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Э И Р И Ш 

 

Милли игтисадиййатын формалашмасы вя  инкишафы хариъи игтисади ялагяляр 

системи иля сых баьлыдыр. Бelə ки, Азярбайъан инкишаф етмякдя олан диэяр юлкяляр 

кими игтисади инкишаф сявиййясинин йцксялмяси вя дцнйа тясяррцфат ялагяляри 

системиня интеграсифа мясялялярини ейни заманда щялл етмяйя мяcбурдур. 

Щямчинин нязяря алынмалыдыр ки, мцасир дцнйа тиcаряти системи бцтцн юлкяляря 

гаршы хариъи игтисади сийасятин сярт тяляблярини вя мящдудиййятлярини иряли сцрцр. 

Бу сябябдян милли игтисадиййатын структур cящятдян тянзимлянмяси бу 

тянзимлямя обйектинин инкишаф едян ващид организмдян ибарят олмасына 

ясасланмалыдыр. 

Игтисадиййатын тянзимлянмясиндя мягсяд онун тякмилляшмя вя инкишаф цчцн 

зярури олан структурунун фасилясиз олараг дяйишдирилмясини, милли тясяррцфатын 

систем кими бцтювлцйц цчцн тящлцкя йарадан уйьунсузлуьун арадан 

галдырылмасыны тямин едян динамик  таразлыьын сахланмасындан ибарятдир. 

Азярбайъанда истещсалын вя истещлакын милли структур хцсусиййятляри, игтисади 

инкишаф сявиййяси, dиэяр обйектив вя субйектиv факторларын тясири хариъи тиъарятин 

тянзимлянмяси системиня комплекс мцнасибят тяляб едир. 

Азярбайъанын милли игтисадиййаты структур технолоэйасы сявиййясинин 

йцксялмясиня вя дцнйа базарында рягабятя давамлы милли истещсал 

комплексляринин йаранмасына имкан верян структур йенидянгурмасыны щяйата 

кечирмялидир. 

Hazırki şəraitдя ихраъ-идхал ямялиййатлары иштиракчыларына тясир просесиндя 

игтисади сийасятин бир-бириня гаршылыглы нцфуз едян вя бир-бирини тамамлайан 

комлпекс васитяляриндян истифадя олунмасы зяруряти хариъи игтисади фяалиййятин 

тянзимлянмя системинин ясас хцсусиййятляриндяндир. 
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Хариъи тиъарят фяалиййяти тяcрцбясиндя игтисади, инзибати, техники, милли 

ихраcатчылара йардым вя валйута малиййя тядбирляри васитяси иля дювлят 

тянзимлянмяси щяйата кечирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу ишдя дювлятин щяйата кечирмиш олдуьу эюмрцк 

сийасяти мцщцм рол ойнайыр. 

Эюмрцк сийасяти хариcи тиcарят дювриййясинин эюмрцк сярщядляриндян мал вя 

няглиййат васитяляринин уйьун эюмрцк реjимляринин мцяййян едилмяси васитяси иля 

кечирилмясинин дювлят тянзимлянмяси цзря мягсядйюнлц фяалиййят истигамятлярини 

мцяййян едир. 

Эюмрцк сийасятинин формалашдырылмасы вя щяйата  кечирилмясиндя иштирак 

едян институтларын мяcмусу, щямчинин онун щяйата кечирилмя методлары, 

сялащиййятли дювлят органлары тяряфиндян эюмрцк тянзимлянмяси методларынын 

истифадя гайдасы эюмрцк сийасяти механизмини тяшкил едир. 

Дювлятин эюмрцк сийасяти хариcи тиcарят фяалиййятинин дювлят 

тянзимлянмясинин ясас принсипляри иля мцяййян едилир. Беля ки, бурада хариcи 

сийасятин тяркиб щиссяси кими ващид хариcи тиcарят сийасяти вя она нязарят, онларын 

щцгуг вя гануни марагларынын дювлят тяряфиндян горунмасына дювлятин вя 

онун органларынын хариcи тиcарят фяалиййятиня лцзумсуз мцдахилясиня, онун 

иштиракчыларына вя  бцтцнлцкдя юлкя игтисадиййатына зяряр  вурулмасынын истисна 

едилмяси вя республиканын эюмрцк яразисинин бцтювлцйц вя с. Мясяляляриня 

хцсуси диггят йетирилир. 

Азярбайcан дювлятинин эюмрцк сийасяти онун игтисади тящлцкясизлийинин 

тямин едилмясиня хидмят едир. Игтисади тящлцкясизлик мясяляляри игтисадиййатын 

республиканын сосиал, сийаси, мцдафия габилиййятинин вя мцтярягги инкишафынын 

кифайят едяжяк  сявиййясини тямин едя билян вязиййятини, таразлашдырма 

проблемляринин щялли йолларыны, мцмкцн хариcи вя дахили тящлцкяляря, онун 

игтисади марагларынын хариcи тясирлярдян асылы олмамасы вя кифайят гядяр 

хятярдян горунмасы габилиййятини нязярдя тутур. 

Дювлятин эюмрцк сийасяти. Онун щяйата кечирилмяси цчцн башлıca зямин 

олан эюмрцк хидмяти фяалиййятиня архаланыр. Эюмрцк сийасятинин 

формалашдырылмасы вя щяйата кечирилмяси мцряккяб просес олуб, щакимиййятин 
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щяр цч ганадынын – ганунвериcилик, иъра вя мящкямя щакимиййятинин вя 

щямчинин бу ишдя мараглы олан тясяррцфатчылыг вя сащибкарлыг даиряляринин 

билаваситя иштиракы иля реаллашыр. 

Эюмрцк сийасятинин дягиг щцгуги ясасландырылмалары илк нювбядя она эюря 

ваcибдир ки, сащибкарлыг фяалиййятинин бу вя йа диэяр истигамятлярини 

тянзимляйяркян онун щяйата кечирмя васитяляри истяр-истямяз мцлкиййят 

мцнасибятляри сферасына мцдахиля етмиш олур. Бундан башга эюмрцк сийасятинин 

хариcи мцнасибятляря тясири дювлят цчцн бейнялхалг щцгуги характерли ющдяликляр 

йаратдыьындан онун нормалашдырылмасы зярурятини доьурур. 

Юлкядя щяйата кечирилян эюмрцк сийасяти илк юнжя онун тяшкили вя 

идаряедилмяси иля сых баьлыдыр. Беля ки, бу сащядя мцтярягги ишлярин щяйата 

кечирилмяси олдугжа важибдир.  Чцнки, юлкянин милли təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi, daxili bazarın qorunması, dövlət büdcəsinin formalaşması ölkədə gömrük 

işinin təşkili və idarə edilməsi ilə sıx bağlıdır. 
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Ы ФЯСИЛ. Эюмрцк ишинин тяшкили вя идаря едилмясинин нязяри-методолоъи ясаслары 

1.1.Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında gömrük işinin təşkili və 

onun ümumi prinsipləri 
 

Müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasət sahəsində 

əsas vəzifəsi beynəlxalq əmək bölgüsünün  üstünlüklərindən istifadə əsasında 

dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə bərabərhüquqlü inteqrasiya 

olunmasıdır. Həmçinin nəzərə alınmalıdır ki, müasir dünya ticarəti sistemi 

bütün ölkələrə qarşı xarici iqtisadi siyasəti sərt tələblərinə və 

məhdudiyyətlərin irəli sürür. Bu səbəbdən milli iqtisadiyyatın struktur 

cəhətdən tənzimlənməsi bu tənzimləmə obyektinin inkişaf edən vahid 

orqanizmdən ibarət olmasına əsaslanmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, idxal-

ixrac əməldiyyatlarına təsir prosesində iqtisadi siyasətin bir-birinə qarşılıqlı 

nüfuz edən və bir-birini tamamlayan komlpeks vasitlərindən istifadə 

olunması zərurəti xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənmə sisteminin əsas 

xüsusiyyətlərindəndir. Xarici iqtisadi fəaliyyəti təcrübəsində 5 qrup 

vasitələrinin fərqləndirilməsi qəbul edilmişdir: 

1. İqtisadi tənzimlənmə vasitələri gömrük rüsumları, yığışmaları, 

tarazlaşdırıcı sərhəd vergiləri, milli əmtəə istehsalçılarına maliyyə 

yardımları: 

2. İnzibati tənzimlənmə vasitələri ixrac və idxal və məhdudiyyətləri, 

idxalın lisenziyalaşdırılması, kvotalaşdırılması, ixrac məhdudlaşdırmaları; 

3. Texniki vasitələr standartlar və texniki normalar. Standartlara 

uyğunluğu təyin etmə metodları, təhlükəsizlik qaydaları və normaları, 

əmtəələrin sertifikatlaşdırma sistemləri, sanitariya-baytarlıq, səhiyyə 

normaları, ekoloji tədbirlər; 

4. Milli ixracatçılara və əmtəə istehsalçılarına ixrac üçün yardım 

tədbirləri; 

5. Valyuta maliyyə tədbirləri. 

 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin sərbəstləşdirilməsi üzrə iqtisadi islahatlar 

çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, idarəetmənin inzibati metodlarından 

iqtisadi metodlara keçid xarici iqtisadi fəaliyyətin  tənzimlənməsini bazar prinsipləri 

üzərinə keçirməyə şərait yaratmışdır. Buna görə də respublikamızın gömrük işi 

üzrə siyasət çox möhkəm və mükəmməl olması, respublikamızın inkişafı üçün ən 

əsas amillərdən biridir. 
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Azərbaycanın gömrük xidməti ölkənin bazar iqtisadiyyatına keçməsinə 

istiqamətlənmiş prinsiplərlə formalaşmışdır. 

I. Dövlətin gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi tarazlaşdırılmış 

iqtisadi siyasətdən və gömrük  xidmətinin modernləşdirilməsi səviyyəsindən 

asılı olmaqla, dövlətin prespektiv inkişaf yollarının müəyyən edilməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Respublikamızın gömrük siyasəti respublikanın 

xaricmi ticarət dövriyyəsinin (idxal və ixracın həcmi, strukturu və şərtləri) 

gömrük sərhəddindən mal və nəqliyyat vasitələrinin uyğun gömrük rejimləri 

müəyyən edilməsi vasitəsi ilə keçirilməsinin dövlət tənzimlənməsi üzrə 

məqsədyönlü fəaliyyət istiqamətlərinin təyin edilməsinə qulluq edir. 

2. Gömrük siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsində 

iştirak edən institutların məcmusu, həmçinin onun həyata keçirilmə 

metodları, səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən gömrük tənzimlənməsi 

metodlarının istifadə qaydası gömrük siyasət mexanizmi anlayışını təşkil 

edir. 

3. Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti ölkə iqtisadiyyatının 

dövlət tənzimetmə sisteminin əsas tərkib hissələrindən biridir. Gömrük 

sisteminin məqsədi və təyinatı – Azərbaycan Respublikasının strateji milli 

dövlət mənafelərinin təmin edilməsində, milli iqtisadiyyatın sosial-iqtisadi 

səmərəliliyini və rəqabətə davamlılığını stimullaşdırmaqdan, ölkənin milli 

təhlükəsizliyinin lazımi Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətinin 

məqsədi aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində gömrük nəzarəti və 

mal dövriyyəsinin tənzimlənməsi vasitələrindən daha səmərəli istifadənin 

təmin edilməsi; 

-Azərbaycan Respublikasının daxili bazarının qorunması; 

-Milli iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılması; 

-Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasətindən irəli gələn vəzifələrin 

yerinə yetirilməsinə kömək edilməsi; 

-Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, bu məcəlləyə və 

Azərbaycan Respublikasını digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq 

müəyyən edilən digər məqsədlər. 

Gömrük siyasəti gömrük işini beynəlxalq əməkdaşlığın 

genişləndirilməsinə yönəldir. Bundan başqa gömrük siyasətinin başlıca 
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vəziyəsinə gəldikdə isə Azərbaycan Respublikasını iqtisadi maraqlarının və 

səlahiyyət çərçivəsində iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin etməsi nəzərdə 

tutulur. Bundan əlavə gömrük məntəqəsində və gömrükxanalarda, mal və 

nəqliyyat, gömrük ödənişlərinin tutulması, gömrük nəzarətinin güclənməsi, 

qaçaqmalçılıq üzrə nəzarətin güclənməsi və bu cür problemlərin həlli 

yollarının düzgün aparılması Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətinin 

əsasını təşkil edir. 

Gömrük siyasətinin formalaşdırılması və həyata keçirilməsi mürəkkəb 

proses olub, hakimiyyətin hər cür qanadının – qanunvericilik, icra və 

məhkəmə hakimiyyətinin və həmçinin bu işdə maraqlı olan təsərrüfatçılıq 

və sahibkarlıq dairələrinin bilavasitə iştirakı ilə reallaşa biləcək bir 

məsələdir. 

  Gömrük siyasətinin mahiyyəti öz əksini gömrük-tarif qanunvericiliyində, 

müxtəlif istiqamətli  beynəlxalq gömrük birlikləri və münasibətləri yaradılmasında, 

sərbəst gömrük və ticarət zonalarının təşkil edilməsində tapır. 

Gömrük siyasəti dövlətinin iqtisadi və xarici ticarət sahəsinin ayrılmaz 

hissəsidir  və buna görə də hökumətin ümumi iqtisadi strategiyasının məqsəd 

və vəzifələrindən asılıdır. 

Gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin əsas vasitələri gömrük 

rüsumları, yığımları (tarif və ya iqtisadi tənzimləmə), gömrük 

rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti əməliyyatları, xarici ticarətin 

lisenziyalaşdırılması və avtomatlaşdırılması (qeyri-tarif və ya inzibati 

tənzimlənmə) təcrübəsi ilə bağlı  olan müxtəlif gömrük məhdudiyyətləri və 

rəsmiyyətdir. Gömrük siyasəti müxtəlif hüquq normaları və gömrük 

qaydaları əsasında həyata keçirilməlidir və bu da gömrük hüququ 

məfhumunu meydana çıxarır. 

Gömrük siyasətinin dəqiq hüquqi əsalsandırmaları ilk növbədə ona görə 

vacibdir ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin bu və ya digər istiqamətlərini  

tənzimləyərək onun həyata keçirilmə vasitələri istər-istəməz mülkiyyət 

münasibətləri sferasıfna müdaxilə etmiş olur. Bundan başqa gömrük 

siyasətinin xarici münasibətlərə təsiri dövlət üçün hüquqi xarakterli 

öhdəliklər yaratdığından onun normallaşdırılması zərurətini doğurur. 

Gömrük işi – gömrük siyasəti və həmçinin bu siyasəti həyata keçirəcək 

vasiğtələr: mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəddindən 

keçirilməsinin qayda və şərtləri, gömrük ödənclərinin tutulması, gömrük 

rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti və s. kimi xarakterizə edilir. Gömrük 
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sərhəddindən mal və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsi prinsiplərini nizama 

salan və rəsmiləşdirmə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsi üçün mövcud 

qanunvericiliyə əməl olunmasını təmin edəcək olan dövlət tərəfindən 

müəyyənləşdirilmiş hərəkət qaydaları gömrük hüquq normaları adlanır. 

Həlli vacib olan təşkilati və idarəetmə problemləri  arasında gömrük  

sisteminin bu gün  üçün və uzun müddətli perspektvi də kifayətcə yüksəlişini 

nəzərdə tutuan şaxələnmiş, mürəkkəb gömrük infratsrukturunun 

yaradılması xüsusi maraq doğurur. Şübhəsizdir ki, inkişaf etmiş bazar 

infrastrukturu və onun digər tərkib hissələri, o cümlədən xarici iqtisadi 

əlaqələr sektoru olmadan bazar iqtisadiyyatı normal fəaliyyət göstərə 

bilməz. 

Qeyd edilməlidir ki, gömrük infratsrukturunun təşkili və inkişafı-

gömrük orqanları vahid sisteminin ayrılmaz atributu, gömrük işinin həyata 

keçirilməsindlə onun səmərəli olmasının şərtlərindən əsas amillərdən 

biridir. Belə ki, infrastruktura təminatı bu və ya digər səviyyədə mövcudluğu 

ilə gömrük işinin həyata keçirilməsinin prosedura və mərhələrini müşayiət 

edir. Ənənvi olaraq gömrüuk infrastrukturu məfhumunun müəyyən 

edilməsində əsas  diqqət ona yönəldilir ki, infrastuktur dedikdə gömrük 

işinin həyata keçirilməsində, gömrük orqanlarının vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsində tabeli, köməkçi rol oynayan gömrük müəssisələrinin şəbəkəsi 

nəzərdə tutulur. Belə təşkilatlara gömrük laboratoriyaları, tədris 

müəssisələri, elmi-tədqiqat müəssisələri, hesablaşma mərkəzləri, 

poliqrafiya, tikinti, istismar, təchizat və s. mərkəzləri, müəssisələri aid etmək 

olar. 

«İnfrastruktura» latın sözü olub (infra-altında, struktura-quruluş, 

təşkilat) «yardımçı quruluş» mənasını daşıyır. Beləliklə, infratsruktura-

orqanın normal fəaliyyət göstərməsini təmin edən istehsal. Qeyri-istehsal, 

elmi sahələr kompleksidir. Gömrük infrastrukturu dedikdə, xarici iqtisadi 

fəaliyyətin gömrük tənzimlənməsi şərtlərini, gömrük sisteminin bütövlükdə 

fəaliyyət göstərməsini təmin edən, gömrük nəzarəti ekspertizası, rabitəsi, 

məlumat sistemi, gömrük orqanlarının maddi-texniki bazası, texniki 

vasitələri, sosial struktur və fəaliyyət növləri kompleksi başa düşülməlidir. 

Müasir şəraitdə gömrük işinin günün tələblərinə cavab verə biləcək 

səviyyədə qurulması gedişində gömrük əməkdaşlarının peşə hazırlığı, 

onlara müsbət şəxsi keyfiyyətlər, gömrük qanunvericiliyinin müəkkəməl 

öyrənilib, tətbiq edilməsi bacarığı aşılanması məsələləri ön plana çıxır. 
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Gömrük siyasəti xarici siyasət fəaliyyətinin  dövlət tənzimlənməsinin əsas 

prinsipləri ilə müəyyən edilir: 

-xarici siyasətin tərkib hissəsi kimi vahid xarici ticarət siyasəti; 

-xarici ticarət fəaliyyətinin vahid dövlət tənzimlənmə sistemi və onun 

həyata keçirilməsinə nəzarət; 

-vahid valyuta nəzarət siyasəti; 

-xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsində iqtisadi tədbirlərlə 

üstünlük verilməsi; 

-xarici ticarət fəaliyyətinin iştirakçılarının bərabərliyi və hər hansı 

formada ayrı seçkiliyə yol verilməsi; 

-xarici ticarət fəaliyyətinin iştirakçılarının hüquq və qanuni 

maraqlarının dövlət tərəfindən qorunması; 

-dövlətin və onun orqanlarının xarici ticarət fəaliyyətinə rüsumsuz 

müdaxiləsinin, onun iştirakçılarına və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına zərər 

vurulmasının istisna edilməsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

13 

1.2.Azərbaycan Respublikasının gömrük sistemində idarəetmənin 

mahiyyəti və təsnifatı 
 

İnsan faktorunu saxlayan istənilən sistemdə olduğu kimi gömrük 

sistemində də idarəetmə böyük əhəmiyyətə malikdir. Gömrük orqanları 

sistemində idarəetmiənin əas məqsədi gömrük orqanları əməkdaşlarının 

hamılıqla vahid orqanizm kimi təşkil edilməsidir. Ümumiyyətlə idarəetmə 

nədir? İdarəetmə dedikdə nə başa dülüşür? 

Ədəbiyyatda gömrük orqanlarının da aid olduğu sosial-iqtisadi 

sistemlərdə «idarəetmə» anlayışının çoxsaylı tərifləri vardır.gömrük 

orqanlarında idarəetməyə xas olan əlamətləri nəzərə alaraq müxtəlif xülası 

edilmiş fikirləri ümumiləşdirməklə ona aşağıdakı tərifi vermək olar. 

İdarəetmə – gömrük orqanları əməkdaşlarına elə fasiləsiz informasiya təsiri 

prosesidir ki, idarəçilik qərarlarının qəbul olunması və həyata  keçirilməsi 

vasitəsilə dəyişən xarici və daxili şəraitdə onların məqsədyönlü davranışını 

təmin edir. İdarəedən təsirin formalaşması və həyata keçirilməsi üçün 

idarəetmə subyektlə (idarəedən sistemin, yarımsistemin), idarəetmə 

obyektinin (idarə olunan sistemin, yarımsistemin) və onların arasında 

müəyyən şəkildə mütəşəkkil birbaşa və əks əlaqələrin alması zəruridir. 

Məcmu halda idarəetmə subyekti, idarəetmə subyekti və onlar arasında 

qarşılıqlı əlaqələr gömrük orqanlarında idarəetmə sistemini əmələ gətirir. 

Gömrük orqanlarında idarəetmə subyektlərinə idarəetmə qərarları qəbul 

etmək, tabeliyindəki əməkdaşlara və kollektivlərə tapşırıq vermək və 

onların icrasını tələb etmək səlahiyyəti olan bütün rəhbərlər, yəni 

məqsədyönlü təsiri həyata keçirən gömrük postunun, gömrükxananın, 

gömrük idarəsinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin bütün elementəlri və 

yarımsistemləri aiddir. İdarəetmə obyekti və subyekti altında məsələnin 

aydınlaşdırılması üçün dərk etmək vacibdir ki, gömrük orqanlarında 

idarəetmə struktur alaraq, mərhələləri, İyerarxik xarakter daşıyır. 

İdarəetmənin müxtəlif səviyyələri gömrük sistemində eyni vaxtda 

idarəetmənin həm subyekti həm də obyekti kimi çıxış edir. İdarəetmənin hər 

pilləsinə və ya səviyyəsinə öz idarəetmə subyekti və obyekti uyğun gəlir. 

Ona görə də gömrük orqanlarının vahid sistemində idarəetmə obyekti 

sonrakı idarəetmə və icra hərəkətləri kimi nəzərdən keçirilməlidir. 

Beləliklə, idarəetmə bu strukturda fəaliyyət növü olaraq sərəncamverici və 

idavrəedici tərəflərə malikdir. 
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İdarəetmə subyekti və obyekti arasında təşkilati idarəetmə strukturundan, 

idgər faktorlardan asılı olaraq qarşılıqlı əlaqə və münasibətlər mövcuddur. 

İdarəetmə sistemində onlar əhəmiyyətli rol oynayır. İdarəetmə subyekti 

idarəetmə obyektinin faktik vəziyyəti və onu əhatə edən xarici mühit 

haqqında informasiya alır. Bu informasiya idarəetmə subyekti tərəfindən 

işlənir ki, bunun da nəticəsi olaraq qərar qəbul edilir. Məzmunu birbaşa 

əlaqə kanalı üzrə idarəetmə obyektinə ötürmək üçün həmin qərara 

idarəçilik qərarının formalarından (əmr, göstəriş, qətnamə və s.) biri verilir. 

Bu qərarın icrası haqqında informasiya və eləcə də idarəetmə obyektinin 

(idarəedilən sistemin) yeni vəziyyəti haqqında informasiya yenidən əks əlaqə 

kanalı üzrə idarəetmə subyektinə daxil olur. Beləliklə, idarəetmə nisbi və 

fasiləsiz prosesdir. Gömrük orqanları tərəfindən idarəetmənin fasiləsiz 

xarakteri onlardan keçən informasiya proseslərinin daimiliyi və 

arasıkəsilməzliyi ilə şərtlənir. 

Məsələn, idarəetmə məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi gömrük 

orqanları sisteminin əsas inkişaf istiqamətlərinin işlənib hazırlanması, 

planlaşdırılması formasında həyata keçirilə bilər. Gömrük orqanlarında 

idarəetmə sistemi aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir: idarəetmə 

mexanizmi, idarəetmə strukturları, idarəetmə prosesi və idarəetmə sisteminin 

təkmliləşdirmə mexanizmi və idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilmə 

mexanizmi. İdarəetmənin mexavnizmini aşağıdakılar təşkil edir: idarəetmə 

qanunları, prinsipləri, məqsədləri, metodları və funksiyaları. 

İdarəetmə prosesi – idarəetmənin məqsədlərinə çatmaq üçün bütün 

idarəetmə həlqələrinin göstərdiyi fəaliyyətdir. Gömrük orqanlarında 

idarəetmənin mahiyyəti dərindən başa düşmək üçün bu idarəetməyə xas 

olan bəzi xüsusiyyətləri bilmək lazımdır.  
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İdarəetmə məqsədlərinin 

müəyyənləşdirilməsi 

 

İdarə edilən sistemin vəziyyəti, 

xarici mühit haqqında 

informasiya yığımı 

 

İnformasiyanın təsnifi 

 

İnformasiya işlənməsi 

 

İlarəetmə qərarlarının 

hazırlanması və qəbulu 

 

İdarə edilən sistemin vəziyyətini 

dəyişdirmə 

 

İdarəetmənin nəticələrinin 

qiymətləndirilməsi 

 

Sxem 1. İdarəetmə prosesinin texnoloji mərhələləri 
 

İdarəetmənin xidməti fəaliyyətin son nəticələrində aşkar ifadə 

olunan istiqamətlənməsi; idarəetmə fəaliyyətinin sistem daxilində xarici 

iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının işi ilə uyğunlaşdırılması; 

-dövlət idarəetmə orqanı səlahiyyətinin həyata keçirilməsi; 

-gömrük orqanları əməkdaşlarının xarici iqtisadi fəaliyyətin səhlənkar 

iştirakçıları, qaçaqmalçılar və onların köməkçiləri ilə qarşıdurması 

şəraitində idarəetmə proseslərinin dinamikliyi; 
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-idarəetmənin həyata keçirildiyi şəraitin nisbi qeyri-müəyyənliyi. 

Gömrük orqanlarında idarəetmə həm obyektiv iqtisadi qanunlara və 

idarəetmə qanunlarına, həm də onların əsasında formalaşana əməliyyat 

xidmət fəaliyyətinin bütün iştirakçılarının ictimai. Kollektiv və şəxsi 

maraqlarının vahid sisteminə əsaslanır. İdarəetmənin mühüm xüsusiyyəti 

onadn ibarətdir ki, o gömrük fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsində 

yaradıcı rol oynayır. İdarəetmə qanunları idarəetmə sistesmi elementəlri və 

yarımsistemləri, onda baş verən proseslər və xarici mühit arasında ümumi, 

əhəmiyyətli və zəruri əlaqələri əks etdirir. Onlar obyektivdir və insanların 

şüurundan və iradəsindən asılı deyildir. İdarəetmə qanunlarını bilmək 

idarəetmə sistemlərinin yaradılmasında və onların fəaliyyətinin təşkil 

edilməsində idarəetmə qanunlarının tələblərini nəzərə almağa imkan verir. 

Onlara aşağıdakılar aiddir: idarəetmə sisteminqin vahidliyi qanunu, 

mütənasiblik (proporsionallıq) qanunu, idarəetmə funksiyalarının 

mərkəzləşdirilməsinin optimal nisbəti qanunu, idarədən və idarə olunan 

sistemlərin nisbəti qanunu və s. 

İdarəetmə sisteminin vahidliyi qanununu təsiri dövlət idarəetmə 

sisteminin uxarı orqanlarından onun aşağı həlqələrinə qədər idarəetmə 

münasibətlərinin ıqrılmaz zəncirində, idarəetmə prosesinin bütün 

səviyyələrinin, əməliyyatlarının və mərhələlərinin arasıkəsilməzliyində, 

ritmikliyində və uzlaşmasında insanların qlobal məqsədlərinin bütün tərtib 

hissələri ilə idarəetmənin vahidliyində, idarəetmə funksiyalarının və 

metodlarının vahidliyində, idarəetmə apartı əməkdaşlarının tələblərin 

vahidliyində təzahür edir. 

Professional (peşə) fəaliyyətinin və idarəetmənin mütənasibliyi 

(proporsionallığı) qanunu müəyyən edir ki, idarəetmənin ən mühüm vəzifəsi 

idarə edən və idarə olunan sistemlərin faliyyətinin optimal 

proporsioannılığını təmin etmək, sistemin tərkib hissələrinin fasiləsiz 

əlaqəsini təmin etməkdir.  Mütənasiblik (proporsionallıq) onunla ölçülür ki, 

sistemin əsas fəaliyyəti gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti, digər 

funksiyaların həyata keçirilməsi idarəetmə ilə nə dərəcədə tam və dəqiq 

təmin olunur ki, minimal mümkün məsrəflərlə lazımi effekti (səmərəni) 

versin. Mərkəzləşdirmənin optimal nisbəti qanunu elə idarəetmə sisteminin 

qurulmasıvnın və onun fəaliyyətinin elə təşkilini nəzərdə tutur ki. Bu zaman 

gömrük orqanlarının hər bir aşağı həlqəsinin mərkəzi idarəetmə orqanlarına 

arasıkəsilməz və kifayət qədər sabit tabeliyi mövcud olsun. 

Mərkəzləşdirlmiş idarəetmə sisteminin bütün həlqələrinin fəaliyyətinin son 
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dərəcə sərt nizamlamaq demək deyildir. Sistemin hər bir inkişaf mərhələsi 

üçün özünün optimal mərkəzləşdirilmə səviyyəsi mövcuddur ki, onnula 

idarəetmənin mərkəzləşdirimlmiş formalarının sistemin inkişaf səviyyəsini 

ifadə edən real tələbatlara maksimum uyğunluğu nəzərdə tutulur. 

İdarə edən və idarə olunan sistemlərin nisbəti qanununun mahiyyəti idarə 

edən sistemin idarə olunanla uyğunluğunun təmin edilməsi tələbindən 

ibarətdir. Bu nisbətin dəyişməsi müxtəlif, başlıca olaraq, təşkilati və iqtisadi 

faktorların təsiri ilə baş verir. Hər şeydən öncə, idarə edən sistemin inkişaf 

və fəaliyyət səviyyəsi idarə olunan sistemin  əməliyyat xidmət fəaliyəti 

səviyyəsinə uyğun gəlməlidir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz qanunların kbməyi 

ilə idarəetmə nəzəriyyəsinin məzmunu, idarəetmə prosesinin əsas 

funksiyaları, metodları, strukturları və xüsusiyyətləri üzə çıxarılır. Nəticədə 

idarəetmə qanunlarının istifadəsində sistemli yanaşma əsas götürülür. 

Sistemli yanaşma onların tələblərini sistemli şəkildə ifadə etməyə və bütün 

sistemin optimal fəaliyyət və inkişaf variantını müəyyən etməyə imkan verir. 

Gömrük orqanlarında idarəetmə həm idarəetmənin obyektiv qanunlarını, 

həm də onların əsasında formalaşan vahid prinsiplər sisteminə əsaslanır. 

İdarəetmənin prinsipləri dedikdə idarə edən sistemin əsaslandığı rəhbər 

ideyalar, qaydalar, əsas müddəalara və davranış normaları başa düşülür. 

İdarəetmə təcrübəsində gömrük orqanları tərəfindən ümumi, xüsusi və 

təşkilati-texnoloji pinsiplər tətbiq edilir. İdarəetmənin ümumi prinsipləri 

strateji idarəetmə normalarından və onlar gömrük orqanlarının bütün 

sahələrində və yarımsistemlərində fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq 

onlar hər bir idarəçilik sistemində spesifikdir. İdarəetmənin ümumi 

prinsipləri bunlardır: sistemlilik, əks əlaqə, informasiyanın kafiliyi, 

optimallıq, bərabər tabelilik. 

1.  Sistemlilik idarəetmənin apardığı prinsipdir. Gömrük orqanlarının 

idarə edilməsində sistemlilik sistemli struktur və funksional vahidliyini təmin 

edir və təkmilləşdirir; 

 2. Sistemin əks əlaqə prinsipi gömrük orqanlarının qarşısında dayanan 

vəzifələrin mürəkəbbliyi qədər əhəmiyyətlidir. İnformasiya idarəetmə 

subyektinə, sistemə təsir etmək və idarəçilik qərarının icrasını təmin etmək 

məqsədilə hər bir zaman anında sistemini vəziyyəti haqqında təsəvvür əldə 

etməyə imkan verir;  

3. İnformasiyanın kafiliyi prinsipi o deməkdir ki, gömrük sistemində, o 

cümlədən idarəçilik sistemində informasiya həmlərinin görülməmiş 
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dərəcədə artması şəraitində informasiya proseslərinin intensivləşməsi 

olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir;  

4. İdarəetmənin optimallığı prinsipi gömrük orqanlarında qarşıya 

qoyulmuş məqsədin mümkün olan daha qısa müddətlərdə ən az maddi, 

maliyyə və əmək məsrəfləri ilə əldə edilməsi mahiyyətini əsas tutur. Bu 

prinsip gömrük sistemində müxtəlif metod və vasitələrlə təmin edilir. 

İdarəetmənin xüsusi prinsiplərinə gömrük sistemində 2 böyük qrupa 

bölürlər. Gömrük fəaliyyətinin iqtisadi, sosial-siyasi və mənəvi sahələrində 

tətbiq edilən prinsiplər və ikinci dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyini öz 

səlahiyyətləri çərçivəsində təmin edən dövlət hüquq mühafizə təşkilatı 

olaraq gömrük orqanları sistemində mövcud olan prinsiplər. Xüsusi 

prinsiplərə bunlar aiddir: qanunçuluq, səmərəli, mərkəzləşdirmə ilə birgə 

mərkəzləşdirmə; fasiləsizlik, operativlik, çeverlik, məsuliyyət, varislik son 

nəticəyə istiqamətləşmə və s. 

İdarəetmənin təşkilati-texnoloji prinsipldəri gömrük orqanları 

rəhbərlərinin itəşkilati-sərəncamverici və inzibati-idarəsi fəaliyyətinin 

əsaında dayanır. Bu prinsiplərə aşağıdakılar aiddir: vahid rəhbərlik; 

konkretlik; əməyin bölgüsü; skalyar; iyerarxiya; sərəncamvermənin vahidliyi 

və tək rəhbər; səalhiyyətlərin  ötürülməsi; idarəetmə diapazonu və s. 

Vahid rəhbərlik prinsipinin əhəmiyyətini xüsusi oloaraq vurğulamaq 

lazımdır. Bu prinsipin bir tərəfdən idarəetmənin kollegionalının. Digər 

tərfdən isə icraedici funksiyalara görə ciddi fərdi məsuliyyətin müəyyən 

edilməsini nəzərdə tutur. Kollegiallıq tapşırığa görə hər bir gömrük 

əməkdaşının məsuliyyətini istisna etmir, əksinə onun üçün şəxsi məsuliyyət 

nəzərdə tutur. Gömrük orqanlarında rəhbərliyin bütün səviyyələrində vahid 

rəhbərlik prinsipi daim fəaliyyət göstərir, çünki gömrük orqanlarının 

rəhbərlərinə qanunvericiliklə vahid rəhbər (təkbaşçı) hüquqları və 

funksiyaları ayrılmışdır. Bu prinsip üzrə gömrük orqanları sisteminə sədr 

rəhbərlik edir. Gömrük işinə rəhbərliyin ən mühüm məsələləri kollegiyanın 

iclaslarında baxılır. Kollegiyanın iclaslarında qəbul edilən sədrin əmri ilə 

rəsmiləşdirilən qərraların bütün gömrük orqanları və əməkdaşları 

tərəfindən icra edilməsi məcburidir. Baş gömrük orqanının tabeliyindəki 

digər təşkilatların rəhbərləri vahid rəhbərlik (təkbaşçılıq) prinsipi üzrə 

fəaliyyət göstərirlər. Gömrükxanaların və gömrük postalırının rəisləri 

idarəçilik fəaliyyətində vahid rəhbərlik prinsipini həyata keçirirlər. 

İdarəetmənin konkretliyi prinsipi situasiyanın konkret təhlilini tələb edir ki, 
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bunun üçün idarə sistemi haqqında və onun xarici mühiti haqqında 

keyfiyyətli elmi informasiya. Əməyin bölgüsü prinsipidə nəzərdə tutulub ki, 

idarəetmənin təşkili üzrə bütün fəaliyyət icrası idarəetmənin sistemini  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sxem 2. İdarəetmənin funksiyaları 
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Əməliyyat xidmət şəraitinin təhlili və proqnozlaşdırılması, planlaşdırma, 

təşkiletmə, tənzimetmə, uçot və nəzarət. İdarəetmənin ən mühüm 

funksiyalarından biri olan əməliyyat-xidmət şəraitinin təhlili və 

proqnozlaşdırılması əsasında  gömrük orqanlarının obyektiv imkanları üzrə  

təhlili nəinki sistemin komponentlərinin vəziyyətini müəyyən etməyə, həm 

də onların qarşılıqlı münasibət və qarşılıqlı asılılığını üzə çıxarmağa imkan 

vеrir. O cümlədən təhlil idarəetmə sistemində təkcə bütövlükdə sistemə 

deyil, eyni zamanda idarəçildik dövrünün hər bir komponentinə də şamil 

edilir. Gömrük əməliyyat xidməti şəraitinin təhlili və proqnozlaşdhırılması 

gömrük fəaliyyətinin bu və ya digər sahəsində şərtlər toplusunun inkişafının 

öyrənilməsi, dərk edilməsi və əvvəlcədən görülməsi ilə və onların gömrük 

işinin nəticələrinə, eləcə də əsaslandırılmış qərarların qəbul edilməsi və 

planların hazırlanması məqsədləri üçün müəyyənləşdirilməsi ilə qırılmaz 

əlaqəlidir. Gömrük əməliyyat xidməti şəraiti dedikdə iqtisadi, siyasi, sosial, 

hüquqi, regional və digər şərtlərlə dialektik inkişafda olan,  gömrük 

fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən əlaqəli elementlər məcmusu 

nəzərdə tutulur. 

Planlaşdırma idarəetmənin elə əsas funksiyasıdır ki, onun vasitəsilə 

gömrük orqanlarında gələcək fəaliyyətin təşkilati başlanğıcı işlənib 

hazırlanır. Planlaşdırma vasitəsilə sistemin inkişaf məqsədəlri və 

istiqamətləri müəyyən edilir, mövcud problemin realizə edilməsi vasitəsi olan 

metodlar işlənib hazırlanır, sistemin inkişaf tempi müəyyən edilir. İdarəetmə 

subyekti icraçıların gələcək fəaliyyət planını tutur, planda göstərilən 

məqsədlərə çatmağın yollarını, üsullarını, vasitələrini və müddətlərini 

əsaslandırır. Təşkilati planlaşdırma idarəetmənin bütün səviyyələrində; 

strateji; taktiki səviyyələrdə həyata keçirilir. Bundan başqa o gömrük 

sisteminin fəaliyyət göstərməsinin müəyyən olunmuş təqdim dövrlərinə – 

uzunmüddətli məsələn: 5 il və daha artıq, orta müdətli, məsələn: 1 ildən 5 

ilədək və cari, məsələn: bir ilədək uyğun gəlir. Beləliklə, idarəetmənin 

realizəsi üzrə idarəçilik fəaliyyəti gömrük əməliyyat xidməti şəraitini, onun 



 
 

21 

obyektiv qiymətləndlirilməsini dərindən bilməyi, təcrübə, bacarıq və işə 

yaradıcı münasibət tələb edir. Keyfiyyət qərarların və planların müəyyən 

dərəcədə əsaslandırılması idarəetmənin son nəticələrini müəyyən edir. 

Hazır və təsdiq olunmuş plan hələ özü-özlüyündə  onun yerinə yetiriləcəyini 

göstərmir. Bunun üçün müvafiq şərait lazımdır ki, onu da idarəetmənin 

digər funksiyası təşkiletmə yaradır. 

Təşkiletmə dedikdə idarəetmənin elə əsas funksiyası nəzərdə tutulur ki, 

onun reallaşdırılması vasitəsilə planlaşdırma prosesində işlənib hazırlanmış 

planların yerinə yetirilməsi üçün şərait yaranır. Bu funksiyanın mahiyyəti 

qüvvə və vasitələrin yaradılmasından icraçılar arasında zəruri əlaqə və 

münasibətlərin qurulmasından, onların fəaliyyətinin səmərəli forma və 

metodların müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir. 

Tənzimetmə dedikdə idarəetmənin elə əsas funksiyası başa düşülməlidir 

ki, onun vasitəsilə tabelikdə olan şəxslərin fəaliyyətinin səmərəliliyi yüksəlir 

və ya planlaşdırma zamanı verilmiş parametlərdən kənarçıxmalar aradan 

qaldırılır. Tənzimetmə əks əlaqənin nəticələri əsasında həyata keçirilir. O, 

ayrı-ayrı əməkdaşların və kollektivlərin qarşılıqlı əlaqlərinin saxlanılması, 

əlaqələndirilməsi, qüvələrin (səylərin) yenidn bölgüsü, eləcə də motivasiyası 

və stimullaşdırılması yolu ilə reallaşdırıla bilər. 

Uçot funksiyasının mahiyyəti idarə olunan sistemin cari vəziyyəti 

haqqında onun hərəkət istiqamətləri  və templəri, əldə edilən nəticələr və 

dəyişən problemlər haqqında informasiyanın toplanması, sistemləşdirilməsi 

və ilkin işlənməsi təşkil edir. 

Nəzarət – idarəetmənin elə əsas funksiyasıdır ki, onun reallaşdırılması  

vasitəsilə gömrük orqanlarının vahid sistemin fəaliyyəti prosesin üzərində 

müşahidə həyata keçirilir, bu və ya digər zaman momentində tabelikdə 

onların fəaliyyətinin gedişli şəraiti, vəziyyəti və nəticələri haqqında 

məlumatlar toplanır. Qəbul olunmuş qərarların relalaşdırılmasına nəzarət 
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gömrük fəaliyyətinin qoyulmuş vəzifələrə uyğunluğunun üzə çıxarılmasına, 

şəraitin dəyişməsindən asılı olaraq əvvəl qəbul edilmiş qərarlara və təsdiq 

olunmuş planlara vaxtında zəruri düzəlişlər edilməsinə istiqamətlənir. 

Gömrük orqanlarında idarəetmənin spesifik funksiyalarına aşağıdakılar 

aiddir: 

1. Gömrük fəaliyyətinin idarəedilmə funksiyası. 

2. Maliyyə iqtisadi fəaliyyətin idarəedilmə funksiyası 

3. Sosial fəaliyyətin idarəedilmə funksiyası 

4. İnzibati-təsərrüfat fəaliyyətinin idarəedilmə funksiyası. 

İdarəetmə metdou – qarşıya qoyulmuş məqsədlərin əldə olunması üçün 

idarəetmə obyektinə təsir yollarının, üsullarının, vasitələrinin və 

formalarının məcmusudur. İdarəetmənin metodlarını öyrənərkən xüsusilə 

nəzərə almaq lazımdır ki, onların təsirinin yönümü sosial-iqtisadi sistemin, o 

cümlədən gömrük xidməti qarşısında qoyduğu konkret məqsədlə müəyyən 

edilir. Belə məqsəd konkret təşkilati, iqtisadi, sosial və texniki vzəifələrin 

həllini tələb edir ki, bu da öz növbəsində idarəetmənin müvafiq metodlarının 

tətbiqini tələb edir. 

İdarəetmənin metodları idarəçilik fəaliyyətinin miqyasına və təsir 

formasına görə təsnif edilir. Gömrük orqanlarında idarəçilik fəaliyyətinin 

miqyasına görə ümumi və xüsusi metodlar fərqləndirilir. 

İdarəetmənin ümumi metodları gömrük işinin qlobal problemlərini, 

strateji məsələlərinin həllinə yönəlmişdir, onların bütün gömrük sisteminin 

əsas məqsədlərinin və fəaliyyət göstərməsi məsələlərinin əldə olunması 

üsullarını müəyyən edir. 

İdarəetmənin xüsusi metodları başlıca olaraq, operativ və cari idarəetmə 

sistemlərində (regional gömrük idarələrin, gömrükxanalar və s.) istifadə 

edilir. 
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Gömrük sistemlərində təsir formalarında asılı olaraq birbaşa və dolayı 

təsir metodları tətbiq edilir. 

Birbaşa təsir metodları dövlətin iradəsinə və nüfuzuna əsaslanır. Onlara 

təşkilati – sərəncamverici və hüquqi metodlar aiddir. 

Dolaya təsir metodlarına sosial, psixoloji, iqtisadi və iqtisadi-riyazi 

metodlar aiddir. 

Gömrük orqanlarına üç qrup təşkilati – sərəncamverici metod: təşkilati 

sərəncavmverici və intizam tətbiq edilir. Əsas yeri birinci qrupu təşkil edən 

təşkilati təsir metodları tutur. Onlar idarəetmənin əsası olan sistemində 

təşkilati əlaqələrin uzunmüddətli təsbitidir və nizamasalma, normalaşdırma 

və təlimatlaşdırmanı əhatə edir. 

1. Nizamasalma təşkilati təsirin sərt tipidir. Bu gömrük orqanlarında 

sistemin təşkilati əsasını və onda baş verən prosesləri müəyyən edir, təşkilati 

müddəaların hazırlanmasından və onlara qüvvə verilməsindən ibarətdir. Bu 

müddəalara aşağıdakılar aiddir: bütövlükdə  gömrük sisteminin fəaliyyət 

göstərmə qaydasını və təşkilati xüsusiliyini müəyyənləşdirən ümumtəşkilati 

xarakterli müddəalar; iş qaydasını müxtəlif bölmələrin təşkilati statusunu, 

onların vəzifələrini, funksiyalarını, səlahiyyətlərini təyin və müəyyən edən 

müəddalar; bölmələrin tip strukturları, ştat cədvəlləri və vəzifə təlimatları 

ilə həyata keçirilən vəzifə nizamasalınması. 

2. Normalaşdırma təşkilati təsirin daha az sərt tipidir və fəaliyyətdə 

istiqamət kimi istifadə edilən norma və normativlərdən ibarətdir və onun 

aşağı və yuxarı hədlərini müəyyən edir. 

3. Təlimatlaşdırma həmişə işlərin uğurlu icrasına yönəlmiş metodiki və 

informasiya yardımı formasına malikdir. 

İdarəetmənin təşkilati sərəncamverici metodlarının ikinci qrupu 

sərəncamverici təsir metodlarıdır ki, onlar da idarəetmə orqanlarının 
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müntəzəm  işinin gündəlik operativ təmin edilməsində istifadə olunur. Bu 

təşkilatı təsir yolu ilə formalaşdırılan təşkilati struktura əsaslanan cari 

təşkilati iş metodlarıdır. Gömrük sistemində sərəncamverici təsir 

metodlarının əsasında səlahiyyət və vəzifələr dayanır. 

İdarəetmənin təşkilati – sərəncamverici metoddlarının üçüncü qrupu 

intizam təsiri  metodlarıdır. Gömrük orqanlarında və metodların mahiyyəti 

məsuliyyət müəyyən edilməsindən ibarətdir. Onlar intizam tələbləri və 

məsuliyyət sistemi vasitəsilə idarəetmə sistemində təşkilati əlaqələrinin 

sabitliyinin saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Şəxsi, kollektiv, maddi, 

mənəvi və xidməti məsuliyyəti fərqləndirilir. 

Təşkilati sərəncamverici metodlarını bütün göstərilən üç qrupu gömrük 

sistemində həm ayrıca həm də birlikdə bir-birini tamamlayaraq və 

zənginləşdirərək istifadə edilir. 

