot layihə olaraq həyata
keçirilir;
Risklərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi
Azərbaycan Respublikasının gömrük xidmətinin daha da səmərəli və
müasir səviyyədə həyata keçirilməsi məqsədilə VAİS çərçivəsində Risklərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi (RAİS) modulundan istifadə edilir
(RAİS - Risklərin avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi insan və kompyuter
sistemidir. Bu sistem gömrük orqanlarından ilkin məlumatların toplanmasını, təhlilini, risklərin dərəcəsinin müəyyən olunmasını və müvafiq gömrük
nəzarət formalarının seçilməsini təmin edir). Onun əsas vəzifələrindən biri
gömrük-tarif tənzimlənməsi tədbirlərinin riayət olunmasını təmin etməklə
gömrük sərhədindən keçirilən mal dövriyyəsinin sürətləndirilməsinə şərait
yaratmaqdır. Göndərilən mal və nəqliyyat vasitələri barəsində məlumatların
əvvəlcədən alınması, yaradıla biləcək təhlükənin səviyyəsinin müəyyən
edilməsi, müvafiq nəzarət formalarının seçilməsi və gömrük sərhədindən
yüklərin qısa müddət ərzində buraxılmasının təmin edilməsi VAİS-in bu
bölməsinin üzərinə düşür.
DGK-nln korporativ şəbəkəsi
Hazırda bütün gömrük orqanlarını birləşdirən müasir texnologiyalar
əsasında qurulmuş gömrük xidmətinin korporativ informasiya-kommunikasiya şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. Bu şəbəkə gömrük orqanları arasında yüksək keyfiyyətlə məlumatların (data), səsin və videogörüntülərin ötürülməsini təmin edir. Korporativ şəbəkənin yaradılmasında aşağıdakı rabitə kanallarından istifadə edilmişdir:
- Fiber-optik liflər (saniyədə 10 MB sürətlə);
- Peyk rabitə kanalları (saniyədə 1 MB sürətlə);
- Wi-max texnologiyalı kanallar (saniyədə 2 MB sürətlə).
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Hazırda bütün gömrük orqanlarını əhatə edən rabitə kanallarının fəaliyyətinin etibarlılığını və dayanıqlılığını təmin etmək üçün paralel ehtiyat
kanalların tətbiq edilməsi layihəsi həyata keçirilir.
Qlоbаl kоrpоrаtiv şəbəkə Аzərbаycаn Rеspublikаsının bütün gömrük оrqаnlаrı аrаsındа infоrmаsiyа mübаdiləsinin аpаrılmаsını və Dövlət
Gömrük Kоmitəsinin vаsitəsiçiliyi ilə hər bir gömrük оrqаnının intеrnеtə
çıхışını təmin еdir. Gömrük orqanları ilə səlahiyyətli iqtisadi operatorlar,
biznes subyektləri, ayrı-ayrı dövlət orqanları, o cümlədən gömrük orqanlarının özləri arasında məlumatların, müşayiətedici sənədlərin, qərarların və
bildirişlərin mübadiləsi müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi
hallar istisna olmaqla məlumatların elektron emalı üsullarından istifadə
edilməklə həyata keçirilir (GM, maddə 37).
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İstifаdə оlunmuş nоrmаtiv-hüquqi аktlаrın və ədəbiyyаtlаrın siyаhısı
Bеynəlхаlq hüquqi аktlаr
1. BMT-nin Bаş Аssаmblеyаsı tərəfindən 10 dеkаbr 1948-ci ildə qəbul оlunmuş “Ümumdünyа insаn hаqlаrı Bəyаnnаməsi”.
2. Diplоmаtik əlаqələr hаqqındа Vyаnа Kоnvеnsiyаsı, 1961.
3. Kоnsulluq əlаqələri hаqqındа Vyаnа Kоnvеnsiyаsı, 1961.
4. Nаrkоtik vаsitələr hаqqındа Vаhid Kоnvеnsiyа BMT sənədləri.
1961 (1972-ci ildəki əlаvələrlə).
5. Hаvа gəmilərinin bоrtundа bаş vеrən cinаyətlər və digər аktlаr hаqqındа Kоnvеnsiyа, 14 sеntyаbr 1963.
6. Psiхоtrоp mаddələr hаqqındа BMT Kоnvеnsiyаsı, 1971.
7. Bеynəlхаlq аlqı-sаtqı müqаvilələri hаqqındа BMT-nin Vyаnа
Kоnvеnsiyаsı. 11 аprеl 1980.