Hüquqi metodlar sosial iqtisadi sisteminə elementlərinə və idarəetmə 

prosesində onların arasındakı münasibətlər hüquqi təsir vasitələrinin və 

üsullarının məcmusudur. Hüquqi metodlara bunlar aiddir ; hüquqi 

normaların hazırlanması,  istifadəsi və tətbiqi, hüquqi münasibətlərin 

formalaşdırılması, hüquqi aktların tələblərinə riayət  edilməsi. 

Hüquqi normalar bütün gömrük orqanlarının gömrük sistemində yerini 

və onlara rəhbərlik metodlarını müəyyən edir, onların başqa təşkilatlarla 

saxladığı münasibətlərin xarakter və məzmununu təyin edir.  

İdarəetmənin sosial və siyasi psixoloji metodları gömrük sistemində 

idarəetmənin metodları arasında mühüm yer tutur. Ona görə də kollektivin 

sosial xaraketrikaları ilə onun fəaliyyətinin iqtisadi və təşkilati göstəriciləri 

arasında sıx asılılıq mövcuddur. 
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Sosial psixoloji idarəetmə metodları kolektivin formalaşdırılması və 

inkişafı prosesinə,  onun dazilində baş verən sosial proseslərə konkret təsir 

üsulları və vasitələridir. 

Sosial idarəetmə metodlarının sosial normalaşdırılması, sosial 

tənzimetmə, sosial varislik, sosial novatorluq və mənəvi stimullaşdırma 

metodları daxildir. 

Sosial təsir metodları əksini gömrük orqanları kollektivlərinin sosial 

inkişaf planlarında tapır  ki, bunları da əməkdaşların mədəni  tərbiyəvi və 

ixtisas səviyyəsinin artırılmasını, kadr dəyişkənliyi ilə mübarizə, əmək və 

məişət  şəraitinin yaxşhılaşdırılması üzrə tədbirlər daxildir. 

Psixoloji idarəetmə metodldarı kollektivlərdə optimal psixoloji iqlim 

yaradılması yolu ilə gömrük orqanları əməkdaşları arasında münasibətlərin 

tənzimlənməsinə yönəldilir. Onlara bu metodlar aiddir: kiçik qrup və 

kollektivlərin komplektləşdirilməsi; əməyin humanistləşdirilməsi, psixoloji 

məqsəd; profesional seçmə və tədris. 

İqtisadi idarəetmə metodları – idarəetmə obyektinə məqsədyönlü təsirin 

iqtisadi mənafelərin üzərində qurulmuş üsullar sistemidir. Gömrük 

orqanlarında iqtisadi idarəetmə metodlarını – mərkəzləşdirilmiş planını və 

iqtisadi stimullaşdırılma metodu aiddir. Həll edilən idarəetmə məsələlərinin 

xüsusiyyətlərindən asılı olaraq gömrük orqanlarında bu və ya digər iqtisadi-

riyazi metodlar istifadə oluna bilər. Onlar formalizə edilməsinin, zəif 

formalizə edilmiş və formalizə edilmiş metodlara bölüqnür. 

Nəticə olaraq göstərmək  lazımdır ki, burada  gömrük xidmətinə uyğun 

olaraq idarəetmə nəzəriyyəsinin əsas kateqoriyaları haqqında anlayışlar 

nəzərdən keçirildi. Nəzərdən keçirilmiş kateqoriyaları bilmək mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir. Onlar idarəetmənin mahiyyətini və mexanizmini dərk 

etməyə imkan verir. Nəzərdən keçirilən kateqoriyaları bilmək idarəetmə 

qanunlarını dərk edərək səmərəli tətbiq etmək üçün əsas verir. 
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1.3.Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyi və iqtisadi 

mənafeyinin qorunmasında idarəetmənin rolu və zəruriliyi 

 
Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasəti dövlətin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət etməlidir. İqtisadi təhlükəsizliyin 

təmin olunması dövlətin mühüm funksiyalarının tərkibinə daxildir. İqtisadi 

təhlükəsizlik problemi heç vaxt özü özündən mövcud olmayıb, o cəmiyyətin 

inkişafının hər bir mərhələsində iqtisadi artım məsələlərindən törəmə kimi 

çıxış edir. Bu problemin konkret məzmunu söhbət gedən dövrdə formalaşan 

daxili və xarici şəraitdən asılı olaraq dəyişilir. 

Təhlükəsizlik – daxili və xarici təhlükələrin mövcudluğu şəraitində «özü-

özünü saxlamaq» və inkişaf etdirmək nöqteyi nəzərində, obyektin əlaqələr 

sistemində vəziyyətidir. İqtisadi sistem (məsələn sahədaxili struktur) istehsal 

və maliyyə – bank kapitalının nisbəti və s. nə qədər çevik olarsa, iqtisadiyyat 

o qədər həyat qabiliyyətli və deməli, onun təhlükəsizliyinin 

qiymətləndirilməsi kifayət qədər yüksək olar. Sistemin müxtəlif 

komponentləri arasındakı əlaqələrin disproporsiyaların pozulması 

stabilləşmənin pozulmasına aparır və iqtisadiyyatın təhlükəsiz vəziyyətindən 

təhlükəli vəziyyətə keçməsi üçün bir siqnaldır. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alsaq, iqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətini – 

milli maraqların təminatlı müdafiəsinin ölkənin bütövlükdə sosial istiqamətli 

inkişafının, daxili və xarici proseslərin inkişafının hətta ağlagəlməz 

vəziyyətdə belə, kifayət qədər müdafiə potensialının təmin olunduğu 

hökumət institutlarının və iqtisadiyyatın vəziyyətidir. 

Beləliklə, iqtisadi təhlükəsizlik nəinki milli maraqların qorunması, 

həmçinin hakimiyyət institutlarının müdafiəsi və reallaşdırılması 

mexanizmlərinin yaradılması və cəmiyyətin sosial siyasi sabitliyinin 

saxlanması bacarığıdır. Gömrük siyasəti, onun həyata keçirilməsi üçün 

başlıca zəmin olan gömrük xidmətinin fəaliyyətinə arxalanır. Eyni zamanda 

gömrük tənzimlənməsi gömrük orqanlarının fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi və daxili istehsalçıların beynəlxalq 

rəqabət qabiliyyətindəki asılı olaraq xarici iqtisadi siyasətin, o cümlədən də 

gömrük siyasətini nisbətən dəqiq konturlara malik 4 növü müşahidə olunur. 

İqtisadi siyasətin, o cümlədən də gömrük sityasətini nisbətən dəqiq 

konturlara malik 4 növü müşahidə edilir: 
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-proteksionizm; 

-yumşaq proteksionizm; 

-yumşaq-sərbəst ticarət; 

-sərbəst ticarət (fritrederçilik). 

Bu istiqamətlə eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının xarici iqtisadi 

müdaxilələrə açıqlıq dərəcəsini nümayiş etdirir. Proteksionist gömrük 

siyasəti yerli istehsalın inkişafı üçün daha əlverişli şərait yaradılmasına 

yönəldilib. Onun əsas məqsədləri idxal edilən mallara gömrük vergi 

qoymasının daha yüksək səviyyəsini tətbiq etməklə əldə edilir. 

Buna yaxın keçmişdən misal: 80-ci illərin sonunda amerika-Yaponiya 

münasibətlərini nümayiş etdirir. Yaponiyanın amerika mallarının idxal 

şəraitini yaxşılaşdırmaqda etirazına cavab olaraq ABŞ hökuməti yaponiya 

mallarının çoxuna, ilk növbədə, məişət radioelektronikasına və inteqral 

sxemlərə idxal rüsumlarını təqribən 100% artırdı. Nəticədə ticarət 

danışıqları aparıldı və danışıqlar prosesində amerika mallarını Yaponiyaya 

idxal şəraitini yaxşılaşdırmaq barədə razılaşmaya nail olundu. Buradan belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, gömrük-tarif məsələləri gömrük siyasətində ən əsas 

və aparıcı rol oynayır. 

Proteksionist siyasətdən fərqli olaraq, sərbəst ticarət siyasəti gömrük 

rüsumlarının daha aşağı-minimum səviyyəsini nəzərdə tutur və daxili bazara 

xarici malların daha çox cəlb edilməsinə təhrik edir. Gömrük siyasətinin 

həyata keçirilməsinin əsas vasitələri gömrük rüsumları, yığımları (tarif və ya 

iqtisadi tənzimlənmə), gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti 

əməliyyatları, xarici ticarətin lisenziylaaşdırılması, kvotalaşdırılması (qeyri-

tarif və ya inzibati tənzimlənmə) təcrübəsi ilə bağlı olan müxtəlif gömrük 

məhdudiyyətləri və rəsmiyyətləridir. 

Məhz bu vasitələrin əsasında gömrük siyasətinin optimallaşdırılması 

yolları tapılmalı və bu yolda  qarşıya çıxan problemlərin həlli ilə bağlı işlər 

həyata keçirildikdən sonra gömrük siyasətinin inkişaf etməsi, ümumityyətlə, 

gömrük xidmətinin inkişaf etdirilməsinə və dünya standartları miqyasında 

nümunə göstəricələk yerə çıxması mümkünlüyündən söhbət edilə bilər. 

Respublikamızın gömrük siyasətini optimallaşdırmadan ötrü bir sıra 

problemləri həll etməkdə bütün səylərimizlə işlər görməliyik. 
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Məqsədyönlü gömrük siyasəti idxalın strukturunu yüksək keyfiyyətli 

əlaqələrin xeyrinə dəyişdirmək. Təkcə idxal edilən məhsulun deyil, eyni 

zamanda yerli məhsulun qiymətinin aşağı salınmasına kömək etmək 

iqtidarındadır. Gömrük orqanlarının ən mühüm funksiyaları ixrac nəzarəti 

və əlamətlərini qiymətləndirmə olmalıdır. Qarşıdan gələn dövrdə fiskal 

funksiya əvvəlki kimi gömrük xidməti fəaliyyətinin prioritet 

istiqamətlərindən biri olaraq qalır. Müasir şəraitdə ölkənin dünya 

iqtisadiyyatında vəziyətini yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə onun əməyin 

sənaye bölgüsündən iştirakının xarakterini dəyişmək tələb olunur. Bunun 

üçün də ilk növbədə, ixrac və idxalın strukturu yenidən qurulması, 

təşkilatların və firmaların xarici iqtisadi fəaliyyət şəraitinin yaxşılaşdırılması 

lazımdır. 

Azərbaycanın gömrük siyasəti, ölkədəki iqtisadi və siyasi vəziyyətə təsir 

göstərən bütün amillər nəzərə alınmaqla qurulmalıdır. Bu gün ixracın inzibati 

tənzimetmə vasitələrinin demək olar ki, hamısı ləğv edilmişdir. Xarici ticarətdə 

əsas rol gömrük rüsumlarına keçir. Lakin ixrac kvotalarının və rüsumlarının 

ləğvi o demək deyildir ki, gömrük orqanlar ixrac sövdələşmələrinə fikir 

verməməlidir. Ölkədən kapital axınını qarşısını yalnız iqtisadi metodlarla 

almaq olmaz. Keçid iqtisadiyyatlı ölkə üçün birinci cərəcəli əhəmiyət kəsb 

edən bu funksiya dövlətin möhkəmlənməsi və milli təsərrüfatın dirçəlməsi 

dərəcəsindən asılı olaraq tədricən arxa plana keçəcək. Öz yerini ölkənin 

iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatı funksiyasına verəcək. İqtisadi təhlükəsizlik 

mahiyyəti meyarlar və göstəricilər sistemində reallaşır. 

İqtisadi təhlükəsizliyin meyarları – iqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətini əks 

etdirən mühüm proseslər nöqteyi-nəzərindən iqtisadiyyatın vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsidir.  

iqtisadi təhlükəsizliyin göstəricisi – indikator sistemində aşağıdakılara 

ayırmaq vacibdir: 

həyat səviyyəsi və keyfiyyəti, iqtisadi artım, büdcə defiziti, dövlət borcu, 

qızıl-valyuta ehtiyatları, gizli iqtisadiyyatın fəaliyyəti. 

Qeyd etmək lazımdır ki, təhlükəsizliyin ən yüksək səviyyəsinə o zaman 

nail olunur ki, bütün göstəricilər özünün ilkin əhəmiyyətləri çərçivəsində olsun. 

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinə təhlükə törədən kifayət qədər çox amil 

mövcuddur. İxracda xamalın üstünlük təşkil etməsi və maşınqayırma, 

elektrotexnika, kimya və digər məhsulların bazarının itirilməsi, müxtəlif 

ölkələrin Azərbaycanın strateji cəhətdən mühüm xammal bazarı üzərində 

nəzarət qoymaq cəhdi, istehlak mallarının bir çox çeşidlərinin idxal 
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edilməsindən durmadan artan asılılıq, xaricdən iqtisadi və siyasi təzyiq alacağı 

hallarda iqtisadiyyatın güclərinın zəifliyi, Rusiya Federasiyasının və İran İslam 

Respublikasının mövqelərinin sərtləşməsinə görə idxal və ixrac yüklərinin 

daşınması çətinliklərini, repsublikanın ərazisinin və iqtisadiyyatın 20%-nin 

itirilməsinə səbəb olan Ermənistan təcavüzkarlığının davam etməsi, 

iqtisadiyyatın yenidən qurulmasında manevretmə imkanlarını məhdudlaşdıran 

xarici kreditlərdən ölkənin asılılığı xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı cinayətkar 

biznes. 

İqtisadi islahatların ilk mərhələsindəki çətinliklər həm tarif sayəsində öz 

işini qoymuş, həm də gömrük tənzimlənməsinin ixrac tariflərinin tətbiq 

edilməsinə səbəb olmuşdur. Xarici ticarət tənzimlənməsi, ona yönəldilməlidir 

ki, iqtisadi inkişaf üçün xammal ixracının imkanlarından hər vasitəsi ilə 

istifadə etməklə, eyni zamanda, tədricən yüksək emal  səviyyəli məhsulun 

ixracı potensialı artırılsın ixracın əmtəə strukturu rəngarəng olsun. 

İqtisadiyyatın strukturu tənzimlənməsi gömrük tarifinin mühüm funksiyasıdır. 

Yüksək diferensial tarif rüsumlarının orta mülahizə edilmiş səviyyəsinin ona 

ilk növbədə ehtiyacı olan sahələrin müdafiəsini saxlamqda azaltmaq yolu ilə 

təmin etmək iqtidarındadır. Bu səbəbdən də tarif siyasətinin struktur siyasətin 

tərkib elementinə çevirmək gərəkdir. Sənayenin ən mühüm sahələrinin hər 

birinə aid, tərkib hissəsi gömrük rüsumları dinamikası olan fəaliyyət proqramı 

işləyib hazırlamaq lazımdır. 

Gömrük siyasətinin optimallaşdırılmasına təsir edən ən başlıca amillərdən 

biri də gömrük tarifləridir. Gömrük tariflərinin norma səviyəsi həddən artıq 

yüksək olmamalıdır. Onlar elə kəmiyyətdə olmalıdır ki, müvafiq məhsulun 

milli  bazarının müdafiəsi üçün zəruri olsun, yəni bir qayda olaraq. İdxal 

olunan malın qiymətini yerli malın qiymət səviyyəsinə qədər qaldırmağa və ya 

aksizli əmtəələrdə olduğu büdcə məsələlərinin həli üçün imkan versin. 

Rüsumların dəyişmə diapazonu elə müəyyən edilməlidir ki, onların 

kəmiyyət qaydasını təyin etmək tamamilə mümkün olsun və eyni zamanda 

hökumətə milli və dünya bazarında konyunkturadakı dəyişikliyə reaksiya 

vermək imkanı versin. 
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1.4.Эюмрцк  сийасятинин норматив-щцгуги базасынын формалашмасы 

 

Azərbaycan resupblikasmda gömrük-tarif tənzimlənməsi məsələləri, 

«Gömrük Məcəlləsi» və «Gömrük tarifı haqqmda» Azərbaycan Respublikasının 
Qanunda və digər qanunlarda nəzərdə tutulmuş hüquq normaları ilə həll olunur. 

“Gömrük Məcəlləsi” «Gömrük işinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını 
müəyyən edir, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin, suveren-

liyinin və maraqlarının qorunmasına, Azərbaycan iqtisadiyyatmın dünya təsər-
rüfatı ilə əlaqələrinin genişlənməsinə, gömrük işi sahəsində təsərrüfat 
subyektlərinin, fiziki şəxslərin və dövlət orqanlarının hüquqlannın müdafiəsinin 

təmin olunmasma, onların öz vəzifələrini yerinə yetirilməsinə yönəldilmişdir». 
Məcəllə 14 bölmə, 61 fəsil və 450 maddədən ibarət olub Azərbaücan 

Respublikasında Gömrük orqanlannın işinin hüquqi təminatmın əsas qanunudur. 

Qalan gömrük qanunlannı, gömrük hüququnun mənbəyi kimi 2 Şərti 

yarımqrupa bölmək olar: 

a) bilvasitə gömrük məsəllələrini tənzimləyən qanunlar; 

b) dolayısı ilə gömrük hüquq normalannı tənzimləyən qanunlar;  

 Birinci qrupa «Gömrük tarifi haqqında» qanun, habelə bundan sonra 
bilavasitə gömrük işi ilə baglı olaraq qəbul ediləcək digər qanunlar daxildir.  
İkinci qrupa isə «Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi», «Girov 
haqqında», «Valyuta tənzimi haqqında» “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 

haqqında” və s. qanunlar  daxil etmək olar. 

«Gömrük tarifi haqqmda» qanun 1995-ci ildə qəbul olunub, 7 fəsil və 37 
maddədən ibarətdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında daxili bazarın xarici 

bazarla səmərəli əlaqəsini təmin etməklə, xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin 
mühüm vasitəsi olan gömrük tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi, həmçinin 

ölkənin gömrük sərhədindən keçən mallardan rüsum tutulması qaydalannı 
müəyyən edir. Qanunun tətbiq sahəsi Azərbaycan Respublikasının vahid gömrük 
ərazisidir. 

Gömrük tarifinin formalaşdırılması və tətbiqi  qaydası  bu  qanunda müəyyən 

edilmiş və əsas məqsədləri aşagıdakılardır: 

- Azərbaycan Respublikası üzrə idxalın əmtəə strukturunu 

səmərəliləşdirmək; 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində malların gətirilməsi və çıxarılmasının, 
valyuta gəlirlərinin və xərclərinin əlverişli nisbətini təmin etmək; 

- valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə 
gətirilməsi və bu ərazidən çıxarılması üzərində səmərəli nəzarət etmək; 
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- Azərbaycan Respublikasında malların istehsal və istehlak strukturunda 

mütərəqqi dəyişikliklər üçün şərait yaratmaq; 

- Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını xarici rəqabətin mənfi 
təsirindən qorumaq; 

- Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat ilə 
səmərəli inteqrasiyasına şərait yaratmaq.  

Gömrük rüsumunun dərəcəsi vahid olub, malları gömrük sərhədindən 
keçirən şəxslərdən, əqdlərin növlərindən, «Gömrük tarifi haqqunda» qanunla 

nəzərdə tutulmsuş hallar istisna olmaqla digər faktlardan asılı olaraq dəyişdirə 
bilməz. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən gömrük rüsuma cəlb olunan 
(olunmayan) malların siyahısı və tətbiq edilən rüsum dərəcələri Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfinən müəyyən edilir (GT maddə 3., b. 3). 

İxrac gömrük rüsumlarının dərəcələri və onların tətbiq olundugu malların 

siyahısı, həmçinin xarici iqtisadi tənzimlənmənin qeyri-tarif tədbirləri Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. Azərbaycan 

Respublikasının əlverişli ticarət recimi tətbiq etdiyi ölkələrin malları üçün ixrac 
gömrük rüsumları dərəcələrinin son həddi Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisi tərəfindən təyin olunur. Gömrük tarif tənzimlənməsinin hüququnun əsas 
məqsədləri aşagıdakılardır: 

1)gömrük işini həyata keçirmək, onun inkişafını və təkmilləşdirilməsini təmin 
etmək üçün, gömrük və digər müvafiq dövlət orqanlarına səmərəli fəaliyyət 
şəraiti yaratmaq; 

2)gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün optimal, elmi cəhətdən 

əsaslandmlmış və daha çox demokratik dəyərlərə söykənmiş gömrük sistemi 
yaratmaq; 

3)ölkə vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının qanuni təminatı, onların 
birləşdiyi ictimai birliklərin gömrük işi ilə əlaqədar fəaliyyətləri zamanı, habelə, 

xarici vətəndaşlarvə vətəndaşlıgı olmayan fiziki şəxslərin, həmçinin hüquqi 
şəxslərin gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan bütün hüquqların 

qorunması üçün möhkəm, sabit hüquqi təminat yaratmaq; 

4)Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi üstünlüklərini və maraqlarını 
qorumaq (ilk növbədə burada söhbət ölkəmizin iqtisadi süverenliyi və iqtisadi 
təhlükəsizliyindən, daxili bazarın qorunmasından, milli iqtisadiyyatın inkişafmm 

stimullaşdırılmasından, həmçinin Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq 
əlaqələrindən getməlidir). 

Gömrük-tarif tənzimlənməsinin mühüm tərəflərindən biri də gömrük 
ödənişlərinin tutulmasıdır. Bildiyimiz kimi gömrük ödənişləri «Gömrük 
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Məcəlləsi»nin 108-ci maddəsində nəzərdə tutulub. Məcəllədə nəzərdə tutulmuş 

gömrük ödənişlərinə əlavə dəyər vergisi, aksizlər, gömrük rəsmiləşdirilməsinə 
görə gömrük yıgımlan, saxlanmasına görə gömrük yıgımları, malların gömrük 

müşayətinə görə gömrük yıgımları və s. aid edilir. 

Mal və nəqliyyat vasitələrini keçirən şəxslərdən gömrük orqanı istənilən 

aldıgı pul vəsaitləri gömrük ödəmələri adlanır. 

Dövlətin öz xərclərini ödəmək və iqtisadi sosial həyata müdaxiləsini təmin 
etmək məqsədi ilə, hüquqi və fiziki şəxslərdən qaqunvericilik əsasında topladıgı 
məcburi vəsaitlər vergilər adlanır. 

Vergilər və gömrük ödəmələrinin hüquqi əsasını Azərbaycan Respublikası 
Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş müddəalar, habelə Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq qanunları təşkil edir. Azərbaycan Respublikası gömrük 
ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan mallara əlavə dəyər vergisinin tətbiqi 

Gömrük Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının «Vergi Məcəlləsi»nə uygun 
həyata keçirilir. 

Gömrük qanunvericiliyinə uygun olaraq, idxal-ixrac əməliyyatlannda ƏDV 
və aksiz vergiləri tutulur. 

ƏDV dolayı vergi olub, əhalinin xərclərindən tutulur. Çünki bu vergi 

istehsalda alqı-satqı prosesində yaranır. 1 yanvar 2001-ci ildən qüvvəyə minən 
«Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi»nə görə ƏDV 18% qəbul 
olunmuşdur. ƏDV-nin faiz dərəcəsi və hesablanması, vergitutma obyektləri 

müxtəlif ölkələrdə fərdi xarakter daşıyır. Azərbaycan Respublikasında da əlavə 
dəyər vergisi haqqında qanun və təlimatlar qəbul olunmuşdur. 1992-ci ilə qədər 

ƏDV-nin dərəcəsi 28% olmuşdursa, 2014-ci ildən 18%-ə endirilmişdir. Sonda 
mşqaisə üçün qeyd edək ki, ƏDV-nin dərəcəsi İspaniya və Fransada 12%, 
Almaniyada 14%, İngiltərə 15%, Portuqaliyada 16% və s.-dir. İdxal olunan mallara 

ƏDV-nin tətbiqi iki funksiyanı yerinə yetirir: 

1)xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi, da ha dogrusu daxili bazarda yerli və 
idxal mallannın arasındakı rəqabətin tənzimlənməsi; 

2)dövlət büdcəsinin gəlir hissəsini doldurmaq üçün fiskal funksiyanı. 

ƏDV-nin müəyyənləşdirərkən advalor dəyərdən istifadə oluntur. 

ƏDV müqavilədə göstərilən valyuta əsasında hesablanır, daha dogrusu 

malirtgömrük dəyəri hesablanan valyuta əsas gotürülür. 

ƏDV hesablanarkən üç əsas dəyər elementinin cəmi əsas kimi götürülür: 

- malın gömrük dəyəri; 

- gömrük rüsumu (advalor, spesifik və kombinə edilmiş tariflərlə 

hesablanmış); 



 
 

33 

- aksiz kəmiyyəti. 

Azərbaycan Respublikasında 1995-ci ildən başlayaraq xarici ticarət 

mallarından əlavə dəyər vergisi tutulur. İdxal malları istehsal olundugu ölkənin 
ərazisində əlavə dəyər vergisinə cəlb olunmadıgı üçün, istehlakçı ölkələrdə həmin 
mallardan əlavə dəyər vergisi tutulur. Lakin Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri ilə 

xüsusi gömrük sistemi fəaliyyət göstərdiyindən, bu ölkələrdən Azərbaycan 
Respublikasının ərazisinə gətirilən malların əlavə dəyər vergisinə cəlb olunması 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə tənzimlənir. 

MDB ölkələrinə ixrac olunan mallardan ƏDV tutulur. 

Aksizlər. Dolayı vergilərdən biri də aksizlərdir. Aksizlər istehlak mallarına və 

xidmətlərinə qoyuldugu üçün, bilavasitə alıcılar tərəfindən ödənilir. Aksizlərin 
faizi, Azərbaycan Respublikasının «Vergi Məcəlləsi»nə görə Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. Hal-hazırda aksiz 

faizləri 10%-dən (qiymətli metal və gümüş məmulatı) 90 % dək (içməli spirt) 
dəyişir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ixrac məhsullarına qoyulan ƏDV və aksizləri 
Azərbaycan Respublikası vergi orqanları, idxal olunan mallar üçün müəyyən 

edilmiş ƏDV-ni və aksizləri isə Azərbaycan Respublikasmın gömrük orqanları 
toplayır. 

Aksizləri advalor tariflərinə görə hesablandıqda malın ;gömrük dəyəri, 
gömrük rüsumu və gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün gömrük yıgımlarının miqdarı 
vergi qoymanın bazası kimi götürülür. 

Mal qismində ölkənin gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat 

vasitələrinin, habelə müşayət olunmayan baqajda, beynəlxalq poçt 
göndərişlərində keçirilən, kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan 

malların və yüklərin, həmçinin nəqliyyat vasitələrinin gömrük 
rəsmiləşdirilməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş miqdarda 

gömrükyıgımları alınır. 

Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yıgımlan, gömrük sisteminin 

xidməti xərcləri kimi qiymətləndirilir. Bu gömrük yıgımları bir başa büdcə vəsaiti 
hesab olunür. 

Gömrük  rəsmiləşdirilməsin görə alının gömrük yıgımları, mal və sənədlər 
gömrük rəsmiləşdirilməsinə təqdim olunana qədər və ya həmin vaxt həyata 

keçirilir. Bu gömrük yıgımları ödənilməsinin özünəməxsuslugu aşagıdakılardır: 

1) gömrük yıgımlarının ödənilməsi üçün hər bir vaxt alma və ya vaxt uzatma 

nəzərdə tutulmayıb; 

2) gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınmış gömrük yıgımları geri 
qaytanlmır. 
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Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə 

gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün yıgımların miqdarını qanunvericiliyə uygun olaraq 
müvafiq icra hakimiyyəti, yəni Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 

müəyyənləşdirir. 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 
saylı qərarı ilə gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə aşagıdakı gömrük yıgımlarının 

miqdarmı müəyyən edilmişdir: 

1) mal qismində ölkənin gömrük sərhədindən keçirilən kommersiya 
məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların və yüklərin (dəyəri 100 ABŞ 

dollarından az olduqda 10 ABŞ dollarından az olmayaraq), nəqliyyat vasitələrinin, 
həmçinin Azərbaycan Respublikası Milli Bankı tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının gömrük ərazisindən kənarda sifariş verilməklə gətirilən milli 
valyutanın gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük dəyərinin, xarici valyuta 
sərvətlərinin isə nominal dəyərinin 0,15% miqdarında, Azərbaycan Respublikası 

Milli Bankı tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə görə manatla gömrük yıgımları 
alınır. 

2) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən qrant haqqında 

müqaviləyə əsasən qrant kimi alınan maddi yardım, humanitar və texniki yardım 

məqsədi ilə habelə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik 
nümayəndələrinin rəsmi və nəqliyyat vasitələri, elektrik enerjisinin qarşılıqlı 
ötürülməsi üzrə gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrükyıgımları  alınır. 

3) Gömrük Yük bəyannaməsinin hər bir əlavə vərəqi üçün sövdələşmə 

xarakterindən asılı olmayaraq 5 ABŞ dolları məbləgində məzənnəyə görə manatla 
ödənc alınır. 

4) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən tranzit gömrük rejimi 
altında keçirilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə 30 ABŞ dolları, hər əlavə 

Tranzit Yük Bəyannaməsi üçün 10 ABŞ dolları miqdarında məzənnəyə görə 

gömrük yıgımları alınır. 

5) fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikası gömrük ərazisinə 
gətirilən nəqliyyat vasitələrinin qeydə alınması üçün vəsiqə verilməsinə görə: - yük 

və minik avtomobilləri, mikro-avtobus və avtobuslar üçün - 20 ABŞ dolları; digər 
nəqliyyat vasitələri üçün 15 ABŞ dolları məbləgində məzənnəyə uygun olaraq 

manatla ödənc alınır. 

6) malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikası orqanlarının 

iş vaxtından kənarda və müəyyən edilmiş yerdən kənarda rəsmiləşdirilməsinə 

görə gömrük yıgımları ikiqat miqdarda alınır. 

Saxlanca görə gömrük yıgımları. Gömrük anbarlarında və sahibi Azərbaycan 

Respublikası gömrük orqanları olan müvəqqəti saxlanc anbarlarında mallann və 

nəqliyyat vasitələrinin saxlancına görə göstərilən xidmətlərin orta dəyərindən 
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asılı olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırmaqla 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gomrük Komitəsinin müəyyən etdiyi miqdarda 
gömrük yıgımları alınır. (Gömrük Məcəlləsi 113-cü maddə). 

        Malların gömrük müşayətinə görə gömrük yığımları . Malların  gömrük 
müşayətinə görə  Azərbaycan Respublikası DGK-nin Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin razılıgı ilə müəyyən etdiyi miqdarda gömrük 
yıgımları  alınır. 
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ЫЫ ФЯСИЛ. Аzərbaycan Рespublikasinda gömrük işinin təşkili və idarəedilməsi 

sisteminin xarakteristikası 

 

2.1. Müasir dövrdə idarəetmə prosesinin həyata keçirilməsi  mexanizmi 

İdarəetmə sisteminin mümüm komponenti idarəetmə prosesidir. 
İdarəetmə prosesi müvafiq idarəetmə metodlarından və prinsiplərində 

istifadə etməklə müəyyən funksiyaları reallaşdırmaq yolu ilə sistemində 
birləşdirilmiş idarəetmə subyektlərinin idarə edilən obyektin kifayət 

vəziyyətlərinin dəyişdirilməsinə, kollektivin məqsədlərinin əldə edilməsinə 
yönəldilmiş fəaliyyətdir. Bu proses metodoloji, funksional, iqtisadi, təşkilati, 
sosial və informasiya aspektlərini seçildiyi özünəməxsus məzmunu ilə 

fərqlənir. 

1. Metodoloji aspekt. İcdarəetmə prosesi mərhələ üzrə müəyyən 
ardıcıllıqla, məqsədi gümanetmə, vəziyyəti qiymətləndirmə, problemi 
müəyyən etmə, idarəçilik qərarlarının hazırlanma üzrə reallaşdırır. 

Məqsəd – idarə edilən sistemin necə olması barədə gömrük orqanı 
rəhbərinin təsəvvürüdür. 

İdarəçilik şəraiti – konkret idarəetmə sahəsində müəyyən zamanda 

meydana çıxan və rəhbərin müvafiq hərəkətlərini tələb edən bütün daxili v 
əxarici, obyektiv və subyektiv şərtlərin məcmusudur. 

İdarəçilik situasiyalarına (vəziyyət) bunlar aiddir: 

Sadə və mürəkkəb; yaxşı nəzərdən keçirilə bilən və çətin təhlil edilən 
qısamüdətli; uzunmüddətli; qlobal, qismən, kompleks hərəkətlər və ya 
birdəfəlik tədbirlər tələb edən. 

Problem-situasiya və məqsəd arasındakı əsas ziddiyyətdir. 

2. İdaəçilik qərarlarının hazırlanması probleminin həlli yollarının 
axtarışı eləcə də tanınmış yolun praktiki reallaşması ilə bağlı təşkilati işdir. 

3. Funksional aspekt. Ümumi idarəetmə funksiyalarının müəyyən 
ardıcıllıqla reallaşdırılmasıdır. 

4. İqtisadi aspekt idarəedilən sistemin resurslarının tələbatını müəyyən 

etməklə və onlardan istifadəni qiymətləndirməklə bağlı idarə edən sistemin 
fəaliyyəti ilə müəyyənləşdiririlr. 

5. Təşkilati aspekt. Təşkilati – sərəncam verici metodlardan idarə edilən 
sistemə nizamlama, normalaşdırma, təlimatlandırma, məsuliyyət ardıcıllığı 
ilə istifadə edilməsindən ibarətdir. 
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6. Sosial aspekt. İdarəetmənin avtomatlaşdırmasının bu və ya digər 

dərəcəsindən asılı olmayaraq onda bütün mərhələlərində insanın iştirakı ilə 
müəyyən edilir. 

7. İnformasiya aspekti idarəetmə prosesində informasiyanın şəklini 
dəyişməsi üzrə əməliyyatların müəyyən ardıcıllığından ibarətdir. 

İdarəetmə prosesinə xas olan bütün çoxsaylı əməliyyatları aşağıdakı 
şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

1. məqsədli müəyyənetmə əməliyyatları 
2. informasiya işi əməliyyatları 
3. analitik iş və qərar variantlarının layihələndirilməsi əməliyyatları 
4. Fəaliyyət variantını seçmə əməl iyyatları 
5. Təşkilati-təcrübi iş əməliyyatları 
Məqsədin idarəetmədəki roluna görə idarəetmənin bir neçə növünü 

fərqləndirmək lazımdır. 

1. Kənara çıxmalara görə idarəetmə 

Bü növ idarəetmə gömrük orqanlarının idarə edilməsi iyerarxiyası bütün 

səviyyələrində vardır. Çünki başlıca olaraq, mövcud vəziyyətlərə görə 
qurulur. 

2. Proqramlı idarəetmə. Bü cür idarəetmədə fəaliyyət proqramı tərtib 

olunur və bu proqrma görə hər kəsin hüquq və vəzifələri müəyyənləşdirilir. 

3. Ən effektli forma isə məqsədin idarəetməsicir. Bu formada məqsəd 

dəqiq müəyən edilir. Məqsəd ağacı qurulur. Bu cür idarəetmə son nəticəyə 
yönəlməsinə görə digərlərindən fərqlənir. 

Gömrük orqanları sistemində idarəetmə prosesinin təşkili onun həyata 
keçirilməsinin dəqiqliyini, ardıcıllığını və yol verilən hədlərini 

müəyyənləşdirən hərtərəfli nizama salınmasıdır. İstənilən idarəetmə prosesi 
öz məzmununa görə dövrlərdən, mərhələlərdən, pillələrdən və fazalardan 
ibarətdir. 

İdarəetmə dövrü. İdarəetmənin bütün ümumi funksiyalarının tam 

reallaşması üçün zəruri olan zaman kəsiyi başa düşülür. 

Dövr mərhələlərdən ibarətdir. Mərhələlər dedikdə bir halda qarşıdakı 
fəaliyyət sisteminin yaradıldığı, digərində isə onun fəaliyyət göstərməsi ilə 
idarəetmənin həyata keçirildiyi zaman kəsiyi nəzərdə tutulur. Hər bir 

mərhələ pillələrdən ibarətdir. Pillə dedikdə idarəetmənin hər hansı bir 
ümumi funksiyasının tam reallaşdırılmasv üçün zəruri vaxt başa 
düşülməlidir. Buna uyğun olaraq idarəetəm prosesi pillələri təhlil və 

proqnozlaşdırma pilləsi, planlaşdırma pilləsi, təşkiletmə pilləsi, tənzimetmə 
pilləsi, uçot pilləsi və nəzarət pilləsi adlanır. Hər pillə müxtəlif sayda 



 
 

38 

idarəetmə fazasından ibarətdir. Faza dedikdə bir idarəçilik işinin icrası üçün 

tələb olunan vaxt başa düşülməlidir. İdarəetmə prosesi öz məzmununa görə 
çox mürəkkəbdir. İstənilən gömrük orqanlarının idarə edilməsinin istənilən 

növü üçün  oxşardır. Bundan başqa, o dəyişilməz olaraq qalır və istənilən 
şəraitə tətbiq edilə bilər. 

Gömrük orqanlarının işinin məhsuldarlığı idarəetmənin bütün 
səviyyələrində qəbul edilən qərarların keyfiyyətindən çox aslıdıır. Qəraralrı 
müxtəlif əlamətlərə görə təsnif etmək olar. Qərarlar standart və qeyri-
standart olur. 

Standart elə qərarlardır ki, kənara çıxmalarla birgə qərarın özünün 

strukturu və onun qəbul edilməsi proseduru işlənir. Belə qərarlar kifayət 
qədər tez xüsusi hazırldıq olmadan qəbul edilə bilər. 

Qeyri-standart qəraralar, bir qayda olaraq, yaratdığı qərarlardır. Qeyri-
müəyyənlik, deməli həm də risk şəraitində belə qərarlara ehtiyac şübhəsiz 

xeyli artır. 

Mühümlüyünə və təsir qüvvəsinin müddətinə görə qərarlar strateji, 

operativ, taktiki olmaqla üç qrupa bölünür: 

1.Məzmununa görə – inzibati  iqtisadi və əxlaqi xarakter vardır. 

2.Reallaşdırma xarakterinə görə direktiv və tövsiyə xarakterli qərarlara 

bölünür. 

3.idarəçilik qərarların fiksə edilmə üsuluna görə yazılı və şifahi 

(sərəncamlar) vardır. 

İdarəçildik prosesinin əsas pesifikası rəhbər tərəfindən 

tabeliyindəkilərin istehsalatı vəzifələrin məqsədyönlü icra etmələrini təmin 
etməyidir. Bu səbəbdən çox vaxt deyirlər ki, rəhbər «öz əlləri ilə deyil, 

tabeliyindəkilərin əlləri ilə işləyir». Özlərinin idarəçilik fəaliyyətində hər 
şeydən əvvəl, üç aspektə daim diqqət yetirilməsi zərurəti həmişə rəhbər 
qarşısında real olaraq durur: 

1. Peşə  vəzifələrinin bilavasitə icraçıları kimi insanlara diqqət 

göstərmək, bu isə onlara peşə vəzifələrinə uyğun gələn davranış 

üstünlüyünü öyrətməyi, onların keyfiyyətini artırmağı, onlarda müsbət 
dəyərli peşə fəaliyyəti yönümünü və motivlərini inkişaf etdirməyi, istehsalat 

kolektivlərini formalşdırmağı, təşkilatın korporativ ruhunu inkişaf etməyi və 
s. nəzərdə tutur. 

2.Peşə fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrinin dəqiq 
müəyyənləşdirilməsinə, xarici mühitdə dəyişmələr şəraitində təşkilatın 
məqsədlərinin həyata keçirilməsində, strateji və  taktiki məsələlərin həllinə 

və s. nail olmaq. 
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3. Peşə  vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün şərati təmin etmək, bu isə 

özündə komunikaisyanı təkmilləşdirməyi. İş yerlərində əlverişli şərait, 
rasional idarəçilik istehsal texnologiyası yaratmağı, eləcə də operativ qərarlar 

qəbul etmək üçün icraçılara zəruri səlahiyyətlər ayırmağı tələb edir. 

Özlərinin idarəçilik fəaliyətlərinin gedişatı təcrübəsində rəhbərlər 

üstünlüyü yalnıx istehsalat vəzifələrinə və fəaliyyət subyektlərinə, idarəçilik 
fəaliyyətinin bütün göstərilmiş  əvvəlki istiqamətlərinə və bu istiqamətlərlə 

bərabər, məsələn, qərarın qəbul edilmə vaxtı, əməkdaşların intizamı və s. 
kimi həmin momentə mühüm olan digər göstəricilərə verə bilərlər. Bütün bu 

halarda müvafiq olaraq birölçülü, ikiölçülü və çoxölçülü idarəçilik 
cüşüncəsinin (təfəkkürün) inkişafından danışılır. 
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 2.2.Gömrük işinin təşkili və idarə  edilməsində  idarəçilik münasibətləri və 

idarəetmənin təşkilati strukturunun əsas cəhətləri 

Gömrük  orqanları sisteminin inkişafı idarəçilik problemlərinin həlli ilə 

sıx əlaqəlidir, çünki idarəçilik həmişə bu və ya digər təşkilatın ayrı-ayrı 

hədləri arasında dəqiq tapşırıqlı əlaqələrin müəyyənləşdirilməsi, onlar 

arasında hüquq və vəzifələrin bölgüsü ilə başlanır. 

İdarəetmənin təşkilati strukturu dedikdə çox vaxt idarəetmənin iyerarxik 

elementlərinin və bu elementlərin vahid bir tam kimi inkişafını təmin edən 

bir-biri ilə qarşılıqldı əlaqələrinin nizama salınması toplusu başa düşülür. Bir 

başqa cür desək idarəetmənin təşkilati strukturuna idarəetmə həlqələri, 

idarəetmə səviyyələri və bunlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər daxildir. 

Qeyd etdiyimiz kimi idarəetmə həlqələri, idarəetmə səviyyələri və qarşılıqlı 

münasibətlər idarəetmənin təşkilati strukturuları elementləridir. 

Gömrük  orqanları sistemində idarəetmənin həlqələrinə bunlar aiddir. 

Dövlətin baş gömrük orqanı, baş gömrük orqanının idarələri və müstəqil 

şəbəkələri, gömrükxanalar, gömrükxanaların şəbəkələri, gömrük postları 

və müvafiq  professional və ya idarəçilik funksiyalarını icra edən ayrı-ayrı 

mütəxəssislər daxildir. İdarəetmənin bu həlqələri idarəetmə iyerarxiyasının 

müvafiq səviyyələrində yerləşir. 

İdarəetmənin səviyyələri dedikdə təşkilatın sistemində müəyyən pillə 

tutan idarəetmə həlqələrinin məcmusu  başa düşülür. Gömrük orqanlarının 

vahid sistemində idarəetmə strukturu üç səviyyədən ibarətdir: dövlətin baş 

gömrük orqanı, gömrükxanalar, gömrük postları. İdarəçilik münasibətlərinin 

bununla belə aşağıdakı kanalları da nəzərdən keçirilə bilər: 

1. Baş gömrük orqanı – gömrükxana; 

2. Gömrükxana rəisi – gömrükxana şöbələri; 

3. Gömrükxana şöbəsi – gömrükxana şöbəsi (digər); 

4. Gömrükxana – gömrük postu; 
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5. Gömrük postu – gömrükxana (digər); 

6. Gömrükxana – baş gömrük orqanı 

Belə qarşılıqlı münasibətlərin mərkəzində rəis, şöbələri və gömrük 

postları ilə birgə gömrükxana dayanır. Bu da təsadüfi deyil, çünki gömrük 

fəaliyyətinin əsas məsələsi burada həll olunur. 

Gömrük orqanlarında idarəetmənin həlqələri və səviyyəsi arasında 

qarşılıqlı münasibətlərin aşağıdakı növləri vardır: 

Şaquli idarəçilik münasibətləri. Bu növ idarəçilik münasibətləri,  baş 

gömrük orqanı-gömrükxana; gömrükxana rəisi gömrükxana şöbələri; 

gömrükxana-gömrük postu, baş gömrük orqanı – gömrük postu, baş gömrük 

orqanı-gömrükxana arasında xarakterikdir. Şaquli münasibətlər, hər şeydən 

əvvəl, rəhbərlər və onun tabeliyində olanlar arasında qarşılıqlı 

münasibətləri nəzərdə tutur. Bu zaman xətti subordinasiya yəni tabelik üzə 

çıxır. Səviyyələr üzrə bütün aşağı idarəetmə həlqələri daha yuxarı 

idarəetmə səviyyəsində yerləşən rəhbərlik tabğeliyində olur. Bu xətti 

münasibətlər adlanır. Gömrük orqanları sistemində şaquli münasibətlər 

təkcə tiəşkilati strukturun xətti həlqələri arasında deyil. Eyni zamanda 

subordinasiya münasibətləri  arasında da mövcuddur. Belə münasibətlər 

onda ortaya çıxır ki, məsələn, reallaşdırılması onların xidməti fəaliyyətinə 

daxil olan müəyyən idarəetmə funksiyasını yerinə yetirmək üçün nəzərdə 

tutulan idarəçilik həlqələri analoji olaraq yuxarı idarəçilik həlqəsinin 

fuknsional tabeliyində yerləşsin.  

Üfiqi idarəçilik münasibətləri – Bu münasibətlər, gömrükxana şöbəsi – 

gömrükxana şöbəsi, gömrükxana postu gömrük postu, gömrükxana-gömrük 

şəklində olan münasibətlər üçün xarakterikdir. Üfiqi münasibətlər iki 

kateqoriyaya bölünür. Birincisi, kollegional, yəni bir rəisin tabeliyində olan 

bir şöbənin əməkdaşları arasındakı münasibətlərdir. İkincisi, paralel, yəni 

təşkilatda yeni mövqe tutan, bir-biri ilə informasiya, fikir və mülahizələr 

mübadilə etmək zərurətinin meydana çıxdığı müxtəlif şöbələrin 
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əməkdaşları arasındakı münasibətlərdir. İdarəçilik fəaliyyətində üfiqi 

qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına istinad edilməsi çox vaxt proqram 

məqsədli (matris) təşkilati idarəetmə strukturuna gətirib çıxarır. Belə 

strukturlarda veril son məqsədin reallaşdırılması üzrə işlərin bütün məcmusu 

tabelik iyerarxiyası mövqeyindən yox, proqramın nəzərdə tutduğu məqsədə 

yetmək baxımından nəzərdən keçirilir. Kortəbii məqsədli quruma nümunə 

olaraq sərhəddinin digər pozulmalarının qarşısının alınması üçün gömrük 

orqanlarında yaradılan əməliyat qrupunu göstərmək olar. 

Diaqonal idarəçilik münasibətləri. bir növ isə post-qarşılıqlı əlaqəni 

göndərən və ya təyinat gömrükxanası, baş gömrük orqanının şöbəsi ilə 

onun qarşılıqlı əlaqəli idarəçi kimi münasibətlər üçün xarakterikdir. 

Diaqonal münasibətlər idarəetmə sisteminin müxtəlif səviyyələrində 

yerləşən. Birbaşa tabelik münasibətində olmayan, lakin yuxarı səviyyələrin 

qəraralarını icra etməklə bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəli olan idarəetmə 

həlqələri arasında meydanqa gələn münasibətlərdir. Belə münasibətlərə 

nümunə olaraq malların çatdırılmasında qarşılıqlı məlumatlandırmanı, 

hüquq mühafizə funksiyalarının həyata keçirilməsi üzrə icrası məcburi olan 

sorğuların göndərilməsini və s. göstərmək olar. Yuxarıda haqqında qeyd 

etdiyimiz idarəetmə strukturlarının birləşməsi dövlətin gömrük orqanlarının 

vahid sistemi üçün səciyyəvi olan qarışıq təşkilati idarəetmə strukturunu 

doğurur. Bu strukturların səciyyəsini bir qədər ətraflı izah etməyə çalışaq. 

Xətti təşkilin üstünlükləri cərgəsində bu elementlər fərqləndirilir: 

A) şaquli əlaqələr sistemi; 

B) məsuliyyət. Müəyyən edilmiş öhdəliklər; 

C) vəzifə və səlahiyyətlərin dəqiq bölgüsü; 

D) qərarların qəbul edilməsinin operativ prosesi; 

E) göstərişlərin başa düşülməsində və istifadəsində sadəlik; 

F) lazımi intizamın saxlanması imkanı. 
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Xətti təşkilin bu üstün elementləri ilə yanaşı onun nöqsanları da vardır: 

A) qeyriçeviklik, sərtlik ; 

B) təşkilatın gələcək yüksəlişinə uyğunlaşmamaq; 

C) həllində bir neçə birləşmənin  fəaliyyət göstərdiyi məsələlərin 
müzakirəsində qərəzlilik və lüzumsuz rəsmiyyət; 

D) işin nəticəsinin rəhbərinin şəxsi və işgüzar keyfiyyətlərindən yüksək 
asılılq. 

İdarəetmənin xətti-qərargah təşkilati strukturunun üstünlüyü bunlardır: 

A) ondan istifadə edildikdə qərarların və planların daha ciddi 
hazırlanması; 

B) problemlərin daha ciddi təklikdən xətti rəhbərlərin azad edilməsi; 

C) məsləhətçilər və mütəxəssisəlr cəlb etmək imkanına nail olunması. 

İdarəetmənin xətti qərargah strukturunun qüsurları isə aşağıdakılardır: 

A) qərargahın kifayət qədər dəqiq məsuliyyəti; 

B) həddən artıq mərkəzləşdirmə tendensiyasının meydana çıxması 

C) idarəetmənin funksional təşkilati strukturunun üstün cəhətlərin 
bunlardır: 

-o xətti rəhbərləri bəzi xüsusi məsələlərin həllindən azad edilir; 

-işdə təcrübəli mütəxəssisəlrin məsləhətlərindən istifadə etmək üçün 
əsas yaradır; 

-geniş profilaktik mütəxəssislərə tələbatı azaldır. 

Belə idarəetmə strukturunun ümumi qşüsuları bunlardır: 

A) qarşılıqlı əlaqələrin mürəkkəbləşməsi 

B) əlaqələndirmənin pisləşməsi 

C) həddən artıq mərkəzləşdirməyə və əməkdaşların ikiqat tabeliyinə 
meylin meydana çıxması. 

İdarəetmənin proqramın məqsədli təşkilati strukturu qarşıya qoyulan 

məqsədin əldə olunmasına məhsul olan rəhbərə imkan verir ki, əsas işini 

hansı birləşmədə yerinə yetirməsindən asılı olmayaraq bütün icraçıları 

özünə tabe etsin. İşi başa çatdırmasından sonra bütün icraçılar özlərinin 
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birləşmələrinə qaytarılır. İdarəetmənin proqram-məqsədli strukturunun 

üstün cəhətləri bunlardır: 

A) konkret xidməti fəaliyyətin məqsədlərinə daha yaxşı 
istiqamətləndirmə; 

B) daha səmərəli cari idarəetmə; 

C) ayrı-ayrı icraçıların xüsusi bilik və bacarıq keyfiyyətinə daha çevik 
istifadə; 

D) işçilərdə qərar qəbul etmək, peşə və idarəçilik fəaliyyəti 
vərdişlərinin inkişafı; 

E) xidməti fəaliyyətin ayrı-ayrı vəzifələrinin icrasının nəarətin 
yaxşılaşdırılması. 

Bu strukturun nöqsanları isə bunlardır: 

A) Birləşmələrin məqsədli və funksional təminatı üzrə idarəetmə 
məsələləri arasında qüvvələr «Nisbətinə» daimi nəzarətin zəruriliyi; 

B) məqsədli işçi qruplarının işində iştirak edən əməkdaşların uzun 

müddətli ayrılmasına görə xətti və fuknksional birləşmələrdən qəbul 
olunmuş müəyyən iş qaydalarının pozulmasının mümkünlüyü; 

C) xətti və funksional birləşmələrin rəhbərləri ilə operativ qrupların 
rəhbərləri arasında münaqişələrin meydana çıxması mümkünlüyü; 

Gömrük orqanlarında idarəetmə zamanı idarəetmə strukturlarının 
qarşısına həm də bir sıra tələblər qoyulur. 

1. Sadəlik və qənaətcillik 
2. Aydınlıq 

3. Müəyyənlik 
4. İdarə oluna bilmə 
5. Sabitlik 
6. Çeviklik 

7. Şaxələnmələr zamanı idarəetmədə aşağıdakı faktorlar bir o qədər 

rol oynayır: 

- səlahiyyətlərin ötürülməsi. Gömrük orqanlarının fəaliyyətinə 

məsuliyyəti sədr daşıyır. Bu səlahiyyətlərin bir hissəsini idarəetmə 

səviyyələri üzrə aşağı ötürür; 

- koordinasiya 

- səlahiyyətlik 
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- Mərkəzləşmə. Gömrük orqanı rəisinin «əlində» funksiya və bilavasitə 

tabe müəssisələr nə qədər çox olarsa onun idarəçilik fəaliyyətinin 

mərkəzləqmə səviyəsi bir o qədər yüksək olar. 

Gömrük orqanlarının vahid sistemində idarəetmə strukturunun əsas 

səviyyəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsidir. 

Bildiyimiz kimi, komitənin tərkibində kollegiya fəaliyyət göstərir.  

Gömrük orqanlarının qarşısında duran vəzifələrin yerin yetirilməsi üçün, 

eləcə də özünün nəzarətecdici və əlaqələndirici funksiyalarını həyata 

keçirmək üçün Dövlət gömrük Komitəsinin tərkibində aşağıdakı struktur 

bölmələr fəaliyyət göstərir: 

1. Gömrük nəzarətinin Təşkili baş İdarəsi 

Baş idarənin tərkibinə Gömrük rejiminə nəzarət üzrə idarə daxildir. 

Baş idarənin nəzdində 2 şöbə fəaliyyət göstərir: 

-ticarət dövriyyəsindən gömrük nəzarətini təşkil idarəsi (Yük şöbbəsi); 

-qeyri-ticarət  dövriyyəsində gömrük nəzarətinin təşkili idarəsi (sərnişin 

şöbəsi)  

gömrük nəzarəti təşkili Baş idarəsinin əsas vəzifələri aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

-ölkə ərazisində gömrük nəzarətini lazımi səviyyədə təşkilini təmin 

etmək. Bu işləri planlaşdırmaq və bu məsələlər üzrə rəhbərliyə təkliflər 

vermək; 

-yerli  gömrük orqanlarından gömrük nəzarətinin təşkili üzrə fəaliyyətə 

rəhbərlik etmək; 

-komitə rəhbərliyinə Respublika ərazisində gömrük nəzarətinin həyata 

keçirilməsi barədə məlumat vermək; 

-digər təşkilatlara qarşılıqlı əlaqəni təşkil etmək; 

-qabaqcıl təcrübənin öbyrənilməsi və gömrük orqanları üzrə yayılmasını 

təmin etmək, respublika ərazisində tikiləcək gömrük obyektlərinin 

layihələrinə baxmaq və bu layihələrin müzakirəsində iştirak etmək; 

-planlı surətdə yerli gömrükxanaların yoxlanılmasını həyata keçirmək; 

2.Qaçaqmalçılıq və Gömrük qaydalarının Pozulması ilə Mübarizə baş 

idarəsi. 
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İdarənin tərkibinə aşağıdakı şöbələr daxildir: 

-Qaçaqmalçılıq və Gömrük Qaydalarının pozulması ilə mübarizə şöbəsi; 

-narkotik vasitələrin qanunsuz daşınması dövriyyəsi ilə mübarizə 

şöbəsi; 

-təhqiqat şöbəsi. 

3.Statistika və Təhlil idarəsi 

idarənin nəzdində 2 şöbə fəaliyyət göstərir: 

-lokal və paylanmış şöbə; 

-gəlirlərin istismarı şöbəsi; 

-statistika və analiz şöbəsi; 

4.Maliyyə-tarif və Valyuta nəzarəti baş idarəsinin nəzdində tranzit 

daşımalarla nəzarət üzrə idarəyə aşağıdakı şöbələr daxildir: 

-maliyyə şöbəsi; 

-gömrük ödənişləri şöbəsi; 

-gömrük-tarif tənzimlənməsi şöbəsi; 

-valyuta nəzarəti şöbəsi; 

-aksizlər şöbəsi. 

Kadr və kadr hazırlığı idarəsinin nəzdində 2 şöbə fəaliyyət göstərir: 

-gömrük orqanlarının kadrlarla kompleksləşdirilməsi üzrə şöbə; 

-kadr hazırlığı üzrə şöbə. 
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Azərbaycan respublikası dövlət gömrük komitəsinin strukturu 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

СЯДР 

Ишляр идаряси Ясаслы тикинти вя 

мадди теxники 

тяжщизат 

идаряси 

Инспексийа 

идряси 

Мцщафизя дястяси Аналитик шюбя Тясяррцфат хидмяти 

Харижи ялагяляр 

шюбяси 

Гачагмалчылыг вя 

Эюмрцк 

гайдаларынын 

позулмасы имля 

мцбаризя баш 

идаряси 

Малийя тариф вя 

валйута нязаряти 

баш идаряси 

Кадрлар 

идаряси 

Сядрин 

мцавини  

Сядрин биринжи 

мцавини 

Сядрин 

мцавини 

Сядрин 

мцавини 

Мятубат хидмяти 

шюбяси 

Мцщасибат 

вя учот 

шюбяси 

Статистик

а вя 

тящлил 

идаряси 

Эюмрцк 

нязарятинин 

тяшкили баш 

идаряси 

Сядрин 

кюмякчиси 

Щцгуг шюбяси Мяхфи шюбя Нювбятчи 

щисся 
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2.3. Gömrük sistemində idarəetmə – Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasət 

mexanizminin həlqəsi kimi 

 

Bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsində beynəlxalq ictimaiyyətin əldə etdiyi 

çoxillik təcrübə göstərir ki, hər bir ölkənin beynəlxalq rəqabətdə strategiyanın 

reallığı əlverişli iqtisadi əsasə söykənməlidir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatında iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi 

nəticəsində inkişaf səviyyəsinə, xarici və daxili bazarlarda rəqabət qabiliyyətinin 

dərəcəsinə və digər səciyyələrinə görə fərqlənən aşağıdakı sahələr və istehsal 

qrupları seçilir: 

1.İxrac qabiliyyətli sahələr. Məsələ bundadır ki, dövlətitn bilavasitə maliyyə 

iştirakı olmadan, onların möhkəmlənməsi üçün lazımi şərait yaradılmalıdır. Bu 

sazələr xarici investorlar üçün çox cəlbedicidir və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi 

üçün heç bir ziyan olmadan maksimal axını üçün şərait yaradılmalıdır. 

2.Mühüm elmi-texniki potensiala malik olan və nisbətən qısa müddətdə dünya 

və daxili bazar üçün rəqabət qabiliyyətli maldlar yaratmaq iqtidarında olan sahələr. 

Onlar üçün elə vəziyyət xarakterikdir ki, xarici bazara çıxmaq iqtidarı olan məhsul 

orada xüsusi kəskin rəqabətlə qarşılaşır, xarici investisiya isə xarici rəqiblərin, 

maraqlarını əks etdirən siyasi şərtlər qoyurlar. 

3.Müəyyən texniki geriliklərlə xarakterizə edilən qısa müddətli xarici bazara 

çıxmaq iqtidarında olmayan daxili bazarın müəyyən hissəsinə onlar üçün 

saxlanması lazım olan sahələri seçilir. 

Bildiyimiz kimi, xarici iqtisadi siyasəti beynəlxalq əmək bölgüsündən 

ölkələrarası xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün səmərəli və maksimum dərəcədə 

istifadə etmək məqsədi ilə həyata keçirilən təşkilati. İqtisadi və siyasi tədbirlər 

kompleksini nəzərdə tutmur. 

Ölkənin iqtisadi inkişafnıın indiki mərhələsində Azərbaycan qarşıdakı dövr 

üçün xarici iqtisadi siyasətinə heç olmazsa, 3 əsas istiqamətini fərqləndirmək olar: 

-hər şeydən əvvəl, icraçının stimullaşdırılması və Azərbaycanın ixracı 

mallarının xarici bazara çıxması üçün əlverişli şəraitin təmin edilməsidir; 

-xarici rəqabətin dağıdıcı təsirindən milli iqtisadiyyatın məntiqə uyğun 

müdafiə səviyyəsinin tətbiq edilməsi, eləcə də xarici invetsisiyaları cəlb etmək 

üçün gömrük rüsumları dərəcələrinin dəyişməsi əsasında əlverişli iqtisadi mühitin 

formalaşdırılmasıdır; 

-nəhayət, xarici iqtisadi əlaqələrin diberallaşdırılması, yeni istiqamətli mühüm 

iqtisadiyyat sahələrinin təməlini qoyması. 
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Hazırki  şəraitdə  xarici iqtisadi siyasətin hər bir istiqamətini nəzərdən 

keçirmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir.. 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasətinin birinci istiqamətini 

ixracın stimullaşdırılması və Azərbaycan icraçı mallarının xarici bazara çıxması 

üçün əlverişli şərait təmin edilməlidir. 

Təsərrüfat fəaliyyətinin xarici subyektlərinə malların satışında müəssiələri 

həvəsləndirmək, repsublikanın valyuta ehtiyatlarının və ixracı potensialının 

artırılmasında onların maraqlarını yüksəltmək məqsədi ilə bir sıra mühüm qərarlar 

qəbul edilməlidir. 

Birincisi, iqtisadi islahatların dəyişdirilməsinin ixracı mexanizmini 

təkmilləşdirilməsini, məhsulun xarici ölkələrə satışında müəsssiələrin fəaliyyətinin 

sərbəstləşdirilməsini və respublikanın valyuta ehtiyatlarının və ixrac potensialının 

artırılmasında onların maraqlarını gücləndirməyi nəzərə alaraq aşağıdakı qərarlar 

qəbul edilməlidir: 

1.Bütün hüquqi şəxslərə strateji  malların respublika ixracına icazə verilsin. 

2.Starteji malların xarici ölkələrə satışından əldə olunan valyuta vəsaitlərinin 

mədaxildən daxil olmalar hesabına Azərbaycan Respublikanın Vahid Valyuta 

Fondunun formalaşdırmaq üçün belə malların ixracında SDV ilə minimal kvotalar 

təsbiq edilsin. 

3.Respublikanın vahid valyuta fonduna starteji və digər mlaların satışından 

mədaxil olunan valyutanın vaxtında daxil olmasını təmin etmək məqsədi ilə 

məhsulun SDV ilə satışı yalnız qabaqcadan ödəmə şəklində həyata keçirilsin. 

4.Malların icrasına yalnız səlahiyyətli bankların ödəmə, ya da akkreditiv 

açılması haqqında təsdiqi üzrə icazə verilsin. 

5.istehsal olunan məhsulun bazar qiymətlərinin formalaşdırılması məqsədi ilə 

dövlət müəssisələrinə və təşkilatlaraına satışı bir qayda olaraq tender üzrə, yaxud 

respublikanın əmtəə birjaları vasitəsi ilə həyata keçirməyi bir vəzifə olaraq 

tapşırılsın. 

İkincisi, xarci ticarət əməliyyatlarının icra mexanizmi işlənib hazırlanmışdır. 

İxracı əməliyyatlarını aparmaq üçün gömrük orqanlarına təqdim edilməsi tələb 

olunacaq sənədlərin siyahısına aşağıdakılar daxildir: 

1.Təsərrüfat sukbyektinin hüquqi şəxs kimi fəaliyyətini təsdiq edən sənəd; 

2.Hüquqi şəxsin statistik kodu; 

3.Bağlanmış müqavilə (kontrakt); 

4.İxrac olunan malların, məişət sertifikatı 
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5.İxrac olunan malların haqqının ödənilməsi üzrə dəyərin ödəniş və ya 

qaytarılmayan akkreditivin açılması barədə səlahiyyətli bankın sənədi. 

6.Müvəqqəti Hazirlik və komitələrin razılığı (spesifik məhsluların ixracı 

zamanı). 

7.Yük gömrük bəyənnaməsi 

Üçüncüsü, ixrac gömrük resurslarından azad olunmuş məhsulların siyahısı 

təsdiq edilmişdir; 

-barter əməliyyatlarına görə dövlət sifarişi üzrə ixrac olunan mallar; 

-istehsal ehtiyatcalıran görə xamal almaq üçnü müəssisələrin barter 

əməliyyatları üzrə ixrac etdikləri qeyri-starteji mallar.eləcə də ehtiyat hissələri, 

avadanlıq, məhsul, tikinti texnikası, maşın və mexanizmlər. Yük və sərnişin 

nəqliyyat vasitələri; 

-dövlət sifarişi üzrə SDV ilə satılan mallar; 

-komunikasiya və kommunikasiya əsasında göndərilən mallar; 

-sifarişçinin öz materiallarından hazırlanmış xammal; 

-hökumətlərarası sazişlər üzrə ixrac olunmalı mallar; 

-reeksport. 

Malların ixracın xarici iqtisadi siyasət oriyentasiyası çərçivəsində meydana 

çıxan problem Azərbaycan mallarının xarici bazara çıxması üçün əlverişli şəraitin 

təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasətinin ikili istiqamətini xarici 

rəqabətin dağıdıcı təsirindən milli iqtisadiyyatın səmərəli müdafiə səviyyəsini 

təmin etmək, eləcə də idxal gömrük rüsumlarının dərəcələrinin dəyişməsi əsasında 

xarici investisiyanı cəlb etmək üçün əlverişli iqtisadi mühit formalaşdırmaqdır. 

Azərbaycan rəhbərliyinin idxal tərkibi xarici ticarət dövriyyəsi kursu, ən azı 3 

problemin həll olunmasını nəzərdə tutur. 

Birincisi, problem daxili bazarın zəruri mallara doldurulması və ölkənin 

rəqabət qabiliyyəti əmtəə istenhsallarının müdafiəsi. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin xarici subyektlərindən mlaların satın alınması və 

onların Azərbaycan ərazisinə gətirilməsini təmin etmək məqsədilə hökumət və 

DGK-in tərəfindən bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. 

Birincisi, idxal əməliyyatlarının aparılmasında gömrük orqanlarına təsdiq 

edilməsi təldəb olunan sənədlərin siyahısı müəyyən edilmişdir: 
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1.bağlanmış müqavilə 

2.Yuk gömrük bəyannaməsi 

3.İnvoys, yəni idxal məhsulun əmtəə dəyərini təsdiq edən sənəd 

4.Spesifik məhsulların idxalı zamanı müvafiq hazirliklərin və idarələrin 

icazəsi 

5.Yol nəqliyyat sənədləri 

6.Malın məişət sertifikatı 

İkincisi, Azərbaycan Respublikası Dövlət gömrük Komitəsi tərəfindən 

müəyyən edilmiş qaydada müvafiq sənədlər aşağıdakılardır: 

             1.   Azərbaycan Respublikasına gətirilərkən idxal-gömrük rüsumunə cəlb  edilən 

malların siyahısını və idxal-gömrük rüsumu dərəcələri; 

    2.    İdxal gömrük-rüsumu haqında müvəqqəti əsasnamə 

    3.     Malın gömrük dəyərinin təyin edilmə qaydaları 

4.    Məişət ölkəsinin təyin edilmə qaydaları 

Üçüncüsü, idxal gömrük rüsumlarından azad olunan məhsulların siyahısı 

təqdim edilmişdir: 

       –uşaq geyimi və ləvazimatın tibbi avadanlığı 

- Azərbaycan Respublikası ərazisində birgə və ya xarici müəssisələr. 

Beynəlxalq birliklər və təşkilatlar tərəfindən yaradılan qurumların 

nizamnamə fondcuna pay haqqı kimi gətirilən texnologiyalar, xammal 

və materiallar 

- Xarici investorların öz ehtiyaclarını ödəmək üçün əmlakı 

      -    Müvəqqəti gətirilən mallar 

- Xeyriyyəçilik məqsədi ildə gətirilən humanitar və texniki yardım. 

Dördüncüsü, almadığı malları idxal-gömrük rüsumu ödənilməkdən azad 

olunmasının yeni qaydası müəyyən edilmişdir; 

-hökumətlər arası və digər sazişlər üzrə göndərilən Hazirlər kabinetinin 

müvafiq qərarları ilə rəsmiləşdirilən mallar, materiallar, texnologiya və avadanlıq; 

-Xarici iqtisadi əlaqələrə nəzarət üzrə Dövlət Komissiyasının gömrük 

rüsumlarından azad edilmə barədə protokoluna uyğun olaraq xüsusi təyinatlı 

mallar; 

-Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən birgə və xarici 

müəssisələr tərəfindən istehsal ehtiyacları üyçün pay haqları kimi gətirilən yeni 

texnologiya, avadanlıq, xammal və ma-teriallar; 

-xarigi investorların öz ehtiyaclarını ödəmək üçün əmlakı; 
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-müvəqqəti gətirilən mallar; 

-sifarişçinin  öz mtaeriallarından hazırlanan xamal; 

-əvəzsi humanitar və texniki yardım. 

Beşincisi, dövlət büdcəsinin və hökumətin zəmanəti əsasınca xarici kreditlər 

hesabına maliyyələşdirilən idxal üzrə əməliyyatlar bağlanmış müqavilələrin 

ekspertizasından və qeydiyyatından sonra həyata keçirilir. 

İkinci problem, daxili bazarın və ölkənin rəqabət  qabiliyyətli əmtəə 

istehsalçılarının gömrük-tarif tənzimlənməsi vasitələrini xüsusi avadanlıq və 

kompensasiya rüsumlarını, tarif kvotalarını, eləcə də malların ayrı-ayrı növlərinin 

idxalına dövlət inhisarının qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada tətbiq 

edilməsi kimi müdafiə tədbirləri daxil olunmaqla – bütün arsenalına əsaslanmaqla 

müdafiə edilməsi. 

Daxili bazarın müdafiə edilməsi aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata 

keçiriləcəkdir. 

Birincisi, ölkənin əmtəə istehsaçılarına xarici rəqabətin mənfi təsirinin 

yumşaldılması məqsədi ilə müdafiə tədbirləri görülməsinin normativ bazasını 

təkmilləşdirmək yolu ilə; 

İkincisi, konkret müdafiə tədbirləri keçirməzdən əvvəl yoxlamaların 

aparılması üçün zəruri olan operativ informasiya yoxlanması mexanizmini 

yaratmaq və müdafiə tədbirləri görülməsindən əvvəl yoxlamaların aparılması 

sisteminin təkmilləşdirilməsi yolu ilə. 

Üçüncüsü, müdafiə tədbirləri görülərkən təsərrüfat fəaliyyətinin əlaqədar 

jxarici subyektləri ilə məsləhətləşmələr aparılmasını metodika və praktikasını 

təkmilləşdirmək yolu ilə. 

Dövrdüncüsü, gömrük-tarif siyasətinin əlaqələndirilməsini gücləndirmək yolu 

ilə. 

Nəhayət, beşincisi müdafiə tədbirlərinin tətbiqi nəticələrinin təhlili, 

mexanizmlərini yaratmaq və öyrətmək yolu ilə. 

Üçüncü problem: xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlverişli şərait və 

stimluların yaradılması. 

Bütün  deyilənləri nəzərə alaraq Azərbaycan normal daxili bazarın 

formlaaşması baxımından aşağıdakı istiqamətlər üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi 

məqsədəuğyun olardı: 

-daxili potensialından tam və səmərəli istifadə etməklə ölkənin özünütəmin 

etmə səviyyəsi yüksəldilməlidir; 
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-daxili bazarın inkişaf startegiyası müəyyən edilməlidir; 

-əhalinin istehsalının yaxşılaşdırılması üçün bazarda bolluq yaratmaq və bu 

məhsullar üzrə rəqabətin güclənməsi üçün ölkənin daxili bazarı xarici ticarət 

əlaqələri üçün açıq olmalıdır; 

-xarci ticarət siyasətində əsasən liberalizmə istiqamət götürməklə, eyni 

zamanda proteksionist siyasətin də elementlərindən istifadə olunmalıdır; 

-bəzi məhsulların istehsalının mövsümi xarakterini nəzərə alaraq, gömrük 

rüsumları vasitəsilə məhsulların idxalı mövsümündən asılı olaraq 

tənzimlənməlidir; 

-gömrük orqanları vasitəsi ilə idxal olunan məhsulların keyfiyyətinə nəzarət 

gücləndirilməlidir; 

-məhsul istehsalını  yaxşılaqşdırmaq üçün xaricdən modern texnika və 

texnologiйa alınmasına, həmçinin xarici investsiyalara hər cür şərait 

yaradılmalıdır.  
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ЫЫЫ ФЯСИЛ. Азярбайъан Республикасынын эюмрцк сийасяти вя  онун 
тякмилляшдирилмяси истигамятляри 

 

3.1.Эюмрцк сийасятинин мцасир вязиййяти вя онун тякмилляшдирилмяси 
истигамятляри 

 

 Юlkяnиn иqtиsadи tяhlцkяsиzlиyиnиn tяmиn edиlmяsи, daxиlи bazarы mцdafия 

etmяk vя юlkя иstehsalыna dayaq durmaq цчцn gюmrцk sиyasяtиnиn hяyata 

keчиrиlmяsи mцhцm яhяmиyyяt kяsb edиr. Yalnыz Azяrbaycan sahиbkarlarыnыn 

beynяlxalq kooperasиyaya cяlb edиlmяsиnи stиmullaшdыran vя xarиcи sяnayeчиlяr 

иlя yerlи subyektlяrиn vиcdanlы rяqabяtиnя kюmяk edяn zяиf proteksиonиzm 

tяdbиrlяrиnи tarazlaшldыrmaьa cяhd etmяklя иqtsadиyyatda mцsbяt dяyишиklиklяrя 

naиl olmaq olar.  

 Mяqsяdyюnlц gюmrцk sиyasяtи иdxalыn strukturunu yцksяk keyfиyyяtlи 

яlaqяlяrиn xeyrиnя dяyишdиrmяk, tяkcя иdxal edиlяn mяhsulun deyиl, eynи 

zamanda yerlи mяhsulun qиymяtиnиn aшaьы salыnmasыna kюmяk etmяk 

иqtиdarыndadыr. Gюmrцk orqanlarыnыn яn bюyцk funksиyalarы иxrac nяzarяtи vя 

яmtяяlяrиn keyfиyyяtlяrиnи qиymяtlяndиrmяkdиr. Fиskal funksиya яvvяlkи kиmи 

gюmrцk xиdmяtи fяalиyyяtиnиn prиorиtet иstиqamяtlяrиndяn bиrиdиr. Azяrbaycanыn 

иqtиsadи tяhlцkяsиzlиyиnя tяhlцkя tюrяdяn kиfayяt qяdяr чox amиl mюvcuddur: 

иxracda xammalыn цstцnlцk tяшkиl etmяsи vя maшыnqayыram, elektrotexnиka, 

kиmya vя dиgяr mяhsullarыn bazarыnыn иtиrиlmяsи, mцxtяlиf юlkяlяrиn 

Azяrbaycanыn stratejи cяhяtdяn mцhцm xammal bazarы цzяrиndя nяzarяt 

qoymaq cяhdи, иstehlak mallarыnыn bиr чox чeшиdlяrиnиn иdxal edиlmяsиndяn 

durmadan artan asыlыlыq, xarиcdяn иqtиsadи vя sиyasи tяzyиq olacaьы hallarda 

иqtиsadиyyatыn gцclяnяn zяиflиyи, Rusиya Federasиyasыnыn vя Иran Иslam 

Respublиkasыnыn mюvqelяrиnиn sяrtlяшmяsиnя gюrя иdxal-иxrac yцklяnmяsиnиn, 

daшыnmasыnыn чяtиnlиklяrи, respublиkanыn яrazиsиnиn vя иqtиsadи potensиalыnыn 

20%-nиn иtиrиlmяsиnя sяbяb olan Ermяnиstan tяcavцzkarlыьыnыn davam etmяsи, 

иqtиsadиyyatыn yenиdяn qurulmasыnda, manevretmя иmkanlarыnы 

mяhdudlaшdыran xarиcи kredиtlяrdяn юlkяnиn asыlыlыьы, xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtlя 

baьlы cиnayяtkar bиznes. 
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       Mцasиr шяraиtdя юlkяnиn dцnya иqtиsadиyyatыnda vяzиyyяtиnи yaxшыlaшdыrmaq 

цчцn иlk nюvbяdя иdxal vя иxracыn strukturunun yenиdяn qurulmasы, tяшkиlatlarыn 

vя fиrmalarыn xarиcи иqtиsadи fяalиyyяt шяraиtиnиn yaxшыlaшdыrыlmasы uьrunda 

mцhцm ишlяr gюrцlцr. Mцsяtqиllиk qazandыqdan bu иlяdяk aparыlmыш xarиcи tиcarяt 

sиyasяtи vя onun tяrkиb hиssяsи olan gюmrцk sиyasяtи nяtиcяsиndя respublиkanыn 

иdxal-иxrac dиnamиkasы sürətlə artmışdır. 

 Azяrbaycanыn gюmrцk sиyasяtи, юlkяdяkи иqtиsadи vя sиyasи vяzиyyяtя tяsиr 

gюstяrяn bцtцn amиllяr nяzяrя alыnmaqla qurulur. Bu gцn иxracыn иnzиbatи 

tяnzиmetmя vasиtяlяrиnиn demяk olar kи, hamыsы lяьv edиlmишdиr. Lakиn, иxrac 

kvotalarыnыn vя rцsumlarыnыn lяьvи o demяk deyиldиr kи, gюmrцk orqanlarы иxrac 

sюvdяlяшmяlяrиnя fиkиr vermяmяlиdиr. Юlkяdяn kapиtal axыnыnыn qarшыsыnы yalnыz 

иqtиsadи metodlarla almaq olmaz. Иxrac hasиlatыnыn qaytarыlmasы problemи 

яvvяlkи kиmи mцhцm problemlяrdяn bиrи olaraq qalыr. 

 Иstehsalыn vя иstehlakыn mиllи strukturunun xцsusиyyяtlяrиnи nяzяrя 

almaqla юlkяnиn иqtиsadи иnkишaf sяvиyyяsи, elяcя dя mцxtяlиf obyektиv vя 

subyektиv amиllяrиn tяиrи xarиcи tиcarяt tяnzиmlяnmяsи sиstemиnя, onun иcar 

edиlmяsи mexanиzmиnя kompleks yanaшmanы tяlяb edиr: 

 Bиrиncиsи, mиllи иqtиsadиyyat yцksяk dяrяcяdя xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrdяn 

asыlыdыr. 

 Иkиncиsи, keчmиш SSRИ dюvlяtlяrи иlя tarиxяn yaranmыш tяsяrrцfat яlaqяlяrи 

bu sahяdя prиoterиtetlяrdяn bиrи kиmи, MDB чяrчиvяsиndя иqtиsadи иnteqrasиyanыn 

иnkишafыnы tяlяb edиr.  

 Цчцncцsц, Azяrbaycan, dиgяr иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяr kиmи, иqtиsadи 

иnkишaf sяvиyyяsиnи yцksяltmяk mяsяlяsиnи vя dцnya tяsяrrцfat яlaqяlяrи 

sиstemиnя иnteqrasиya olunma mяsяlяsиnи eynи vaxtda hяll etmяk 

mяcburиyyяtиndяdиr. 

 Dюrdцncцsц, dцnya tиcarяtиnиn mюvcud mцasиr sиstemи xarиcи иqtиsadи 

sиyasяtиn sяrt tяlяb vя mяhdudlaшdыrmalarыnы bцtцn dюvlяtlяr цчцn иrяlи sцrцr 

kи, onlar da иnkишaf etmяkdя olan юlkяlяr цчцn, o cцmlяdяn Azяrbaycan цчцn 

xцsusиlя aьыrdыr.  

 Beшиncиsи, Azяrbaycan иqtиsadиyyatы юzцnцn texnolojи sяvиyyяsиnи 

yцksяltmяyя vя dцnya bazarыnda rяqabяt qabиlиyyяtlи иstehsal komplekslяrиnи 

yaratmaьa иmkan verя bиlяn struktur yenиdяnqurmanы hяyata keчиrmяlиdиr.  

 Иqtиsadи иslahatlarыn иlk mяrhяlяsиndяkи чяtиnlиklяr hяm tarиf sahяsиndя юz 

иzиnи qoymuш, hяm dя gюmrцk tяnzиmlяnmяsиndя иxrac tarиflяrиnиn tяtbиq 

edиlmяsиnя sяbяb olmuшdur. Xarиcи tиcarяt tяnzиmlяnmяsи, o cцmlяdяn gюmrцk 
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tяnzиmlяnmяsи ona yюnяldиlmяlиdиr kи, иqtиsadи иnkишaf цчцn xammal иxracыnыn 

иmkanlarыndan hяr vasиtя иlя иstиfadя etmяklя, eynи zamanda, tяdrиcяn yцksяk 

emal sяvиyyяlи mяhsulun иxracы potensиalы artыrыlsыn, иxracыn яmtяя strukturu 

rяngarяng olsun.  Belя vяzиfяlяrиn yerиnя yetиrиlmяsи иxraca nяzarяtиn effetktиv 

sиstemи olmadan mцmkцnsцzdцr. Юlkяnиn dцnya иqtиsadи sиstemиnя tam 

daxиlolma шяrtlяrи иxracыn rяngarяnglиyи (dиversиfиkasиyasы), иxrac mallarыnыn 

emal sяvиyyяsиnиn qaldыrыlmasы, beynяlxalq иstehsal kooperasиyasы sxemиnя 

qoшulmalыdыr. Problemиn hяllи иqtиsadиyyatыn fяal struktur tяnzиmlяnmяsиndя, 

perspektиvlи sahяlяrиn иnkишafыnыn mяqsяdyюnlц hяvяslяndиrиlmяsиndя, dцnya 

tяcrцbяsиndя иxracы stиmullaшdыrmaьыn yol verиlяn vяasиtяlяrdяn иstиfadя 

edиlmяsиndя vя xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrиn hяcmиnя vя strukturuna tarиf vя qeyrи-

tarиf metodlarы иlя tяsиr edиlmяsиndяdиr. Keчиd dюvrц mцddяtиndя xarиcи иqtиsadи 

vя xarиcи tиcarяt sиyasяtиnиn mцxtяlиf vasиtяlяrиndяn иstиfadя olunmaqla 

Azяrbaycanыn иqtиsadиyyatыnыn qыsa mцddяtdя dцnya иqtиsadи sиstemиnя 

mцяyyяn bиlgи иlя иnteqrasиya olunmasыna иmkan verя bиlяn sxemиnи hazыrlamaq 

lazыmdыr. Xarиcи tиcarяt tяnzиmlяnmяsи struktur tяnzиmlяnmяnиn tяrkиb hиssяsи 

hesab olunur. Xarиcи tиcarяtиn kяmиyyяt mяhdudиyyяtlяrиndяn tam иmtиna 

etmяk vaxtыndan яvvяl vя zяrяrlи ola bиlяrdи. ЦGT-nиn цzvц olan юlkяlяr иndиyя 

qяdяr ayrы-ayrы яmtяяlяrиn tиcarяtиnя belя mяhdudиyyяtlяr tяtbиq edиr. Belя 

vasиtяnиn prиnsиpиal tяtbиqetmя иmkanы иlя yaxыn gяlяcяkdя dя hesablaшmamaq 

olmaz. 

 Struktur tяnzиmlяnmяnиn цmumи mexanиzmиndя xarиcи tиcarяt 

vasиtяlяrиnиn rolu aшaьыdakыlar olmalыdыr: 

 Perspektиvlи sahяlяrиn иnkишaf etdиrиlmяsи цчцn zяrurи olan mяhsullarыn 

иdxalыna kюmяk etmяk; 

 Иnkишafыn иlk mяrhяlяsиndя perspektиvlи sahяlяrlя rяqabяt aparan 

mяhsullarыn иdxalыnы mяhdudlaшdыrmaq; rяqabяt qabиlиyyяtи olmayan sahяlяrи 

tяdrиcи struktur yenиdяn qurulmasы vя belя yenиdяn qurulma иqtиdarыnda 

olmayanlarыn hяmиn prosesиn neqatиv sosиal nяtиcяlяrиnи mиnиmuma endиrmяyя 

tяdrиcяn иxtиsar edиlmяsи цчцn шяraиt yaratmaq; 

 Buna иqtиsadи sиyasяtиn dиgяr qalan vasиtяlяrиnиn kюmяyи иlя naиl olmaq 

mцmkцn olmadыьы halda daxиlи bazarda яmtяяlrиn kиfayяt qяdяr tяklиfиnи tяmиn 

etmяk; 

 Tяdиyyя balansыnыn mцnasиb vяzиyyяtиnи tяmиn etmяk; 

 Mиllи иstehsalчыlara xarиcи иxracatчыlarыn vиcdansыz rяqabяtиndяn 

mцdafия tяamиnatы vermяk; 

 Bu konteksdя mцsbяt nяtиcя tяnzиmlяmяnиn tarиf vя qeydи-tarиf 

metodlarыnыn tarazlaшdыrыlmыш tяtbиqи иlя яldя edиlя bиlяr. 
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 Иqtиsadиyyatыn struktur tяnzиmlяnяsи gюmrцk tarиfиnn mцhцm 

funksиyasыdыr. Yцksяk dиfferensиal tarиf rцsumlarыn orta mцlahиzя edиlmиш 

sяvиyyяsиnи ona иlk nюvbяdя ehtиyacы olan sahяlяrиn mцdafияsиnи saxlamaqla 

azaltmaq yolu иlя tяmиn etmяk иqtиdarыndadыr.  Bu sяbяbdяn dя tarиf sиyasяtиnи 

struktur sиyasяtиn tяrkиb elementиnя чevиrmяk gяrяkdиr. Sяnayenиn яn mцhцm 

sahяlяrиnиn hяr bиrиnя aиd tяrkиb hиssяsи gюmrцk rцsumlarы dиnamиkasы ola bиlяn 

fяalиyyяt proqramы ишlяyиb hazыrlamaq lazыmdыr. 

 Mцяyyяn mцddяt яrzиndя gцclяndиrиlmиш mцdafияdяn Azяrbaycanыn иxrac 

potensиalыnы mюhkяmlяndиrя bиlяn yenи yaranan yenи sahяlяr, elяcя dя struktur 

yenиdяnqurma prosesиnи keчиrяn bюhranlы sahяlяr иstиfadя etmяlиdиr. Bu sahяlяr 

mюhkяmlяndиkcя tarиf maneяlяrи azaldыlmalыdыr. Яksиnя иndиkи vaxtda dцnya 

mиqyasыnda rяqabяt qabиlиyyяtи sahяlяrиn vя ишчиlяrиn sayы nиsbяtяn чox da 

bюyцk olmayan perspektиvsиz sahяlяrиn tarиf mцdafияsиnя ehtиyacы yoxdur. 

 Gюmrцk tarиfиnиn norma sяvиyyяsи hяddиndяn artыq yцksяk olmamalыdыr. 

Onlar elя kяmиyyяtdя olmalыdыr kи, mцvafиq mяhsulun mиllи bazarыnыn 

mцdafияsи цчцn zяrurи olsun. Yenи bиr qayda olaraq иdxal olunan malыn 

qиymяtиnи yerlи qиymяt sяvиyyяsиnя qяdяr qaldыrmaьa vя aksиzlи mallarda olduьu 

kиmи bцdcя mяsяlяrяrиnиn hяllи цчцn иmkan versиn. Rцsumlarыn dяyишmя 

dиaqnozunu elя mцяyyяn etmяk lazыmdыr kи, onlarыn kяmиyyяt qaydasыnы tяyиn 

etmяk tamamиlя mцmkцn olsun vя eynи zamanda hюkцmяtя mиllи vя dцnya 

bazarnda konyukturadakы dяyишиklиyя reaksиya vermяk иmkanы versиn. 

 Normalarыn kяmиyyяtи hesablanarkяn чыxыш mяlumatы kиmи mцvafиq 

sahяlяrdяkи vяzиyyяtи haqqыnda Dюvlяt Statиstиka Komиtяsиnиn, dцnya bazar 

konyukturasыnыn vяzиyyяtи vя dюvlяt bцdcяsиndя vя dюvlяt proqramlarыnda 

qeyd edиlяn mиllи иqtиsadиyyatыn иnkишaf orиyentиrlяrи haqqыnda mяlumatlardan 

иstиfadя edиlя bиlяr. Hazыrda tяtbиq edиlяn xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn яmtяя 

nomenklaturasы (XИFЯN) beynяlxalq normalara uyьundur. O, ahяngdar 

sиstem яsasыnda hazыrlanmышdыr vя MDB юlkяlяrиndя иstиfadя olunan XИFЯN-lя 

eynиdиr. Lakиn, o, yerlи mяhsul vя mallarыn spesиfиkasыnы tam яks etdиrmиr, 

чцnkи, qara kцrц, yerlи dяrman bиtkиlяrи, nadиr vяhши heyvanlar, quшlar vя s. 

иdentиfиkasиya olunmur. Bu nomenklaturanы tяkmиllяшdиrmяk lazыmdыr. Nяzяrdя 

tutmaq lazыmdыr kи, hяr bиr tarиf pozиsиyasы bиrmяnalы шяkиldя bиr XИFЯN kodu 

иlя mцяyyяn olunmalыdыr.  

 Ona gюrя dя nomenklatura hяr hansы иstehsal olunan, чыxarыlan vя юlkяyя 

иdxal olunan яmtяяnиn hяr bиr nюvц mцxtяlиflиyиnя mцяyyяn qяdяr 

uyьunlaшdыrыlmalыdыr. Tarиf fиskal funksиyanы, иlk nюvbяdя, aksиzlи mallara 

qoyulan rцsumlar hesabыna yerиnя yetиrиlmяlиdиr. Lakиn, daxиlolmlarыn 

azalmasыna sяbяb olmasыn deyя bu rцsumlarы hяddяn artыq artыrmaq lazыm 
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deyиldиr. Иndиkи dюvrdя malиyyя vяsaиtlяrиnиn bцdcяyя daxиl olmasыnыn 

sabиtlиyиnи tяmиn etmяk aktual vяzиfяlяrdяn bиrиdиr. Иxrac rцsumlarы lяьv 

edиldиkdяn sonra иdxal gюmrцk юdяmяlяrи (rцsumlar, vergиlяr, yыьmalar) xarиcи 

иqtиsadи fяalиyyяtdяn bцdcя vяsaиtlяrиnиn yeganя doldurulma mяnbяyи olaraq 

qalыr.  

 Иdxal gюmrцk юdяmяlяrиnиn xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиndяn bцdcя 

vяsaиtlяrиnиn yeganя doldurulma mяnbяyи olmasы problemиnиn hяllи qanunla 

nяzяrdя tutulmu юdяmяlяrиn hesablanmasыna vя o cцmlяdяn fиzиkи шяxslяr 

tяrяfиndяn юdяnиlmяsиnи dцzgцnlцyцnя mюvcud nяzarяt sиstemиnи, elяcя dя onun 

hяyata keчиrиlmяsи texnиkasыnыn nя dяrяcяdя tяkmиllяшdиrиlяcяyиndяn asыlыdыr. Bu 

prosesdя aparыcы rol gюmrцk orqanlarыna mяxsusdur. Xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn 

dюvlяt tяnzиmlяmяsи sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи xarиcи иqtиsadи яlaqяlяr 

sahяsиndя ишlяrиn real vяzиyyяtиnи яks etdиrяn analиtиk-statиstиk tяdqиqatlar 

olmadan mцmkцnsцzdцr.  

 Beynяlxalq tиcarяt sиstemи иlя qanunиlяшdиrиlmиш qeyrи-tarиf tяnzиmlяmя 

tяdbиrlяrи, yяnи xarиcи mallarыn иdxalыnыn kяskиn artыmы иlя mиllи иqtиsadиyyata 

vurulan zяrяrиn mцяyyяn olunmuш qaydada qarшыsыnыn alыnmasы vя ya 

yцngцllяшdиrиlmяsи mяqsяdи gцdяn mцdafия tяdbиrlяrи mюvcuddur. Eynи 

zamanda xarиcи иxracatчыlarыn vиcdansыz rяqabяtиnиn qarшыsыnыn alыnmasыna 

yюnяldиlяn tяdbиrlяr dя tamamиlя legиtиm xarakter daшыyыr. 

 Vaxtиlя иstиfadя olnunmuш bиr чox materиalllar иndи qadaьan edиlmишdиr. 

Иdxala kяmиyyяt mяhdudиyyяtlяrи tяdиyyя balansыnыn pиslяшmяsи шяraиtиndя kяnd 

tяsяrrцfatы mяhsuluna, alkoqollu ичkиlяrя vя tцtцn mяmulatыna, юlkяdя иstehsalы 

hяlя иnkишaf etmяyяn yenи mяhsul nюvlяrиnя mцnasиbяtdя zяrurи olmayan 

(mяhsul) mallar mцnasиbяtdя tяtbиq oluna bиlяr. Иstehsal юlkяdя yenиdяn 

yaranan mяhsulun иdxalыna qoyulan mяhdudluьun mцdafия tяdbиrи  kиmи иzah 

etmяk lazыmdыr. Gюmrцk nяzarяtи mexanиzmиnиn proseduralarыna 

tяkmиllяшdиrиlmяsи ишиndя nяzarяtиn sяmяrяlиlиyиnи saxlamaqla gюmrцk 

proseduralarыnы sadяlяшdиrmяyя naиl olmaq mяqsяdиlя Цmumdцnya Gюmrцk 

Tяшkиlatы (ЦGT) иlя, elяcя dя Цmumdцnya Tиcarяt Tяшkиlatы (ЦTT) vя 

YUNKTAD иlя faydalы яmяkdaшlыьы qaydaya salmaq lazыmdыr. Xarиcи tиcarяtdя 

Azяrbaycana tяtbиq edиlя bиlяcяk ayrыseчkиlиk halnda mцdafия, eynи zamanda 

cavab tяdbиrlяrи sиstemиnи elяcя dя Azяrbaycan ЦTT-yя hяlя цzv olmadыьы 

hallarda belя юlkяnиn mяnafelяrиnи mцdafия mexanиzmиnи иnkишaf etdиrmяk 

lazыmdыr. Lakиn, respublиkamыzыn Иqtsadи Яmяkdaшlы Tяшkиlatыnыn (ИЯT) 

цzvцdцr. Bu tяшkиlatыn bиr чox цzvlяrи o cцmlяdяn Иran vя Tцrkиyя 

Respublиkalarы da eynи zamanda ЦTT-nиn цzvцdцr. Hяmиn  tяшkиlat 
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чяrчиvяsиndя иmzalanmыш sazишlяr ЦTT-nиn tяlяblяrиnя  mцvafиq olan qaydalarыn 

vя цsullarыn tяtbиqиnи nяzяrdя tutur. 