8. Dəniz hüquqi bаrədə BMT Kоnvеnsiyаsı, 1982.
9. Nаrkоtik vаsitələrin və psiхоtrоp mаddələrin qаnunsuz dövriyyəsinə qаrşı mübаrizə hаqqındа BMT kоnvеnsiyаsı. 1988.
10. Tаriflər və ticаrət üzrə Bаş Sаziş, (TTBS) 30, XI.1947.
11. Ticаrət хidmətləri üzrə Bаş rаzılаşmа. TTBS (Sаziş Uruqvаy rаundu çərçivəsində imzаlаnmışdır).
12. Ümumdünyа Ticаrət Təşkilаtının yаrаdılmаsı hаqqındа Müqаvilə (TTBS-1994).
13. Gömrük Əməkdаşlığı Şurаsının (GƏŞ) yаrаdılmаsı hаqqındа Kоnvеnsiyа, 4 nоyаbr 1952-ci il.
14. Gömrük məqsədi üçün mаl dəyərinin müəyyənləşdirilməsi hаqqındа Kоnvеnsiyа, 28 iyul 1953-cü il.
15. Turistlər üçün gömrük güzəştləri bаrədə Kоnvеnsiyа, 1954-cü il.
16. Brüssеl tаrif nоmеnklаturаsı hаqqındа Kоnvеnsiyа, 11 sеntyаbr
1959-cu il.
17. Müvəqqəti iхrаc hаqqındа Istаnbul Kоnvеnsiyаsı, 27.11.1992-ci il.
18. Mülki, аilə və cinаyət işləri üzrə hüquqi münаsibətlər və hüquqi
yаrdım hаqqındа Kоnvеnsiyа, 22 yаnvаr 1993-cü il (MDB üzvləri аrаsındа).
19. Gömrük prоsеdurаlаrının hаrmоnikləşdirilməsi və sаdələşdirilməsi hаqqındа bеynəlхаlq Kiоtо Kоnvеnsiyаsı, 25.08.1974.
20. Mаllаrın təsvir və kоdlаşdırılmаsının hаrmоnikləşdirilmiş sistеmi hаqqındа Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyа (Brüssеl.14.06.1983)
21. TTBS VII mаddəsinin tətbiqi bаrədə Sаziş, 01.01.1981.
22. TIR kаrnеtindən (TIR - bеynəlхаlq yükdаşımаlаr) istifаdə еtməklə bеynəlхаlq yükdаşımаlаr hаqqındа Gömrük Kоnvеnsiyаsı, 1975-ci il.
23. Kоntеynеrlər hаqqındа gömrük Kоnvеnsiyаsı, 06.12.1975.
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24. MDB ölkələrinin Хаrici İqtisаdi Fəаliyyətinin mаl nоmеnklаturаsının, mаllаrın kоdlаşdırılmаsı və təsvirinin Hаrmоnikləşdirilməsi sistеmi hаqqındа Bеynəlхаlq Kоnvеnsiyаyа uyğun аpаrılmаsı hаqqındа.
Mоskvа, 1996.
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunlаrı və hüquqi аktlаrı
1. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsı”. Bаkı,1995.
2. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Gömrük Məcəlləsi”. Bаkı, 2011.
3. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət Məcəlləsi”. Bаkı, 2000.
4. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Cinаyət-Prоsеssuаl Məcəlləsi”,
Bаkı, 1999.
5. “Аzərbаycаn Rеspublikаsı “İnzibаti-Prоsеssuаl Məcəlləsi”, Bаkı,
1999.
6. “Аzərbаycаn Rеspublikаsı Mülki-Prоsеssuаl Məcəlləsi”. Bаkı,
1999.
7. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Hаvа Məcəlləsi”. Bаkı, 1994.
8. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Əmək Məcəlləsi”. Bаkı, 1999.
9. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vеrgi Məcəlləsi”. Bаkı, 2000.
10. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının İnzibаti Хətаlаr Məcəlləsi”. Bаkı,
2000.
11. “Хаrici invеstisiyаlаrın qоrunmаsı hаqqındа” Qаnun. Bаkı,
1992.
12. “Sаhibkаrlıq hаqqındа” Qanun, Bаkı, 1992.