Щазырда эюмрцк сийасятинин башлыжа истигамятляриндян бири мящз 

Азярбайжанын Цмумдцнйа Тижарят тяшкилатына цзв олмагла баьлы эюмрцк 

мясяляляринин еля дцзэцн гурулмасыдыр ки, бундан щям бцтювлцкдя юлкя 

игтисадиййаты, щям дя дювлят бцджяси максимум сямяря ялдя едя билсин. Бу 

бахымдан Азярбайжан Республикасынын йени дифференсиаллашдырылмыш эюмрцк-

тариф системинин гябул едилмяси хцсуси ящямиййятли аддым кими гиймятляндириля 

биляр. Йени системин щазырланмасы заманы щеч дя эюмрцк тарифляринин 

галдырылмасы башлыжа вязифя кими гаршыйа гойулмамышдыр. Ясас мясяля тарифлярин 

йалныз бцджя мядахилини тямин етмяк функсийасыны дейил, ейни заманда дахили 

истещсалы тянзимлямяк функсийасынын да реаллашдырмасына наил олмаг иди. Бу 

систем щазырки дюврдян Азярбайжанын ЦТТзйя цзв олдуьу вахта гядярдян бир 

мцддят цчцн оптимал сайыла биляр. 

Юлкямизин ЦТТ-йя дахил олмасы дцнйа тясяррцфат ялагяляриня интеграсийа 

олмаьын бир мярщялясидир. ЦТТ-йя дахил олмагла Азярбайжан юз 

игтисадиййатынын мцгайисяли цстцнлцклярини реаллашдыра билмяк имканы 

газанажаг, тижарят шяраитини йахшылашдыражаг, ихражын щяжмини артыражаг вя даща 

да рянэарянэ едяжяк, сатыш базарларыны стабилляшдиряжяк вя онун жоьрафийасыны 

эениляндиряжяк вя мящсулларын кейфиййятинин артырылмасынын стимуллашдырылмасы 

цчцн ялверишли шяраит ялдя едяжякдир. 

Азярбайжанын ЦТТ-йяцзвлцйцнцн бир сыра мцсбят жящятляри вардыр: 

-Азярбайжан ЦТТ-йя цзв олмагла няинки дцнйа тижарятиндя даща эениш 

шякилдя иштирак етмяк имканы газанажаг, щямчинин милли марагларымызы нязяря 

алмагла онун инкишафында иштирак едяжяк; 

-ихражатчы вя идхалатчыларымыхз мцхтялиф сазишляря ясасланараг (ГАТТ, 

ГАТС, ТРИПС вя с.) ващид щцгуги мякандан истифадя етмяк имканы 

газанажаглар, щямчинин диэяр юлкялярля тижарятдя бейнялхалг щцгуги мцдафия иля 

тямин олунажаглар. Йяни юлкямиз диэяр дювлятлярин ясассыз айрысечкилик 

тядбирляриндян щцгуги жящятдян горунажаглар; 

-диэяр дювлятлярля тижарятдя тариф вя гейри-тариф манеяляринин юлкя ихражына 

мянфи тясири кяскин сурятдя азалажаг. Юлкямиз бейнялхалг истещсал 

коопераисйасмына вя бейнялхалг ишэцзар ямякдашлыьын диэяр формаларына 

гоушлмасы цчцн ялверишли зямин йаранажагн, бирэя мцяссисялярин 

йарадылмасындан интеллектуал мцлкиййятин  мцбадилясиня гядяр ямякдашлыг 

цчцн эениш иманлар олажагдыр; 
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-бу сащядя мювжуд oла биляжяк мцбащися вя зиддиййятлярин щялли цчцн реал 

щцгуги ясас йаранажаг, йерли истещсалчыларын саьлам бейнялхалг рягабятя 

гошулмасы онлар цчцн стимуллашдырыжы рол ойнайыжыгдыр. 

Бцтцн бунлар Азярбайжанын дцнйа тякрар истещсал просесляриня даща тез 

интеграсийасыны тямин едяжяк вя бу ясасда да харижи игтисади фяалиййятя 

истигамятлянмиш перспектив истещсал сащяляри даща да инкишаф едяжякдир. Диэяр 

тяряфдян. Мцасир истещсал вя идаряетмя технолоэийаларынын идхалы имканлары 

даща да эенишляняжяк вя юлкямизя бирбаша инвестисийа ахыны эцжляняжяк. 

Лакин нязяря алмаг лазымдыр ки, Азярбайжан ЦТТ-йя дахил оларкян няйися 

ялдя етдийи кими, нядянся дя имтина етмялидир. О, тяшкилатдахили оларса, ортайа 

бир сыра проблемляр чыхажагдыр. 

-ЦТТ-йя дахил оларкян Азярбайжан харижи тижарятин тянзимлянмясинин 

гейри-тариф методларындан имтина етмяли олажагдыр (ЦТТ стандартларынын ижазя 

вердийи сащяляр истисна олмагла) ки, бу да дахили базарын горунмасы сявиййясини 

ашаьы сала биляр; 

-Харижи тижарятдя гейри-тариф васитяляринdян имтина етмякля йанашы, 

Азярбайжан идхал тарифляринин сявиййəсини дя ашаьы салмаьа мяжбур олажагдыр. 

Бу да хцсуси иля бющран вяхиййятиндя олан игтисадиййат цчцн аьрылы бир 

просесдир. Нязяря алсаг ки, йерли истещсалын яксяр сащяляринин рягабят 

габилиййятлилик сявиййяси хейли ашаьыдыр, онда харижи истещсалчыларын 

експансийасынын кяскин эцжлянмяси милли истещсалын бир сыра сащяляринин  мящвиня 

эятириб чыхара биляр; 

-бу заман, щямчинин фискал проблем дя цзя чыха биляр. Беля ки, идхал 

рцсумларынын эютцрцлмяси, верэи йыьымлары иля вязиййятин лазыми сявиййядя олмасы 

шяраитиндя эюмрцк юдянишляринин ашаьы дцшмясинин компенсасийа етмяк хейли 

чятин олажагдыр; 

-диэяр бир проблем ися йерли истещсалчыларын дювлят тяряфиндян дястяклянмяси 

иля баьлыдыр. ЦТТ бу мясялядə  кянд тясяррцфаты цзря мцяййян гядяр 

мцлайимлик эюстярся дя, цмумиликдя эюстярилян бу вя йа диэяр формада щяйата 

кечирилмяси ЦТТ-йя эюря диэяр цзв юлкяляря гаршы айры-сечкиликдир ки, бу да 

онун принсипляриня бирбаша зиддир; 

-гаршыйа чыха биляжяк диэяр бир проблем ися милли ганунверижилийин ЦТТ-нин 

норма вя гайдаларына уйьунлашдырылмасыдыр. Бу ХИФ, верэи, бцджя, эюмрцк вя 

с. иля баьлы ганунверижилик актларына тохунажаг вя онларда ясаслы дяйишикликлярин 

едилмясини тяляб едяжякди.р. 

бцтцн бу дейилянляр ону эюстярир ки, щяр бир дювлят ЦТТ-йя цзв олмаг 

цчцн данышыглара cидди щазырлашмалы вя дягиг стартеэийа ишляниб щазырланмалыдыр. 
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Артыг Азярбайжанын бу гурума цзвлцйцнцн  мцзакирясинин биринжи 

мярящялясиня башланыб. Чох эцман ки, йахын эяляжякдя бу мярщяля баша 

чатажаг вя икинжи вя ясас мярщяляйя – бирбаша данышыглара кечиляжяк. Мящз бу 

данышыглар заманы Азярбайжанын перспектив эяляжяк цчцн тариф сийасятинин 

сярщядляри мцяййян едиляжяк. Бу заман тябии ки, ЦТТ-нин цзв  юлкяляри 

Азярбайжан базарына дахил олмаг цчцн юлкяляриня ялверишли шяраит йаратмаьа 

чалышажаглар ки, бу да юзцнц тариф дяряжяляринин ашаьы сявиййядя мцяййян 

едилмяси вя гейри-тариф манеяляринин арадан галдырылмасы жящдиндя эюстяряжяк. 

Азярбайжанын мараглары ися тамамиля якс стратеэийанын щяйата кечирилмясини 

тяляб едир: базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя дахили базарын мцмкцн 

максимал горунмасыны тямин етмяк, игтисадиййатын зяиф вязиййятиндя олан 

игтисадиййатын мцхтялиф сащялярини модернляшдирилмяси цчцн вахт удмаг вя 

ясасда онларын рягабят габилиййятини артырмаг. 

Йахшы оларды ки, данышыглара щал-щазырда фяалиййятдя олан тариф 

дяряжяляриндян даща йцксяк дяряжялярля эедилсин. Бу ися юзцнц ашаьыдакылары 

ялдя етмяйя имкан верир. 

Биринжиси, илкин йцксяк сявиййяли дяряжэяляр сонракы данышыглар цчцн 

«ещтийат» ролуну ойнайажагдыр. Данышыглар заманы шцбщясиз ки, Азярбайжан 

шярт прессиня мяруз галажагдыр. Лакин милли истещсалчыларын марагларына зидд 

олан шяртлярля ЦТТ-йя цзв олмаг олмаз. Фикримизи айдынлашдырмаг цчцн Чинин 

тяжрцбясиня нязяр салсаг, Чин 10 илдян артыгдыр ки, ЦТТ-йя цзв олмаг цчцн 

данышыглар апарыр вя ейни заманда игтисади тяряггийя ясасланараг эцжлц ихраж 

експансийасыны щяйата кечирир. Данышыгларда еля бир сийасят йеридилир ки, юлкя 

тяшкилатына цзв олдуьундан сонра мцмкцн игтисадиййатыны минимума ендиря 

биляжяк компрамисляр ишляниб щазырлансын вя принсипиал мясяляляр цзря юлкянин 

мювгеляри горунсун. 

Икинжиси, Азярбайжан ня гядяр игтисадиййатыны «ачыг» елан ется дя, 

протексионизм сийасяти йеритмяйя мяжбурдур. Ялбяття ки, бу заман кцтляви 

протексионизмдян гачмалы вя селектив протексионизм сийасяти тятбиг етмяк 

лазымдыр. 

Цчцнжцсц, дахили базарын горунмасы цчцн тариф васитяляриля йанашы ЦТТ 

стандартларынын йол вердийи гейри-тариф васитяляриндян дя истифадя етмяк олар. Бу 

заман кямиййят мящдудиййятляриндян. Техники стандартлардан, санитар вя 

фотосанитар тядбирлярдян, щямчинин хцсуси нюв рцсумлардан (антидемпинг, 

компенсасийа) истифадя етмяк олар. 

Азярбайжан игтисадиййаты цчцн диэяр эцжлц тядбир тариф дяряжяляринин 

есколосийасынын принсипляриня ямял етмяк олар. Тариф есколасийасы сянайейя 



 
 

62 

мцнасибятдя щяйата кечириля билян селектив протексионизм сийасятинин мцщцм 

васитясидир. 

ЦТТ-йя дахил оларкян тариф сийасятинин чох важиб вязиййятиндян бири дя 

мцмкцн цмумигтисади мянфи нятижялярин (сосиал зиддиййятлярин  кяскинляшмяси, 

ишсизлийин артмасы вя малиййя-бцджя проблемляринин йаранмасы) минимума 

ендирилмясидир. Бцтцн бунлар эюстярир ки, Азярбайжанын ЦТТ-йя цзв олмасы 

цчцн онун дягиг игтисади стартеэийаны щазырламаг лазымдыр. Азярбайжан ЦТТ-

йя дахил олмаьа тялясмядян ня гядяр йахшы щазырлашса, онун дцнйанын инкишаф 

етмиш юлкяляри иля йанашы дурмаг шансы бир о гядяр чох олажагдыр. 

ЦTT-yя цzv olmaьa hazыrlыq xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn lиberallaшdыrыlmasы 

шяraиtиndя gюmrцk sиstemиnиn иnkишafы vя daha da tяkmиllяшdиrиlmяsиnи tяlяb 

edиr. Иnkишaf etmиш юlkяlяrиn tяcrцbяsи mиllи gюmrцk xиdmяtlяrиnиn иnkишaf vя 

tяkmиllяшdиrиlmяsиnи proqram-mяqsяdlи yanaшma яsasыnda aparыlmasыnыn 

mяqsяduyьunluьunu nцmayиш etdиrиr. Azяrbaycan Respublиkasыnda gюmrцk 

sиstemиnиn иnkишafы vя tяkmиllяшdиrиlmяsи proqramыnыn yaradыlmasna ehtиyac var. 

Respublиkanыn mnиllи xцsusиyyяtlяrи MDB юlkяlяrи иlя иdxal-иxrac 

яmяlиyyatlarыnыn spesиfиkasы, dиgяr юlkяlяrdя xarиcи-иqtиsadи яlaqяlяrиn 

genишlяnmяsи gюmrцk sиstemиnи mцvяffяqиyyяtя zяmanяt verя bиlяcяk prиnsиpи vя 

meordlar яsasыnda tяkmиllяшdиrиlmяsиnи tяlяb edиr. Gюmrцk fяalиyyяtиnиn 

sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы mexanиzmиnиn lazыmи sяvиyyяdя ишlяmяsиnи tяmиn 

etmяk цчцn bцtцn чatышmazlыqlar taktиkи vя stratejи tяdbиrlяrlя aradan qaldыrыla 

bиlяr. 

 Taktиkи tяdbиrlяrя aшaьыdakыlar aиd edиlиr: 

 Gюmrцk proseduralarыnыn sadяlяшdиrиlmяsи (o cцmlяdяn, yцklяrиn 

yoxlama mцddяtlяrиnиn qыsaldыlmasы vя yoxlamanыn seчmя цsulu иlя aparыlmasы, 

daшыnma, anbarlaшdыrma, saxlanc, rяsmиlяшdиrmя proseslяrиndя lцzumsuz 

sяnяdlяшmяlяrиn lяьvи vя rяsmиlяшdиrmя mцddяtиnиn azaldыlmasы); 

 Gюmrцk иnformasиyalarыnыn ишlяnmяsиnиn avtomatlaшdыrыlmыш 

sиstemиnиn tяtbиqи; 

 Эюмрцк вя эюмрцкятрафы инфраструктурларын инкишафы; 

  Xцsusиlя qeyd edиlmяlиdиr kи, gюmцrцk rяsmиlяшdиrиlmяsи 

proseduralarыnыn tяkmиnlяшdиrиlmяsи taktиkи tяdbиrlяr arasыnda яsas nюktяlяrdяn 

bиrиdиr vя юz forma vя gюrя fasиlяsиz, daиmи fяalиyyяtdяdиr. Bu zaman rиskиn 

dяrяcя vя qruplarыnыn qиymяtlяndиrиlmяsиnя  cиddи qиymяt yetиrmяlиdиr.  

 Stratejи tяdbиrlяrя иlk nюvbяdя ЦGT-nиn tюvsиyyяlяrяи aиd edиlmяlиdиr. 

ЦGT-nиn  tюvsиyyяlяrи aшaьыdakы  mяsяlяlяlrиn  nяzяrdя tutur.  
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- Resus potensиalыndan (kadr, maddи, texnиkи, malиyя vя s.) 

rasиonal иstиfadя: 

- Gюmrцkxanalarыn rяhbяr orqanlarыnыn mюhkяmlяndиrиlmяsи; 

- Иdarяetmя sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsи; 

- Mцvafиq sиstem vя strukturunun formalaшdыrыlmasы; 

- Daha sяmяrяlи gюmrцk prosedurlarы vя gюmrцk rejиmиnиn 

tяdbиrlяrи; 

Gюmrцk xиdmяtиnиn иnkишafыnыn kompleks proqramыnыn (GXИKP) tяrtиb 

edиlmяsиndя onun hazыrlanmasыnыn цmumи mяrhяlяlяrи mцhцm яhяmиyyяt kяsb 

edиr.  

1) Proqramыn mяqsяdи vя яhatя etdиyи mяsяlяlяr; 

2) Яldя edиlmяsи nяzяrdя tutulan gюstяrиcиlяr; 

3) Texnиkи  vя fяalиyyяt tяmиnatы; 

4) Proqramыn mцxtяlиf nюv resuslarla tяmиn edиlmяsи; 

5) Proqramыn hazыrlanmasы vя hяyata keчиrиlmяsиnиn stиmullaшdыrыlmasы; 

6) Proqarmыn yerиnя yetиrиlmяsиnиn tяшkиlи; 

7) Proqramыn yerиnя yetиrиlmяsи effektиvlиyиnиn mцяyyяn edиlmяsи. 

GXИPK-nыn hazыrlanmasыnыn mцhцm tяшkиlatы mяsяlяsи ardыcыllыqdыr. 

Azяrbaycan Respublиkasыnыn Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи qanunverиcи 

hakиmиyyяtиn hцquqи vя normatиv aktlarыnы Komиtяnиn иdarя tяlиmatlarыnda 

konkretlяшdиrmяklя hяyata keчиrиr. Gюmrцk xиdmяtи юz mцtяxяssиslяrи vasиtяsиlя 

bu sahяnиn tяnzиmlяnmяsи иlя bиr baшa vя ya dolayы yolla baьlы qanunlarыn, 

prezdent fяrmanlarыnыn hюkumяt qяrarlarыnыn hazыrlanmasыnda, elяcя dя xarиcи 

иqtиsadи mцnasиbяtlяr problemи цzrя hюkumяt vя beynяlxalq komиssиyalarыn 

ишиndя ишtиrak edиr.  

Gюmrцk Komиtяsиnиn normayaratma fяalиyyяtи иlя  Azяrbaycana иdxal 

olunan xarиcи mallarыn tяhlцkяszиlиyи цzrя nяzarяt sиstemиnиn tяcrцbя tяdbиqи 

яsaslarы yaradыlmыш, gюmrцk tarифи haqqыnda, valyuta tяnzиmlяnmяsи haqqыnda 

qanun qяbul edиlmишdиr.  

Sяhvlяrиn цzя чыxarыlmasыnda яldя olunan tяcrцbяnиn vя dцnya 

tяcrцbяsиnи nяzяrя almaqla normatиv hцquqи aktlara mцvafиq dцzяlишlяr 

edиlmишdиr. 

Xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrdя иslahat aparыlmasы цzrя иш davam etmяkdяdиr. 

Mцasиr шяraиtdя gюmrцk xиdmяtиnя xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn tяnzиm 

edиlmяsиnиn яsas иstиqamяtlяrиnиn reallaшdыrыlmasыna mцhцm rol ayrыlыr: 

- Xarиcи tиcarяt sahяsиndя valyuta vя vergи nяzarяtиnи  

sяrtlяшdиrmяk mяqsяdи иlя  dюvlяtиn nяzarяt funksиyalarыnыn 

mюhkяmlяndиrиlmяsи; 
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- Mиllи яmtяя иsdtehsalчыlarы xarиcи rяqabяtdяn vя иstehlakчыlarы 

иsя keyfиyyяtsиz mяhsul иdxalыnda mцdafия etmяyиn tиcarяt-sиyasи metodlarыnыn 

tяkmиllяшdиrиlmяsи. 

Bu, иxrac olunan mallarыn yцklяnmяdяn qabaq yoxlanыlmasыnыn, barter 

sюvdяlяшmяlяrи dя daxиl olmaqla иxrac vя иdxal яmяlиyyatlarыnыn hяyata 

keчиrиlmяsи zamanы vяsaиtlяrиn daxиl olmamasы vя tam daxиl olmamasы 

faktlarыnыn keyfиyyяt tяhlиlиnиn, elяcя dя mallarыn иdxalы vя иxracы zamanы qиymяt 

nяzarяtиnиn aparыlmasыnda Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk 

Komиtяsиnиn vя onun bюlmяlяrиnиn fяalиyyяtиnиn aktиvlяшdиrmяyи nяzяrdя tutur. 

Xarиcи иqtиsadи fяalиyyяtиn tяnzиmlяnmяsиndя vя xцsusяn onun  hяyata 

keчиrиlmяsиndя nяzarяt edиlmяsиndя Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk 

Komиtяsиnиn rolu yaxыn gяlяcяkdя dя labцd olaraq artacaqdыr.  
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3.2.Идхал-ихраъ ялагяляринин эенишляндирилмяси вя эюмрцк сийасятинин 
тякмилляшдирилмяси 

  

Hazırki şəraitdə республикада йеnи игтисади мцнасибятлярин тякамцлц, онун 

бейнялхалг ямяк бюлэцсня вя дцнйа тясяррцфат ялагяляри системиня гошулмасы, 

Бейнялхалг тиcарят Тяшкилатына цзв олмаьа щазырлыг хариcи игтисади фяалиййятин 

либераллашдырылмасы шяраитиндя эюмрцк системинин инкишафы вя 

тякмилляшдирилмясинин програм-мягсядли йанашма ясасында апарылмасыны 

мягсядяуйьун нцмайиш етдирир. Бу бахымдан республикамызда эюмрцк 

системинин инкиşафы вя тякмилляшдирилмяси програмынын йарадылмасына ещтийаc 

вар. Республиканын милли хцсусиййятляри, МДБ юлкяляри иля идхал-ихраc 

ялагяляринин эенишлянмяси эюмрцк системинин мцвяффягиййятя зяманят веря 

биляcяк принсип вя методлар ясасында тякмилляшдирилмясини тяляб едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйада щеч бир юлкя, hятта ян чох  инкишаф етмиш 

юлкя йени чохобразлы мцасир малы сямяряли истещсал едя билмир. Тябии ки, айры-айры 

юлкяляр вя йа юлкяляр групу мящз еля номенклатура мящсуллары истещсал едирляр 

ки, онлар бурада даща чох ялверишли шяраитя маликдирляр. Бунун ясасында 

юлкялярин ихтисаслашмасы вя кооперасийасы гурулур. Бу заман онлар бу вя йа 

диэяр малы еля щяcмдя истещсал едирляр ки, о дахили базарын тялябатыны юдясин вя 

бундан сонра хариcи базара чыхарылыр. Бунун базасында ися ямтяя мцбадиляси 

йараныр вя инкишаф едир, ващид дцнйа тясяррцфаты формалашыр.  

Бу мянада демяк олар ки, бейнялхалг тиcарят бир тяряфдян бейнялхалг ямяк 

бюлэцсцнц шяртляндирир, тяряфдян ися онда иштирак едян юлкянин дахили 

игтисадиййатынын сямярялилийини артырыр. 

Азярбайcан Республикасы щазырда дцнйанын 150-дан чох юлкяси иля 

бейнялхалг тиcарят  ялагяляри апарыр. Бейнялхалг тиcарятин игтисади ясаслары 

арасында мцхтялиф малларын истещсалы цзря  ихтисаслашыр вя щяр бир юлкядя диэяр 

юлкянин малына ещтийаc  йараныр. 

Бейнялхалг тиcарят щаггында мцлащизяляр дяринляшдикcя эюстярилян амиллярин 

тясири иля хариcи тиcарятин ясасыны тяшкил едян диэяр амилляр: йерли истещсалын кифайят 

етмямяси; малларын гиймятинин бейнялхалг мигйасда фярглянмяси; мцхтялиф 

юлкялярдя фягли маллар истещсалы да ортайа чыхыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхаг ямяк нятиcясиндя юлкяляр конкрет 

ямтяя вя хидмятляр истещсалы цзря ихтисаслашмыш вя бир чох ямтяяляр бязи юлкялярдя 

йа истещсал едилмир, йа да аз истещсал едилир. Бу ися сон нятиcядя бейнялхалг 

гиймятлярин фяргли олмасына сябяб олур. 

Щяля вахты иля классик игтисади мяктябин нцмайяндяляриндян бири Адам 

Смит эюстярирди ки, сярвятин мянбяйиня йалныз гиймятли дашлар, ня дя йалныз 

торпагда беcярилян кянд тясяррцфаты малларыдыр. Сярвят бцтцн истещсал 



 
 

66 

амилляринин иштиракы иля бцтцн сащялярдя (кянд тясяррцфаты, сянайе, тиcарят) 

истещсал олунан малларын цмуми мигдары иля мцяййян едилир. Истещсалда 

мящсулдарлыьы ямяк бюлэцсц иля ихтисаслашма тямин едир. 

Адам Смит юзцнцн «мцтляг цстцнлцкляр» нязяриййясини ики юlкя вя ики 

мал цзяриндя изащ еdир. Онун нязяриййясиня эюря тиcарят апаран hяр ики юлкя 

игтисади сямяря ялдя едир. Лакин бу заман о щесаб едирди ки, хариcи тиcарятя 

дювлятляр мцмкцн гядяр аз мцдахиля етмялидирляр. 

Мцтляг цстцнлцкляр нязяриййясинин cаваб веря билмядийи суаллары 

Д.Рикардо «мцгайисяли цстцнлцкляр» нязяриййяси иля айдынлашдырмышдыр. О,юз 

нязяриййяси иля сцбут етмишдир ки, щяр щансы бир юлкя бу вя йа диэяр малын 

истещсалында истещсал хярcлярин бахымындан мцтляг цстцнлцйя малик олмадыьы 

щалда да юлкяляр арасында хариcи тиcарят апарылыр вя бу тиcарятдян щяр ики юлкя 

мянфяят ялдя едя билир. Рикардойа эюря яэяр юлкяляр арасында гиймятлярдя аз 

да олса фярг варса, онда щяр бир юлкя нисби цстцнлцйя маликдир. Йяни бу 

юлкядя щямишя еля бир мал тапмаг мцмкцндцр . Мювcуд iстещсал хярcляринин 

нисбятиндя онун истещсалы диэяр юлкядяки истещсалдан даща сярфяли олсун. 

Щямин юлкя мящз беля малын истещсалы вя ихраcында ихтисаслашмалыдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, классик игтисадчылар юлкяляр арасында истещсал 

функсийалары вя истещсал хярcляринин ня цчцн олдуьу сябяблрини изащ 

етмямишляр. 

Исвеч игтисадчылары Ф.Щекшер вя Б.Олин ХХ ясрин 30-cу илляриндя щямин 

суаллара жаваб вермякля бейнялхалг тиcарят ахынларынын истигамятляри вя 

структурунун щансы амиллярля мцяййян едилмяси щаггында мцасир 

анлайышларын ясасыны гойдулар. 

Щекшер вя Олин нязяриййясиня эюря юлкяляр арасында истещсал хярcляри 

арасындакы нисби фяргин ясасыны истещсал амилляринин дцнйада гейри-бярабяр 

бюлэцсц тяшкил едир. Щямин нязяриййянин мащиййяти ашаьыдакындан ибарятдир: 

щяр щансы юлкя малик олдуьу бол истещсал амилляриндян интенсив сурятдя 

истифадя олунан малларын истещсалыны тяшкил етмякля цсцтнлцк газаныр. Диэяр 

тяряфдян. Нисбятян аз вя йа чох олмайан истещсал амилляри интенсив истифадя 

едилян малларын истещсалында ися цстцнлцйя малик дейилдир. 

Цмуми олараг Щекшер-Олин нязяриййясиня эюря хариcи тиcарят о заман 

сямяряли олур ки, о айры-айры дювлятляри ейни  тип мящсул истещсалындан имтина 

етмяйя сювг едир, йяни истещсалын сащялярарасы ихтисаслашмасыны артырыр. 

Лакин бейнялхалг тиcарятин сонракы инкишафы гаршыйа йени-йени суаллар 

гойурду вя Щекшер-Олин нязяриййясиндя иряли сцрцлян фярзиййялярин реал 

щяйатда юзцнц там эюстярдийи демяк мцмкцн дейилдир. Йалныз ону 
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эюстярмяк кифайятдир ки, бу нязяриййядя реал щяйатда эцcлц тясиря малик олан 

тяляб амили нязяри алынмамышдыр. Щалбuки, нязярийядя иряли сцрцлян ясас 

мцддяалар иля ялдя едилян нятиcяляр тамамиля бу мцддяаларын яксиня ола биляр. 

Игтисадиййат цзря сонралдан Нобел мцкафатына лайиг эюрцлмцш рус 

мяншяли В.В.Леонтев Щекшер-Олин нязяриййясинин ня дяряcядя реал щяйата 

уйьунлуьуну 1947-cи илдя АБШ-ын мисалында тящлил етмишдир. Тящлилин 

нятиcяляри кяскин елми мцбащисяляря йол ачмыш, лакин цмумиййятля гябул 

едилмиш вя игтисади ядябиййата Леонтев тязады (зиддиййяти) ады алтында дахил 

олмушдур. 

Йухарыда эюстярилдийи кими, щекшер-олин нязяриййясиня эюря щяр щансы бир 

юлкя нисби цстцнлцйя малик олдуьу амилдян интенсив истифадя етдийи малын 

истещсалы вя ихраcы цзря ихтисаслашмалы, нисби цстцнлцйя малик олмадыьы малы ися 

идхал етмялидир. 

Азярбайcан Республикасы мцстягиллик ялдя етдикдян сонра дцнйа 

юлкяляри иля сярбяст идхал-ихраc ямялиййатлары апарыр вя юлкямизин бу сащядян 

ялагяляри эенишлянир. Идхал-ихраc ямялиййатларынын апарылмасы эюмрцк ишинин 

сямяряли тяшкил едилмяси иля сых баьлыдыр. Бу сащядя ися гаршыда дуран бир сыра 

вахты чатмыш проблемлярин щялли гаршыда дурур. 

Эюмрцк фяалийятинин сямярялилийинин артырылмасы механизминин лазыми 

сявиййядя ишлянмясини тямин етмяк цчцн бцтцн чатышмамазлыглар арадан 

галдырылмалыдыр. Беля ки, юлкядя апарылан эюмрцк сийасяти эюмрцк 

рясмиляшдирилмясиня сярф едилян мцддятин гысалдылмасы, эюмрцк 

проседурларынын садяляшдирилмяси, эюмрцк информасийаларынын ишлянмясинин 

автоматлашдырылмыш системинин йарадылмасы, эюмрцк вя эюмрцкятрафы 

инфраструктурларын инкишаф етдирилмясини тяляб едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседураларынын 

тякмилляшдирилмяси тактики тядбирляр арасында ясас мясялялярдян биридир вя 

мязмунуна эюря фасилясиз, даими фяалиййятдядир. Бу заман рискин дяряcя вя 

групларынын гиймятляндирилмясиня cидди диггят йетирилмялидир. 

Стратеjи тядбирляря илк нювбядя Цмумдцнйа эюмрцк Тяшкилатынын 

тювсийяляри аид едилир. ЦЭТ тювсийяляриндя ресурс потенсиалларындан сямяряли 

истифадя, эюмрцкханаларын рящбяр органларынын мющкямляндирилмяси, 

идаряетмя системинин тякмилляшдирилмяси, мцвафиг систем вя структурларын 

формалашдырылмасы, даща сямяряли эюмрцк проседуралары вя эюмрцк 

реjимляринин тятбиги мясяляляриня хцсуси фикир верилир. 
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Республикамызда эюмрцк хидмятини инкишаф етдирмяк вя 

тякмилляшдирмяк цчцн илк нювбядя дювлятин комплекс инкишаф програмы 

олмалыдыр. Бу програм ардыcыл олараг мярщяляляр цзря щяйата кечирилмялидир. 

Эюмрцк хидмятинин инкшаф комплекс програмынын (ЭХИКР) тяртиб 

едилмясиндя онун щазырланмасынын цмуми мярщяляляри програмын мягсяди 

вя ящатя етдийи мясяляляр, ялдя едилмяси нязярдя тутулан эюстяриcиляр техники вя 

фяалиййят тяминаты, програмын мцхтялиф нюв ресурсларла тямин едилмяси. 

Програмын щазырланмасы вя щяйата кечирилмясинин стимуллашдырылмасы, 

програмын йериня йетирилмясинин тяшкили, програмын йериня йетирилмяси 

сямярялилийинин мцяййян едилмяси вя с. 

ЭХИКП-нин щазырланмасында башлыcа мягам прогрмын мясяляляри вя 

ялдя едилмяси нязярдя тутулан эюстяриcилярин, щямчинин эюмрцк хидмятинин 

йенидян гурулмасынын конкрет мясялялярини щялл етмяйя имкан верян мцщцм 

истигамятлярин дягиг вя айдын ифадя едилмясидир. 

Эюмрцк хидмятинин инкишафынын комплекс програмынын тяртиб едилмясиня 

тясир едян амилляри цч ясас групда ашаьыдакы характерляря эюря бирляшдирмяк 

олар: 

Биринcи груп: icтимаи-сийаси характерли амилляр 

Мцстягиллик ялдя едиляндян сонра юлкядя. Эюмрцк хидмятинин 

формалашмаьа башламасы юлкянин  сийаси щяйатында аьыр бир дюврля вя 

Азярбайcанын йашайыш мянтягялринин Ермянистан тяряфиндян ишьал едилмяси иля 

йени вахта дцшцр. Мцхтялиф груплашмалар вязиййятдян истифадя едяряк ясас 

сащялярдя юз тясирини мющкямляндириля билдиляр. Чох вахт бу групларын 

мянафеляри бу реэионда юзляринин эеосийаси планларыны тямин етмяйя cан атан 

хариcи дювлятлярин мараглары иля цст-цстя дцшцрдц. Беля ки, щямин дюврдя 

сярщядляр ачылды, бу да мцяййян олунмамыш шяхслярин вя йцклярин манеясиз 

йердяйишмяляриня кюмяк етди.  

Икинcи груп: игтисади-щцгуги характерли амилляр. 

Кечид дюврцнцн илк илляриндя бирбаша тясяррцфат ялагяляринин гырылмасы, 

республикаларарасы юдямяляр системинин даьылмасы вя нятиcядя сатыш базарынын 

итирилмяси юлкянин игтисадиййатыны ифлиc вязиййятиня эятирди. Йаранмыш 

вязиййятдя тялябин юдянилмя хейли дяряcядя истещсал-техники вя истещлак 
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тяйинатлы ясас мящсулларын идхалы йолу иля мцмкцн иди. Вахты кечмиш иcтимаи-

сийаси гурулушдан мирас галан ганунвериcлик йени проблемлярин ющдясиндян 

эяля билмяди. Эюмрцк верэигоймасында долашыглыг, айдын дювлят сийасятинин 

олмамасы ХИФ-ин тянзимлянмясиндя эюмрцк  органларынын ролуну щечя 

ендирмишдир. 

Цчцнcц гuрuпу профессионал – етик характерли амилляр. 

Эюмрцк Комитяси йаранан заман мцвафиг тяcрцбяйя вя ихтисас малик 

эюмрцк ишчиляринин сайы чох аз (йцз няфяря йахын) иди, индики сайла мцгайися 

едиля билмязди. Илк вахтларда республиканын мцхтялиф тясяррцфат, гисмян дя 

билик вя ихтисас сявиййяси ашаьы олан мцтяхяссисляр ишя эютцрцлмцшдцляр.  

Эюмрцкчцлярин cярэяляриня «асан газанc» мягсядиля йашайан адамлар да 

сохула билмишдиляр. Ганунвериcиликдя бошлуг вя зяиф дювлят идаряетмяси 

эюмрцк дахилолмаларынын мцтляг рягямляриндя юзцнц эюстярирди. 

Шцбщясиз, инсан амили эюмрцк ишиндя башлыcа олараг галыр. Щяля вахты иля 

цмуммилли лидеримиз Щ.Ялийев эюмрцк ишиндя йаранмыш вязиййяти характеризя 

едяряк демишдир: «Тяяссцф олсун ки,  göмрцк ишчиляринин юз вязифяляриндян суи-

истифадя етмяси щаллары, дювлят мянафейини горумайараг юз мянафейиня 

чалышмасы щаллары да вар. Бунларла кяскин мцбаризя апармаг лазымдыр. Мян 

щесаб едирям ки, яэяр бцтцн эюмрцк мянтягяляриндя, эюмрцк органларында 

ишлярин щамысы ганунуну йцксяк тялябляриня уйьун, бцтцн гайдаларын. Бцтцн 

низамнамялярин йцксяк тялябляриня уйьун ослайды, эюмрцк хидмятиндян 

эялян эялир хейли артыг оларды, ейни заманда республикамызын игтисадиййатына 

зяряр вуран щаллар олмазды». 

Кечид дюврцнцн илк илляриндя эюмрцк нязарятинин техники васитяляринин 

чатышмамазлыьы сярщяд эюмрцк постларында лазыми нязаряти щяйата кечирмяйя 

имкан вермир вя эюмрцк проседурларынын апарылма вахтыны сцни шякилдя 

узадырды. 

Кечид дюврцнцн илк илляринин чятинликлярини нязяря алараг Азярбайжан  

двляти Азярбайcанын эюмрцк хидмятинин формалашмасы просесиня мянфи тясир 
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эюстярян амилляр вя онун арадан галдырылмасы цчцн эюмрцк хидмятинин 

инкишафында комплекс програмын щазырланмасnы вя щяйата кечирилмяси ишини юз 

цзяриня эютцрдц. 

Дювлятин игтисади сийасятинин тялябляри бахымындан Азярбайан Дювлят 

Эюмрцк Комитяси тяряфиндян стратеjи инкишаф програмы ишляниб щазырланды. Бу 

програмда кечирилмя цсулундан асылы олмайараг малларын там эюмрцк 

рясмиляшдирилмясинин тямин едилмяси, эюмрцк проседурларынын садяляшдирилмяси 

вя рясмиляшдирилмя вахтынын гысалдылмасы, мцасир мцтярягги эюмрцк нязаряти 

технолоэийаларынын тятбиги, эюмрцк  юдямяляри технолоэийаларынын вя 

юдямялярин бцдcяйя дахил олмасына нязарятин тякмилляшдирилмяси. Йцкляр вя 

йцкэюндярянляр щаггында илкин информасийанын алынмасы, эюмрцк 

ганунвериcилийинин позулмасынын гаршысынын алынмасы, диэяр щцгуг-мцщафизя  

орагнлары иля бирэя наркотик маддялярин идхалынын гаршысынын алынмасы, 

республиканын эюмрцк яразисиндян онларын ганунсуз дювриййясинин транзитиня 

йол верилмямяси, валйута нязаряти вя с. мясяляляр щялл едилди. 

Эюмрцк системинин инфраструктурунун йарадылмасы сащясиндя мцщцм 

аддымлар атылды. 

Щялли ваcib олан тяшкилати вя идаряетмя проблеляри арасында Азярбайcнын 

эюмрцк системинин бу эцн цчцн вя узунмцддятли перспективдя кейиййятжя 

йцксялишини нязярдя тутан шахялянмиш, мцряккяб эюмрцк инфраструктурунун 

йарадылмасы хцсуси рол онайыр. Бу, бир чох амиллярля баьлыдыр. Бу амиллярин 

ясасында базар игтисадиййатынын инкишафы дурур. Шцбщясиздир ки, инкишаф етмиш 

базар инфраструктуру вя онун диэяр тяркиб щиссяляри, о cцмлядян хариcи 

игтисади  ялагяляр вя эюмрцк сащяси олмадан базар игтисадиййаты нормал 

фяалиййят эюстяря билмяз. 

Эюмрцк инфраструктурунун эетдикcя артан рол вя ящямиййятиня бир сыра 

амилляр тясир эюстярир:  
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-хариcи игтисади фяалиййятин тянзимлянмяси просесиндя функсийаларынын, 

сялащиййятляринин вя мясулиййятляринин артмасы иля ялагядар олараг, эюмрцк 

органларынын фяалиййятинин чятинляшмяси; 

-эюмрцк рясмиляшдирилмяси вя маллара эюмрцк нязаряти цзря ишлярин 

щяcминин ящямиййятли дяряcядя артмасы, онларын йериня йетирилмясинин йени 

технолоэийанын вя техники васитялярин тятбигиндян бирбаша асылылыьынын 

эцcлянмяси;  

-эюмрцк органларынын щцгуг-мцщафизя органы кими йени щцгуг вя 

вязифяляри, о cцмлядян юлкянин игтисади тящлцкяисзлийинин тямин едилмяси; 

-эюмрцк тяшкилатларынын кадр щейятинин кейфиййятcя йахшылашдырылмасы вя 

мющкямляндирилмяси тялябаты, онларын пешякарлыьынын билик сявиййясинин 

йцксялдилмяси, йцксяк яхлаги-етик кейфийятлярин тярбийя етдирилмяси. Сосиал 

сащянин эерилийинин арадан галдырылмасынын ваcиблийи, эюмрцк ямякдашларынын 

сосиал мцдафиясинин, нормал щяйат фяалиййятинин тямин едилмяси, эюмрцку иши 

сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьын эенишлянмяси вя дяринляшмяси просесинин 

Азярбаycанын эюмрцк органларынын инфраструктур тяминатынын бейнялхалг 

сявиййяйя галдырылмасыны тяляб етмяси вя с. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк инфраструктурунун тяшкили вя инкишафы – 

эюмрцк органларынын ващид системинин айрылмаз атрибуту, эюмрцк ишинин 

щяйата кечирилмясиндя онун сямяряли олмасыны шяртляриндян ясас амиллярдян 

биридир. Беля ки, инфраструктурн тяминаты бу вя йа диэяр сявиййядя 

мювcудлуьу иля эюмрцк ишинин щяйата кечирилмясинин проседура вя 

мярщялялярини   мцшайият едир. 

Яняняви олараг эюмрцк инфраструктуру мяфщумунун мцяййян 

едилмясиндя ясас диггят она йюнялдилир ки, инфраструктур дедикдя эюмрцк 

ишинин щяйата кечирилмясиндя, эюмрцк органларынын вязифяляринин йериня 

йетирилмясиндя табели, кюмякчи рол ойнайан эюмрцк мцяссисясиляринин 

шябякяси нязярдя тутулур. 
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Беляликля, инфраструктур – эюмрцк органларынын нормал фяалиййятин 

эюстярмясини тямин едян истещсал, гейри-истещсал, елми сащяляр комплексиндир. 

Эюмрцк инфраструктуруна хас олан цмуми вя ялащиддя хцсусиййятляри  

ашаьыдакы кими характеризя етмяк олар: 

-эюмрцк инфраструктуруну бцтювлцкдя милли игтисадиййатын 

инфраструктурундан тяcрид олунмур, онун тяркибинdə йарадылыр вя фяалиййят 

эюстярир; 

-эюмрцк системи бцтювлцкдя тянзиметмя, щцгуги, идаряетмя хараткерли 

ифнратсруктурла сых баьлы олан цмуми инфраструктурун тяркиб щиссясидир. Бу 

кейфиййятдя  о хариcи игтисади фяалиййтяин тянзимилянмяси сащясиня вя беляликля 

дя игтисади тящлцкясизлийин тямин едилмясиня хидмят едир; 

-эюмрцк инфраструктурунун эюмрцк системинин фяалиййятинин тямин 

едилмяси кими сащядахили тяйинаты вар. 

Бу бахымдан, эюмрцк системинин нормал фяалиййятини тямин едян 

инфраструктура тяминаты елементлярини цч ясас група айырмаг олар. 

 Биринcи група мал вя няглиййат васитяляринин кечирилмяси, сахланмасы вя 

анбар емалы цчцн, щямчинин сярншинляря хидмят етмяк цчцн шяраит йарадан 

елементляр дахил едилир. Башга сюзля бу, эюмрцк органларынын мадди-техники 

базары (инзибати биналар, кечид-бурахылыш мянтягяляри, анбар тясяррцфаты, 

няглиййат васитяляри, сосиал тяйиантлы обйектляр, ваьзал вя щава лиманларында 

эюмрцк нязаряти зоналары вя с.) щесаб едилир. 

Икинcи група эюмрцк ямялиййатларынын апарылмасыны, просесин эедиши  вя 

алынмыш нятиcяляр барядя мялуатын ютцрцлмясини тямин едян систем, васитя вя 

фяалиййят нювляри . 

Юмрцк нязарятинин техники васитяляри, эюмрцк експертизасы васитяляри, 

рабитя, эюмрцк органларынын ващиб автоматлашдырылмыш мялумат системи, 

диэяр ЕЩМ вя компцтер аваданлыьы вя с. дахилдир. 
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Цчцнcц група эюмрцк органлары кадрларынын нормал щяйат фяалиййятинин 

бярпасы цчцн мадди, мяишят. Мядяни вя диэяр шяраитин йарадылмасына хидмят  

едян сосиал инфратсруктур аид едилир. Бу сфера эюмрцк ишчисинин пешя 

щазырлыьынын вя щяртяряфли инкишафынын тямин едилмяси цчцн гейри-истещсал 

характерли тялябатын юдянилмясини тямин етмялидир. 

Беляликля, эюмрцк инфраструктуру дедикдя. Хариcи игтисади фяалиййятин 

эюмрцк тянзимлянмяси шяртлярини, эюмрцк системинин бцтювлцкдя фяалиййят 

эюстярмясини тямин едян, эюмрцк нязаряти, експертизасы, рабитяси, мялумат 

системи, эюмрцк органларынын мадди-техники базасы, техники васитяляр. 

Институтсионал. Сосиал структур вя фяалиййят нювляри комплекси баша 

дцшцлмялидир. 

Щал-щазырда эюмрцк инфраструктурунун инкишаф етдирилмяси вя 

тякмилляшдирилмяси сащясиндя ашаьыдакы тядбирлярин щяйата кечирилмясини 

мягсядяуйьун щесаб едирик: 

-эюмрцк сярщяддинин там гайдайа салынмасы вя тяcщизаты, йцклярин 

эюмрцк сярщяддиндян йердяйишмяси учотунун автоматлашдырылмасыны 

тякмилляшдирмяк цзря ишляри баша чатдырмаг; 

-эюмрцк бахышы ишляринин тякмилляшдирилмяси, онун мцхтялиф 

формаларындан истифадя едилмяси, мцстягил идентификасийа вя сянядли йохлама 

технолоиэйасынын тятбиги; 

-бору кямяри няглиййаты вя елеткрик хятляри иля йер дяйишян маллар 

цзяриндя фактики нязарятин тяшкили; 

-тянзиметмянин мцлкийят обйектляринин йердяйишмясиня нязаряти щяйата 

кечирмяк цчцн тяшкилати-щцгуги зяминин йарадылмасы; 

-эюмрцк тянзимлянмясинин тариф методлары комлпексинин фяалиййят 

сямярялилийинин тящлилини апармаг вя онларын тякмилляшдирилмяси цчцн тяклифляр 

щазырламаг; 

-щесабатларын гябул олунмуш формалар цзря верилмяси, онларын 

дягиглийини вя кейфиййятини йцксялтмяк цчцн ишлярин системляшдирилмяси. 
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Азярбайcан  Дювлят эюмрцк Комитясинин гаршысында гойулмуш 

вязифялярин уьурла щяйата кечирилмяси Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилатынын 

(ЦЭТ) тювсийя етдийи тактики вя стратеjи тядбирлярин ардыcыл щяйата 

кечирилмясиндян чох асылыдыр. Мясялян. Тактики тядбирляря ашаьыдакылар аид 

едилмялидир: эюмрцк рясмиляшдирилмяси мцддятляринин азалдылмасы, эюмрцк 

проседураларынын садяляшдирилмяси, дашынма, сахланма, анбарлара вурулма 

мярщялясиндя ваcиб олмайан сянядляшмянин арадан галдырылмасы вя мяcбури 

олмайанын ихтисар олунмасы, эюмрцк информасийанын автоматлашдырылмыш 

ишлянмя системляринин тятбиги, эюмрцк вя эюмрцкятрафы инфраструктурун 

инкишаф етдирилмяси. 

Эюмрцк вязифялярини уьурла щяйата кечирмяк цчцн Азярбайcан 

Республикасы эюмрцк системинин бцдcядянкянар инкишаф фонду тясис 

едилмишдир. Бу фонд Азярбайcан Республикасы Эюмрцк мяcяллясинин 398-cи 

маддясиня уйьун олараг йарадылыр вя Азярбайcан Республикасында эюмрцк 

сийасятинин мцяййян едилмяси вя щяйата кечирилмяси иля баьлы тядбирлярин 

малиййяляшдирилмясини нязярдя тутур. Эюмрцк системи инкишаф фондунун 

вясаитляри Азярбайcан Республикасында эюмрцк системи фяалиййятинин тямин 

едилмясиня вя инкишафына, сосиал сащянин инкишафына, еляcя дя табечиликдя олан 

елми-тядгигат тяшкилатларынын, лабораторийаларын вя тядрис мцяссисяляринин 

сахланмасы, мадди щявялсяндирмя вя вя сосиал инкишаф фондунун инкишаф 

етдирилмясиня йюнялдилир. 

Эюмрцк тяшкилатлары юз ишиндя мювcуд инфратсруктурлара ясасланмагла 

эюмрцк рясмиляшдирмяляринин проседурларынын тякмилляшдирилмясиня хцсуси 

диггят йетирирляр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседурларынын 

тякмилляшдирилмяси формасына вя мязмунуна эюря пермамент (фасиляси), даими 

фяалиййятдя олан тактики тядбирляр арасында мцщцм мярщялялярдян биридр. 

Эюмрцк рясмиляшдирилмяси проседураларынын тякмилляшдирилмяси цчцн база хариcи 

игтисади фяалиййят иштиракчыларынын рискинин обйектив гиймятляндирилмяси олмалыдыр. 
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Стратеjи тядбирляря, фикримизcя, илк нювбядя, ЦЭТ-нын дцнйанын бцтцн 

эюмрцк системляри цчцн щазырладыьы методики тювсийялярин тятбигини аид етмяк 

лазымдыр. ЦЭТ мцхтялиф юлкялярин милли эюмрцк системляриня йардым  эюстярмяк. 

Хцсусян дя ресурс потенсиалындан даща сямяряли истифадя етмяк, мцвафиг 

идаряетмя системлярини тякмилляшдирмяк, даща еффектив эюмрцк реjimлярини тятбиг 

етмяк зярурятиндян чыхыш едир. 

ЦЭТ-йя дахил олман юлкялярин юз фяалиййятиндя рящбяр тутдуглары 

стратеэийанын ясасында ашаьыдакылар дайаныр: 

-милли эюмрцк системинин ислащат вя модернляшдирилмя програмлары; 

-эюмрцк конвенсийаларынын, бейнялхалг гайдаларын вя нормативлярин 

тятбиги вя эенишляндирилмя тяcрцбяси; 

-милли эюмрцк системляринин ислащаты цзря тядбирлярин дювлят рящбярлийи 

тəряфиндян дястяклянмя тяcрцбяси; 

-милли эюмрцк системинин кадр потенсиалынын ислащатына хярcлярин структуру. 

Цмумдцнйа Эюмрцк Тяшкилаты дцнйа эюмрцк системляринин ишинин 

ялагяляндирилмяси функсийасыны юз цзяриня эютцрмцшдцр. Яксяр юлкялярин 

эюмрцкханаларынын фяалиййятини тящлил етмякля, ЦЭТ онларын ясас фяалиййят 

принсиплярини ишляйиб щазырламышдыр. Бу принсиплярдя, милли хцсусиййятлярин нязяря 

алынмасы мцщцм рол ойнайыр. Бу о демякдир ки, щяр бир дювлят юз милли 

менталитетиндян. Игтисади вязиййятиндян вя с. иряли эялян инкишаф 

ганунауйьунлуqларындан чыхыш едир. Бу принсипля йанашы базислик принсипиня 

хцсуси ящямиййят верилир. 

Базислик принсипи юлкянин эюмрцк хидмятинин милли мейарыны нязяря алмаг 

цчцн ясас ЦЭТ-нин мцддяалары, мцяййян тювсиййяляри щесаб едилир. Бу 

принсиплярин реаллашдырылмасында щялледиcи рол дювлятя мяхсусдур, ясас 

малиййяляшмя мянбяйи ися дювлят бцдcясидир. 

Эюмрцк системи сащясиндя апарылан уьурлу ислащатлардан  бцтцн 

вятяндашлар файдаланыр, онун щяйата кечирилмяси юлкянин бцтцн игтисадийатына, 

онун эялирляриня файдалы тясир эюстярир. Беляликля, дювлят бцдcяси эялирляринин 

артмасы иля бярабяр бцтювлцкдя республиканын эялирляринин, еляcя дя програмын 

щяйата кечирилмясиндя иштирак едяcяк структурларын эялирляринин артмасында да 
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нязяря алмаг лазымдыр. Бцдcя эялирлярини вя бцтювлцкдя игтисадиййатын гаршылыглы 

ялагясини дя нязяря алмаг лазымдыр. Ихраc эюмрцк рцсумлары мящдудлуьунун 

арадан галдырылмасына вя ляьв едилмясиня эюря дювлят бцдcясинин бу мянбя 

щесабына эялирляри азалмалыдыр. Идхал рцсумларынын ашаьы салынмасы да хариcи 

игтисади фяалиййятдя бцдcянин эялиринин азалмасына сябяб  олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, о да унудулмамалыдыр ки, эялирлярин азалмасы 

диэяр амилляр щесабына, мясялян. Милли игтисадиййатын йцксялишиня ясасланан 

хариcи игтисади дювриййянин щяcмляринин артмасы щесабына компенсасийа 

едиляcякдир. 

Идхал рцсумларынын цмуми азалмасы заманы  мянтиги протексионизм вя 

юлкя ямтяя вя хидмят истещсалчыларыны мцдафия етмяк сийасяти йцрцдцляcякдир. 

Цмумиййятля, хариъи тиъарят дювриййяси артымы, милли игтисадиййатын йцксялиши, 

онун дцнйа тясяррцфат ялагяляри системиня цзви шякилдя дахил олмасы нязярдя 

тутулмуш тядбирлярин уьурла щяйата кечирилмясиндян чох асылыдыр. Бцтцн бунлар 

сон нятиcядя республика игтисадиййатынын инкишаф етмяси вя халгын мадди рифащ 

щалынын йцксялмясини тямин едяъякдир. 
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3.3.Азярбайъанын бейнялхалг эюмрцк ялагяляри вя эюмрцк иттифагларында 
иштиракы мясяляси 

 

 

 Beynяlxalq gюmrцk яmяkdaшlыьыnыn иnkишaf etdиrиlmяsи vя 

mюhkяmlяndиrиlmяsи, иnteqrasиyanыn dяrиnlяшdиrиlmяsи mяqsяdиlя bиr чox 

beynяlxalq tяшkиlatlar vя dцnya dюvlяtlяrиnиn gюmrцk xиdmяtlяrи иlя яmяkdaшlыq 

edяn Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи hцquqи яmяkdaшlыьы 

bиr neчя иstиqamяtdя hяyata keчиrиr. Bu иstиqamяtlяrdяn bиrи dя Цmumdцnya 

Gюmrцk Tяшkиlatы иlя sыx яlaqяlяr mцstяvиsиndя fяalиyyяt gюstяrmяsиdиr. Tяsadцfи 

deyиldиr kи, Azяrbaycan Gюmrцk Tяшkиlatы ЦGT-nиn stratejи иstиqamяtlяrиnиn 

formalaшdыrыlmasы, qlobal gюmrцk proseslяrиnиn effektиvlяшdиrиlmяsи vя daha da 

mцasиrlяшdиrиlmяsиndя yaxыndan ишtиrak edиr. Dиgяr tяrяfdяn, ЦGT-nиn fяal цzvц 

kиmи dцnyanыn яn qabaqcыl юlkяlяrиnиn gюmrцk orqanlarы иlя sыx яmяkdaшlыq 

edиr.  

 Bu яmяkdaшlыq ЦGT, MDB Gюmrцk Xиdmяtlяrи Rяhbяrlяr Шurasы vя 

иkиtяrяflи mцnasиbяtlяr (ayrы-ayrы юlkяlяrиnиn gюmrцk orqanlarы иlя) чяrчиvяsиndя 

юzцnц bиruzя verиr.  

 ARDGK-nиn иkиtяrяflи vя чoxtяrяflи beynяlxalq sazишlяrя цstцnlцk vermяsи 

gюmrцk sиstemиnиn tяkmиllяшdиrиlmяsиndя юz bяhrяsиnи verиr. Tцrkиyя, Иran Иslam 

Respublиkasы, Gцrcцstan, Юzbяkиstan, Qazaxыstan, Lиvan, Bolqarыstan 

respublиkalarы vя Ukrayna gюmrцk orqanlarы иlя gюmrцk иши sahяsиndя 

яmяkdaшlыq vя qarшыlыqlы yardыm haqqыnda sazишlяr иmzalanmышdыr. MDB 

Gюmrцk Xиdmяtlяrи Rяhbяrlяr Шurasы чяrчиvяsиndя vя Иqtиsadи Яmяkdaшlыq 

Tяшkиlatыna цzv olan юlkяlяrlя чoxtяrяflи sazишlяr mюvcuddur. Bюyцk Brиtanиya 

vя Шиmalи Иrlandиya Bиrlяшmиш Krallыьы hюkumяtи иlя Azяrbaycan Respublиkasы 

hюkumяtи arasыnda gюmrцk orqanlarыnыn qarшыlыqlы иnzиbatи yardыmы haqqыnda 

memorandum 7 иyul  1997-cи иl tarиxиndя иmzalanmышdыr.  

 DGK Mцstяqиl Dюvlяtlяr Bиrlиyи цzvц olan юlkяlяrиn Gюmrцk Xиdmяtlяrи 

Rяhbяrlяr Шurasыnыn иclaslarыnda fяal иtиrak edиr. Bunun nяtиcяsиdиr kи, MDB 

цzvц olan юlkяlяrиn Gюmrцk Xиdmяtlяrи Rяhbяrlяr Шurasыnыn 20-cи иclasы Bakы 

шяhяrиndя keчиrиlmишdиr. Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи XИFЯN яsasыnda vahиd 

gюmrцk tarиfиnиn ишlяnиb hazыrlanmasы, gюmrцk rцsumlarыnыn alыnmasы, tяtbиq 

edиlmяsи, mallarыn mяnшя юlkяsиnиn tяyиn edиlmяsиnи, gюmrцk mяqsяdlяrи цчцn 

mallarыn qиymяtlяndиrиlmяsи dя daxиl olmaqla MDB цzvц olan юlkяlяrиn 

gюmrцk sиyasяtиnиn яsas иstиqamяtlяrи цzrя tяklиflяrиn hazыrlanыb tяqdиm 

edиlmяsиnи tяmиn edиr. 
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 DGK, hяmчиnиn gюmrцk orqanlarы цчцn kadrlarыn hazыrlanmasы, 

avtomatlaшdыrыlmыш иnformasиya sиstemи, gюmrцk statиstиkasы, beynяlxalq 

яmяkdaшlыq sahяlяrиndя MDB gюmrцk xиdmяtlяrи иlя яmяkdaшlыq edиr.  

 Ukrayna Dюvlяt Gюmrцk Xиdmяtlяrиndяn daxиl olmuш “Ukrayna Dюvlяt 

Gюmrцk Xиdmяtи vя Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи 

arasыnda qarшыlыqlы yardыm gюstяrиlmяsи qaydalarы haqqыnda memorandum” 

layиhяsиnиn ekspertиzasы aparыlmыш vя Azяrbaycan Respublиkasы hюkumяtи 

nцmayяndя heyяtиnиn Ukraynada sяfяrи zamanы 30 иyul 1999-cu иl tarиxиndя 

Kиyev шяhяrиndя иmzalanmышdыr. 

 Цmumdцnya Gюmrцk Tяшkиlatыnыn Baш Katиbи Mишel Danenиn 

mяktubuna яsasяn Azяrbaycan Respublиkasы “Mallarыn tяsvиrи vя 

kodlaшdыrыlmasы цzrя hormonиklяшdиrиlmиш sиstem haqqыnda Beynяlxalq 

konvensиya”ya qoшulmaq barяdя tяklиf daxиl olmuшdur. Bu mяqsяdlя yuxarыda 

adы чяkиlmиш konvensиya dюvlяtdaxиlи proseduralardan keчиrиlmяsи цчцn 

Nazиrlяr Kabиnetиnя vя Xarиcи Ишlяr Nazиrlиyиnя gюndяrиlmиш vя Mиllи Mяclиsdя 

ratиfиkasиya olunmuшdur. 

 Fяrяhlяndиrиcи haldыr kи, 2001-cи иlиn yanvar ayыndan respublиkamыz bu 

konvensиyaya qoшulan 100-cц dюvlяt oldu.  

 ЦGT-nиn Brцssel шяhяrиndя keчиrиlяn 93/94-cц sessиyalarыnda Komиtя 

sяdrиnиn rяhbяrlиk etdиyи nцmayяndя heyяtи ишtиrak etmиш vя sessиyanыn иши 

zamanы Azяrbaycan Respublиkasы ЦGT-nиn Malиyyя Komиtяsиnя цzv 

seчиlmишdиr.  

 Avropa Иttиfaqыnыn Tasиs proqramы цzrя Azяrbaycan Respublиkasыnыn 

mиllи vя dюvlяtlяrarasы proqramlarы vя Avropa Иttиfaqы Komиssиyasыnыn Texnиkи 

Yardыm Proqramы чяrчиvяsиndя (1996-cы иl oktyabr) Daшkяnd шяhяrиndя Avropa 

Gюmrцyц vя Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Komиtяsи arasыnda Tasиs 

proqramы чяrчиvяsиndя “Tяhsиl”, “Иdarяetmя vя Tяшkиlat” layиhяlяrи цzrя 

mцqavиlяlяr иmzalanmышdыr.  

 DGK-nиn Avropa Gюmrцyц иlя apardыьы иntensиv danышыqlar nяtиcяsиndя 

Tasиs proqramы чяrчиvяsиndя Avropa Gюmrцyцnцn Orta Asиya Respublиkalarы 

vя Azяrbaycan Respublиkasы цzrя koordиnatlarы tяrяfиndяn “Con Erиk Platt” 

baьlanmыш mцqavиlяlяrиn hяyata keчиrиlmяsи barяdя gюmrцk orqanlarыna mяsul 

vяzиfяlи шяxslяr иlя gюrцшmяk dя Azяrbaycan Respublиkasыnыn Dюvlяt Gюmrцk 

Komиtяsиnиn rяyиnи юyrяnmяk цчцn Bakыda gюrцшlяr keчиrиlmишdиr. 

 Avropa – Qafqaz – Asиya nяqlиyyat dяhlиzиnиn иnkишafыna hяsr edиlmиш 

Beynяlxalq Konfransa hazыrlыq цчцn Bakы шяhяrиndя keчиrиlяn ишtиrakчы 

dюvlяtlяrиn ишчи qruplarыnыn цzvlяrиnиn иclasыnda gюmrцk яmяlиyyatlarы vя 
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sяnяdlяшdиrиlmяlяrиnиn aparыlmasы цzrя яsas sazишиn texnиkи яlavяsиnиn layиhяsи 

hazыrlanmышdыr.  

 Burada Tasиs vя TRASEKA proqramlarы чяrчиvяsиndя hяyata keчиrиlяn 

sяrhяd – keчиd prosedurlarыnыn sadяlяшdиrиlmяsи, unиfиkasиya olunmasы vя s. 

mяsяlяlяrиn яksиnи tapmasыdыr. Tяbии kи, nяqlиyyatыn sяrhяdlяrdяn keчmяsи цчцn 

proqram ишtиrakчыlarы olan dюvlяtlяrararsы gюmrцk яmяlиyyatlarыnыn 

genишlяnmяsи vacиb mяsяlя kиmи qarшыda dayanыr. Azяrbaycan gюmrцk orqanlarы 

sяrhяd buraxыlыш mяntяqяlяrиndя vacиb dюvlяt xиdmяtи orqanы kиmи gюmrцk 

prosedurlarыnыn hormonиklяшdиrиlmяsи vя sadяlяшdиrиlmяsи иstиqamяtиndя mцhцm 

addыmlar atыrlar. Azяrbaycan bununla baьlы bиr sыra beynяlxalq konvensиyaya 

qoшulmuш, Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи tяrяfиndяn gюmrцk nяzarяtиnиn tяшkиlи, 

иnformasиya texnologиyalarыnыn иstиfadяsи sahяsиndя sяylяrиnи xeylи artыrmыш, 

avtomatlaшdыrыlmыш иdarяetmя sиstemиnя keчиlmиш, proqram tяmиnatы vя texnиkи 

baza yaradыlmыш, иstиsmardadыr. 

 TRASEKA layиhяsи цzrя яsas чoxtяrflи sazиш иmzalandыqdan sonra 

юlkяmиz tяrяfиndяn bцtцn lazыmи tяшkиlatи ишlяr hяyata keчиrиlmишdиr vя bu 

dяhlиzиn sяmяrяlиlиyиnиn artыrыlmasы vя иnkишaf etdиrиlmяsи цzrя mцhцm ишlяr 

gюrцlmцшdцr.  

 Цmumиyyяtlя, respublиkamыza gяlяn Avropalы ekspertlяr gюmrцk 

orqanlarы tяrяfиndяn hяyata keчиrиlяn ишlяrи yцksяk qиymяtlяndиrmиш, sяrhяd – 

keчиd mяntяqяlяrиndя yaradыlan шяraиtdяn razы qaldыqlarыnы dиlя gяtиrmишdиlяr. 

 Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsиnиn dяvяtи иlя Иran 

Иslam Respublиkasыnыn Иqtиsadиyyat vя Malиyyя Nazиrиnиn mцavиnи, Gюmrцk 

иdarяsиnиn prezиdentи vя Tцrkиyя Cumhurиyyяtиnиn gюmrцk mцstяшarы 

Azяrbaycana rяsmи sяfяr etmишdиr.  

 Иran Иslam Respublиkasыnыn Иqtиsadиyyat vя Malиyyя Nazиrиnиn mцavиnи, 

gюmrцk иdarяsиnиn prezdentиnиn sяfяrи zamanы “Azяrbaycan   Respublиkasы  

Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи vя Иran Иslam Respubиlkasы Gюmrцk иdarяsи arasыnda 

qarшыlыqlы яmяkdaшыlыq haqqыnda memorandum” иmzalanmшdыr.  

 Azяrbaycan  prezdentи Иlham Яlиyevиn bu иlиn aprel ayыnda Tцrkиyяyя 

rяsmи sяfяrи чяrчиvяsиn dя иkи юlkяnиn hюkцmяtlяrи arasыnda gюmrцk sahяsиndя 

яmяkdaшlыq vя qarшыlыqlы yardыm haqqыnda иmzalanan sazиши яmяkdaшlыьыn 

genишlяndиrиlmяsи baxыmыndan иrяlиyя doьru atыlan mцsbяt addыm kиmи 

sяcиyyяlяndиrmяk olar.  

Gömrük orqanlarы arasыnda gюmrцk qanunverиcиlиyиnиn pozulmasыnыn hяr 

иkи юlkяnиn иqtиsadи, malиyyя, tиcarяt vя иctиmaи maraqlarыna zиyan vurduьu 

nяzяrя alыnmaqla qarшыlыqlы яmяkdaшlыq genишlяndиrиlmə məsələsinə xüsusi diqqət 

yetirilir.  
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 Sazишиn яsas mяram vя mяqsяdlяrиndяn bиrи dя tяrяflяrиn zяrurи mяlumat 

vя sяnяdlяrиn alыnmasыnda bиr-bиrиnя yardыm etmяsиdиr. Eynи zamanda sazишиn 

mцddяalarыna uyьun olaraq Tцrkиyя Cumhurиyyяtи Gюmrцk Mцstяшarlыьы vя 

Azяrbaycan Respublиkasы Dюvlяt Gюmrцk Komиtяsи gюmrцk qanunverиcиlиyиnиn 

dцzgцn tяtbиq edиlmяsи mяqsяdиlя gюmrцk gюmrцk hцquq pozmalarыnыn 

qarшыsыnыn alыnmasы, tяhqиqatыnыn aparыlmasы цчцn vя bu hцquq pozmalara qarшы 

bцtцn zяrurи tяdbиrlяrи  həyata keçirilir. 

 Razыlыьa gяlяn tяrяflяr юz tяшяbbцslяrи иlя vя ya sorьu яsasыnda юz mиllи 

qanunverиcиlиyиnя uyьun olaraq bиrgя яmяkdaшlыq edяcяk, gюmrцk 

qanunverиcиlиyиnи pozan vя ya pozmasы aшkara чыxan fяalиyyяt vя yaxud 

narkotиk vasиtяlяrиn, psиxotrop maddяlяrиn vя prekursorlarыn qanunsuz tиcarяtи 

иlя mяшьul olan bцtцn tяzahцrlяrя qarшы bиrgя mцbarиzя aparacaqlar. Иkи qardaш 

юlkяnиn gюmrцk xиdmяtlяrи яmяkdaш vя mцtяxяssиs mцbadиlяsи dя daxиl olmaqla 

aralarыnda bяrabяr tяsиrlи яlaqяlяrиn qurulmasы tяhsиl sahяsиndя qarшыlыqlы 

proqramlarыn hazыrlanmasы, razыlaшdыrыlan mюvzularda bиrgя semиnar vя 

konfranslarыn tяшkиlи, gюmrцk qanunverиcиlиyи vя tяtbиqи sahяsиndя 

qarшыlыqlыmяlumat mцbadиlяsи sahяsиndя tяcrцbя aparacaqlar.  

 Mяlumdur kи, beynяlxalq xцsusи alяmdя nцfuza malиk olan цmumdцnya 

gюmrцk tяшkиlatыnыn Baш Katиbи Mишel Dane respublиkamыza иkиncи dяfя   ишguzar 

sяfяr etmиш vя faydalы fиkиr mцbadиlяsи aparmaqla perspektиv planlarыn 

mцzakиrяsиndя ишtиrak etmишdиr. Baш Katиb tяrяfиndяn Azяrbaycan Gюmrцk 

Tяшkиlatыnыn mцsbяt иши qиymяtlяndиrиlmишdиr. Bu иsя beynяlxalq alяmdя mиllи 

gюmrцk xиdmяtlяrиmиzиn layиqиncя tяmsиl olunmasы vя tanыnmasыnыn 

tяzahцrцdцr.  

 2000-cи иldя Иqtиsadи Яmяkdaшlыq Tяшkиlatыnыn (EKO) цzvц olan юlkяlяrиn 

gюmrцk orqanlarы rяhbяrlяrиnиn 7-cи иclasыnыn Bakы шяhяrиndя keчиrиlmяsи 

beynяlxalq иqtиsadи яmяkdaшlыьыn, regиonal tиcarяt, nяqlиyyat vя 

kommunиkasиya mяsяlяlяrиnиn hяllиnя yюnяldиlmиш цzv юlkяlяrиn иqtиsadи 

tяrяqqиsиnя kюmяk etmяklя gюmrцk sahяsиndя иnteqrasиyanыn dяrиnlяшmяsиnя, 

beynяlxalq яlaqяlяrиn genишlяnmяsиnя xиdmяt edиr. 

 ARDGK-nиn nцmayяndя heyяtиnиn ЦGT-nиn 96/97-cы sessиyasыnda  

ишtиrakы vя цzv юlkяlяrи tяmsиlчиsи tяrяfиndяn dяstяklяnяcяk vя mюtяbяr 

tяшkиlяtlarыn alи orqanы olan sиyasи komиssиyaya цzv seчиlmяsи юlkяlяrиn 

beynяlxalq alяmdя nцfuzunun tanыnmasыnыn tяzahцrцdцr. 

 Gюrцndцyц kиmи, son 10 иldя юlkя rяhbяrlиyиnиn hяyata keчиrdиyи 

mяqsяdyюnlц sиyasяt, o cцmlяdяn gюmrцk sиyasяtи nяtиcяsиndя respublиkanыn 

beynяlxalq gюmrцk яlaqяlяrи xeylи genишlяnmиш və hal-hazыrda genишlяnmяkdя vя 

иnkишaf etdиrиlmяkdяdиr. 



 
 

81 

IV FƏSİL. Xarici ticarət əlaqələrinin gömrük-tarif tənzimlənməsi 

 

4.1. Xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsi xüsusiyyətləri və problrmləri 

Azərbaycan Respublikasının gömrük xidməti, XİF-in tənzimlənməsi, gömrük 

siyasətinin həyata keçirilməsində mühüm institutdur. Ölkə iqtisadiyyatının idarə 

edilməsi və inkişafında gömrük-tarif tənzimlənməsi vacib rol oynayır və çoxşaxəli 

funksiyalara malikdir. Gömrük-tarif tənzimlənməsi daxili bazarı qoruyur, iqtisadi 

təhlükəsizlik baxımından lazımi məhsulların istehsalı stimullaşdırılır, valyuta 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunur və ona nəzarət edilir, dövlət büdcəsinə gəlir 

gətirilir. Gömrük tarifi və rüsumları dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də xarici 

ticarət əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsində mühüm faktora çevrilir. 

İdxal gömrük tarifi, XİF-in mərkəzə gömrük tarif tənzimlənmə vasitəsidir. İdxal 

gömrük tarifi adətən ayrı-ayrı milli iqtisadiyyat sahələrinimüdafiə edir və fəal xarici 

ticarət siyasəti yürütməyə, milli əmtəələrin ixracının formalaşmasına imkan verir. 

Bu baxımdan idxal ixrac siyasətinin formalaşması, iqtisadi maraqlarla yanaşı sosial 

mənafelər və sosial inkişaf, iqtisadi təhlükəsizlik və daxili resursların iqtisadi dövriyyəyə 

cəlb olunması baxımından hazırlanır və tənzimlənir. İdxal strukturu istehsal və istehlak 

tələbatı və daxili istehsalm tələbatının ödənilməsində rolundan asılı orlaraq formalaşır. 

Təbii ki, idxalın məhz istehlak xarakterli olması ölkədən valyutanın getməsinə, ölkənin 

iqtisadiyyatının öz resursları hesabma inkişafınm zəiflənməsinə və iqtisadi müstəqilliyinin 

və əmtəə və xidmət bazarının məhz idxaldan asılı olmasma gətirib çıxarır. 

İdxal-ixrac siyasətinin konseptual əsaslan gömrük siyasətini, idxalın və ixracın 

tənzimlənməsində gömrük orqanlannm vəzifələrini və mexanizmlərini müəyyən edir. 

Belə ki, daxili bazarın və istehlakçılann hüquqlannm qorunmasmda optimal qərar qəbulu 

məhz elmi proqnozlara əsaslanan və səmərəli inkişaf baxımından seçilən düzgün gömrük 

vergiləri və rüsumları ilə tənzimlənir.  Bilavasitə gömrük rüsumlar və ödəmələri ölkədə 

qiymət siyäsəti ilə həmçinin istehsal xərcləri və yerli sahibkarlarla xarici investorlar 

arasında bərabər şəraitin tənzimlənməsi ilə mümkün olur. 
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Hər bir dövlətin özünün inkişafında müəyyən mərhələlər var ki, bu mərhələyə 

uygun iqtisadi siyasət həyata keçirilir. Bu baxımdan gömrük siyasəti də həmin dövrün 

iqtisadi siyasətinə uygunlaşdırılır. Azərbaycan Respublikasında gömrük tarif 

tənzimlənməsinin formalaşmasında 1997-ci ildən tətbiq olunan vahidləşdirilmiş tarif 

sistemi və 2001-ci ilin aprelin 16-da qəbul olunmuş differensiallaşdırılmış tarif sistemi 

mühüm rol oynayır. 

1997-ci ildə vahidləşdirilmiş tarif sisteminə keçilmişdir. Bu sistemə keçməkdə 

qarşıda duran əsas məqsədlər - gömrük rüsumlarından iqtisadiyyatın idarə edilməsinin bir 

elementi kimi istifadə etmək, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsini təmin etməkdən ibarət 

idi. 

Bildiyimiz kimi, 1997-ci ilin yanvarm 1-dən başlayaraq ölkəyə idxal edilən xarici 

mallara vahid unifikasiya edilmiş 15%-lik gömrük idxal rüsumu tətbiq edildi. Bu üst 

dərəcə idi. Konkret desək respublikaya idxal olunan mal ya idxal rüsumundan azad idi, 

ya da 15 faizlik gömrük idxal rüsumuna cəlb olunurdu. Sonradan bəzi mal qruplarına 10 

faizlik, 5 faizlik, 3 faizlik gömrük idxal rüsumları tətbiq olundu. Amma maksimum 15 

faizlik səviyyə saxlandı. Belə bir gömrük tarif sisteminin fəaliyyəti daxili istehsalın 

inkişafı üçün normal şərait yarada bilmirdi. 1997-ci ildə belə bir sistemin qəbul 

edilməsini normal qarşılamaq lazım idi. Çünki o zaman qarşıda dayanan əsas məsələ 

özəlləşdirmə prosesini başlamaq və onun birinci mərhələsini ugurla başa çatdırmaqdan 

ibarət idi. Sirr deyil ki, özəlləşdirmə prosesinin gedişində özəlləşdirilən müəssisələrin 

çoxu müəyyən dövrə baglana işlərin sayı arta biləcəkdi, belə olan təqdirdə əgər yenə də 

idxal olunan mallara yüksək rüsumlar tətbiq olunsaydı, o zaman sosial vəziyyət mənfi 

hallarda müşayət oluna bilərdi. Ona görə də özəlləşdirmə prosesinin az mənfi sosial 

effektlə müşayət olunması üçün hökümət unifikasiya edilmiş, vahidləşdirilmiş gömrük 

tariflər sisteminə keçdi və bu ilin 1997-ci ilin 1 yanvarmdan tətbiq olunmaga başladı. 

Eyni zamanda gömrük ixrac rüsumları ləgv edildi ki, həm manatın kursunun dəyişməsi, 

həm də idxalın təmin olunması üçün ixracdan gələn vəsaitdən kifayət qədər istifadə oluna 

bilsin. Özəlləşdirmənin birinci proqrammın əhatə etdiyi dövrlə belə siyasətin həyata 

keçirilməsi məqsədə uygun idi. Və özəlləşdirmənin yəni, ikinci, dövrünün başlaması ilə 
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əlaqədar ona uygun olaraq yeni gömrük tariflər sisteminə keçid vacib zərurət kimi ortaya 

çıxırdı. İkinci tərəfdən, birinci özəlləşdirmə proqramının reallaşması nəticəsində 

özəlləşdirilmiş müəssisələrin çalışması və daxili bazarda onların rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsinə köməklik göstərilməsi zəruridir. Bu köməklik isə çox aşagı faizlə 

kreditlər verməklə həmin müəssisələr dövriyyə vəsaitləri ilə təmin etmək, ya onları 

müəyyən dövr daxili vergi və rüsumlardan azad etmək, yaxud da onların istehsal 

edəcəkləri eyni adlı mallar kənardan Azərbaycana gətirilərkən həmin mallara yüksək 

rüsumlar qoymaqla müəyyən dövrdə ölkə bazanna iqtisadi baxımdan buraxmaq yolu ilə 

edilə bilər. Burada əsas meyyar ölkə daxilində istehsal olunan məhsullar kənardan 

respublikaya gətirilən zaman onlara yüksək gömrük idxal rüsumu qoymaq və bu malların 

ƏDV-dən azad edilməsinə yol verməkdən ibarətdir. Bu da təbiidir. Əgər ölkə daxilində 

mal istehsal olunursa, o, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş dərəcədə ƏDV-yə cəlb 

olunursa, nə üçün həmin mal kənardan Azərbaycana gətiriləndə ona əlavə dəyər vergisi 

tətbiq olunmasın. Belə olan təqdirdə daxili istehsalçı qarşısında idxalatçı rəqabət 

qabiliyyətini artırmış olur. Ona görə də Nazirlər Kabinetinin 124 saylı qərarında bu amil 

tamamilə nəzərə alınmışdır. Ölkə daxilində ayn-ayn məhsul növlərinin istehsal edilib-

edilməməsi məsələsi, yaxud bu imkanın olub-olmaması ciddi şəkildə araşdırılmış və 

qeyd edilən qərarda öz əksini tapmışdır. Bu qərardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, idxal 

olunan mal Azərbaycanm özündə istehsal olunursa, həmin mallara idxal zamanı ƏDV 

tətbiq edilməlidir. Amma əgər yerli istehsal Azərbaycanın həmin mala olan ehtiyacını 

ödəmirsə, bu zaman o ƏDV-dən azad oluna bilər. Başqa sözlə, ölkə daxilindəki hər bir 

malın, xammalm istehsalçısma rəqabət qabiliyyətini artırmaq əsas meyar kimi götürülür. 

Eyni növ eyni cins bir-birini əvəz edə bilən mallann Azərbaycan Respublikası ərazisində 

istehsalı varsa və yaxud belə bir istiqamətdə işləmək mümkündürsə, o zaman həmin 

mälın idxalına yüksək idxal rüsumun tətbiq olunur. Bununla da daxili istehsalçılar üçün 

normal şərait yaranacaq. Butun bunların zövqündə isə 15 faizlik maksimal hədd ortadan 

qalxır. Amma o mallar ki, Azərbaycanda istehsal olunmur, onların gömrük idxal 

rüsumunu aşagı, sıfır dərəcəyə yaxın qoymaq lazımdır. 
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Qeyd edim ki, 1997-ci ilin 1 yanvarından bütün mallar üçün gömrük ixrac rüsumları 

tamamilə sıfıra endirilmiş, eyni zamanda bütün tarif və qeyri-tarif manələri ləgv 

edilmişdi. Burada əsas məqsəd ölkədə valyuta ehtiyatlarının normal həddini təmin 

etmək üçün ixracın qarşısında olan bütün maneələri aradan qaldırmaq idi. Bu əsas 

götürülərək ixrac üçün tam real şərait yaradıldı. Ölkədə kifayyət qədər valyuta ehtiyatları 

yaratmaq üçün ixracın artırılması labüd idi. Daxildə müxtəlif ərzaq və qeyri-ərzaq 

məhsullarının istehsalının həcmi çox kiçik olmaqla, bu məhsullara tələbat əsasən idxal 

hesabma ödənilirdi. Ona görə elə addımlar atılmalıydı ki, ixracdan gələn vəsait idxalın 

maliyyələşdirilməsindən artıq olsun və bu hesaba ölkənin maliyyə ehtiyatı yaradılsın. 

Artıq 2000-ci ilin sonuna ölkədə valyuta ehtiyatlarınm həcmi artıq 673 milyon 

dollara çatıb. Ölkənin qızıl ehtiyatları ilə birlikdə valyuta ehtiyatları 1 milyard dolları 

keçib. 1996-cı ildə bu rəqəmləri yalnız arzu etmək olardı. Gömrük işinin mühüm 

istiqamətlərindən biri də Azərbaycan Respublikasında gömrük orqanları tərəfindən 

həyata keçirilən valyuta nəzarətidir. Qeyd edim ki, valyuta nəzarəti dövlətin istər 

valyuta tənzimlənməsinin və istərsə də XİF-in gömrük tarif tənzimlənməsinin vacib 

elementlərindəndir. Yəni valyuta nəzarətini qurmadan, onu təkmilləşdirmədən və onun 

iqtisadi səmərəliliyini artırmadan dövlətin gömrük-tarif tənzimlənməsi tədbirlərini həyata 

keçirmək səmərəsiz olar. 

Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlan Azərbaycan Respublikasının 

gömrük sərhəddindən mövcud valyuta əməliyyatlanndan əldə edilmiş valyuta 

sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasına qaytanlmasına nəzarəti təmin edir.

 Azərbayban kimi inkişaf etməkdə olan bazar iqtisadiyyatı tam təşəkkül tapmayan 

bir ölkədə gömrüyün əsas vəzifələri büdcə gəlirlərindən yaranmasmda bilavasitə iştirak 

etmək, imkan düşdükcə milli iqtisadiyyatı xarici rəqabətin hər cür mənfi təsirindən 

qorunmaqdır. Bu gün Azərbaycanın gömrük siyasətində hər iki istiqamətdə iş aparılır. 

Bunun nəticəsidir ki, ölkə iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edir. Ümumi 

iqtisadi inkişafda yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Büdcə gəlirlərinin 

formalaşması təmin edildikcə, büdcə kəsri azalır. Qeyri neft sektorunun 

inkişaf etdirilməsi üçün real zəmin yaranıb. Təbii ki, gömrük bu 
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proseslərdən kənarda qalmayıb. 2001-ci il gömrük siyasətinin rolunun 

dəyişdiyini, daha güclü rola malik oldugunu bir növ sübut edir.  

Əgər 2001-ci ilin aprel ayının 16-na qədər Azərbaycanda gömrük orqanlannın 

həyata keçirdiyi iqtisadi fəaliyyət birmənalı şəkildə yalnız dövlət büdcəsi gəlirlərinin 

doldurulmasına xidmət edirdisə, aprel ayında Azərbaycanın yeni gömrük-tarif sistemi 

qəbul edildi. Bu gömrük-tarif sistemi gömrük orqanlan üçün yalnız fiskal funksiyalan 

deyil, eyni zamanda tənzimləyici və qoruyucu funksiyalan həyata keçirmək imkanı 

yaratdı. Beləliklə, 2001-ci ildə, yeni tarif sisteminin qəbul edilməsi, gömrük 

orqanlannm iqtisadi yönümlü fəaliyyətində tamamilə yeni bir dövrün başlangıcmı 

qoydu. 

Differensiallaşdınlmış tarif sistemi heç də dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinin 

artmlmasını nəzərdə tutmur. 1997-ci ildə qəbul olunmuş vahidləşdirilmiş tarif sistemi 

bu məqsədə xidmət edirdi. 

Ölkə daxilindəki istehsalçılann maraqlarını qorunması üçün cəmi 5 dərəcədən 

(0,3,5,10,15) ibarət olan differensiallaşdırılmış tarif sistemi qəbul edilmişdir. Bu ölkə 

daxilində istehsal edilən və ya istehsalmı təşkil etmək mümkün olan mallara yüksək 

gömrük rüsumları, əksinə yerli istehsalı mümkün olmayan mallara isə aşagı gömrük 

rüsumları müəyyənləşdirilir.  

Amma bu uzun müddətli olmamalıdır. Hər bir ölkəclə milli istehsalın inkişafının 

bir «uşaqlıq dövrü» və müdafiə tədbirləri var. Bu tariflər sistemi özəlləşdirmənin birinci 

mərhələsindən sonrä yaranmış yeni milli istehsalımızın «ayaga durması» onun müdafiəsi 

üçün vacibdir. Proteksionist tarif sistemi dünyanın hər yerində əgər uzun müddət davam 

edərsə artıq mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. Misal üçün qonşu Türkiyə Respublikasında 

vaxtı ilə avtomobil sənayesini «ayaga qaldırmaq» üçün protensionist tarif siyasəti həyata 

keçirməklə avtomobil sənayesini inkişaf etdirmək məqsədilə xarici avtomobillərin 

Türkiyəyə gətirilməsi zamanı dəyərin 100%-ə qədər gömrük idxal rüsumu tətbiq 

edilməyə başladı. Amma bu siyasətin əhatə etdiyi dövr uzandı. Nəticədə son vaxtlar 

buraxılan türkiyə avtomobilləri öz keyfiyyətinə görə xarici ölkə avtomobillərinə 
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uduzurlar. Protensiomist siyasət yalnız 3-5 il üçün nəzərdə tutulmalıdır. Başqa sözlə 

protensiomist siyasət total xarakter daşımalı, ölkənin iqtisad təhlükəsizliyi baxımmdan 

xarici ticarət siyasəti aşagıdakı prinsiplər əsasmda qurulmalıdır: tədricilik, 

differensiallaşdırma və müddətlilik. 

Tədricilik prinsipi daha çox xarici ticarətin liberallaşdırılmasma tətbiq edilməlidir. 

Bu sahədə Azərbaycanda müəyyən işlər görülmüşdür. İxrac gömrük vergiləri ləgv 

edilmiş, idxal vergilərinin isə səviyyəsi aşagı salınmışdır. 

Divverensiallaşdırma prinsipi dedikdə, milli iqtisadiyyatın sahələri özlərinin inkişaf 

səviyyəsinə, daxili və xarici bazarda rəqabət qabiliyyətinə, ölkədəki məşgul əhalinin 

həmin sahələrdə iştirak səviyyəsinə, istehsalın və mallann strateji əhəmiyyət daşımasına 

görə, əhalinin zəruri istehlakmda malların oynadıgı rola görə (xüsusi ilə ərzaq məhsulları) 

aynlaraq qruplaşdırılması başa düşülür. İqtisadiyyatın hər hansı konkret sahəsində 

ölkədəki məşgul əhalinin iştirak payı yüksəldikdə və əhalinin zəruri istehlak mallannda 

həmin sahənin məhsulları mühüm paya malikdirsə və həm də strateci əhəmiyyət 

daşıyırsa, onda həmin mallara proteksionist siyasətdə, bu və ya digər məhsullara qarşı 

yeridilən proteksionist siyasətin uzun müddətli olmaması, konkret müddətinin 

göstərilrnəsi nəzərdə tutulur. Bu müddətdə  həmin  sahədə yaradılan  əlverişli  şərait 

sayəsində  rəqabət qabiliyyətli sahələrə çevrilməlidir. 

Beynəlxalq təcrübəyə uygun olaraq XİF-in gömrük-tarif tənzimlənməsi tədbiri kimi 

differensiallaşdırılmış tarif sisteminə uygun oalraq Azərbaycan Respublikasının gömrük 

tarifi müəyyən edilmiş, Nazirlər Kabineti ilə «Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 

gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının  dərəcələri», «Azərbaycan 

Respublikasından ixrac zamanı ixrac gömrük rüsumuna cədb olunan malların ixrac 

gömrük rüsumuna cəlb olunan malların siyahısı və ixrac rüsumlarının dərəcələri» və 

«Gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə alınan gömrük yıgımlarınm miqdarı» təsdiq edilmişdir. 

Differensiallaşdırılmış tarif sisteminə uygun olaraq bu gün bəzi məhsullara ixrac 

rüsumlannın tətbiq edilməsi məqsədəuygun hesab edilmişdir. Müxtəlif istehsal sahələrinin 

yaranması, həm də belə müəssisələrin ölkə daxilindəki xammalla təmin edilməsi 
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problemini ortaya qoyur. Məsələn, bu gün poladəritmə - «Bakı Steel Company», əlvan 

metaldan məmulatların  hazırlanması istiqamətində müəyyən istehsal sahələri 

qurulmuşdur. Bunların isə yerli xammalla təmin olunması daha çox effekt verə bilər. 

Bütün bunlar nəzərə alınmaqla Nazirlər Kabinetinin qərannda yeni tarif sistemində ixrac 

rüsumlarının tətbiqi də nəzərdə tutulub. Bu iki adda məhsulu - qara metal qırıntıları və 

xammalını, əlvan metallan əhatə edir. Ölkədən ixrac ediləcək qara metalın hər tonuna 

5ABŞ dollarının manat ekvivalentində, əlvan metallar üçündə həm onların xammalı, həm 

də onlardan istehsal olunan məmulatlar üçün ixrac edilən zaman 15ABŞ dollarının manat 

ekvivalenti həcmində gömrük ixrac rüsumları nəzərdə tutulmuşdur. Hələlik bu 2 qrup 

məhsullara gömrük ixrac rüsumu tətbiq ediləcəkdir. Zaman keçdikdə və müəyyən istehsal 

sahələrində normal istehsal və rəqabət qabiliyyətinə malik müəssisələr yarandıqca, 

ölkədə daxili bazarın tələbatını təmin etdikcə digər xammal növlərinin də ixracına belə 

rüsumların tətbiqi problemi aktuallaşa bilər. 

Qeyd edim ki, hətta bizdən 1 il, 6 ay qabaq MDB dövlətlərinin əksəriyyətində 

ixrac rüsumlarının tətbiqinə başlanılmışdır. 

2001-ci ilin aprelin 16-da qəbul olunan «Azərbaycan Respublikasının Gömrük 

tarifı» layihəsi nazirliklərə, şirkətlərə, özəl strukturlara göndərilmiş, onların rəyi 

alınmışdır. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən, Kənd Təsərrüfatı 

Nazirliyindən, «Azərkimya» Dövlət Şirkətindən layihəyə münasibət bildirilmiş, 

rəy verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti xarici iqtisadifəaliyyətin 

vahid əmtəə nomenklaturasının (XİFƏN) 27-ci qrupuna daxil olan mallara idxal zamanı 

gömrük rüsumlarının Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal 

əməliyyatları üzrə gömrük rüsum dərəcələri haqqında» 22.04.1998-ci il tarixli 91 saylı 

və ona əlavə olunan 27.02.1999-cu il tarixli 25 saylı, 25.05.2000-ci il tarixli 94 saylı 

və 06.07.2000-ci il tarixli 1 1 2  saylı Qərarları ilə müəyyən edilmiş dərəcədə tətbiq 

edilməsini (xam neft və maye yanacaq istisna olaraq) təklif edərək idxal olunan xam 

neftə, tranzit və svop əməliyyatları zamanı gömrük rüsumuna cəlb edilməsi müvafiq 

olaraq ARDNS-in neft emalı zavodlarının və nəqliyyat vasitələrinin istehsalat 
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güclərindən daha səmərəli istifadəsini və büdcəyə əlavə gəlir yaradılmasmın 

mümkünlüyünü göstərməkdədir. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin verdiyi rəydə respublikada aqrar sənayeni inkişaf 

etdirmək üçün, «Azərbaycan Respublikasının Gömrük Tarifi» layihəsində ayrı-ayrı 

qruplarda qeyd olunan kənd təsərrüfatı bitkiləri toxumlarının, hibridlərinin, ling və 

qələmlərinin, eyni zamanda bügda səpini və barama toxumlarına, mineral gubrələr və 

zəhərli-kimyəvi maddələrə gömrük tarif dərəcəsini sıfır faiz təklif edərək yerli istehsalı 

inkişafını ön plana çəkmişdir. Ayrıca yerli istehsal qorumaq baxımından 22-ci qrupda yer 

alan hər cür şərab növlərinə gömrük tarif dərəcəsini 50% təklif etmişdir. 

«Azərkimya» dövlət Şirkəti «Azərbaycan Respublikasının Gömrük Tarifi» 

layihəsində yerli müəssisələrdə istehsal edilən məhsulların tarif dərəcələrinin 

yüksəldilməsini, istehsal üçün lazım olan məhsullarının gömrük tarif dərəcələrinin 

azaldılmasını təklif edərək, müdafiə edici bir siyasət həyata keçirməyin 

məqsədəuygunlugunu göstərmişdir. 