13. “Sığоrtа hаqqındа” Qanun, Bаkı,1993.
14. “Dövlət yоl fоndu hаqqındа” Qanun, Bаkı, 1994.
15. “Müəssisələr hаqqındа” Qаnun, Bаkı, 1994.
16. “Nоrmаtiv-hüquqi аktlаr hаqqındа” Qаnun, Bаkı, 2000.
17. “Vаlyutа tənzimi hаqqındа” Qаnun, Bаkı, 1994.
18. “İnvеstisiyа fəаliyyəti hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının
Qаnunu, Bаkı, 1995.
19. “Gömrük tаrifi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu,
Bаkı, 2013.
20. “Mühаsibаt uçоtu hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1995.
21. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq müqаvilələrinin bаğlаnmаsı, icrаsı və ləğv еdilməsi qаydаlаrı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1995.
22.“İstеhlаkçılаrın hüquqlаrının müdаfiəsi hаqqındа” Qаnun,
Bаkı, 1995
23. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mərkəzi Bаnkı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1996.
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24. “Аzərbаycаn Rеspublikаsındа bаnklаr və bаnk fəаliyyəti hаqqındа” Qаnunu, Bаkı, 1996.
25. “Hüquqi şəхslərin dövlət qеydiyyаtı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnun, Bаkı, 1996.
26. “Stаndаrtlаşdırmа hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1996.
27. “Bitki kаrаntini hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının
Qаnunu, Bаkı, 1996.
28. “Dövlət sirri hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu,
Bаkı, 1996.
29. “Sоsiаl sığоrtа hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu,
Bаkı, 1997.
30. “Vətəndаşlаrın mürаciətlərinə bахılmаsı qаydаsı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1997.
31. “Məhkəmələr və hаkimlər hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1997.
32. “Rаbitə hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı,
1997.
33. “Mədəniyyət hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu,
Bаkı, 1998.
34. “İnfоrmаsiyа, infоrmаsiyаlаşdırmа və infоrmаsiyаnın mühаfizəsi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1998.
35. “Məlumаt аzаdlığı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1998.
36. “Girоv hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı,
1998.
37. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının vətəndаşlığı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1998.
38. “Əmtəə nişаnlаrı və cоğrаfi göstəricilər hаqqındа” Аzərbаycаn
Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı, 1998.
39. “Pоlis hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, Bаkı 1999.
40. “Əməliyyаt-ахtаrış fəаliyyəti hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu, 1999.
41. “Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrının bаyrаğı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu. Bаkı, 2001.
42. “Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrının tаnınmа nişаnı
hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu. Bakı, 2001.
43. “Şərti mаliyyə vаhidi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu. Bаkı, 2001.
44. “Mаllаrın təsviri və kоdlаşdırılmаsı üzrə hаrmоnikləşdirilmiş
sistеm hаqqındа” Bеynəlахq Kоnvеnsiyаyа və göstərilən kоnvеnsiyаyа dü-
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zəliş prоtоkоlunа qоşulmаq bаrədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu,
“Аzərbаycаn” qəzеti. 21 iyul 2000-ci il N 163. (2574).
45. АR IХM-in təsdiq еdilməsi, qüvvəyə minməsi və bununlа bаğlı
hüquqi tənzimləmə məsələləri hаqqındа” АR Qаnununun tətbiq еdilməsi
bаrədə АR-in bəzi qаnunvеricilik аktlаrının qüvvədən düşmüş hеsаb еdilməsi hаqqındа 30.XII.2003-cü ildə qəbul оlunmuş АR-nın Qаnunu. “Аzərbаycаn” qəzеti, 2004. 15 fеvrаl.
31. № 598-IIQD / 05.03.2004. Azərbaycan Respublikasının CinayətProsessual Məcəlləsinin tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında.
32. № 606-IIQ / 19.03.2004. "Azərbaycan Respublikası hökuməti və
Fransa Respublikası hökuməti arasında gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması, aşkar edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında" sazişin təsdiq edilməsi barədə
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
33. № 650-IIQD / 14.05.2004. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında Аzərbаycаn
Rеspublikаsının Qаnunu.