Layihənin müzakirəsi zamanı beynəlxalq ekspertlər iştirak etmişdir. Beynəlxalq 

ekspertlər əvvəlki 15 faizin maksimum rüsum dərəcələrindən yuxarı çıxmamaq şərti ilə, 

yəni 0-la 15 faiz arasmda variasiya etmək şərtilə bu dərəcələrdə dəyişiklik aparılmasının 

məqsədəuygunlugu qəbul olundu. Bu prosesin başlangıcında bir sıra hallarda beynəlxalq 

təşkilatların ekspertləri maksimum dərəcəsinin 15 faizdən 12 faizə salınması məsələsini 

qoyurdular. Bu gömrük tarif sistemi qəbul olunmandan sonra Azərbaycanın gömrük 

idxal rüsumlar orta dərəcəsi 7,8 faizlə bərabər oldu. Əlbəttə, bu rəqəm əvvəlki, yəni 6,7 

faizə nisbətən irəliyə dogru bir addımdır. Lakin onu son hədd kimi qəbul etmək düzgün 

olmazdı. Ona görə də yaxın dərəcədə, təbiidir ki, gömrük siyasətinin həyata 

keçirilməsində bir sıra parametrlərə yenidən baxılması zərurəti ortaya çxacaqdır. 

Bildiyimiz kimi, 2001-ci ilin dövlət büdcəsinin tətbiqi ilə əlaqədar ölkə prezidentinin 

imzaladıgı fərmanda da differensiallaşdırılmış gömrük tarif sisteminə keçirilməsi 

nəzərdə tutulmuşdur. Artıq respublikamızda bu sistem tətbiq edilir. 
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4.2. Эюмрцк тариф тянзимлянмясинин дцнйа тяcрцбяси 

Бейнялхалг игтисади интеграсийа сон дюврдя мцхтялиф истигамятлярдя тящлил 

едилир. Игтисадчылардан Й.А.Шербанин эюстярир ки, бейнялхалг игтисади интеграсийа 

юзцндя юзцтянзимлянян вя инкишаф едян потенсиала малик систем олмагла милли 

тясяррцфат системляринин обйектив дцшцнцлмцш вя истигамятли йахынлашмасы, 

гаршылыглы уйьунлашмасы вя говушдурулмасыдыр. Даща сонра о бу сащядя 

тядгигат апаран бир сыра игтисадчыларын (Й. Шишков, В.Зуйев, Й.Борко вя б.) 

фикирляри иля разылашараг эюстярир ки, реал бейнялхалг, дювлятлярарасы игтисади 

интеграсийа базар механизмляри ясасында мцмкцндцр.  

Бейнялхалг игтисади интеграсийанын ясасландырылмасы цзря нязяри 

консепсийалар ХХ ясрин 50-60-cı илляриндя иряли сцрцлмцшдцр. Мцхтялиф 

истигамятлярдя иряли сцрцлян бу консепсийаларда дювлятлярин игтисади 

йахынлашмасы вя дювлятляр арасында йени мцнасибятлярин йарадылмасы гейд едилир. 

Мясялян, тиcарят принсипляринин ишляниб щазырланмасы, йени тиcарят ахынынын 

йарадылмасы вя с.  

Бейнялхалг игтисади интеграсийадан данышаркян, илк нювбядя, ону 

шяртляндирян амилляр гейд едилмялидир. Бейнялхалг игтисади мцнасибятлярин тящлили 

нятиcясиндя интеграсийайа сябяб олан вя ону шяртляндирян ашаьыдакы амилляр 

мювcуддур: 

- Дювлятлярин игтисади инкишаф сявиййясинин нисбятян бярабярлийи вя 

интеграсийа едян юлкялярин базар мцнасибятляри сявиййясинин йахынлыьы; 

- Интеграсийа едян юлкялярин cоьрафи йахынлыьы вя няглиййат ялагяляри; 

- Инкишаф, малиййяляшдирмя, игтисадиййатын тянзимлянмяси, сийаси 

ямякдашлыг вя с. сащялярдя дювлятляр гаршысында дайанан игтисади вя 

диэяр проблемлярин цмумилийи. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа юлкяляриндя интеграсийа просесинин 

мцвяффягиййятля кечмяси интеграсийа едян юлкялярин игтисадиййатынын йцксялишдя 

олмасыны тяляб едир. Бирмяналы шякилдя гейд етмяк олар ки, бющран шяраитиндя 

олан юлкяляр адятян бир-бири иля чятин интеграсийа едирляр вя истигамятдя 

дювлятлярин ямякдашлыьы чятинляшир. 
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Бейнялхалг игтисади интеграсийа просеслярини мцяййян едян амилляря 

ашаьыдакылар аид едилир: тясяррцфат щяйатынын глобаллашмасы; бейнялхалг ямяк 

бюлэцсцнцн дяринляшмяси; елми-техники ингилабын юз характериня эюря 

цмумдцнйяви олмасы; милли игтисадиййатларын ачылдыьынын йцксялдилмяси 

бейнялхалг игтисади интеграсийаны шяртляндирян амилляр кими интеграсийа едян 

юлкялярин рящбярлийинин сийаси ирадяси дя гейд олунур вя буна мисал кими 

Авропа Иттифагы, Шимали Америка Азад Тиcарят Ассосиасийасы (НАФТА), 

Cянуби Конус Юлкялярин Цмуми Базары (МЕРКОСУР) кими интеграсийа 

бирликляринин йарадылмасында мараглы юлкялярин сийаси рящбярлийинин тяшяббцсц 

гейд едилир. 

Дцнйа игтисадиййатына интеграсийада Азярбайcан тяряфиндян дя бу 

истигамятдя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилир. Беля ки, Азярбайcан 

Республикасы Гара дяниз Игтисади Ямякдашлыг Тяшкилатында ЭЦЮАМ тяшкилаты 

чярчивясиндя бир сыра истигамятляр цзря, о cцмлядян эюмрцк иши сферасында 

ямякдашлыьын гурулмасы вя инкишаф етдирилмясиндя билаваситя йахындан иштирак 

едир.  

Дцнйа юлкяляриндя азад тиcарят зонасы вя эюмрцк иттифаглары йарадыларкян 

иштиракчы дювлятляр базарын эенишляндирилмясини вя юз араларында тиcарят цчцн 

ялверишли шяраитин йарадылмасыны мцяййянляшдирмиш, азад тиcарят зонасынын вя 

эяляcякдя эюмрцк иттифагларынын йарадылмасы цчцн щцгуги ясас кими чыхыш 

етмишдир. Бу глобал мягсядин реализяси ися 1986-cы ил тарихли Ващид Авропа акты 

иля мцяййянляшир вя щямин акта тясяррцфат фяалиййятинин приоритет сащяляриндя 

цмуми сащяси вя елми-техники сийасятин щяйата кечирилмяси, иштиракчы дювлятлярин 

сосиал-игтисади инкишафыны мцяййян етмяк мягсядиля ващид реэионал сийасятин, 

цмуми хариcи сийасятин, сийаси ямякдашлыьын ишляниб щазырланмасы, 

реаллашдырылмасы вя с. дахилдир. 

Игтисади интеграсийанын иштиракчы-дювлятляр цчцн мцсбят сямяря эятирмяси 

шцбщясиздир. Беля ки, интеграсийа блокларынын формалашдырылмасы дювлятлярин 

игтисади потенсиалыны эцcляндирир, мал дювриййясинин эенишлянмясиня, истещсал 

ялагяляринин артмасына сябяб олур. Бундан башга, дювлятлярин игтисади 
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йахынлашмасы игтисади интеграсийа иштиракчыларынын яразисиндя йерляшян фирмалар 

цчцн ялверишли шяраит йарадыр.  

Бейнялхалг игтисади интеграсийанын эцcлянмясиндя мягсяд реэионун 

игтисадиййатынын цстцнлцкляриндян истифадя едилмяси, ялверишли харicи сийасят 

мцщитинин йарадылмасы, тиcарят сийасятинин дцзэцн щяйата кечирилмяси, 

игтисадиййатын структур cящятдян йенидян гурулмасына кюмяк едилмяси, бирэя 

эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмяси, милли игтисадиййатын инкишафы вя 

эянc сащибкарлыьын инкишафына кюмяк едилмясиндян ибарятдир. Гейд етмяк 

лазымдыр ки, интеграсийада иштирак едян юлкялярин базар игтисадиййаты 

сявиййясинин уйьунлуьу, cоьрафи йахынлыьы, онларын гаршысында дуран 

проблемлярин  цмумилийи, базар ислащатларынын сцрятляндирилмяси зярурилийи вя с. 

мясяляляр олдугcа ваcибдир. Интеграсийа груплары цмуми базарын 

цстцнлцкляриндян истифадя етмяк, милли инкишаф цчцн ялверишли хариcи шяраитин 

йарадылмасы, игтисади мясяляляр цзря бейнялхалг данышыг мювгеляринин 

мющкямляндирилмяси, базар ислащатлары  тяcрцбясинин мцбадиляси, милли 

игтисадиййата, кянд тясяррцфатына йардым едилмяси вя с. цстцнлцкляря маликдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйа дювлятляри гаршылыглы йахынлашма цчцн илкин 

аддымлар атырлар вя онларын арасында преференсиал тиcарят сазишляри имзаланыр. Бу 

сазишляр йа айры-айры дювлятляр арасында икитяряфли ясасда, йа да мцвафиг 

интеграсийа групларында иштирак едян айры-айры юлкяляря мцнасибятдя тягдим 

едилян даща ялверишли реjим верирляр.  

Даща ялверишли реjимин тарихиня мцраcият етсяк, о, ясасян тиcарят 

мцгавиляляри иля формалашмышдыр.  

Даща ялверишли реjим щям чохтяряфли мцгавилялярдя, щям дя икитяряфли 

разылышмаларда мцяййян едилир. Даща ялверишли реjим ГАТТ-ЦТТ фяалиййятинин 

ясас мязмунуну тяшкил едир. Беля ки, ГАТТ-да эюстярилир ки, иштиракчы дювлятляр 

хариcи тиcарят фяалиййятиндя вя эюмрцк сферасында бир-бириня даща ялверишли шяраит 

йаратмалыдырлар. Сонрадан бу реjим ГАТТ-ын Уругвай Раундунда 15 апрел 

1994-cц ил Мяракеш сазиши иля йарадылан ЦТТ-нин ясас фяалиййят принсипи кими 
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мювcуд олмагла давам етмишдир. Беля ки, даща ялверишли реjим шяртсиз характер 

дашыйыр вя ЦТТ-йя дахил олан юлкяляр ону там щяcмдя тятбиг етмялидир.  

Лакин интеграсийа просесинин биринcи мярщялясиндя щеч бир дювлятлярарасы 

органын йарадылмасындан сющбят эетмир.  

Интеграсийанын икинcи мярщялясиндя интеграсийа едян юлкяляр азад тиcарят 

зоналарынын йарадылмасына кечир. Бу заман икинcи юлкяляр мцнасибятдя милли 

эюмрцк тарифлярини сахламагла, гаршылыглы мцнасибятлярдя эюмрцк тарифляринин 

там ляьви нязярдя тутулур. Яксяр щалларда азад тиcарят зоналары цчцн мцяййян 

едилян шяртляр кянд тясяррцфаты мящсулларындан башга бцтцн маллара шамил 

едилир.  

Азярбайcан Республикасында азад игтисади зоналар барядя хцсуси ганун 

олмаса да вя щяр щансы реэионун азад игтисади зона щесаб едилмяси щялялик 

мцяййян едилмяся дя, азад игтисади зоналарла баьлы 15 йанвар 1992-cи ил тарихли 

«Хариcи инвестисийаларын горунмасы Азярбайcан Республикасы Ганунунун 41-cи 

маддясинин 1-cи щиссясиндя дейилир ки, хариcи инвестисийаларын, инвестисийа 

мцяссисяляринин тясяррцфат фяалиййяти цчцн эцзяштли рejимин мцяййян едилдийи 

ярази сярбяст игтисади зона сайылыр.  

Интеграсийанын цчцнcц мярщяляси эюмрцк иттифагларынын йарадылмасы иля 

баьлыдыр. Бу заман разылашдырылмыш шякилдя милли эюмрцк тарифляринин ляьв 

едилмяси вя цмуми тарифляриня кечилмяси, о cцмлядян цчцнcц юлкяляря 

мцнасибятдя тиcарятин гейри-тариф тянзимлянмясинин ващид системи йарадылыр. 

Адятян эюмрцк иттифагы дювлятлярин разылашдырылмыш хариcи тиcарят сийасятини 

щяйата кечирян дювлятлярарасы органларын инкишаф системини тяляб едир.  

Интеграсийа просесляриндя ян йцксяк сявиййя игтисади иттифагларын 

йарадылмасы иля нятиcялянир. Бу заман цмуми эюмрцк тарифинин тятбиг едилмяси, 

малларын вя истещсал факторларынын сярбяст щярякяти иля йанашы, макроигтисади 

сийасятин ялагяляндирилмяси даща мцщцм сащялярдя (мясялян, валйута, бцдcя, 

пул вя с.) ганунвериcилийин унификасийасыны (ващид шякиля салынмасыны) нязярдя 

тутур. Бу заман айры-айры дювлятлярин щюкумятляри сявиййясиндя щяйата 

кечирилян бязи функсийалар дювлятляр тяряфиндян йарадылмыш органлара верилир.  
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Игтисади интеграсийа, о cцмлядян эюмрцк итифагынын йаранмасы нязяриййяси 

Канада игтисадчысы Вайнерин ады иля баьлыдыр. Беля ки, эюмрцк иттифагы 

нязяриййясиня ясасян, Вайнер ики тип сямярялилийи гейд едир: статистик вя динамик 

сямярялилик. Статистик сямярялилик кими эюмрцк иттифагынын йарадылмасындан 

дярщал сонра билаваситя онун нятиcяси кими мцшащидя олунан игтисади нятиcяляр, 

динамик сямярялилик дедикдя ися эюмрцк иттифагынын формалашмасынын даща 

сонракы мярщяляляриндя мцшащидя олунан игтисади нятиcяляр баша дцшцлцр.  

Эюмрцк иттифаглары бейнялхалг игтисади интеграсийанын даща эениш йайылмыш 

формасыдыр. Ону ики вя даща чох дювлятин юз араларында тиcарятдя эюмрцк 

рцсумларынын арадан галдырылмасы кими баша дцшмяк олар. ГАТТ-ын 14-cц 

маддясиня эюря, эюмрцк иттифагы дахилиндя эюмрцк рцсумларынын там ляьви вя 

ващид хариcи эюмрцк тарифинин йарадылмасыны нязярдя тутур. Азад игтисади 

зоналар вя эюмрцк иттифаглары арасында бир сыра фяргляр вар. Беля ки, азад игтисади 

зоналарда эюмрцк рцсумларынын тядриcян ашаьы салынмасы, гейри-тариф 

барйерляринин арадан галдырылмасы тядриcян щяйата кечирилир. Сон нятиcядя азад 

игтисади зоналар цзв юлкяляр арасында рцсумсуз тиcаряти тямин едирляр. Эюмрцк 

иттифагларында ися цзв юлкяляр арасында рцсумсуз тиcарят ялагяляри олмагла 

бярабяр иттифага дахил олмайан юлкяляря мцнасибятдя цмуми эюмрцк тарифи 

мювcуд олур. Эюмрцк иттифаглары чярчивясиндя цзв юлкялярин истещсал вя истещлак 

структурунда cидди дяйишикликляр баш верир. Ващид хариcи тиcарят сийасятини щяйата 

кечиряряк эюмрцк иттифагы дахилиндя интеграсийа просесляринин инкишафына ъидди 

тясир эюстярир. Тяcрцбя эюстярир ки, бу дахили мал вя хидмятляр базарынын 

инкишафына да ялверишли тясир едир.  

Мцхтялиф реэионларда интеграсийа просесинин юйрянилмяси иля бейнялхалг 

игтисади интеграсийа вя гаршылыглы эюмрцк тариф мцнасибятляринин бир гядяр эениш 

тящлил едилмяси зяруридир. Илк нювбядя Авропа Иттифагында интеграсийа просесинин 

тящлили бу проблеми щяртярфли нязярдян кечирмяйя имкан вермиш олар.  

Дцнйа юлкяляриндя реэионда интеграсийа просесинин формасы бир нечя 

мярщяляйя бюлцнцр: 

-Азад тиcарят зонасы мярщяляси (1958-1968-cи илляр); 
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-Эюмрцк иттифагы мярщяляси (1968-1976-cы илляр); 

-Цмуми базар мярщяляси (1987-1992-ci илляр); 

-Игтисади иттифаг мярщяляси (1993-cц илдян индики дювря гядяр). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Авропа Иттифагы чярчивясиндя интеграсийа 

просесинин даща йцксяк мащиййяти 1992-cи илин сонундан цмуми базарын 

йарадылмасы иля гойулмушдур. Бу заман мцщцм интеграсийа нятиcяляри иля 

бярабяр цзв юлкяляр арасында дахили игтисади сийасятин разылашдырылмасы цзря cидди 

тядбирляр щяйата кечирилмишдир. Беля ки, ващид аграр сийасят щяйата кечириляркян 

кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын йцксялдилмяси вя с. диэяр башлыcа 

мягсядляр гаршыйа гойулур. Мясялян, Авропа Иттифагы дахилиндя кянд тясяррцфаты 

мящсулларына ващид гиймятин вя она йардым цзря ващид механизминин 

мцяййян олунмасы; тариф вя диэяр мящдудлашдырмаларын нязярдя тутулмадыьы 

кянд тясяррцфаты мящсуллары тиcарятинин азадлыьы (Авропа Иттифагы дахилиндя); 

кянд тясяррцфатынын ващид малиййяляшдирилмяси вя с.  

Бундан башга, Авропа Иттифагы чярчивясиндя цчцнcц юлкялярля мцнасибятдя 

ващид сийасятин йеридилмясиндян дя сющбят эедир. Авропа валйута сийасятинин вя 

сосиал сийасятин щяйата кечирилмясиндя дя cидди ирялиляйишляр ялдя едилмишдир. 

Беляликля, дцнйада ян йцксяк интеграсийа групу кими Авропа Иттифагы 

фяалиййят эюстярир. Щал-щазыркы дюврдя Авропа Иттифагы бцтцн ясас интеграсийа 

просеслярини кечмишдир, игтисади иттифагын тякмилляшмяси вя инкишафы мярщялясини 

йашайыр. Авропа Иттифагы чярчивясиндя малларын вя истещсалын бцтцн факторларынын 

сярбяст щярякяти тямин едилмякля цмуми эюмрцк тарифи базасында хариcи тиcарят 

сийасяти йарадылыр, кянд тясяррцфаты, енерэетика, няглиййат вя диэяр сащялярдя 

ващид сийасят щяйата кечирилир.  

Авропа Иттифагына интеграсийа Азярбайcан Республикасы гаршысында дуран 

cидди мясялялярдяндир. Беля ки, мцхтялиф истигамятляр цзря ямякдашлыьын, о 

cцмлядян хариcи инвестисийаларын cялб едилмяси истигамятиндя мцщцм 

аддымларын атылмасыны нязярдя тутан Азярбайcан Республикасы иля Авропа 

Бирлийи арасында 22 апрел 1996-cы ил тарихдя имзаланмыш Тяряфдашлыг вя 

Ямякдашлыг сазиши бу cящятдян хцсуси гейд едиля биляр.  
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Диэяр реэионлар цзря дя бу мясяляляри бир гядяр эениш тящлил едяк. Беля ки, 

1992-cи илдя Маcарыстан, Полша, Словакийа вя Чехийанын иштирак етдийи азад 

тиcарят зонасы щаггында Мяркязи Авропа сазиши имзаланмышдыр. Сонрадан она 

бир сыра дювлятляр дя (Румынийа, Болгарыстан) гошулмушдур. Сазишля сянайе вя 

кянд тясяррцфаты сащясиндя эюмрцк рцсумларынын ляьвиня гядяр онларын тядриcян 

ашаьы салынмасы вя диэяр гейри-тариф мящдудлашдырмаларын арадан галдырылмасы 

нязярдя тутулур. Сазиш Стандстилл принсипиня ясасланмышдыр. Беля ки, тарифляр 

биртяряфли гайдада эюмрцк рцсумларыны галдыра вя йени тиcарят манеяляри 

мцяййян едя билмязляр. Щазырки дюврдя сянайе маллары номенклатурасы цзря 

эюмрцк рцсумлары 80%, кянд тясяррцфаты маллары цзря ися тягрибян 50% ляьв 

едилмишдир. 1994-cц илдя цзв-дювлятляр гаршылыглы тиcарятдя эюмрцк рцсумларынын 

там ляьв едилмяси истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляри сцрятляндирмяйи 

нязярдя тутмушлар.  

Шимали Америка реэионунда интеграсийа просесинин тянзимлянмясиндя 17 

декабр 1992-cи илдя АБШ, Канада вя Мексика арасында йарадылмыш НАФТА (1 

йанвар 1994-cц илдя гцввяйя минмишдир) хцсуси йер тутур. Бу заман няинки 

эюмрцк барйерляринин арадан галдырылмасына, щямчинин ващид континентал 

базарын формалашмасына мцщцм йол ачылмышдыр. Ейни заманда, 3 гоншу юлкя 

арасында игтисади мцнасибятлярин тянзимлянмясиндя бир сыра гаршылыглы вязифяляр 

гаршыйа гойулмушдур. Мясялян, 2010-cу иля гядяр бцтцн эюмрцк рцсумларынын 

ляьви, тиcарятдя чохлу сайда гейри-тариф барйерлярин арадан галдырылмасы, 

Мексикада Шимали Америка капитал гойулушу реjиминин йумшалдылмасы вя с.  

Интеграсийа просесляри Асийа-Сакит Океан реэионунда да инкишаф етмишдир. 

Беля ки, Асийа-Сакит океан реэиону мцряккяб бир системи – Йапонийа – Чин 

йени сянайе юлкялярини (Ъянуби Корейа, Тайван, Щонконг, Сингапур), 

АСЕАН-ы ящатя едир. АСЕАН – Ъянуб-Шярги Асийа Дювляти Ассосиасийасы 1967-

cи илдя формалашмагла Индонезийаны, Малазийаны, Таиланды, Филиппини, 

Сингапуру, Брунейи вя Вйетнамы бирляшдирир. Бундан башга, 1989-ъу илдя 

йаранмыш Асийа-Сакит океан игтисади бирлийи хцсуси гейд едиля биляр. Йени 

формалашма мярщялясини кечмясиня бахмайараг, щямин интеграсийа бирлийи 
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чярчивясиндя 2020-cи иля гядяр дахили манеялярин вя эюмрцйцн олмадыьы азад 

тиcарят зонасынын йарадылмасы нязярдя тутулур.  

Бундан ялавя 1981-cи илдя Фарс кюрфязи Яряб Дювлятляри Ямякдашлыьы 

Шурасы йарадылмышдыр ки, бу да юзцндя алты нефт дювлятини – Сяудиййя 

Ярябистаныны, Бящрейни, Гятяри, Кцвейти, Бирляшмиш Яряб Ямирликлярини вя Оманы 

бирляшдири. 

       Bц юлкяляря мцнасибятдя ващид эюмрцк тарифи мцяййян едир. МЕРКОСУР 

дювлятляри диэяр дювлятлярля бирликдя (бцтювлцкдя 11 дювлят) Латын Америкасында 

ири интеграсийа бирлийинин Латын Америкасы Игтисади Ассосиасийасынын цзвцдцрляр. 

Интеграсийа просесляри Африка реэионунда да формалашмышдыр. Мясялян, Африка 

Бирлийи (1994), Гярби Африка Дювлятляри Игтисади Бирлийи (1975), Шярги вя Cянуби 

Африка Цмуми Базары (1993), Мяркязи Африка Эюмрцк вя Игтисади Бирлийи 

(1967) вя с. 

Инди ися кечмиш постсовет мяканында интеграсийа просесини тящлил едяк. 

Узун мцддят юзцндя 15 мцттяфиг республиканы бирляшдирян ССРИ-нин 

даьылмасындан сонра щямин реэионда игтисади мцнасибятлярин ялагяляндирилмяси 

вя сон нятиъядя игтисади интеграсийанын формалашмасы зярурилийи ачыг-айдын щисс 

едилир. Узун мцддят игтисадиййатын бир-бири иля сых баьлылыьы вя гаршылыглы асылылыьы 

беля ямякдашлыьын йарадылмасыны зярури етмишдир.  

1991-cи илдя Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин (МДБ) йарадылмасы гярара 

алынмыш вя 1993-cц илдя МДБ-нин Низамнамяси гябул едилмишдир. МДБ-нин 

Низамнамясинин игтисади, сосиал вя щцгуги сащядя ямякдашлыьа щяср олунмуш 

бюлмяляриндя разылашдырылмыш игтисади сийасятин цмуми истигамятляри мцяййян 

едилмишдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, МДБ чярчивясиндя бир сыра мцщцм сянядляр гябул 

едилмишдир. Мясялян, «Мцстягил Дювлятляр Бирлийинин интеграсийа инкишафынын ясас 

истигамятляри» - МДБ Дювлят Башчылары Шурасынын Меморандуму, Инвестисийа 

фяалиййяти сащясиндя ямякдашлыг щаггында сазиш, азад тиcарят зонасынын 

йарадылмасы щаггында сазиш вя с.  
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1995-cи илдя МДБ чярчивясиндя эюмрцк иттифагы формалашмышдыр. 13 март 

1992-cи илдян МДБ чярчивясиндя эюмрцк сийасятинин принсипляри щаггында сазиш 

имзаланмышдыр. Щямин сазишя уйьун олараг Эюмрцк Шурасы йарадылмыш вя 

фяалиййятя башламышдыр.  

МДБ чярчивясиндя бу истигамятдя диэяр сянядляр дя гябул едилмишдир. 

Мясялян, Транзит гайдалары щаггында 8 феврал 1992-cи ил Разылашмасы, Транзит 

йцклярин рясмиляшдирилмяси щаггында 2 апрел 1992-cи ил Разылашмасы, Эюмрцк 

сярщядляриндя эюмрцк рясмиляшдирилмяси гайдаларынын садяляшдирилмяси вя 

унификасийасы щаггында 8 ийул 1994-cц ил Разылашмасы, МДБ иштиракчы-

дювлятляринин эюмрцк ганунвериcилийинин  ясаслары – 10 феврал 1993-cц ил тарихли 

МДБ юлкяляри иштиракчы дювлятляриндя эюмрцк иши тяшкилинин цмуми 

разылашдырылмыш Принсипляри, 1993-cц ил тарихли малын мяншя юлкясинин мцяййян 

едилмя гайдалары вя с. Ядябиййатда МДБ чярчивясиндя ямякдашлыьын мцхтялиф 

истигамятляриндян данышаркян МДБ чярчивясиндя Эюмрцк иттифагынын вя ващид 

игтисади мяканын йарадылмасы истигамятиндя бир сыра аддымларын атылмасы 

зярурилийи гейд едилир. Мясялян, Эюмрцк Иттифагы органларынын фяалиййятинин 

сямярялилийинин тямин едилмяси вя с. Бцтювлцкдя эютцрсяк, МДБ чярчивясиндя 

йарадылмыш тясисатларын вя мцгавилялярин ишлямямяси вя йа мцяййян 

механизмлярин йарадылмамасы МДБ чярчивясиндя интеграсийа просесини лянэидир 

вя йа цмумиййятля арадан галдыры. 

Азярбайcан МДБ чярчивясиндя гябул едилмиш бир сыра бейнялхалг 

сянядлярин иштиракчысыдыр. Мясялян, 10 феврал 1995-cи ил тарихли «МДБ иштиракчы-

дювлятлярин эюмрцк ганунвериcилийинин ясаслары» (12 март 1995-cи ил тарихли 

ганунла Азярбайcан Республикасыда мцгавиляйя гошулмушдур); 15 апрел 1994-

cц ил тарихли азад игтисади зонанын йарадылмасы щаггында Конвенсийа (8 октйабр 

1996-cы ил тарихли ганунла Азярбайcан Республикасы бу конвенсийайа 

гошулмушдур) вя с.        

Щал-щазырда бу истигамятдя Азярбайcан Республикасы тяряфиндян ямяли 

фяалиййят щяйата кечирилир. Беля ки, диэяр дювлятлярля щям икитяряфли, щям дя 

реэионал ясасда сых ямякдашлыг мцнасибятляри гуран Азярбайcан Республикасы  
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эюмрцк тариф системини дя бу истигамятдя тякмилляшдирир вя инкишаф етдирилир. Бязи 

мцщцм истигамятдя эюмрцк рцсум дяряcяляринин ашаьы салынмасы вя бунунла 

да игтисади интеграсийайа билаваситя кюмяк етмиш олан тядбирляр бу нюгтейи-

нязярдян хцсусиля ящямиййятлидир. 

Эюмрцк тарифи иля ялагядар мясялялярин тящлили онун дювлятин милли 

игтисадиййатынын формалашмасы вя инкишафында ролунун гаршылыглы шякилдя 

арашдырылмасыны тяляб едир. Бу проблемлярин даща дяриндян юйрянилмяси ися 

эюмрцк тарифинин мцхтялиф хариcи юлкялярин практикасында инкишаф мярщяляляриня 

уйьун арашдырылмасы зярурилийини тяляб едир. Эюмрцк тарифи хариcи тиcарятин 

тянзимлянмясинин мцщцм васитяляриндян биридир вя эюмрцк сийасятинин щяйата 

кечирилмяси иля ялагядар спесифик хцсусиййятляря маликдир. Бу заман эюмрцк 

тарифи параметрляринин (ямтяя номенклатурасы, эюмрцк рцсумларынын дяряcяси, 

нювляри вя с. хцсусиййятляри, идхал вя ихраc щяcми вя структуру мялуматларынын 

топланылмасы, дахили вя тялябатын мцяййян едилмяси, йерли малларын истещсалы вя с. 

мясялялярин эениш тящлили мювзу цчцн ящямиййятли щесаб едиля биляр. Она эюря дя 

илк нювбядя хариcи дювлятлярин тяcрцбясиндя онларын игтисади инкишафы 

мярщяляляриня уйьун мялуматларын мцгайисяли тящлили зяруридир. Сонра ися щямин 

мялуматларын ХХ яср тимсалында арашдырылмасы щямин дювлятлярля игтисади 

инкишаф мцнасибятлярини гуран вя даща да инкишаф етдирмяйи гаршысына мягсяд 

гойан Азярбайcан Республикасы цчцн хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Тарихя нязяр салсаг эюрярик ки, ХЫХ ясрин орталарында щяйата кечирилян 

протексионист характерли тядбирлярин ляьв едилмяси (мясялян, 1846-cы илдя «чюряк 

ганунлары»нын ляьви, идхал чюрякляря рцсум гойулмасы вя с.) хцсусиля юн плана 

чякилир. ХЫХ йцзиллийин сонунcу рцбцндя Инэилтярядя эюмрцк эялирляри пайы 

эятирилян малларын дяйяринин тяхминян 5 фаизини тяшкил едирди. Сонрадан Инэилтяря 

тяряфиндян кечирилян бир сыра тядбирляр орада игтисадиййатын айры-айры сащяляринин 

инкишафыны даща да юн плана чякмишдир. Мясялян, 1921-cи илдя сащяви сянайенин 

мцщафизяси щаггында ганун гябул едилмишдир. Щямин актла оптик маллара, елми 

аваданлыглара, синтетик цзви кимйа мящсулларына беш ил мцддятиндя 33 1/3% 

щяcминдя протексионист рцсумлар тятбиг едилмяйя башланмышдыр. 1931-cи илин 
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ахырларында верилян гануна ясасян, Инэилтяряйя щяддиндян артыг чох сайда 

эятирилян маллара щямин малларын дяйярляринин 100 фаизи щяcминдя рцсумлар 

тятбиг едилмяйя башланмышдыр.  

ХХ ясрин 50-cи илляринин статистикасынын тящлили эюстярир ки, Инэилтярядя йцксяк 

эюмрцк рцсумлары мювcуд олмушдур. Беля ки, Инэилтярядя эюмрцк верэи 

тутмаларынын орта сявиййяси няинки ашаьы дцшмямиш, щямчинин бир гядяр дя 

артараг 1937-cи илдя 21%-дян 1957-cи илдя 25%-я гядяр йцксялмишдир. Сянайенин 

йцксяк инкишаф етмяси иля фярглянян Инэилтяря юлкяйя эятирилян кичик щяcмдя щазыр 

сянайе мящсулларына йцксяк эюмрцк рцсумларыны тятбиг етмякля бярабяр 

сянайе вя кянд тясяррцфаты хаммалларына ашаьы рцсумларын гойулмасы, о 

cцмлядян дя чохлу диэяр хаммал нювляринин рцсумсуз эятирилмясиня иcазя 

вермишдир. 

Щямин дюврдя АБШ тиcарят сийасятинин тящлили иля эюмрцк тариф 

мцнасибятляринин милли игтисадиййатын формалашмасына вя инкишафына тясирини 

нязярдян кечиряк. Беля ки, 1787-cи иля гядяр Америка федерал щюкумяти эюмрцк 

рцсумларынын мцяййян едилмясиндя сялащиййятляря малик олмамышдыр. 1787-cи ил 

Конститусийасынын гябулундан сонра штатлар бейнялхалг эюмрцк рцсумлары 

гябул етмяк щцгугундан мящрум олмуш вя бцтцн штатларын хариcи тиcаряти 

мяркязи щюкумятя табе етдирилмишдир. 1789-cu  илин ийулунда АБШ-да кечирилян 

1-cи конгрес бцтцн юлкя цчцн ващид эюмрцк тариф системи 

мцяййянляшдирилмишдир. 

ХЫХ ясрин 90-cı илляринин башланьыcында АБШ дцнйада кифайят гядяр йцксяк 

эюмрцк рцсумлары иля танынмышдыр. Беля ки, тариф щаггында 1890-cы ил тарихли АБШ 

гануну президентя Америка малларына щяддиндян артыг вя дискриминасион 

рцсумлар тятбиг едян юлкялярдян эялян маллара «cязаландырыcы» рцсумлар тятбиг 

етмяк щцгугу вермишдир. Бу ганун бир сыра юлкялярдян, хцсусян Латын 

Америкасы юлкяляриндян, АБШ-дан апарылан бир сыра маллара гаршы тариф 

эцзяштляри алмаг имканы вермишдир. 

1930-cу илдя АБШ-да гябул едилян йени тариф гануну узун мцддят онун 

тариф системинин ясасыны тяшкил етмишдир. Бу ганунла щазыр мящсул вя 
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йарымфабрикатларын идхалы цчцн йцксяк рцсум дяряcяляри  

мцяййянляшдирилмишдир. Ейни заманда, кянд тясяррцфатына гойулан рцсумлар да 

ящямиййятли дяряcядя артырылмышдыр. 1934-cц илдя АБШ Конгреси тяряфиндян 

«гаршылыглы ясасда» тиcарят мцгавиляляринин баьланмасы щаггында ганун гябул 

едилмишдир. Бу ганунла АБШ Президентиня диэяр юлкялярля даща ялверишли принсип 

ясасында тиcарят мцгавиляляри имзаламаг вя рцсумлары 50 фаиз щяcминдя 

ендирмяк вя йухары галдырмаг сялащиййятляри верилмишдир. Бу ганун ясасында 

АБШ 1934-cц илдян 1954-cц иля гядяр 28 беля юлкя иля, о cцмлядян Инэилтяря, 

Канада, 15 Латын Америкасы юлкяси, бир сыра Авропа реэиону юлкяляри иля тиcарят 

сазишляри имзаланмышдыр. Бу сазишлярля АБШ диэяр юлкялярдян ящямиййятли тариф 

эцзяштляриня наил олмушдур.  

1947-cи илдя Тарифляр вя Тиcарят цзря Баш Сазишин имзаланмасы иля АБШ онун 

иштиракчыларындан Америка тиcарят малларына рцсумларын ашаьы салынмасына наил 

олмушдур (АБШ ихраcында бу юлкялярин чякиси, 1939-cу ил мялуматларына эюря, 

65 фаиз тяшкил едирди). Бу заман айры-айры юлкяляр тяряфиндян олунан эцзяштляр дя 

хцсуси ящямиййят кясб едирди. Мясялян, Франса 1939-cу илдя АБШ-дан эялян 

бцтцн идхалын 85, Инэилтяря 60, Канада 72, Бенилцкс юлкяляри 70, Куба 90, Чили 

58, Бразилийа 50 фаиз щяcминдя эюмрцк рцсумларыны бу вя йа диэяр дяряcядя 

ашаьы салмышдыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, дцнйанын апарыcы дювлятляриндян олан 

Алманийада 1879-cу илдя протексионист эюмрцк тарифи тятбиг едилмяйя 

башланылмышдыр. Алманийа юзцндя эюмрцк манеялярини няинки милли истещсалын 

айры-айры сащялярини мцщафизя етмяк, щямчинин хариcи маллары юз базарындан 

кянарлашдырмаг вя бу базары юз сянайесини тямин етмяк мягсяди цчцн 

сахламышдыр. 

ХХ ясрин 90-cы илляриндян башлайараг Алманийа протексионист сийасятиндян 

бир гядяр узаглашараг бир сыра Авропа дювлятляри иля тиcарят мцгавиляляри 

имзаламышдыр. ХХ ясрин 30-cу илляриндя Алманийа юз сянайе мящсулларынын 

щяcминя эюря диэяр капиталист юлкяляри арасында 2-cи йеря чыхмышдыр.  
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1949-1951-cи иллярдя бир чох сянайе вя кянд тясяррцфаты малларына гойулан 

рцсумлар, щямчинин идхал едилян маллардан йыьылан верэи вя йыьымлар 

ящямиййятли дяряcядя артырылмышдыр. 1951-cи илин ахырында Алманийада йени 

эюмрцк тарифи гцввяйя минмишдир. 1902-cи ил тарифиндян онун ясас фярги ондан 

ибарят иди ки, бцтцн рцсумлар малларын дяйяриндян фаизля, йяни адвалор 

рцсумларла мцяййян едилирди. Ейни заманда, верэитутманын сявиййяси 

ящямиййятли дяряcядя галдырылды. Хцсусян йцксяк рцсумлар щазыр мящсуллара, о 

cцмлядян Гярби Алманийада эениш йайылан сащялярин мящсулларына гаршы 

гойулмушдур.  

ГАТТ-а дахил олдугдан сонра Алманийа диэяр юлкялярля мцнасибятлярини 

йени истигамятдя гурмаьа башлады. Беля ки, 1951-cи ил данышыгларында АФР 

ГАТТ-ын, демяк олар ки, диэяр бцтцн иштиракчылардан кимйа технолоэийа 

маллары, оптика, бир сыра cищаз нювляри, тикиш вя илк нювбядя мцщарибяйя гядяр 

Алманийанын эцcлц ихраcатчысы олдуьу маллара гаршы 1533 адда эцзяштя наил 

олду. Ейни заманда, АФР 760 мювгедя рцсумлары ашаьы салмаьа разылашды. 

Бунунла бярабяр, АФР мцхтялиф планлар цзря Гярби Авропада игтисади 

интеграсийанын тяшяббцсчцляриндян бири олмушдур. Беля ки, Алманийа 1951-cи 

илдя Авропа Кюмцр вя Полад Бирлийи щаггында Мцгавиляни имзаламыш, бунунла 

да кюмцр вя гара металларын тиcаряти цзря мцгавиля иштиракчылары арасында 

рцсумлар арадан галдырылмышдыр. 1957-cи илдя АФР бир гядяр дя иряли эедяряк 

Авропа Игтисади Бирлийи щаггында мцгавиляни имзаламышдыр. 

ХЫХ ясрин 90-cы илляриндя Франсада протексионизмя мейиллилик йцксяк 

эюмрцк тарифляринин мювcудлуьу иля мцшаийят олунду. Йцксяк эюмрцк 

тарифлярини илк нювбядя франсыз сянайеси тяляб едирди. ХХ ясрин 30-cу илляринин 

сонундан башлайараг баш тариф дяряcяляри, хаммал истисна олмагла, демяк олар 

ки, бцтцн маллара гаршы гадаьанедиcи рцсумлар характери кясб едирди. Нящайят, 

билаваситя франсыз сянайесинин тяляби ясасында бцтцн бцдcя ещтийатларынын 

сяфярбяр едилмя зяруряти иля 8 ийул вя 8 сентйабр 1937-cи ил тарихли декретлярля 

эюмрцк рцсумлары йенидян 14% галдырылды. 1948-cи ил йанвар айынын 1-дян 
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гцввяйя минян йени эюмрцк тарифи ися протексионист характер кясб ется дя, 

юдянилмя цсулуна эюря дяйишилмишдир. 

Лакин ХХ ясрин 60-cы илляриндян башлайараг инкишаф етмякдя олан юлкялярин 

эюмрцк тариф сийасятиндя баш верян мцщцм дяйишикликляр бу проблемя дя бир 

гядяр ятрафлы йанашмаьы тяляб едир. Бу заман електрон, информатика вя 

щесаблама, програм тяминаты, телекоммуникасийа, информасийа хидмятинин 

инкишафы бу истигамятдя эюмрцк тариф сийасятинин йенидян гурулмасыны зярури 

етмишдир. Ейни заманда, бейнялхалг мцнасибятлярдя бейнялхалг игтисади 

иттифагларын вя бейнялхалг игтисади тяшкилатларын ролу даща да артмышдыр. Бунунла 

ялагядар игтисади ядябиййатда эюстярилир ки, артыг бейнялхалг игтисади 

ямякдашлыьын 3 мяркязи – АБШ, Авропа Иттифагы, Йапонийа йаранмышдыр.  

Инкишаф етмиш дювлятлярин тариф тиcарят сийасятиндя мцщцм аддымлардан бири 

дя айры-айры маллара гаршы идхал рцсум дяряcяляринин ашаьы салынмасы иля 

мцшащидя олунмушдур. Мясялян, 1935-cи илдян 1961-cи иля гядяр мцддятдя бир 

сыра маллара гаршы рцсумлар хейли ашаьы салынмышдыр: кимйяви бирляшмяляря, йаь 

вя бойалара гаршы тяхминян 3 дяфя, метал мямулатларына гаршы 3 дяфя, кянд 

тясяррцфаты хаммалына вя ярзаьа гаршы тяхминян 4 дяфя вя с.  

Икинcи дцнйа мцщарибясиндян сонра щямин инкишаф етмиш юлкялярин эюмрцк 

тариф сийасятинин мцщцм хцсусиййятляриндян бири дя ондан ибарятдир ки, эюмрцк 

рцсумларынын цмуми дювлят бцдcяси эялирляриндяки пайы хейли ашаьы дцшмцшдцр. 

ХХ ясрдя эюмрцк рцсумлары, демяк олар ки, бцтцн дювлятлярдя цмумидювлят 

бцдcясинин яксяр щиссясини тяшкил едир: 1899-cу илдя Русийада 17, Финландийада 

1888-1889-cу иллярдя 37, АБШ-да 1889-cu  илдя 58; Бразилийада 1888-cи илдя 57, 

Алманийада 1888-1889-cу иллярдя 34, Италийада 1887-1890-cы иллярдя 16, 

Франсада 1888-cи илдя 12, Инэилтярядя 23 фаиз тяшкил етмишдир.    

Гейд етмяк лазымдыр ки, мцстягиллийини йениcя ялдя етмиш Азярбайcан 

Республикасы тимсалында тящлил эюстярир ки, 1994-2002-cи иллярдя дювлят бцдcясиня 

дахил олан эюмрцк юдянишляри бцдcянин эялир щиссясинин формалашмасында хцсуси 

чякиси 1994-cц илдя 3,2 , 1995-cи илдя 4,3 фаиз олдуьу щалда, 1998-cи илдя 24,1, 

1999-cу илдя 23,7, 2000-cи илдя 20,1, 2001-cи илдя ися 22,1 фаиз тяшкил етмиш вя 
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2002-cи илдя 1994-cц иля нисбятян 7 дяфя артмышдыр. 2002-cи илдя дювлят бцдcясиня 

921,8 милйард манат вя йа 1997-cи илля мцгайисядя 2,2 дяфя чох эюмрцк верэи 

вя рцсумлары кючцрцлмцшдцр. Бцдcя эялирляриндя эюмрцк верэи вя рцсумларынын 

хцсуси чякиси 1997-cи илдяки 16,7 %-дян 2002-cи илдя тяхминян 22,4 фаизя 

галхмышдыр.  

Бцтцн бунлар эюмрцк тарифинин фискал функсийасынын Азярбайcан 

Республикасы практикасында щялялик кифайят гядяр мцщцм йер тутдуьуну бир 

даща тясдиг едир. Бу ися Азярбайcан Республикасынын хариcи тиcарят ялагяляринин 

кяскин сурятдя артмасы иля изащ едиля биляр. Фискал функсийанын диэяр дювлятляр 

практикасында ящямиййятли хцсуси йер тутдуьу гейд едилир. Мясялян, Русийа 

эюмрцйцндя онун щялледиcи рола малик олдуьу эюстярилир. Диэяр дювлятлярин 

практикасынын тящлили иля мясяляни бир гядяр ятрафлы изащ едяк. Беля ки, бцдcянин 

эялир щиссясинин формалашмасында Русийа Федерасийасында эюмрцйцн пайы щяр 

бир рублда 38 гяпик, АБШ-да цмуми федерал бцдcя эялирляриндя бир фаиз, Авропа 

Бирлийи юлкяляриндя ися бу эюстяриcи 18-25 фаиз арасында вариасийа едир.  

Мцстягил дювлят кими Азярбайъан Республикасынын хариъи тиъарят 

ялагяляринин вязиййяти щаггында даща там тясяввцр ялдя етмяк цчцн 2004-2014 

cи иллярдя хариcи тиcарят балансына вя 2001-2004-cü илляр ярзиндя дювлят 

бцдcясинин эялир щиссясинин формалашмасында эюмрцк юдянишляри вя онун хцсуси 

чякиси хейли артмышдыр. Бу ися сонда халгын мадди рифащынын йахшылашмасы цчцн 

хейли вясаити айырмаьа имкан вермишдир.  
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Эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмясинин принсипляри тариф 

механизмини регламентляшдирян нормаларын мяcмусудур. Буна эюря дя тариф 

мцнасибятляринин тянзимлянмя принсипляринин арашдырылмасы олдугcа ваcибдир. 

Эюмрцк ганунвериcилийинин принсипляри щцгуги тянзиметмянин ясас 

башланьыcıлары кими эюмрцк иши сащясиндя бцтцн сонракы норма йарадыcылыьынын 

ясасыны тяшкил едир. Азярбайcан Республикасы эюмрцк ганунвериcилийиндя 

бунунла ялагядар бир сыра мцщцм принсипляри фяргляндирмяк олар. Мясялян 

Азярбаycан Республикасы эюмрцк сярщядиндя малларын вя няглиййат 

васитяляринин кечирилмяси заманы дювлят вя иcтимаи тящлцкясизлийин мцщафизяси 

принсипи. Бунунла ялагядар мцддяалар Азярбайcан Республикасы Эюмрцк 

Мяcяллясинин 19-cу маддясиндя якс олунмушдур. Щямин маддянин 1-cи 

щиссясиндя эюстярилир ки, дювлят тящлцкясизлийинин, иcтимаи йашайıшıн, ящалинин 

мянявиййатынын, инсанларын щяйат вя саьламлыьынын, щейванларын вя биткилярин, 

ятраф мцщитин, Азярбайcан халгынын вя хариcи юлкя халгларынын бядии тарихи вя 

археолоjи сярвятляринин мцлкиййят щцгугунун, о cцмлядян интеллектуал 

мцлкиййят обйектляринин, эятирилян малларын Азярбайcан истещлакчыларынын 

мянафейинин горунмасы бахымындан вя дювлятин башга мараглары нязяря 

алынараг Азярбайcан Республикасы ганунвериcилийи вя бейнялхалг мцгавиляляр 

ясасында айры-айры малларын вя няглиййат васитяляринин юлкяйя эятирилмяси вя йа 

юлкядян апарылмасы гадаьан едиля биляр. Бундан башга Азярбайcанын игтисади 

марагларынын горунмасы принсипи олдугcа ваhид принсипидир. Бейнялхалг 

ющдяликляринин йериня йетирилмяси, суверенлийинин игтисади ясасларынын мцдафияси, 

дахили базарын горунмасы бахымындан, щямчинин хариcи дювлятлярин вя онларын 

иттифагларынын Азярбайcан шяхсляринин мянафейиня зяряр вуран айрысечкилик вя 

диэяр игтисади сийасят аксийаларына cаваб тядбири кими Азярбайcан Республикасы 

ганунвериcилик актларына вя бейнялхалг мцгавиляляриня уйьун сурятдя малларын 

вя няглиййат васитяляринин юлкяйя эятирилмяси вя юлкядян апарылмасы цзря 

мящдудиййятляр мцяййян едиля биляр.  
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Эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмяси механизминдя ясас 

башланьыc кими бир сыра диэяр мцддяалары, мясялян, ващид эюмрцк яразиси 

принсипини гейд етмяк олар. Азярбайcан Республикасы эюмрцк яразиси гуру 

яразисиндян, дахили сулардан, Хязяр дянизинин (эюлцнцн) Азярбайcана мяхсус 

бюлмясиндян (о cцмлядян онда йерляшян адалар, сцни адалар, гурьулар вя 

тикилиляр) вя онларын цзяриндяки щава мяканындан ибарятдир. Бу мцддяалар 20 

ийун 1995-cи ил тарихли «Эюмрцк тарифи щаггында» АР Ганунунда да якс 

олунмушдур. Эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя бунунла 

ялагядар диэяр ясас принсипляри дя гейд етмяк олар. Мясялян, ващид эюмрцк 

сийасяти принсипи, ващид эюмрцк рцсум дяряcяляри принсипи вя с. Бунунла 

ялагядар «Эюмрцк тарифи щаггында» Азярбайcан  Республикасы Ганунунун 3-

cц маддясиндя эюстярилир ки, бу ганунда нязярдя тутулан щаллар истисна 

олмагла, эюмрцк рцсум дяряcяляри юлкянин эюмрцк сярщяддиндян мал кечирян 

щцгуги вя физики шяхслярдян, сювдяляшмя нювляриндян вя диэяр амиллярдян асылы 

олараг дяйишдириля билмяз.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя 

илкин принсип кими ганунчулуг принсипини хцсуси гейд етмяк олар. Ганунчулуг 

принсипи эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмясинин ясас принсипляриндян 

олуб, тариф механизминин демократик характерлийини тямин едир. Эюмрцк тариф 

сийасятинин формалашдырылмасы вя даща да тякмилляшмяси мярщялясиндя бу 

принсипин мащиййяти илк нювбядя эюмрцк ганунлары иля мцяййян едилмиш 

нормалара ямял олунмасына йюнялмишдир. Ганунчулуг принсипи эюмрцк 

ганунвериcилийи мянбяляри системинин гайдайа салынмасына имкан йарадыр. 

Эюмрцк тариф сийасятинин реализя мярщялясиндя ганунчулуг принсипи хариcи 

тиcарят фяалиййяти сферасында щцгуг гайдасынын ясасыны тяшкил едир.  

Ганунчулуьун диэяр бир тяляби эюмрцк органларынын фяалиййятиндя бу 

принсипдян иряли эялян мцддяалара ямял едилмясиндян ибарятдир. Беля ки, 

Азярбайcан Республикасы Эюмрцк Мяcяллясинин 415-cи маддясиндя эюстярилир 

ки, эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляри цзярляриня дцшян вязифяляри йериня 

йетиряркян ганунвериcилийи, бейнялхалг мцгавиляляри рящбяр тутур вя бирбаша 
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ряисляриня табедирляр. Ганунчулуг принсипиндя фяргляндирилян икинcи мцщцм 

яламят ганунчулуг идейасыдыр ки, бу да хариcи тиcарят дювриййяси иштиракчыларынын 

щцгуг дцшцнcясиндя эюмрцк тариф тянзимлянмяси мцнасибятляринин бцтцн 

субйектляри тяряфиндян щцгуга уйьун давранышын мягсядя мцвафиглийи вя 

зярурилийинин формалашдырылмасыдыр.  

Эюмрцк тариф мцнасибятляринин икинcи мцщцм принсипи кими ашкарлыг вя 

ачыглыг принсипини эюстярмяк олар. Бу принсип эюмрцк тариф сийасятинин бцтцн 

мярщяляляри цзря онун формалашмасы вя реализяси просесинин ачыглыьыны якс 

етдирир. Эюмрцк тариф сийасятинин реализясиндя бу принсипя ямял едилмяси эюмрцк 

рцсумлары юдяйиcиляриня тариф механизми щцгуги базасынын вязиййяти барядя там 

мялуматланмаьа имкан верир. Бу принсипин тямин едилмяси бир сыра щцгуги 

тялябляря ямял едилмясини нязярдя тутур ки, бунлардан ян мцщцмц  бцтцн 

эюмрцк тариф нормаларынын кцтляви информасийа васитяляриндя няшр едилмясидир.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, эюмрцк ганунвериcилийинин иcрасына нязарят 

Азярбайcан Республикасы эюмрцк органларына щяваля едилмиш диэяр 

ганунвериcилийинин ясас мцддяалары щаггында гыса арайышлар кцтляви танышлыг 

цчцн Азярбайcан Республикасы эюмрцк органларынын йерляшдийи йерлярдя 

тягдим едилир.  

Ашкарлыьын тямин олунмасынын диэяр бир тяряфи эюмрцк иши цзря Азярбайcан 

Республикасы эюмрцк органынын сялащиййятиня аид диэяр мясяляляр цзря 

мяслящятвермя хидмятляридир. Эюмрцк тариф мцнасибятляринин 

тянзимлянмясиндя ашкарлыьын вя ачыглыьын тямин едилмясинин ясас 

истигамятляриндян бири дя дцзэцн олмайан мялуматлара эюря мясулиййят 

мясяляляринин тянзимлянмясидир. Беля ки, 388-cи маддянин 1-cи щиссясиндя 

эюстярилир ки, Азярбайcан Республикасы эюмрцк органлары, Азярбайcанда 

эюмрцк ишини апаран мцвафиг елми-тядгигат вя тядрис мцяссисяляри бу фяслин 

мцддяаларына эюря ганунвериcилийя уйьун мясулиййят дашыйыр.    

Бейнялхалг мцнасибятляр системиндя дювлятлярин эюмрцк тарифи щаггында 

мялуматларын йайылмасынын ясасы 1890-cы илдя гойулмуш Эюмрцк Тарифляринин 

дярc  едилмяси цзря Бейнялхалг Иттифагын ясас мягсядини тяшкил едир. Тяшкилат 
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1890-cы ил тарихли эюмрцк тарифляринин дярc едилмяси цзря Бейнялхалг Иттифагын 

йарадылмасы щаггында Бейнялхалг Конвенсийайа мцвафиг олараг 

йарадылмышдыр. Эюмрцк тарифляринин оператив дярcи мягсядиля Брцсселдя мцхтялиф 

дювлятлярин эюмрцк гайдалары вя эюмрцк тарифляринин тяrcцмя вя дярc едилмяси 

цзря Бейнялхалг Бцро йарадылмышдыр. Щямин тяшкилат инэилис, франсыз, алман, 

испан вя италйан дилляриндя эюмрцк тарифляри бцллетенини няшр етмякля дювлятлярин 

эюмрцк тарифи щаггында бцтцн мялуматлары йайыр. Тяшкилат щямчинин зярури 

щесаб етдийи диллярдя дя мцвафиг няшрляр  бураха биляр. 

Эюмрцк тариф тянзимлянмясиндя мцщцм принсиплярдян бири кими ядалятли 

эюмрцк тариф принсипини дя иряли сцрмяк олар. Гейд етмяк лазымдыр ки, ядалятли 

эюмрцк тянзимлянмяси принсипи эюмрцк сийасятиня ясасланыр. Ядалятли эюмрцк 

тариф мцнасибятляри тянзимлянмяси принсипи  илк нювбядя эюмрцк сферасында 

инзибати юзбашыналыьын вя щяддиндян артыг йцксяк, ядалятсиз верэилярин 

юдянилмясинин гаршысыны алыр. Лакин бунун тариф мцнасибятляри тянзимлянмясинин 

протексионист функсийасы иля щеч бир ялагяси йохдур. Она эюря дя бу щаллардан 

гачмаг цчцн ганунвериcилик игтисадиййатда фювгяладя вязиййят шяраитиндя 

тянзиметмянин дягиглийинин тямин олунмасы цчцн эюмрцк рцсумлары 

юлчцляринин дяйишмя щяддини мцяййян етмялидир.  

Дювлятлярин эюмрцк тариф мцнасибятляри сащясиндя фяалиййятляринин 

ялагяляндирилмяси эюмрцк тариф сащясиндя дювлятлярин ямякдашлыьы принсипини иряли 

сцрмяйя имкан верир. Бу принсип бейнялхалг щцгуги тябиятя маликдир вя 

мащиййятcя айры тядгигатын предметидир. Лакин эюмрцк тариф мцнасибятляринин 

тянзимлянмяси заманы бу проблемя тохунмамаг мцмкцн дейил. Беля ки, 

бейнялхалг сявиййядя эюмрцк тариф сийасятинин ялагяляндирилмяси милли эюмрцк 

тариф механизминя щялледиcи тясир эюстярир. Эюмрцк тариф сащясиндяки 

ямякдашлыг ися универсал, реэионал вя икитяряфли сявиййядя формалашыр вя инкишаф 

едир.  

Илк нювбядя универсал сявиййядя эюмрцк тариф мцнасибятляринин 

ялагяляндирилмясини нязярдян кечиряк. Бу ямякдашлыг ГАТТ чярчивясиндя 

формалашыб вя юзцндя бейнялхалг тиcарятин цмумтанынмыш гайдаларыны якс 
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етдирир. Сонрадан ГАТТ-ын Уругвай раундунда ону диэяр сащядя мцщцм 

тяшкилат ЦТТ явяз етмишдир.   

Азярбайcан Республикасы ЦТТ-дя мцшащидячи статусунда иштирак едир вя 

щал-щазырда щямин тяшкилата там цзв гябул олунмасы истигамятиндя мцщцм 

фяалиййят щяйата кечирир. ЦТТ-йя дювлятлярин цзв гябул олунмасы цчцн илк 

нювбядя хцсуси ишчи групу йарадылыр ки, бу да цзв гябул олунан дювлятин 

игтисади механизминин вя тиcарят сийаси реjиминин ятрафлы тящлили мягсядини эцдцр. 

Бундан сонра йени гябул олунаcаг дювлятля мяслящятляшмяляр вя данышыглар 

башлайыр. Данышыглар ясасян ЦТТ цзвляриня йени гябул олунаcаг дювлят 

тяряфиндян онун базарларына малларын вя хидмятлярин дахил олмасыны тямин едян 

эцзяштляр тягдим едилмяси иля мцяййянляшдирилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

эюмрцк системиндя даща ялверишли реjим дювлятин игтисади сийасятинин мцщцм 

принсипляриндян бири кими чыхыш едир. Даща ялверишли реjим мцгавиля гайдасында 

мцяййян едилир вя мцяййян мящдудлашма тятбиг даирясиня маликдир. Беля ки, 

даща ялверишли реjим адятян тиcарят ялагяляринин тянзимлянмяси цчцн нязярдя 

тутулур. 

БМТ-нин Бейнялхалг Щцгуг Комиссийасы тяряфиндян щазырланмыш вя 30 

маддядян ибарят «Даща ялверишли клаузула щаггында маддяляря лайищяси»нин 5-

cи маддясиндя дейилир ки, даща ялверишли дювлят реjими бенифисийа гябул едян 

дювлятя вя йа онунла ялагядар олан шяхсляря вя яшйалара, бенифисиар дювлятин 

цчцнcц дювлятя вя йа щямин цчцнcц дювлятля мцяййян ялагядя олан шяхсляря вя 

яшйалара верилян реjимдян ад ялверишли олмайан реjимдир.  

 Даща ялверишли реjимин тарихиня мцраciəт етсяк, о, ясасян тicarят 

мцгавиляляри иля формалашмышдыр. Даща ялверишли реjим ГАТТ-ЦТТ фяалиййятинин 

ясас мязмунуну тяшкил едир. Беля ки, Тарифляр вя Тиcарят цзря Баш Сазишдя 

эюстярилир ки, иштиракчы дювлятляр хариcи тиcарят фяалиййятиндя вя эюмрцк сферасында 

бир-бириня даща ялверишли шяраит йаратмалыдырлар. Сонрадан бу реjим ГАТТ-ын 

Уругвай раундунда 15 апрел 1994-cц ил Мяракеш сазиşи иля йарадылан ЦТТ-нин 

ясас фяалиййят принсипи кими мювcуд олмагда давам етмишдир. Беля ки, даща 
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ялверишли реjим шяртсиз характер дашыйыр вя ЦТТ-йя дахил олан юлкяляр ону там 

щяcмдя тятбиг етмялидирляр.  

Дювлятлярин эюмрцк хидмяти сащясиндя бейнялхалг ямякдашлыьынын зярури 

шярти бейнялхалг мцгавилянин дювлятдахили ганунвериcиликдя цстцнлцйя малик 

олмасыдыр.  

Беля ки, бу мцнасибятляри даща да инкишаф етдиряряк Азярбайcан 

Республикасы Эюмрцк Мяcяллясинин 4-cц маддясиндя гейд едилир ки, бейнялхалг 

игтисади интеграсийанын инкишаф етдирилмяси вя мющкямляндирилмяси цчцн диэяр 

дювлятлярля эюмрцк иттифаглары, сярбяст игтисади зоналар йарадыр, эюмрцк 

мясяляляри цзря бейнялхалг щцгуг нормаларына уйьун сазишляр баьлайыр. Даща 

сонра мяcяллянинн 6-cы маддясиндя эюстярилир ки, дювлятлярарасы мцгавилялярдя 

мцяййян едилян гайдалар бу мяcялля вя эюмрцк иши щаггында Азярбайcан 

Республикасынын диэяр ганунвериcилик актлары иля нязярдя тутулмуш гайдалардан 

фярглянярся, дювлятлярарасы мцгавилялярин гайдалры тятбиг едилир.  

Эюмрцк тариф мцнасибятляринин щяртяряфли тящлилил нятиъясиндя эюмрцк тариф 

тянзимлянмясинин фискал принсипиня хцсуси дигят йетирмяк лазымдыр. Эюмрцк 

тариф мцнасибятляри тянзимлянмясинин фискал принсипи бу сащядя гябул едилян 

норматив актларын дювлят марагларына дайанмасында ифадя олунур. Щал-

щазырда инкишаф етмиш дювлятлярдя эюмрцк тариф мцнасибятляри тянзимлянмясинин 

фискал функсийасы инкишаф етмиш дювлятлярдя мцяййян дяряcядя юз ящямиййятини 

итирмишдир. Эюмрцк рцсумлары пайы онларын дювлят бцдcясиндя 5-8 фаиз тяшкил 

едир вя ГАТТ чярчивясиндя ялдя едилмиш разылашмаларла ихтисар едилмякдя давам 

едир. Лакин бу щеч дя эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмясинин фискал 

функсийасыны инкар етмир. Инкишаф етмиш дювлятлярин игтисади инкишаф тарихляринин 

тящлили узун мцддят онларын дювлят бцдcясиндя эюмрцк рцсумларынын пайынын 

кифайят чох олдуьуну эюстярир. Бу мясяля иля баьлы рус алими В.Г.Свинухов 

эюстярир ки, эюмрцк тариф тянзимлянмясиндя онун фискал ролу актив эюрцнцр. 

Бунлары нязяря алараг эюмрцк тарифи бцдcяйаратма функсийасыны йериня йетирир.  

Кечид дюврцнц йашайан республикамыз тимсалында эюмрцк тариф 

тянзимлянмясинин фискал функсийасыны дювлят бцдcясиндя эюмрцк рцсумларынын 
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пайынын ящямиййятли дяряcядя олмасы иля изащ етмяк олар. Башга сюзля десяк, 

эюмрцк рцсумларындан ялдя едилян эялир дювлят бцдcясиндя хцсуси йер тутур.  

Эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя мцщцм принсипляр кими 

эюмрцк протексионизми вя азад тиcарят принсиплярини дя иряли сцрмяк олар. Беля 

ки, эюмрцк тариф мцнасибятляринин тянзимлянмясиндя щяр ики принсипин гаршылыглы 

ялагядя юйрянилмяси эюмрцк сийасяти иля баьлы мясялялярин тянзимлянмяси 

нюгтейи нязяриндян кифайят гядяр ящямиййятлидир. Чцнки дахили базарын хариcи 

рягабятдян горунмасы цчцн мцвафиг дювлятдахили тядбирляр щяйата кечирилирся, 

диэяр тяряфдян, азад тиcарят сийасятинин йеридилмяси, дювлятин дцнйа 

игтисадиййатына сых интеграсийасына ялверишли шяраит йарадыр. 

Яэяр эюмрцк протексионизми игтисади сийасятин мцщцм истигамятляриндян 

бири олмагла дювлятин игтисади тящлцкясизлийини тямин етмяк мягсядиля щяйата 

кечирилирся, азад тиcарят сийасяти эюмрцк рцсумларынын даща ашаьы сявиййясини 

нязярдя тутараг дахили базара хариcи малларын даща чох cялб олунмасына йол 

ачыр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бир тяряфдян игтисади тариф методлары, диэяр 

тяряфдян ися инзибати гейри-тариф методлары бир-бири иля сых гаршылыглы ялагядя 

фяалиййят эюстярмякля хариcи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин ясасыны 

тяшкил едир. Бу заман эюстярилян методларын бейнялхалг тяcрцбяйя мцраcият  

едилмякля ялагяляндирилмясини зяруряти йениcя мцстягиллийини ялдя етмиш 

республикамыз цчцн олдугcа ящямиййятлидир. Дцнйа дювлятляринин тяcрцбяси 

эюстярир ки, хариcи игтисади фяалиййятдя эюмрцк тариф тянзимлянмяляриня цстцнлцк 

верилмяси игтисади ислащатларын мцвяффягиййятля щяйата кечирилмяси цчцн башлыcа 

шяртлярдян биридир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мцасир мярщялядя  сямяряли фяалиййят 

эюстяря билян эюмрцк тариф тянзимлямя механизми фяал вя чевик эюмрцк 

сийасятинин щяйата кечирилмясинин, щямчинин Азярбайcан Республикасынын 

игтисади тящлцкясизлийинин тямин едилмяси вя игтисади марагларынын горунмасы 

цчцн ясас шяртдир.  

Эюмрцк тариф тянзимлянмяси юзцндя дювлят органлары тяряфиндян 

ганунвериcиликля мцяййян олунмуш гайдада щяйата кечирилян вя хариcи игтисади 
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фяалиййятин тянзимлянмясиня йюнялмиш тяшкилати, игтисади, щцгуги тядбирлярин 

мяcмусу кими мцяййян едилир.  

Дцнйа юлкяляринин тяcрцбяси эюстярир ки, щяр ики методдан истифадя 

цмумдцнйа практикасы тялябляриня cаваб верир. Базар игтисадиййаты йолу иля 

даща йцксяк сявиййядя инкишаф етмиш дювлятляр дя ясасян хариcи тиcарятин 

тянзимлянмясинин игтисади методларындан истифадя едир. Лакин тякcя бу 

методларла тянзимлянмя кифайят дейилдир. Беля ки, йалныз игтисади методларла 

тянзимлянмя щеч дя щямишя арзуолунан нятиcяни вермир. Гейд етмяк лазымдыр 

ки, тариф вя гейри-тариф тянзимлянмя методларыны сых гаршылыглы ялагядядир вя бу 

методларын щяр икисиндян истифадя едилир.  

Хариcи игтисади фяалиййятин дювлят тянзимлянмясинин щяйата кечирилмя 

методлары игтисади тянзимлямя цсулу, инзибати цсул, тариф цсулу вя гейри тариф 

цсулу кими 4 група бюлцнцр.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн дцнйа юлкяляриндя дя гейри-тариф 

мящдудиййятляриня мцнасибят ейни дейил. Беля ки, 1994-cц илдя йарадылан ЦТТ 

гаршысында дайанан ясас вязифялярдян бири дя гейри-тариф мящдудлашдырмаларын 

арадан галдырылмасыдыр. ГАТТ Катиблийи тяряфиндян 70-cи иллярин яввялляриндя 

ишлянмиш тяснифат схеминя ясасян щазыркы дюврдя 5 категорийада бирляшдирилян 

800 нювдян чох гейри-тариф методлары мювcудур. Щямин методлар БМТ-нин 

Тиcарят вя Инкишаф цзря Конфранс (ЙУНКТАД) Катиблийи тяряфиндян 7 

категорийа цзря тяснифляшдирилмишдир. 

ГАТТ-ын 11-cи маддясиндя гейри-тариф мящдудлашдырма барядя цмуми 

мцддяа мювcуддур. Щямин маддядя эюстярилир ки, щяр щансы разылыьа эялян 

дювлят эюмрцк рцсумлары, верэиляр вя диэяр йыьымлардан башга, юзцндя квота, 

импорт вя експорт лисензийаларыны якс етдирян щяр щансы мящдудлашдырма вя 

гадаьалры мцяййян етмямяли вя сахламамалыдыр. ГАТТ тяряфиндян мцяййян 

едилмиш щямин мясяля узун мцддят инкишаф етдирилиб дягигляшдириляряк сонда 

ЦТТ системиня дахил олан хцсуси сазишлярин гябул едилмяси иля нятиcялянмишдир. 

ЦТТ-нин 1980-cы иллярин орталарына олан мялуматларына эюря, гейри-тариф  

мящдудлашдырмалары дцнйа тиcарятинин тяхминян 17 фаизини ящатя едир. Дцнйа 
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Банкынын мялуматларына эюря ися, бу щисся 27 фаизя галхмышдыр. Инкишаф етмиш 

юлкяляр 17 фаиз идхала мцнасибятдя гейри-тариф мящдудлашдырмалардан истифадя 

едирляр. Инкишаф етмякдя олан юлкяляр ися гейри-тариф мящдудлашдырмалары даща 

интенсив тятбиг едирляр.  

Щал-щазырда ГАТТ чярчивясиндя бир сыра гейри-тариф методларынын тятбигиня 

мящдудлашдырылмыш щяддя йол верилмяси дя мювcуддур. Беля ки, тядиййя балансы 

таразлыьынын тямин едилмяси мягсядиля щяйата кечирилян мящдудлашдырмалар вя с. 

ГАТТ мцддяаларынын щяртярфли тящлили нятиcясиндя там йягинликля беля бир 

гянаятя эялмяк олар ки, бу мящдудлашдырмаларын юзц дя бир сыра шяртляр 

дахилиндя щяйата кечирилмялидир. Мясялян, мящдудлашдырмаларын мцвяггяти 

характер кясб етмяси, юдямя балансы таразлыьынын тямин едилмяси иля щяйата 

кечирилян мящдудлашдырмаларын валйута ещтийатларынын cидди ихтисарынын 

гаршысынын алынмасы мягсяди зярурилийи истигамятиндя щяйата кечирилмяси; цзв 

дювлятлярин арасында мяслящятляшмялярин щяйата кечирилмяси вя с.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, ГАТТ тяряфиндян гейри-тариф мящдудлашдырмалар 

ясасян дювлятин хариcи тиcарят ямялиййатларында иштиракы, малларын эюмрцк дяйяри 

вя мяншя юлкясинин мцяййянляшдирилмя методлары дахил олмагла эюмрцк вя 

инзибати идхал рясмиляшдирмяляри, милли истещсалын вя еклоэийанын тящлцкясизлийинин 

тямин едилмясиля санитар, байтар нормалара, габлашдырма вя с. уйьун олан 

стандарт вя тялябляр, идхал вя ихраcын кямиййят вя валйута мящдудлашдырмалары, 

юдямянин тямин едилмяси принсипиня ясасланан мящдудлашдырмалар групуна 

бюлцнцр.  

Дцнйа юлкяляринин тяcрцбяси эюстярир ки, ЦТТ-нин цзвц олан дювлятляр 

ясасян гейри-тариф тянзимлянмя методларындан истифадя едирляр. Лакин истифадя 

ящатялилийи нюгтейи-нязяриндян дювлятляр арасында cидди фяргляр мювcуддур. Бязи 

гейри-тариф мящдудиййятляринин арадан галдырылмасы садяcя олараг гейри-

мцмкцндцр, беля ки, онлар дахили игтисади сийасятин диэяр юлкялярля игтисади 

ялагяляриня тясиринин тяcяссцмц кими чыхыш едирляр. Бунунла беля, бейнялхалг 

тиcарят системи тяряфиндян гануниляшдирилмиш гейри-тариф тянзимлямя тядбирляри, 

даща доьрусу, хариcи малларын идхалынын кяскин артымы иля милли игтисадиййата 
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вурулан зярярин гаршысынын алынмасы мягсяди дашыйан мцдафия тядбирляри, 

щямчинин хариcи ихраçылар тяряфиндян гейри-саьлам рягабятин гаршысынын 

алынмасына йюнялмиш диэяр тядбирляр мювcуддур.  

Беляликля, хариcи игтисади фяалиййятин гейри-тариф тянзимлянмясини хариcи 

игтисади фяалиййятин гейри-тариф тянзимлянмясинин хариcи игтисади фяалиййятин 

тянзимлянмяси цзря тяшкилати, щцгуги, инзибати, малиййя вя тяшкилати техники 

характерляр цзря тящлил етмяк олар. Идхал ямялиййатларында гейри-тариф 

мящдудиййятляр дедикдя, хариcи малларын дахили базара нцфуз етмясинин 

гаршысыны алан мящдудлашдырма, о cцмлядян гадаьан характерли тядбирлдяр  

баша дцшцлцр. Бу тядбирлярин мягсяди йалныз идхал едян юлкянин рягабят 

габилиййятинин эцcляндирилмяси дейил, щям дя милли сянайенин мцдафияси, ящалинин 

щяйат вя саьламлыьынын, ятраф мцщитин, яхлагын, динин вя милли тящлцкясизлийин 

горунмасыдыр.  
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4.3.Xarici ticarət əlaqələrinin gömrük-tarif tənzimlənməsinin 

təkmilləşdirilməsi 

Dюvlяt suverenlиyи hяr dюvlяtиn gюmrцk mяsяlяlяrиnиn bиrtяrяflи qaydada 

daxиlи qanunverиcиlиklя tяnzиmlяnmяsи zяrurяtиnи meydana чыxarыr. Lakиn, hяr 

bиr dюvlяtиn geo-sиyasи mюvqeyи vя ayrы-ayrы dюvlяtlяrlя яlahиddя mцnasиbяtlяrи 

bu mяsяlяlяrя xцsusи yanaшma metodlarы tяtbиq edиlmяsиnи шяrtlяndиrиr. Eynи 

zamanda gюmrцk sиyasяtиnиn beynяlxalq яhяmиyяtи aчыq-aшkardыr vя nяtиcяdя 

bu mяsяlяlяr razыlaшdыrma tяnzиmlяnmяsиnиn mюvzusuna чevrиlиr. Яgяr hяr 

hansы bиr dюvlяt, gюmrцk mяsяlяlяrиnиn hяllи zamanы dиgяr dюvlяtlяrиn 

maraqlarыnы nяzяrя almыrsa vя ya onlarыn mяnafeyиnя zяrbя vura bиlяn sиyasяt 

yerиdиrsя, xarиcи иqtиsadи яlaqяlяrи vя bцtюvlцkdя beynяlxalq яlaqяlяrи 

mцrяkkяblяшdиrяn konflиktlяr meydana чыxa bиlяr. 

Gюmrцk sahяsиndя beynяlxalq-hцquqи яmakdaшlыьы, hяmчиnиn mцasиr 

gюmrцk tarиflяrиnиn mцrяkkяblиyи, чoxsaylы gюmrцk rяsmиlяшdиrиlmяlяrи 

qaydalarы gцndяlиk zяrurяt halыna gяtиrиlиr. 

 Beynяlxalq tиcarяt dюvrиyyяsиnиn иnkишafы, turиst mцbadиlяsи, humanиtar 

яlaqяlяr gюmrцk sиyasяtиnиn яsas иstиqamяtlяrиnиn vя mцxяlиf dюvlяtlяrиn eynи 

tиplи normatиv aktlarыnыn koordиnasиyasыnы nяzяrdя tutan gюmrцk 

qanunverиcиlиyиnиn eynиlяшdиrиlmяsиnи labцd edиr. Mиllи normalarыn 

yaxыnlaшdыrыlmasыna yardыm edиlmяsи, beynяlxalq hцquq vя яldя edиlmиш 

hюkцmяtlяrarasы razыlaшmalar prиnsиpиnя яsaslanan beynяlxalq gюmrцk 

rejиmиnиn yaradыlmasы юn plana чыxыr. Mиllи gюmrцk-hцquq sиstemlяrиnиn 
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eynиlяшdиrиlmяsи beynяlxalq иqtиsadи яmяkdaшlыьыn genишlяndиrиlmяsи vя 

иnteqrasиya proseslяrиnиn dяrиnlяшdиrиlmяsи цчцn яlverишlи шяraиt yaradыr. 

 Gюmrцk qaydalarыnыn яsas eynиlяшdиrmя vasиtяlяrи beynяlxalq 

mцqavиlяlяrиn vя иxtиsaslaшmыш beynяlxalq tяшkиlatlarыn tюvsиyяlяrиdиr. 

 Azяrbaycan Respublиkasыnыn Цmumdцnya Tиcarяt Tяшkиlatыna vя 

Avropa Bиrlиyиnя daxиl olmaq arzusu bazar iqtisadiyyatı şəraitində   daxиlи 

qanunverиcиlиkdя mцvafиq dяyишиklиklяr edиlmяsиnи, tяtbиq edиlяn hцquqи 

normalarыn beynяlxalq normalara yaxыnlaшdыrыlmasыnы, rяsmиlяшdиrmя 

яmяlиyyatlarыnыn sadяlяшdиrиlmяsиnи, sцrяtlяndиrиlmяsи vя eynиlяшdиrиlmяsиnи 

nяzяrdя tutur. Son zamanlar qяbul edиlmиш bиr sыra qяrarlarы bu иstиqamяtdя 

atыlmыш mцhцm addыmlar kиmи qяbul etmяk lazыmdыr. Vahиd иdxal gюmrцk 

rцsumunun tяtbиqи, яlavя dяyяr vergиsи mяsяlяlяrиnиn чevиklяшdиrиlmяsи, bяzи 

mallara aksиz vergиsиnиn tяtbиqи bu qяbиldяn olan tяdbиrlяrиn vacиb 

mяrhяlяlяrиdиr. 

Азярбайжан Республикасында 1997-жи илдя «Эюмрцк Мяжялляси» вя 1995-жи 

илдя «Эюмрцк тарифи щаггында» ганунун гцввяйя минмяси иля эюмрцк иши 

сащясиндя ганунверижилийин щцгуги норматив базасынын ясасы гойулду (2,…19). 

Азярбайжан Республикасында эюмрцк-тариф тянзимлянмяси мясяляляри, 

«Эюмрцк мяжялляси» ыя «Эюмрцк тарифи щаггында» Азярбайжан 

Республикасынын Ганунунда вя диэяр ганунларда нязярдя тутулмуш щцгуг 

нормалары иля щялл олунур. 

Эюмрцк Мяжялляси «Эюмрцк ишинин щцгуги, игтисади вя тяшкилати ясасларыны 

мцяййян едир, Азярбайжан Республикасынын игтисади тящлцкясизлийинин, 

суверенлийинин вя марагларынын горунмасына, Азярбайжан игтисадиййатынын 

дцнйа тясяррцфаты иля ялагяляринин эенишлянмясиня, эюмрцк иши сащясиндя 

тясяррцфат субйектляринин, физики шяхслярин вя дювлят органларынын щцгугларынын 
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мцдафиясинин тямин олунмасына, онларын юз вязифялярини йериня йетирмясиня 

йюнялдилмишдир». 

Республикада эюмрцк фяалиййятини тянзимляйян эюмрцк ганунларыны, 

эюмрцк щцгугунун мянбяйи кими 2 шярти йарымгрупа бюлмяк олар: 

а) билаваситя эюмрцк мясялялярини тянзимляйян ганунлар; 

б) долайысы иля эюмрцк мясялялярини тянзимляйян ганунлар. 

Биринжи група «Эюмрцк тарифи щаггында» ганун, щабеля бундан сонра 

билаваситя эюмрцк иши иля баьлы олараг гябул едиляжяк диэяр ганунлар дахилдир. 

Икинжи група ися «Азярбайжан республикасынын Верэи Мяжялляси», «Эиров 

щаггында», «Валйута тянзими щаггында», «Истещлакчыларын щцгугларынын 

мцдафияси щаггында» вя с.  

«Эюмрцк тарифи щаггында» ганун Азярбайжан Республикасында дахили 

базарын харижи базарла сямяряли ялагясини тямин етмякля, харижи тижарятин дювлят 

тянзимлянмясинин мцщцм васитяси олан эюмрцк тарифинин формалашмасы вя 

тятбиги, щямчинин юлкянин эюмрцк сярщяддиндян кечян маллардан рцсум 

тутмасы гайдаларыны мцяййян едир. 

Эюмрцк тарифинин формалашдырылмасы вя тятбиги гайдасы бу ганунда 

мцяййян едилмиш вя ясас мягсядляри идхалын ямтяя структуруну 

сямярялиляшдирмяк, малларын эятирилмяси вя чыхарылмасы, валйута эялирляринин вя 

хяржляринин ялверишли нисбятини тямин етмяк, валйута сярвятляринин Республиканын 

эюмрцк яразисиня эятирилмяси вя бу яразидян чыхарылмасы цзяриндя сямяряли 

нязарят етмяк, ямтяя вя хидмятляри истещсал етмяк, истещлак структурунда 

мцтярягги дяйишикликляр цчцн шяраит йаратмагдан ибарятдир. Бундан башга 

республика игтисадиййатыны харижи рягабятин мянфи тясириндян горумаг 

игтисадиййатын дцнйа тясяррцфат иля сямяряли интеграсийасына шяраит йаратмаг 

мясяляляри щяйата кечирилир. 
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Эюмрцк рцсумунун дяряжяси ващид олуб, маллары эюмрцк сярщяддиндян 

кечирян шяхслярдян, ягдлярин нювляриндян, «Эюмрцк тарифи щаггында» ганунла 

нязярдя тутулмуш щаллар истисна олмагла диэяр фактлардан асылы олараг дяйишдиря 

билмяз. 

Азярбайжан Республикасынын яразисиня эятирилян эюмрцк рцсумуна жялб 

олунан (олунмайан) малларын сийащысы вя тятбиг едилян рцсум дяряжяляри 

Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян едилир (ЭТ 

маддя 3, б. 3). 

Ихраж эюмрцк рцсумларынын дяряжяляри вя онларын тятбиг олундуьу малларын 

сийащысы, щямчинин харижи игтисади тянзимлянмянин гейри-тариф тядбирляри 

Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян олунур. 

Азярбайжан Республикасынын ялверишли тижарят реъими тятбиг етдийи юлкялярин 

маллары цчцн ихраж эюмрцк рцсумлары дяряжяляринин сон щядди Азярбайжан 

Республикасынын Милли Мяжлиси тяряфиндян тяйин олунур. Эюмрцк тари 

тянзимлянмясинин щцгугунун ясас мягсябляри ашаьыдакылардыр: 

1) эюмрцк ишини щяйата кечирмяк, онун инкишафыны вя тякмилляшдирилмясини 

тямин етмяк цчцн, эюмрцк вя диэяр мцвафиг дювлят органларына сямяряли 

фяалиййят шяраити йаратмаг; 

2) эюмрцк сийасятинин щяйата кечирилмяси цчцн оптимал, елми жящятдян 

ясасландырылмыш вя дащ чох демократик дяйярляря сюйкянмиш эюмрцк системи 

йаратмаг;  

3) юлкя вятяндашларынын щцгуг вя азадлыгларынын гануни тяминаты, онларын 

бирляшдийи ижтимаи бирликлярин эюмрцк иши иля ялагядар фяалиййятляри заманы, 

щабеля, харижи вятяндашлар вя вятяндашлыьы олмайан физики шяхслярин, щямчинин 

щцгуги шяхслярин эюмрцк ганунверижилийиндя нязярдя тутулан бцтцн щцгугларын 

горунмасы цчцн мющкям, сабит щцгуги тяминат йаратмаг; 

4) Азярбайжан Республикасынын сосиал-игтисади цстцнлцклярини вя 

марагларыны горумаг (илк нювбядя бурада сющбят юлкямизин игтисади 
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суверенлийи вя игтисади тящлцкясизлийиндян, дахили базарын горунмасындан, милли 

игтисадиййатын инкишафынын стимуллашдырылмасындан, щямчинин Азярбайжан игтиса-

диййатынын бейнялхалг ялагяляриндян эетмялидир). 

Эюмрцк-тариф тянзимлянмясинин мцщцм тяряфляриндян бири дя эюмрцк 

юдянишляринин тутушмасыдыр. Билдийимиз кими эюмрцк юдянишляри «Эюмрцк 

Мяжялляси»нин 108-жи маддясиндя нязярдя тутулуб. Мяжяллядя нязярдя тутулмуш 

эюмрцк юдянишляриня ялавя дяйяр верэиси, аксизляр, эюмрцк рясмиляшдирилмясиня 

эюря эюмрцк йыьымлары, сахланмасына эюря эюмрцк йыьымлары, малларын эюмрцк 

мцшайятиня эюря эюмрцк йыьымлары вя с. аид едилир. 

Мал вя няглиййат васитялярини кечирян шяхслярдян эюмрцк органы истянилян 

алдыьы пул вясаитляри эюмрцк юдямяляри адланыр. 

Дювлятин юз хяржлярини юдямяк вя игтисади-сосиал щяйата мцдахилясини 

тямин етмяк мягсяди иля, щцгуги вя физики шяхслярдян ганунверижилик ясасында 

топладыьы мяжбури вясаитляр верэиляр адланыр. 

Верэиляр вя эюмрцк юдямяляринин щцгуги ясасыны Азярбайжан 

Республикасы Эюмрцк Мяжяллясиндя нязярдя тутулмуш мцддяалар, щабеля 

Азярбайжан Республикасынын мцвафиг ганунлары тяшкил едир. Азярбайжан 

Республикасы эюмрцк яразисиня эятирилян вя бу яразидян апарылан маллара ялавя 

дяйяр верэисинин тятбиги Эюмрцк Мяжялляси вя Азярбайжан Республикасынын 

«Верэи Мяжялляси»ня уйьун щяйата кечирилир. 

Эюмрцк ганунверижилийиня уйьун олараг, идхал-ихраж ямялиййатларында 

ЯДВ вя аксиз верэиляри тутулур. 

ЯДВ долайы верэи олуб, ящалинин хяржляриндян тутулур. Чцнки бу верэи 

истещсалда алгы-сатгы просесиндя йараныр. 1 йанвар 2001-жи илдян гцввяйя минян 

«Азярбайжан Республикасынын Верэи Мяжялляси»ня эюря ЯДВ 18% гябул 

олунмушдур. ЯДВ-нин фаиз дяряжяси вя щесабланмасы, верэитутма обйектляри 

мцхтялиф юлкялярдя фярди характер дашыйыр. Азярбайжан Республикасында да 

ялавя дяйяр верэиси щаггында ганун вя тялиматлар гябул олунмушдур. 1992-жи иля 
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гядяр ЯДВ-нин дяряжяси 28% олмушдурса, 2001-жи илдян 18%-я ендирилмишдир. 

Сонда мцгайися цчцн гейд едяк ки, ЯДВ-нин дяряжяси Испанийа вя Франсада 

12%, Алманийада 14%, Инэилтярядя 15%, Португалийада 16% вя с.-дир. Идхал 

олунан маллара ЯДВ-нин тятбиги ики функсийаны йериня йетирир: 

1) харижи игтисади фяалиййятинин тянзимлянмяси, даща доьрусу дахили базарда 

йерли вя идхал малларынын арасындакы рягабятин тянзимлянмяси; 

2) дювлят бцджясинин эялир щиссясини долдурмаг цчцн фискал функсийаны. 

ЯДВ-ни мцяййянляшдиряркян адвалор дяйярдян истифадя олунур. 

ЯДВ мцгавилядя эюстярилян валйута ясасында щесабланыр, дащ доьрусу 

малын эюмрцк дяйяри щесабланан валйута ясас эютцрцлцр. 

ЯДВ щесабланаркяг цч ясас дяйяр елементинин жями ясас кими эютцрцлцр: 

- малын эюмрцк дяйяри; 

- эюмрцк рцсуму (адвалор, спесифик вя комбиня едилмиш тарифлярля 

щесабланмыш); 

- аксиз кямиййят. 

Азярбайжан Республикасында 1995-жи илдян башлайараг харижи тижарят 

малларындан ялавя дяйяр верэиси тутулур. Идхал маллары истещсал олундуьу 

юлкянин яразисиндя ялавя дяйяр верэисиня жялб олунмадыьы цчцн, истещлакчы 

юлкялярдя щямин маллардан ялавя дяйяр верэиси тутулур. Лакин Мцстягил 

Дювлятляр Бирлийи юлкяляри иля хцсусим эюмрцк системи фяалиййят эюстярдийиндян, 

бу юлкялярдян Азярбайжан Республикасынын яразисиня эятирилян малларын ялавя 

дяйяр верэисиня жялб олунмасы Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 

гярары иля тянзимлянир. 

МДБ юлкяляриня ихраж олунан маллардан ЯДВ тутулур. 

Аксизляр. Долайы верэилярдян бири дя аксизлярдир. Аксизляр истещлак 

малларына вя хидмятляриня гойдуьу цчцн, билаваситя алыжылар тяряфиндян юдянилир. 
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Аксизлярин фаизи, Азярбайжан Республикасынын «Верэи Мяжялляси»ня эюря 

Азярбайжан Республикасынын Назирляр Кабинети тяряфиндян мцяййян олунур. 

Щал-щазырда аксиз фаизляри 10%-дян (гиймяти метал вя эцмцш мямулаты) 90-дяк 

(ичмяли спирт) дяйишир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ихраж мящсулларына гойулан ЯДВ вя аксизляри 

Азярбайжан Республикасы верэи органлары, идхал олунан маллар цчцн мцяййян 

едилмиш ЯДВ-ни вя аксизляри ися Азярбайжан Республикасынын эюмрцк органлары 

топлайыр. 

Аксизляри адвалор тарифляриня эюря щесабландыгда малын эюмрцк дяйяри, 

эюмрцк рцсуму вя эюмрцк рясмиляшдирилмяси цчцн эюмрцк йыьымларынын 

мигдары верэи гойманын базасы кими эютцрцлцр. 

Мал гисминдя юлкянин эюмрцк сярщяддиндян кечирилян малларын вя 

няглиййат васитяляринин, щабеля мцшайят олунмайан багаъда, бейнялхалг почт 

эюндяришляриндя кечирилян, коммерсийа мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан 

малларын вя йцклярин, щямчинин няглиййат васитяляринин эюмрцк 

рясмиляшдирилмясиня эюря ганунверижиликля мцяййян олунмуш мигдарда эюмрцк 

йыьымлары алыныр. 

Эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк йыьымлары, эюмрцк системинин 

хидмяти хяржляри кими гиймятляндирилир. Бу эюмрцк йыьымлары бирбаша бцджя 

вясаити щесаб олунур. 

Эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря алынан эюмрцк йыьымлары, мал вя 

сянядляр эюмрцк рясмиляшдирилмясиня тягдим олунан гядяр вя йа щямин вахт 

щяйата кечирилир. Бу эюмрцк йыьымлары юдянилмясинин юзцнямяхсуслуьу 

ашаьыдакылардыр: 

1) эюмрцк йыьымларынын юдянилмяси цчцн щяр бир вахт алма вя йа вахт 

узатма нязярдя тутулмайыб; 

2) эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря алынмыш эюмрцк йыьымлары эери 

гайтарылмыр. 
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Азярбайжан Республикасы Эюмрцк Мяжяллясинин 112-жи маддясиня эюря 

эюмрцк рясмиляшдирилмяси цчцн йыьымларын мигдарыны ганунверижилийя уйьун 

олараг мцвафиг ижра щакимиййяти, йяни Азярбайжан Республикасы Назирляр 

Кабинети мцяййянляшдирир. 

Азярбайжан Республикасы Назирляр Кабинетинин 2001-жи ил 12 апрел тарихли 

80 сайлы гярары иля эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря ашаьыдакы эюмрцк 

йыьымларынын мигдарыны мцяййян едилмишдир: 

1) мал гисминдя юлкянин эюмрцк сярщяддиндян кечирилян 

коммерсийа мягсядляри цчцн нязярдя тутулмайан малларын вя йцклярин (дяйяри 

100 АБШ долларындан аз олдугда 10 АБШ долларындан аз олмайажаг), 

няглиййат васитяляринин, щямчинин Азярбайжан Республикасы Милли Банкы 

тяряфиндян Азярбайжан Республикасынын эюмрцк яразисиндян кянарда сифариш 

верилмякля эятирилян милли валйутанын эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк 

дяйяринин, харижи валйута сярвятляринин ися номинал дяйяринин 0,15% мигдарында, 

Азярбайжан Республикасы Милли Банкы тяряфиндян мцяййян едилян мязянняйя 

эюря манатла эюмрцк йыьымлары алыныr. 

2) Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндян грант 

щаггында мцгавиляйя ясасян грант кими алынан мадди йардым, щуманитар вя 

техники йардым мягсяди иля, щабеля Азярбайжан Республикасынын яразисиндя 

йерляшян дипломатик нцмайяндяляринин рясми вя няглиййат васитяляри, електрик 

енеръисинин гаршылыглы ютцрцлмяси цзря эюмрцк рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк 

йыьымлары алыныр. 

3) Эюмрцк Йцк бяйамнамясинин щяр бир ялавя вяряги цчцн 

сювдяляшмя характериндян асылы олмайараг 5 АБШ доллары мябляьиндя 

мязянняйя эюря манатла юдянж алыныр. 

4) Азярбайжан Республикасынын эюмрцк сярщяддиндяг транзит 

эюмрцк реъими алтында кечирилян малларын эюмрцк рясмиляшдирилмясиня 30 АБШ 

доллары, щяр ялавя Транзит Йцк Бяйамнамяси цчцн 10 АБШ доллары мигдарында 

мязянняйя эюря эюмрцк йыьымлары алыныр. 
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5) физики шяхсляр тяряфиндян Азярбайжан Республикасы эюмрцк 

яразисиня эятирилян няглиййат васитяляринин гейдя алынмасы цчцн вясигя 

верилмясиня эюря: - йцк вя миник автомобилляри, микро-автобус вя автобуслар 

цчцн – 20 АБШ доллары; диэяр няглиййат васитяляри цчцн 15 АБШ доллары 

мябляьиндя мязянняйя уйьун олараг манатла юдянж алыныр. 

6) малларын вя няглиййат васитяляринин Азярбайжан Республикасы 

органларынын иш вахтындан кянарда вя мцяййян едилмиш йердян кянарда 

рясмиляшдирилмясиня эюря эюмрцк йыьымлары икигат мигдарда алыныр. 