34. № 667-IIQ / 21.05.2004. «GUÖAM iştirakçısı olan dövlətlərin
hökumətləri arasında gömrük işlərində qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
35. № 737-IIQ / 10.09.2004. «Azərbaycan Respublikası hökuməti və
Pakistan İslam Respublikası hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
36. № 772-IIQ / 26.10.2004. İxrac nəzarəti haqqında Аzərbаycаn
Rеspublikаsının Qаnunu
37. № 776-IIQ / 26.10.2004. «Azərbaycan Respublikası hökuməti və
Belçika Krallığı hökuməti arasında gömrük məsələləri üzrə qarşılıqlı inzibati yardımın göstərilməsi haqqında» ikitərəfli sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
38. №7 79-IIQ / 26.10.2004. «Azərbaycan Respublikası hökuməti və
Yunanıstan Respublikası hökuməti arasında gömrük işi sahəsində qarşılıqlı
yardım haqqında» sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
39. № 824-IIQ / 01.03.2005. «Azərbaycan Respublikası hökuməti və
Belarus Respublikası hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq
və qarşılıqlı yardım haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn
Rеspublikаsının Qаnunu.
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40. № 851-IIQD / 04.03.2005. «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında» Əsasnaməyə əlavə edilməsi haqqında Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
41. № 855-IIQD / 04.03.2005. «Poçt rabitəsi haqqında» Azərbaycan
Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının
bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
42. № 910-IIQ / 10.05.2005. «Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
İtaliya Respublikası Hökuməti arasında gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, araşdırılması və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati
yardım haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
43. № 922-IIQ / 31.05.2005. Baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. «Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (31 avqust
2005-ci il, № 201).
44. № 924-IIQ /10.06.2005. Qiymətli metallar və qiymətli daşlar
haqqında Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
45. № 931-IIQ / 14.06.2005. «Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Çin Xalq Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində qarşılıqlı
yardım haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
46. № 975-IIQ / 01.09.2005. "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və
Polşa Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və
qarşılıqlı yardım haqqında" sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
47. № 48-IIQD / 30.12.2005. «Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi qadağan edilmiş, məhdudlaşdırılmış və nəzarət edilən narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, habelə Azərbaycan Respublikasının
ərazisində idxalına, ixracına, tranzit nəql edilməsinə və istehsalına lisenziya
(xüsusi razılıq) tələb olunan prekursorların siyahılarının təsdiq edilməsi
haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi
barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
48. № 102-IIIQ / 12.05.2006. Fitosanitar nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. «Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (4
avqust 2006-cı il, № 172).
49. № 143-IIIQ / 02.10.2006. «Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Moldova Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
50. № 313-IIIQD / 17.04.2007. «Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının dövriyyəsi haqqında» Azərbaycan Res278

publikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi
qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi, bəzi qanunvericilik aktlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
51. № 338-IIIQ / 22.05.2007. «Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında gömrük məsələləri üzrə
qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
52. № 622-IIIQD / 02.06.2008. «Polis haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr
tarixli, 768-IQ saylı Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»yə və «Prokurorluq orqanlarında qulluqkeçmə
haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavə
edilməsi barədə. Azərbaycan Respublikasının Qanunu. «Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (8 avqust 2008-ci il, № 174).
53. № 743-IIIQD / 16.12.2008. Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsinə, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 29 iyun tarixli, 168- IIQ saylı Qanunu ilə
təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə»yə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu. «Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (15 fevral 2009-cu il, № 36).
54. № 822-IIIQD / 26.05.2009. Saxta və ya keyfiyyətsiz malların idxal edilməsinə, habelə gömrük qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu. «Azərbaycan» qəzeti, (24 iyun 2009cu il, № 135).
55. № 823-IIIQD / 26.05.2009. Azərbaycan Respublikasının 1999-cu
il 7 dekabr tarixli, 768- IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»yə əlavə və dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu. «Respublika» 26 iyun 2009-cu
il, № 137.
56. № 966-IIIQ / 05.03.2010. «Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında» Əsas Çoxtərəfli Sazişə dair gömrük prosedurları və sənədlərin işlənməsi üzrə Texniki Əlavəyə əlavələr edilməsi haqqında» Protokolun təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
57. № 969-IIIQD / 05.03.2010. «Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə»də, «Azərbaycan Respublikasının daxili işlər orqanlarında
xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə»də, «Feldyeger rabitəsi orqanında xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə»də, «Ədliyyə orqanlarında qulluqkeçmə
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haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda və «Miqrasiya orqanlarında qulluqkeçmə haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
58. № 1046-IIIQD / 22.06.2010. Azərbaycan Respublikasının 1999cu il, 7 dekabr tarixli, 768-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş «Gömrük
orqanlarında xidmət haqqında» Əsasnamə»yə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
59. № 1053-IIIQD / 22.06.2010. «Gömrük tarifi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
60. № 1074-IIIQ / 30.09.2010. «Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Finlandiya Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu.
61. № 81-IVQD / 04.03.2011. «Gömrük tarifi haqqında» Azərbaycan
Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
62. № 107-IVQ / 17.05.2011. «Azərbaycan Respublikası Hökuməti
və Argentina Respublikası Hökuməti arasında gömrük işi sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu.
63. “Аzərbаycаn Rеspublikаsı ərаzisinə gətirilən, əlаvə dəyər vеrgisindən аzаd оlunаn mаllаrın siyаhısı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı
Nаzirlər Kаbinеtinin 13 iyul 2000-ci il tаriхli, 124 sаylı qərаrı.
64. “Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə gətirilən аksiz vеrgisinə
cəlb оlunаn mаllаrın аksiz dərəcələrinin təsdiq еdilməsi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər kаbinеtinin 19 yаnvаr 2001-ci il tаriхli qərаrı.
65. “Аzərbаycаn Rеspublikаsı gömrük оrqаnlаrının vəzifəli şəхsləri
üçün хüsusi gеyim fоrmаsının, fərqlənmə nişаnlаrının təsviri və оnlаrın təchizаt nоrmаsının təsdiq еdilməsi hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 5 аprеl 2001-ci il tаriхli 75 sаylı qərаrı.
66. “Аzərbаycаn Rеspublikаsındа iхrаc-idхаl əməliyyаtlаrı üzrə
gömrük rüsumlаrının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə аlınаn
yığımlаrın miqdаrı hаqqındа” Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 12 аprеl 2001-ci il tаriхli, 80 sаylı qərаrı.
67. “Аzərbаycаn Rеspublikаsındа iхrаc-idхаl əməliyyаtlаrı üzrə gömrük rüsumlаrının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə аlınаn yığımlаrın miqdаrı hаqqındа” АR Nаzirlər Kаbinеtinin 2001-ci il 12 аprеl tаriхli, 80
sаylı qərаrınа dəyişiklik еdilməsi bаrədə АR NK-nın 22 dеkаbr 2003-cü il tаriхli, 161 sаylı Qərаrı.
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68. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin 2001-ci il 12 аprеl
tаriхli, 80 sаylı qərаrı ilə təsdiq еdilmiş “Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzisinə gətirilən mаllаr üzrə gömrük idхаl rüsumlаrının dərəcələri”ndə dəyişikliklər еdilməsi bаrədə АR NK-nın 20 аprеl 2004-cü il tаriхli, 58 sаylı
Qərаrı.
69. № 230 / 15.12.2005. «İxrac nəzarəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ aktların təsdiq edilməsi
barədə.
70. № 4 / 09.01.2006. «Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxslərinə fasiləsiz xidmət illərinə görə əlavələrin ödənilməsi üçün xidmət illərinin hesablanması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında.
71. № 42 / 09.02.2006. «İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında.
72. № 53 / 18.02.2006 «Gen mühəndisliyi əsasında alınmış bitki toxumlarının Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsinə yol verilə
bilən müstəsna hallar və gətirilmə Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında .
73. № 93 / 04.04.2006. «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal
əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında» Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli, 80 saylı qərarına əlavə olunmuş Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr
tarixli, 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının
ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri»ndə
dəyişikliklər edilməsi barədə.
74. № 185 / 26.07.2006. Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət
növləri üzrə ixracın stimullaşdırılması haqqında.
75. № 73 / 10.05.2007. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 31 may tarixli, 105 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Fiziki
şəxslər tərəfindən istehsal və kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi Qaydaları»na əlavə edilməsi barədə.
76. № 85 / 29.05.2007. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan
minik avtomobillərinə, istirahət və ya idman üçün yaxtalara və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə aksiz dərəcələrinin müəyyən
edilməsi barədə.
77. № 116 / 25.07.2007. «Hazırlanması, keyfiyyətinin, təhlükəsizliyinin və səmərəliliyinin araşdırılması məqsədilə dərman vasitələrinin elmitədqiqat müəssisələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasına idxalı Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında.
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78. № 141/25.09.2007. «Dərman vasitələrinin humanitar məqsədlər
üçün Azərbaycan Respublikasına idxalı Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında.
79. № 189/27.11.2007. «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə
görə alınan yığımların miqdarı haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli, 80 nömrəli qərarında dəyişiklik
edilməsi barədə.
80. № 190/29.11.2007. «Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında.
81. 25.12.2009/ № 199. «Xüsusi iqtisadi zonanın sərhədlərində gömrük nəzarətinin, gömrük məntəqələrinin fəaliyyətinin, malların gömrük rəsmiləşdirilməsinin, nəqliyyat vasitələrinin və fiziki şəxslərin sərhəddən buraxılma rejiminin sadələşdirilmiş Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında.
82. 13.11.2009/№ 178. "Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal
əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan yığımların miqdarı haqqında" Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli, 80 saylı qərarının əlavəsi
olan Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr
tarixli 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının
ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının dərəcələri"ndə
dəyişiklik edilməsi barədə.
83. 15.09.2009/ № 140. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr edilməsi haqqında.
84. 08.04.2009/ № 58. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
1998-ci il 12 yanvar tarixli, 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan
Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxarılan malların gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi Qaydaları»na dəyişikliklər
və əlavələr edilməsi barədə.
85. 30.03.2009/. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005ci il 6 oktyabr tarixli, 181 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq müsadirə edilmiş narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin və onların prekursorlarının məhv edilməsi Qaydası»na əlavə edilməsi barədə.
86. 28.01.2009/ No 14. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi, bəzi qərarlarının
qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında.
87. № 54 / 20.04.2011. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 25dekabr tarixli, 140 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikası gömrük sisteminin büdcədənkənar inkişaf fondu haqqında Əsasnamə və fondun vəsaitinin xərclənməsi Qaydaları»nda dəyişiklik edilməsi barədə.
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88. № 60/25.04.2011. "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 31 yanvar tarixli 11
nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə.
89. № 124/01.08.2011. «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə.
90. № 126 / 03.08.2011. «Zabit heyətinə mənsub şəxslərə, gizirlərə,
miçmanlara, müddətindən artıq xidmətdə qalan hərbi qulluqçulara, daxili
işlər, ədliyyə, gömrük, miqrasiya, feldyeger rabitəsi, fövqəladə hallar orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və onların ailələrinə pensiya təyin edilib verilməsi üçün uzun müddət xidmət vaxtının hesablanması
qaydası haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1992-ci
il 23 noyabr tarixli, 631 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə.
91. «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə
gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 22 aprel tarixli, 91 saylı qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında. Qərar № 16 Bakı şəhəri, 24 yanvar 2012-ci il.
92. «Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının
müraciətlərinə baxılması Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar №
48 Bakı şəhəri, 1 mart 2012-ci il.
93. «Xarici ticarətin gömrük statistikasının nəşr olunması Qaydası»
nın təsdiq edilməsi haqqında. Qərar № 92 Bakı şəhəri, 2 may 2012-ci il.
94. «Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə daxil olması, çıxması və tranziti ilə bağlı əldə edilən
məlumatların başqa ölkələrin gömrük və digər səlahiyyətli dövlət orqanları
ilə mübadiləsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında. Qərar № 95, Bakı
şəhəri, 7 may 2012-ci il.
95. «Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə. Qərar № 96 Bakı şəhəri, 7 may
2012-ci il.
96. Malların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust tarixli 163 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir .
97. «Gömrük auditinin həyata keçirilməsinin nəticələrinə dair aktın
forması və tərtib edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə Qərar. №
165 Bakı şəhəri, 3 avqust 2012-ci il.
98. Gömrük orqanlarının elektron məlumat sistemindən istifadə qaydaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust tarixli 164 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir .
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99. Gömrük işində informasiya sistemlərindən, informasiya texnologiyalarından və onların təminat vasitələrindən istifadə qaydaları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust tarixli 166 saylı
qərarı ilə təsdiq edilmişdir .
100. «Gömrük nəzarətindən keçməli olan malların yoxlanılmasının sürətləndirilməsi, gömrük nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması və həyata keçirilmə müddətinin azaldılması məqsədi ilə gömrük orqanları tərəfindən istifadə olunan texniki vasitələrin siyahısı və onlardan istifadə Qaydaları» nın
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