Сахланжа эюря эюмрцк йыьымлары. Эюмрцк анбарларында вя сащиби 

Азярбайжан Республикасы эюмрцк органлары олан мцвяггяти сахланж 

анбарларында малларын вя няглиййат васитяляринин сахланжына эюря эюстярилян 

хидмятлярин орта дяйяриндян асылы олараг Азярбайжан Республикасы Дювлят 

Эюмрцк Комитясинин мцяййян етдийи мигдарда эюмрцк йыьымлары алыныр 

(Эюмрцк Мяжяллясинин 113-жц маддя). 

Малларын эюмрцк мцшайятиня эюря эюмрцк йыьымлары. Малларын эюмрцк 

мцшайятиня эюря Азярбайжан Республикасы ДЭК-нин Азярбайжан 

Республикасы Назирляр Кабинетинин разылыьы иля мцяййян етдийи мигдарда 

эюмрцк йыьымлары алыныр. 

Тятбиг олунан эюмрцк верэиляри, эюмрцк рцсумлары вя мцхтялиф эюмрцк 

йыьымлары дювлят бцджяси эялирляринин тяхминян 10-25%-я гядярини тяшкил ется дя, 

эялир эятирмядийиндян даща чох игтисади сийасят васитяси кими ящямиййятя 

маликдир. 
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В FƏSİL. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin formalaşması və idarə olunmasında 

vergi və rüsumların rolunun artması 

 

5.1.Dövlət büdcəsi gəlirlərinin strukturunda vergi вя рцсум 

дахилолмаларынын мцасиr  iнкишаf  динамикасынын   qiymətləndirilməsi 

  

Мялум олдуьу кими, дювлят бцджяси эялирляри системиндя мяркязи йери 

верэиляр тутур. Базар игтисадиййаты шяраитиндя малиййя мцнасибятляринин верэи 

формасы цстцнлцк тяшкил едир. Верэиляр фискал, игтисади вя сосиал ящямиййятя 

маликдир. Верэиляр пул вясаитляри мянбяйи олмагла фискал ролу йериня йетирир. 

Верэи механизмини тянзимлямякля (эцзяшт вя с.) ижтимаи истещсал инкишаф етдирилир. 

Нящайят  верэиляр васитясиля мцщцм сосиал мясяляляр щялл олунур. Мясялян, 

мцхтялиф  сосиал групларын эялирляри тянзимлянир вя с. 

Верэи сийасяти цмумиййятля капитал йыьымы онун тямяркцзляшмяси 

просесляриня вя ящалинин алыжылыг габилиййятиня тясир едир. Верэиляр игтисади 

тсикллярин щамарланмасы цчцн фяал истифадя олунур. Беля ки, верэилярин 

тянзимляйижиси функсийасы верэиляр васитясиля дювлятин тякрар истещсал просесиня  

мцдахиляси иля ялагядардыр. Юлкядя истифадя олунан бцтцн верэи нювляринин, 

верэигойма цсул вя принсипляринин мяжмуу щямин юлкянин верэи системини ямяля 

эятирир. Верэиляр бирбаша вя долайы верэиляря бюлцнцр. Бирбаша верэиляр щцгуги вя 

физики, еляжя дя щям щцгуги, щям дя физики шяхслярдян алынан верэилярдир. Щцгуги  

şяхслярдян алынан бирбаша верэиляря мянфяятдян  верэиляр, коммерсийа банклары 

вя сыьорта жямиййятляриндян эялиr верэиси, мцяссисянин  ямлакын эюря верэи, 

сянайе мцяссисяляриндян судан истифадяйя эюря щагг, рента юдямяляри вя с. 

физики шяхслярдян алынан верэиляря эялир вя ямлак  верэиляри, мягсядли йыьымлар, 

щям щцгуги, щям дя физики шяхслярдян алынан верэиляря ися торпаг верэиси, мешя  

верэиси, гиймятли каьызларла ямялиййатлара эюря верэи вя с. аид едилир.Долайы 

верэиляря аксизляр, фискал инщисар верэиляри, эюмрцк рцсумлары вя щямчинин ЯДВ 

аиддир. Бцджяйя  гейри-верэи эялирляриня пуллу юзялляшдирмя, дювлятин 

истигразларынын вя диэяр гиймятли каьызларын сатышындан дахил олмалар аиддир. 

Щазырда бцджя системиндя ян мцщцм эялир мянбяйи кими даща бюйцк 

хцсуси чякийя малик олан верэи нювцндян бири ялавя дяйяр верэисидир. 1992-жи 
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илдян Азярбайжан  Республикасында тятбиг олунан ЯДВ долайы верэи олмагла 

дювриййядян верэини явяз етмишдир. ЯДВ верэи тутулан  дювриййядян 

щесабланан верэинин мябляьи иля верилян електрон верэи щесаб фактуралара вя йа 

идхалда ЯДВ-нин юдянилдийини эюстярян сянядляря мцвафиг сурятдя 

явязляшдирилмяси олан верэинин мябляьи арасындакы фяргдир. 

Базар игтисадиййаты юлкяляриндя ялавя дяйяр верэиси ян сямяряли верэи нювц 

сайылыр. Билдийимиз кими онун йыьым системи садядир. Бу верэи игтисадиййатын 

бцтцн сащяляри араларында бярабяр бюлцнмцшдцр. Лакин  йухарыда садаланан 

кейфиййятлярля йанашы гейд етмялийик ки, бу эцн базар игтисадиййатына кечмиш 

юлкялярдя ялавя дяйяр верэиси Дювлят Бцджяси эялирляринин яксяр щиссясини тяшкил 

ется дя, онун Дювлят Бцджяси эялирляриндя пайы илдян-иля азалмагдадыр. Тябии ки, 

бу да верэи йцкцнцн азалмасына хидмят едир. 

Ялавя дяйяр верэиси илк дяфя 1958-жи илдя Франсада тятбиг едилмишдир. 

Азярбайжанда ися 01.01.1992-жи ил тарихдян башлайараг сатыш вя дювриййя 

верэисинин явязиня «Ялавя дяйяр верэиси щаггында» Азярбайжан Республикасынын 

ганунуна  ясасян тятбиг олунур. Республикамызда бу верэи нювцнцн фаизи 

яввялки илляря нисбятян азалмагдадыр. Беля ки, ялавя дяйяр верэиси дяряжяси 1992-

жи илдя 28% олмушдурса, щал-щазырда 18% щяжминдядир. Лакин inkişaf etмиш 

диэяр юлкялярля мцгайисядя бу йцксяк эюстярижидир. 

 Дювлят Бцджясини тяляб олунан сявиййядя формалашдырмаг цчцн верэи 

системи еля гурулмалыдыр ки,  истещсалын инкишафына шяраит йарадылмыш олсун, 

Дювлят Республикада бцтцнлцкдя сащибкарлыьын фяалиййятини тянзимлямяли, 

онларын нормал инкишафына игтисади мцщит вя щцгуги база йаратмалыдыр. 

Мясялян, нязяря алынмалыдыр ки, дахили базар цчцн лазым олан малларын 

истещсалына гадир олан мцяссисяляр цчцн Ялавя Дяйяр Верэиси дяряжялярини 

мцяййян гядяр мцвяггяти олса да азалтмаг онларын фяалиййятиня мцсбят тясир 

эюстярмиш олар ки, бу да истещсал вя сатыш имканларынын эенишляндирилмясиня 

сябяб олажагдыр. Тябии ки, мцяссисялярин вя тяшкилатларын там эцжц иля ишлямяляри 

верэи йцкцнцн азалмасы мянфяятин артымына сябяб олар ки, Ялавя Дяйяр 

Верэисиндян итирилян мябляь сонра мянфяят верэисиндян эялян явяз олунар. 



 
 

125 

ЯДВ-нин дяряжяси щяр верэи тутулан ямялиййатын вя щяр верэи тутулан 

идхалын дяйяринин 18 фаизидир. Верэи тутулан дювриййя щесабат дюврц ярзиндя 

верэи тутулан  ямялиййатын цмуми дяйяриндян ибарятдир. 

Азярбайжан Республикасында аксизли маллара ашаьыдакылар аид едилир:спирт,pивя 

вя спиртли ичкилярин бцтцн нювляри; тцтцн мямулатлары; нефт мящсллары; миник 

автомобилляри (хцсуси нишан вя аваданлыгларла тяжщиз олунмуш хцсуси тяйинатлы 

автоняглиййат васитяляри истисна олмагла); истиращят вя йа идман цчцн йахталар 

вя бу мягсядляр цчцн нязярдя тутулан диэяр цзян васитяляр. 

 Статистик мялуматларын тящлили эюстярир ки, аксиз верэиси 2005-жи илдя 141 

млн. манат тяшкил едирдися, , бу эюстярижи 2009-жу илдя  417,4  млн. манат 

олмушдур. Лакин бунунла беля, бцджя дахилолмаларында аксиз верэисинин пайы 

6,9 % дян  4,7 %-я енмишдир. 2010 - cu ildə  bu  göstərici  452,0 mln  manat, 

2012-ci ildə  isə 454,6  mln  manat  olmuşdur. 

 Верэи Мяжяллясиннин 183-жц маддясиня ясасян верэи юдяйижиляри  

ашаьыдакылардыр: 

- Азярбайжан Республикасы яразисиндя аксизли малларын истещсалы вя йа  

идхалы иля мяшьул олан бцтцн мцяссисяляр вя физики шяхсляр, щабеля Азярбайжан 

Республикасынын щцдудларындан кянарда билаваситя юзц вя йа  подратчы 

васитясиля аксизли маллары истещсал едян вя истещсал етдийи йердя верэи юдяйижиси 

кими учотда олма йан Азярбайжан Республикасынын  резидентляри; 

- Сифаришчинин эюндярдийи хаммалдан Азярбайжан Республикасы 

яразисиндя маллар истещсал едилдийи щалларда, малларын истещсалчысы (бу щалда  

истещсалчы аксиз мябляьлярини сифаришчидян алмалыдыр). 

Дювлят аксиз верэиляри васитясиля дахили истещлак базарына нязарят едир.Милли 

истещсалын горунмасында аксизлярин ролу бюйцкдцр. Бцтцн бунларла йанашы 

гейд етмяк лазымдыр ки, аксизлярин истещсал бахымындан бцджя эялирляриндя 

ящямиййяти о гядяр дя гянаятбяхш дейилдир. 

Дювлятин верэи ресурсларынын артырылмасында ясас йер мянфяят верэисинин 

пайына дцшцр. Мянфяят верэиси бирбаша верэи олмагла ялдя олунмуш мянфяятин 

бир щиссясинин бцджяйя алынмасы формасыдыр. 



 
 

126 

Азярбайжан Республикасынын ганунверижилийиня ясасян мянфяят верэиси 

щцгуги шяхс олан бцтцн  мцяссися вя тяшкилатлара, о жцмлядян банклар, кредит 

идаряляри сыьоьрта тяшкилатлары, республика яразисиндя йарадылмыш, харижи 

инвестисийалы мцяссисяляр, сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирян бейнялхалг 

биликляр вя тяшкилатлара аиддир. Азярбайжанда мянфяят верэисинин тятбиг 

олунмасы биринжи Дцнйа Мцщарибяси едян сонракы илляря тясадцф едир. Щал-

щазырда ися мянфяят верэиси дцнйа юлкяляринин щамысында тятбиг едилир. 

Щазырда Rеспубликамызда мцяссисянин мянфяятиндян 20% дяряжя иля 

верэи тутулур. 2009-жу илдя мянфяят верэисинин щяжми 1329,2 млн. манат тяшкил 

етмишдир ки, бу да 2005-жи илля мцгайисядя 3,7 дяфя чохдур. Лакин бунунла 

йанашы гейд едяк ки, бу верэинин щяжми 2008-жи илдя 2862,3 млн манат тяшкил 

едирди ки. бу да 2009-жу илдяки фактики эюстярижидян 2,2 дяфя чохдур. Она эюря 

дя мянфяят верэисинин бцджя дахилолмаларында хцсуси чякиси 2005-жи илдя 17,3%-

дян 2007-жи илдя 40,9 %-я галхмыш, 2008-жи илдя 26,6%-я, 2009-жу илдя ися  12,9 

%-я енмишдир. 

Дювлят бцджяси эялирляринин формалашмасында хцсуси йер тутан верэи 

нювляриндян бири дя физики шяхслярин эялир верэисидир.Физики шяхслярдян эялир верэиси 

верэи системиндяки пайына эюря мцщцм ящямиййятя маликдир. Дцнйа 

юлкяляринин яксяриййятиндя бу верэинин бцджя дахилолмаларында хцсуси чякиси 25-

30 фаиз живарында олдуьу щалда, Азярбайжанда бу рягям 6-10 фаиз арасындадыр.  

 Qeyd etmək lazımdır ki, iстещсалын  артырылмасы йцксяк мящсул 

сявиййясинин ялдя олунмасына, ящалинин ишля тямин олунмасына, йцксяк эялир ялдя 

едилмясиня шяраит йарадыр ки, бу да бцджя эялирляриндя ящалинин эялир верэисинин 

пайынын артмасына юз мцсбят тясирини эюстярмиш олур. Ящалинин эялир 

верэиляриндян дахилолмалары Тцркийя вя Русийа иля мцгайися етсяк эюрярик ки, 

республикамызда бу  эюстярижи чох ашаьыдыр. Буна ясас сябяблярдян бири кими 

верэидян йайынма щалларынын олмасыны мисал эюстярмяк олар. Гейри гануни 

сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярин ашкара чыхарылмасы, айры-

айры верэи юдяйижиляринин щягиги эялирляринин ашкар едилмяси вя верэийя жялб 

олунмасы цчцн  эюрцлян хидмятляр зяруридир. Щазырда фяалиййят эюстярян 
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кооператив вя кичик  мцяссисяляр йарандыьы илк вахтларда кiфайят гядяр мянфяят 

ялдя едирдиляр ки, бунун да нятижясиндя бцджяйя дя вясаит кечирирдиляр. Лакин 

сон вахтлар оналырн яксяр щиссяси йа зярярля, йа да мянфяятсиз ишляйир. Чцнки, 

онлар ялдя етдикляри мянфяятин яксяриййятини гайтарыб истещсалын 

эенишляндирилмясиня  гойурлар, щямин вясаитляр ямяк щаггына чевриляжяк 

дювриййядян бирдяфялик чыхырлар. Бундан да беля гянаятя эялмяк олар ки. эялир 

верэиси мянфяят верэисиндян даща чох перспективли имканларын йарадылмасы цчцн 

игтисади зямин йаратмыш олур.. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляриндя, 

щямчинин кечид игтисадиййаты шяраитиндя олан юлкяляри  дя дахил олмагла ящалидян 

эялир верэисинин бцджя дахилолмаларында пайы даща йцксякдир. Мясялян, щазырда 

АБШ вя Канаданын дювлят бцджясинин 42%-я йахыны, Италийа вя Инэилтярядя 30%-

я йахыны, Полша  вя Мажарыстанда ися мцвафиг олаарг 15-18%-я йахыны ящалидян 

эялир верэисинин дщесабына формалашыр ки, бунун да яксяр щиссясини ямяк щаггы 

верэиляри тяшкил етмиш олур. Ящалинин эялир верэисиндян дахилолмаларын пайы дцнйа 

практикасындан диэяр ясас эюстярижи иля мцгайисядя кяскин сурятдя фярглянир. 

Мясялян, ящалинин эялир верэисиндян дахилолмаларын цмуми дахили мящсулда  

пайы Алманийа. Нидерланд, Норвечдя 10-12%, Полша, Мажарыстан, Украйнада 

8-10%, Тцркийядя 61 %, Русийада 2,7 % тяшкил едирся дя бу эюстярижи бизим 

Республикада жями 1,5% щяжминдядир. 

Харижи игтисадi фяалиййят чохсащяли бир  сащядир. Бура Азярбайжан 

Сащибкарларынын харижи тижарят сазишлярини, харижи мцяссисялярин вя харижи шяхслярин 

Азярбайжандакы  фяалиййятини, Азярбайжанын сащибкарларынын харижи тижарят 

ямялиййатларыны, Азярбайжан  мцяссисясини вя  физики шяхслярин харижи юлкялярдяки 

фяалиййятини аид етмяк олар. Харижи  игтисади фяалиййятля баьлы олан проблемлярин 

щяллинин  чюзцлмяси о гядяр дя асан мясяля дейилдир ки, чцнки онун щялли тякжя 

верэи юдяйижиляринин мянафейи иля дейил, щям  дя онунла баьлы олан харижи 

дювлятин мянафеляри иля баьлыдыр. Билирик ки, щазыркы дюврдя базар игтисадиййатына 

кечид шяраитиндя щяр щансы бир мцяссися, ширкят вя йа тяшкилат истянилян юлкядя 

коммерсийа вя диэяр игтисади фяалиййятля мяшьул ола биляр. Щямчинин юз 



 
 

128 

вясаитлярини инвестисийа кими мцхтялиф юлкяляр гойа вя орада мцяййян бир 

ямлака малик ола билмя имканы газанмыш олар. Бу заман верэигойма 

механизми еля  тятбиг олунмалыдыр ки, икигат верэигоймайа шяраит йаранмасын. 

Бу щалларда капитала верэигойма еля тянзимлянмялидир ки, о дягиг олсун вя ейни  

заманда ону да гейд етмяк  лазымдыр ки, бу систем еля йарадылмалыдыр ки, бу 

ширкятлярин мцяссися вя тяшкилатларын вя йахуд физики шяхслярин верэигоймадан 

кянарда галмасы щаллары истисна олунсун. Бунун цчцн щяр бир юлкя харижи 

игтисади фяалиййят сферасында юз верэи щцгугларынын мцдафиясини бу эюстярижиляр 

ясасында стимуллашдырыр; 

- харижи юлкялярдя эялир мянбяйиня, дашынмаз ямлака вя с. малик олан 

вятяндашларын мцвафиг верэиляря жялб едилмяси цчцн ганунверижиликдя уйьун 

дяйишикликляр апарылмалыдыр. 

- верэигойма мягсядиля «трансфер гиймятляринин» тянзимлянмя гайдалары 

бир-бириндян асылы олмайан «мцстягил аэент гайдасында» партнйорларын 

сазишляриндя эюстярилян гиймятлярля мцгайися едилмякля мцяййян едилян «сорьу 

гиймятляри» ясасында щяйата кечирилмялидир. 

- «милли» верэи юдяйижисиня верэи юдяниши тялябнамяляри тягдим едяркян 

верэи мябляьиндян «харижи верэиляр» чыхылмалы вя йа хариждя юдянилян верэилярин 

верэи юдяйижисинин верэигойма базасыны мцяййян едяркян чыхылан хяржляря 

хариждя юдянилян верэи мябляьи дя дахил едилмялидир вя йахуд верэи  юдяйижисинин 

верэи ющдялийиндян хариждяки эялирляри там чыхылмалыдыр. 

- Rеспубликамыз юз милли   верэи юдяйижисинин щяр жцр эялириня верэигойма 

щцгугуна малик олмаг вя ону реаллашдырмаг цчцн истянилян диэяр дювлятлярин 

дя юз яразисиндяки мцвафиг юдяйижисинин щяр жцр эялириня верэигойма щцгугуну 

танымалыдыр. 

Йухарыда гейд едилян эюстярижилярин дювлят бцджясиндя хцсуси чякисинин 

гянаятбяхш олмадыьыны торпаг верэисиндян дахилолмалара да аид етмяк олар. 

Дцнйа практикасына уйьун олараг онун дювлят бцджясиндя ролу йахын 

эяляжякдя о гядяр дя ящямиййятли олмайажагдыр. 
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        Öлкя  игтисадиййатынын саьламлашдырылмасы, истещсалын эенишляндирилмяси, 

артырылмасы цчцн верэи системинин тякмилляшдирилмяси тяляби юн плана чякилир. 

Ялбяття, верэилярин бцджяйя дахил олмасынын сабитлийини тямин етмяк биринжи 

вязифя олмалыдыр. Щазырda Rеспубликаmızda верэи сащясиндя мцяййян ислащатлар 

апарылыр, лакин бунунла йанашы бир сыра негатив щаллар щяля дя давам 

етмякдядир. Верэи системиндя апарылажаг ислащатлар бцтювлцкдя жямиййяти ящатя 

етмялидир. Беля ки, верэи хидмяти органларынын иши садаланан тялябляря жаваб 

вермялидир. Ян яввял верэи мядяниййяти вя верэи савадынын артырылмасы 

мяктябдян башлайараг, бцтювлцкдя тящсил системинин бцтцн пилляляриндя тядрис 

програмына дахил едилмялидир. Верэи хидмяти органлары бцтювлцкдя жямиййятин 

вя онун щяр бир цзвцнцн мянафейи наминя фяалиййят эюстярмяли, онлара бирэя 

ишлямялидир: верэи ганун верижилийини билярякдян позанлара гаршы принсипал. 

Пешякар вя барышмаз мцбаризя апармалыдыр; верэигойма методикасы 

кейфиййятжя тякмилляшдирилмялидир, верэи хидмяти органларында еля иш шяраити 

йарадылмалыдыр ки, бурада пешя мясулиййятсизлийиня йер галмасын, вятяндашлара 

дювлятин сийасятинин мащиййяти вя мязмуну щаггында вахташыры мялумат 

верилмяси вя ясас мцддяаларынын шярщ едилмясинин бцтцн васитяляриндян  истифадя 

едилмяли, онларын верэи ганунверижилийиня кюнцллц вя  шцурлу сурятдя ямял 

етмяляринин ящямиййяти вя зярурилийи яйани сцбут олунмалыдыр. Верэидян 

йайынма щалларынын гаршысы алынмалыдыр. Цмумиййятля дцнйа дювлятляриндя 

верэидян йайынма 30 % ятрафында олурса, республикамызда бу эюстярижи хейли 

йцкяскдир. Верэидян  йайынма щаллары  ясаясн ики сябябдян мейдана эялир: верэи 

обйектинин эизлядилмяси вя йа  верэилярин дцзэцн щесабланмасы вя щесабланмасы 

вя щесабланмыш верэилярин юдянилмяси  формасында олур. Верэи органлары щяр ики 

щала гаршы жидди мцбаризя апарсалар да щесабланмыш верэилярин юдянилмяси 

сащясиндя жидди проблемлярля растлашырлар. Сон истещлак мялуматлара эюря 

верэиляр цзря боржлар бцджяйя дахил олан верэилярин щяжминдян артыгдыр. 
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         5.2. Büджя эялирляринин идаря олунмасынын тякмилляшдирилмяси йоллары 

 

Бцджя  эялирляринин идаря олунмасынын щям тяшкилати, hям щцгуги вя щям дя 

игтисади тяряфляри вя механизмляри вардыр. Бурада дювлят бцджяси, онун йериня 

йетирилмяси, верэилярин топланмасы, зярури юдямяляр, дювлятин дахили вя харижи 

боржлары, онларын тянзимлянмяси мцщцм ящямиййят кясб едир. Бцджя 

эялирляринин идаря едилмясиндя ашаьыдакы mühüm vəzifələr qarşıda durur: 

- ващид дювлят бцджя системинин стратеъи истигамятляринин ишляниб 

щазырланмасы; 

- дювлят бцджясинин тяртиб олунмасы вя  ижрасынын йцксяк сявиййядя щяйата 

кечирилмяси; 

- дювлят бцджя сабитлийинин тямин едилмяси вя онун юлкянин сосиал-игтисади 

инкишафы иля ялагяляндирилмяси; 

- малиййя базарынын инкишаф етдирилмяси; 

- малиййя ресурсларынын юлкянин сосиал-игтисади инкишафынын юнжцл 

сащяляриндя тямяркцзляшмяси; 

-юлкянин игтисадиййатына харижи кредитлярин жялб едилмяси 

мягсядяуйьунлуьунун мцяййян едилмяси; 

- бцджя планлашдырылмасы вя малиййяляшдирмя ишляринин тякмилляшдирилмяси; 

- бцджя вясаитляриндян вя бцджядянкянар дювлят фондларындан сямяряли вя 

мягсядяуйьун ситифадя цзяриндя дягиг нязарят-идаряедижи системин йарадылмасы; 

- дотасийа вя субсидийаларын щяжминин дягиг мцяййян едилмяси вя 

ясасландырылмасы; 

- бцджя сийасятинин гиймят сийасяти иля оптимал шякилдя ялагяляндирилмяси; 

- бцджяйя юдяниш вя айырмаларын дцзэцн, там вя вахтында щяйата 

кечирилмяси цзяриндя нязарят; он икинжиси, мцяссисянин малиййя  ресурсларындан 

сямяряли истифадя олунмасынын тямин едилмяси вя  ялагядар олараг малиййя 

менежментинин ящямиййятинин артырылмасы.  

Бцджя gəlirlərinin  идаря олунмасында дювлят верэи хидмятляри, малиййя 

назирл ийи вя дювлят эюмрцк хидмяти органлары ящямиййятли дяряжядя рола 

маликдир. 

Бурада айры-айры ширкятлярин вя мцяссисялярин малиййя менежменти 

ящямиййятли дяряжядя иш эюрмялидир. Малиййя менежментинин башлыжа мясяляляри 

ашаьыдакылардыр:  

--- Ширкят вя фирмаларын малиййя фяалиййятинин планлашдырылмасы вя 

прогнозлашдырылмасы. Бурада ширкят  вя фирмаларын малиййя бахымындан идаря 

едилмясиндя малиййя планынларын малиййя бахымындан идаря едилмясиндя 

малиййя планын, истещсалын щяжми вя сатышы цзря планларын ишляниб щазырланмасынын 

бюйцк ящямиййяти вардыр. Щямин планлар вя йахуд план тапшырыглары щямчинин 
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ширкятин айры-айры бюлмяляри цзря дя мцяййян едилир. Бурада малиййя 

ресурсларынын формалашмасы вя истифадя едилмясинин идаря едилмясиня хцсуси 

ящямиййят верилмялидир. 

  ----  Малиййя ресурсларынын инвестисийалашдырылмасы цзря мцвафиг мягсядяуйьун 

гярарларын гябул едилмяси. 

  ----  Ширкятин малиййя фяалиййятинин онун бцтцн хидмят структурунун фяалиййяти 

иля координасийа едилмяси. 

   ---- Малиййя базарында ялавя капиталын ялдя едилмяси юзляринин сящм вя 

истигразларынын сатышы цзря мягсядйюнлц малиййя ямялиййатларынын апарылмасы. 

Малиййянин идаря едилмяси дювлят тяряфиндян малиййя сийасятинин ишляниб 

щазырланмасы, щяйата кечирилмяси вя онун тякмилляшдирилмяси цзря баьлы олан 

тядбирляр системидир. Малиййя мцнасибятляри диэяр игтисади  мцнасибятляр кими 

обйектив характер дашыса да о, мцяййян тяшкилати формада идаря олунмалыдыр, 

чцнки бу мцнасибятляри юзц дя мцяййян мягсядйюнлц тактики вя стратеъи  

мягсядляря, мцяййян малиййя програмларына уйьун эялмялидир. Бундан башга 

малиййя сийасятинин мцщцм тяркиб щиссяляри олан бцджя, гиймят, верэи, кредит 

сийасяти бир-биринин тамамламалыдыр вя бцтювлцкдя цмуми игтисади сийасяt 

уйьун эялмялидир. 

Qeyd etmək lazımdır ki,  дювлят эялирляри вя хяржляринин тянзимлянмяси вя 

онларын макроигтисади проблемлярля ялагяляндирилмяси хцсуси ящямиййят кясб 

едир. Илк нювбядя, нязяря алмаг лазымдыр ки, мцасир игтисадиййат мцряккяб 

игтисади систем кими фяалиййят эюстярир вя онун структуру эетдикжя дяйишир вя 

щямин структура дахил олан щяр бир субйектин игтисади, о жцмлядян малиййя 

мянафейи дя юзцнямяхсус гайдада йени формалар алыр. Лакин ислащатларын эедиши 

тяжрцбяси эюстярир ки, бу сащядяки, фяалиййят вя фяалиййятин юзцнцн обйекти 

мцяййян игтисади вя сийаси рисглярля баьлы олур, бир чох щалларда бунун 

нятижясиндя беля фяалиййят сон дяряжя негатив нятижяляря эятириб чыхарыр вя мили 

дювлятчилик мянафейи дя зиддиййят тяшкил едирляр. Беляликля,кими онларын истяр 

фяалиййяти вя истярся дя фяалиййят мювгейи вя статусу дяйишян характер дашыйыр. 

Беля бир  шяраитдя дювлятин тянзимляйижи ролу  сон дяряжядя зярури олур. Диэяр 

тяряфдян, халг тясяррцфатында игтисади вя техники-технолоъи, малиййя-кредит, 

харижи ялагяляр вя  диэяр сащялярдяки кяскин  проблемляр чохалдыгжа вя онларын 

щялли чятинляшдикжя игтисади мягсядляр вя игтисади сийасятин таразлашдырылмасы 

зяруриййяти мейдана чыхыр, бу ися дювлятин игтисади вя тяшкилати фяаллыьыны тяляб  

едир. Цчцнжцсц, йухарыда эюстярилян вя диэяр амиллярля ялагядар оалраг (хцсуси 

олараг вахт амили) няинки айры-айры тясяррцфат субйектляри, бцтювлцкдя дювлятин 

юзц тез-тез дяйишян игтисади ситуасийаны айдын эюрмяйи бажармалыдыр. Тяжрцбя 

эюстярир ки, ислащатларын эедишиндя бу сащядяки жидди нюгсанлар игтисади 

гярарларын эежикмиш вя гейри-ардыжыл щалда гябул олунмасына эятириб 
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чыхармышдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, инди игтисади системдя баш верян 

дяйишикликляр гейри-ади олур вя тез-тез тякрарланыр. Она эюря дя эялирляр 

сийасятинин юзц чевик олмалы вя бу сийасятин юзцня зяруриййятдян иряли эялян 

дцзялишляр едилмялидир, буна мцвафиг олараг игтисади сийасят методларынын 

гаршылыглы комбинасийасы оптимал шякилдя  апарылмалыдыр. 

Йахын gələcəkdə  Азярбайжанын малиййя имканларынын  xeyli дяряжядя 

артмасы gözlənilir. Буна сябяб юлкянин Хязярин Азярбайжан секторунда нефт вя 

газ йатагларынын харижи ширкятлярля бирэя ишлянмяси нятижясиндя щасилатын 2006-жы 

илдян башлайараг илбяил артмасы вя дцнйа нефт базарында ялверишли конйунктурун 

йаранмасыдыр. Bu gün Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının  80% -ə yaxını 

Azərbaycanın payına düşür. Dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınan və beynəlxalq 

müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərin  tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirən  

Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu transmilli layihələr Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində muhum rol oynayır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, 

Cənubi Qafqaz  qaz kəməri vasitəsilə Xəzər dənizinin enerji resursları , region 

ölkələrinə və Avropa nəql edilir. Transanadolu və Trancadriatik qaz kəmərləri isə 

enerji əməkdaşlığmızı  genişləndirilərək Azərbaycanı Avropanın böyük təbii qaz 

təchizatçılarından birinə çevirəcəkdir. 

Мцтяхяссислярин апардыьы гиймятляндирмяйя эюря, юлкя щюкумяти йахын 20 

илдя нефт вя газын сатышы нятижясиндя 150-160 млрд. доллар  ялдя едя биляр. Нефт 

Фондунун миссийасына  уйьун олараг эюзлянилян дахилолмаларын бир щиссяси 

дахили малиййя дювриййясиндян  стерилизасийа едиляжяк вя фондун ясас фяалиййятиня 

уйьун олараг бейнялхалг гиймятли каьызлар базарында идаря олунажагдыр. 

Бунунла йанашы, дахилолмаларын ясас щиссяси щяп Нефт фондунун билаваситя 

хяржлямяляри, щям дя бцджяйя едилижяк трансфертлярин щяжминини артымы 

нятижясиндя  илбяил дювлят вясаитинин бюйцк артымы иля  мцшаийят едиляжякдир. Ону 

да гейд едяк ки, дювлят бцджясинин юзцнцн дя нефт ширкятляриндян йыьылажаг  

верэиляр щесабына артымы эюзлянилир. АРДНШ – ин малиййя имканынын артмасы ися 

бу ширкят васитясиля  инкишаф програмларынын артмасына вя мювжуд тяжрцбяйя 

уйьун олараг эениш чешиди сосиал обйектлярин иншасынын да артмасы эюзлянилир. 

Бцджя эялирляринин идаря едилмясиндя координасийа вя ващид мяркяздян 

идаряетмя зяифдир. Лакин  бунунла биз щеч дя ифрат мяркязляшмяйя мяруз галан 

дювлят вясаитинин идаряетмя системинин ващид мяркяздян идаря олунмасыны вя 

координасийа едилмясини нязярдя тутмуруг. Она эюря ки, ифрат 

мяркязляшдирилмиш бцджя системи йерли малиййя имканларынын ачылмасына вя 

онларын конкрет игтисади нятижяйя чеврилмяси йюнцмцндя чох жидди манея кими 

чыхыш  едир. Лакин бцтцн бунлара бахмайараг, координасийа проблемляринин дя 

эюз габаьында олмасыны етираф етмяк лазымдыр. Беля ки, буна мисал олараг щяр 

бир нювбяти илин бцджя прогнозларынын формалашмасы тяжрцбясини эюстярмяк 
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олар. Нормал гайдада ифадя етсяк, айдын  олар ки, бцджянин илкин 

эюстярижиляринин орталыьа чыхарылмасы  макроигтисади прогнозлара ясасланыр. Ону 

да гейд едяк ки,  мящз макроигтисади прогнозлар вя йахын перспектив цчцн 

мцяййянляшдирилян сосиал-игтисади приоритетляр Малиййя Назирлийиня бцджя 

параметрляринин айдынлашдырылмасы цчцн ясас верир. Лакин щесаб едирик ки, 

Азярбайжанда прогнозлашдырма иши хейли  зяиф олуб реаллыьы якс етдирмир. 

Игтисadiyyat və sənaye  Назирлийинин сялащиййятляри дахилиндя щялл едилмяли олан 

бу иш сон илляр щямин назирлийин инвестисийа приоритетляринин ачыг-ашкар цстцнлцк 

тяшкил етдийи бир заманда даща аз ящямиййят ясб едир. Мясяля бурасындадыр ки, 

бцджя эюстярижиляринин илкин варианты даща чох яняняви  олараг «кечянилки 

нятижяйя артым ялавяси» характериня маликдир. Бунунла йанашы, бцджя зярфиндя 

яксини тапмыш 3 иллик прогноз эюстярижиляринин нежя илдян-иля кяскин фярглянмяси 

буну бир даща сцбут едир. Елми жящятдян ясасландырылмыш макроигтисади 

прогноза сюйкянмяйян дювлят малиййя ахыны системи, айдындыр ки, юзцндя реал  

ещтийажлары якс етдирмир. Диэяр тяряфдян, рясми статистиканын орталыьа чыхардыьы 

макроигтисади эюстярижиляр, хцсусиля эялирляр статистикасы реал вязиййяти там якс 

етдирмир. Бу ися о демякдир ки,  юлкя игтисадиййатында щесабатлылыг глобал  

глобал бир проблемя чеврилмишдир. Бундан ялавя гейд етмяк лазымдыр ки. 

чохсайлы бцджя инвестисийа лайищяляри щям дя  Назирляр Кабинетиндя нязярдян 

кечирилир вя гябул олунур. Субйектив амиллярин тясири алтында гябул едилмякля 

бцджя васитясиля малиййяляшян инвестисийа лайищяляри щям координасийа 

бахымындан зяиф эюрцнцр, щям гыса вя орта мцддятли  перспективдя приоритетляря 

уйьун эялмир, щям дя щесабатлылыг бахымындан шцбщя доьурур вя ещтийаж 

дуйулан хяржляр шиширдилир. 

  Hazırki şəraitdə  бцджя эялирляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмяси 

мягсядиля верэи дяряжяляринин оптималлашдырылмасына ещтийаж вардыр. Беля ки,  

мялум олдуьу кими, верэи дяряжяляринин азалдылмасы узунмцддятли  дюврдя 

игтисади активлийи артырмагла верэи базасынын эенишлянмясиня вя бцджясинин верэи 

дахилолмаларынын артмасына сябяб олур. Лакин бу заман ясас проблем 

игтисадиййатын щансы фазада олмасыны дцзэцн мцяййянляшдирмяк вя буна уйьун 

олан оптимал верэи дяряжяляринин мцяййянляшмясидир. Якс щалда верэи 

дяряжяляринин азалдылмасы истигамятиндя атылан  аддымлар узунмцддятли дюврдя 

дя лазыми еффектив вермяйя  биляр вя бцджя дахилолмаларыны мцяййян гядяр 

азалда биляр. Одур ки, щюкумят верэи йцкцнцн оптимал сявиййядя сахланылмасы 

вя верэи системинин либераллашдырылмасы истигамятиндя сийасят йцрцтмяли,  верэи 

дяряжяляринин перспективдя ашаьы салынмасы иля баьлы ганунверижилийя мцвафиг 

дяйишикликляр едилмясиня цстцнлцк вермялидир. Верэи сийасятинин бцтцн 

параметрляр цзря оптималлашдырылмасы еффектив игтисади тядгигатлар, о жцмлядян 

емпирик  тядгигатлар нятижясиндя мцяййян едиля биляр.  
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Бцджя эялирляринин идаря едилмясинин тякмилляшдирилмясиндя ясас 

истигамятляриндян бири дя верэи иnтизамынын мющкямляндирилмясиндян ибарятдир. 

Бунун цчцн илк нювбядя верэи  və gömrük orqанларынын репутасийасынын 

саьламлашдырылмасына, верэитутманын ядалятлилик вя обйективлик принсипляриня 

риайят едилмясиня, верэи və rüsum  юдяйижиляринин мялуматландырылмасына ещтийаж 

вардыр. Верэи və gömrük органларында гуллуьа гябулун, диэяр бир сыра дювлят 

органларында олдуьу кими, мцсабигя ясасында кечирилмяси верэи və gömrük  

органларынын ишинин тякмилляшдирилмясиня мцсбят тясир эюстяря биляр. Верэи 

интизамынын артырылмасы просесин щяр ики тяряфиндян,  йяни щям верэи və gömrük 

органы ямякдашларындан, щям дя верэи юдяйижиляриндян ейни заманда асылыдыр. 

Йяни верэи интизамынын артырылмасы биртяряфли олараг верэи юдяйижиляриндян асылы 

бир просес дейил, Верэи интизамынын эцжляндирилмяси айры-айры верэи нювляри цзря 

ислащатларв зярури едир. Щесаб едирик ки, Верэиляр Назирлийи ЯДВ-нин инзибатчылыг 

системинин тякмилляшдирилмяси чярчивясиндя дя тядбирлярини эцжляндирилмялидир.  

 Сон илляр мцтяхяссисляр ЯДВ инзибатчылыьынын тякмилляшдирилмяси 

истигамятиндя  ЯДВ банк щесаблары системинин тятбигини тяклиф едир. Лакин бу, 

бцтюв бир системдир вя онун тятбиги мцяййян щазырлыг ишляри, о жцмлядян 

банкларла вя верэи юдяйижиляри иля изащат ишляринин апарылмасыны, бир чох техники 

мягамларын щяллини, ейни заманда эениш маарифляндирмя кампанийасынын 

щяйата кечирилмясини тяляб едир. Ясас мясяля бу системин сямяряли ишлямяси цчцн 

механизмин ишляниб щазырланмасындадыр. Ейни заманда, диэяр алтернатив 

вариантларын да мцзакиряси тяляб олунур. Нязяря алмаг лазымдыр ки,  сющбят 

эялирляринин формалашмасында мцщцм йери олан бир верэийя – ЯДВ-йя 

мцнасибятдя йени бир стратеэийанын гурулмасындан  эедир. ЯДВ банк 

щесабларынын тятбиги бу сащядя мювжуд олан чатышмазлыглары арадан галдырмаьа 

вя дювлят  бцджясиня дахилолмалары артырмаьа имкан веря биляр. 

 Йени щазырланмагда олан Бцджя Мяжяллясинин “Gömrük və Верэи 

Мяжялляси иля уйьунлуг тяшкил етмяси чох важибдир. Бцджя мяжяллясиня юлкянин 

сосиал-игтисади инкишафынын прогнозлашдырылмасы, бцджя вя бцджядян-кянар 

дювлят тяшкилатларынын малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин сямярялилийи вя 

еффективлийинин гиймятляндирилмяси цзря щцгуги вя игтисади нормалар дахил 

олмалыдыр. Бундан башга, бурада дювлят эялирляринин потенсиалынын 

гиймятляндирилмяси цзря нормалар, онларын сосиал-игтисади инкишафа тясиринин 

идаря олунмасынын механизм вя васитяляри, дювлят хяржляринин еффективлийинин 

тямин олунмасы цзря механизмляр, дювлят хяржляринин вя бцтювлцкдя бцджянин 

програмлашдырма сявиййясинин артырылмасы, дювлят бцджясинин формалашмасы, 

ижрасы вя щесабаты цзря нормалар вя с. мцяййян олунмалыдыр. Ейни заманда, 

«Бцджя системи щаггында» ганун да тякмилляшдирилмяsi məqsədəuyğundur. 
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ВI  ФЯСИЛ. Аzərbaycan respublikasinda gömrük işinin təşkili və idarə 

edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 

 

6.1.Gömrük nəzarətinin təşkilinin vəziyyəti və onun  inkişafı . 

   Son dövrdə  həyata keçirilən uğurlu siyasət ölkəmizin hərtərəfli 

inkişafına,  xalqın rifahının yüksəldilməsinə yönəlmiş sosial-iqtisadi siyasət 

öz müsbət nəticələrini vermişdir . Ölkəmizin maliyyə mövqeyi daha da 

güclənmiş, məcmu valyuta ehtiyatlara 2014 –cü il 1 oktyabr tarixinə 53,0 

milyard ABŞ dolları səviyyəsinədək yüksəlmişdir. Dünya İqtisadi 

Forumunun  qlobal rəqabətlik indeksində Azərbaycan iqtisadiyyatının   

rəqabət qabiliyyətli bir pillə də artaraq, qiymətləndirmə ilə əhatə olunan  

144 ölkə arasında 38-ci yerə yüksəlmişdir. Bütün bunların isə əsasında 

iqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli durur.  

    Əsası Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulmuş Milli iqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli  aşağıdakı 3 istiqaməti 

üzrə həyata keçrilir: 

1. Ölkə iqtisadiyyatının  açıqlığı. Bu açıqlığın arxasında isə heç bir 

məhdudiyyət qoyulmadan ölkə daxilində əlverişli sahibkarlıq və investisiya 

mühitləri durmaqla qlobal məkandan istehsal amillərinin axını üçün real 

şərait yaranır. Ölkə iqtisadiyyatının  açıqlığı buraya kapitalın, 

texnologiyaların, eləcə də müasir informasiya-kommunikasiya vasitələrinin 

axınına səbəb olur. İstehsal  amillərinin bu istiqamətdə axını ölkənin malik 

olduğu son dərəcə zəngin karbohidrogen tutmuş, onların emalı, dünya  

bazarlarına çatdırılmasına qədər xeyli işlərin həyata keçirilməsinə, başqa 

sözlə, yer altında olan qaynaqların iqtisadi dövriyyəyə cəlb olunmasına və 

onlara əmtəə xarakteri verilməsinə və iqtisadi gücə çevrilməsinə imkan 

yaradır . 

2. Qradulizm siyasəti. Bu, yumşaq keçidi özündə bir qədər ehtiva etsə 

də,  1994-cü ildən əsası qoyulan Azərbaycan modeli fərqli keçid prinsipləri 

əsasında quruldu. Belə ki, burada islahatlaşma, islahatların dərinləşməsi,  

liberal dəyərlərə əsaslanmaqla ölkənin Milli təhlükəsizliyinin təmin 

olunması,  Milli mənafelərlə regional mənafelərin qarşılıqlı surətdə 

əlaqələndirilməsi, eləjə  də ölkənin iqtisadi tərəqqisi və xalqın rifahının 

yaxşılaşdırılması kimi meyarlar əsas sayılır. 
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3. Geosiyasət. Bu siyasət hazırda bütün ölkələrin xarici iqtisadi  

siyasətində prioritet mövqeyə malikdir. Ölkədə həyata keçrilən strategiyasının 

bu istiqamətdə əsas fərqli xüsusiyyətləri xarici iqtisadi  əlaqələrdə ağırlıq 

mərkəzinin geosiyasətdən geoiqtisadiyyat müstəvisinə keçirməkdən ibarət 

olmuşdur. Geoiqtisadiyyat isə Azərbaycanın dünya  iqtisadiyyatına ən 

səmərəli şəkildə inteqrasiya  olunmasına yönəlmişdir, onun beynəlxalq əmək 

bölgüsündə layiqli yer tutmasına və ölkənin rəqabət qabiliyyətinin 

yüksəldilməsi üçün lazımi imkanların təmin olunmasına yönəldilmişdir . 

İqtisadçılar geoiqtisadiyyatın aşağıdakı istiqamətlərini qeyd edirlər: 

- Azərbaycanın inteqrasiya siyasətində çoxvektorluluğun diqqət 

mərkəzində saxlanılması; 

- ölkənin ikitərəfli və çoxtərəfli, yəni iqtisad elmində biletireal və  

monotireal adlanan əlaqələrin vəhdətdə inkişaf etdirilməsi; 

- qlobal təşkilatlarla, xüsusilə beynəlxalq maliyyə-kredit institutları ilə, 

DTT kimi qlobal təşkilatlarla səmərəli fəaliyyətin həyata keçirilməsi. Bu  

siyasətin mahiyyəti ölkənin Milli iqtisadi təhlükəsizliyinin, xüsusilə də Milli 

mənafelərin prioritetliyinin təmin olunmasından ibarətdir. 

Dövlətin iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi işində mühüm rol bazar 

infrastrukturunun Ən vacib ünsürlərindən birinə-gömrük xidmətinə məx-

susdur. Xarici ticarət dövriyyəsinin tənzimlənməsində iştirak etməklə və 

fiskal funksiyanı həyata keçirməklə gömrük xidmət dövlət büdcəsini 

müntəzəm olaraq tamamlayır və bununla da iqtisadi problemin həllinə 

kömək edir. Təkcə 2013-cü ildə  149  ölkə ilə xarici ticarət əməliyyatları 

aparılmış,  xarici ticarət dövriyyəsi 3,4  faiz artaraq 34,7 milyard dollar təşkil 

etmiş, qeyri- neft ixracı  6 faiz artmışdır. 2013-cü ildə Azərbaycanın ticarət 

dövriyyəsinin 44 faizi   Avropa İttifaqı , 20 faizi  İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 12 

faizi MDB, 7 faizi Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin payına 
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düşmüşdür. Son 10 ildə ölkəmizin  xarici ticarət dövriyyəsi 6,6 dəfə, ixrac 9,3 dəfə,  

o cümlədən qeyri- neft ixracı 4,7 dəfə idxal isə 4,1 dəfə artmışdır. 

 Tədqiqatlar göstərir ki, son illər respublikada idxal-ixrac əməliyyatları 

üzrə gömrük nəzarətinin təkmilləşdirilməsi, qaçaqmalçılıq və gömrük 

qaydalarının pozulması halları ilə mübarizə və maliyyə intizamının 

möhkəmləndirilməsi sahəsində xeyli işlər görülmüşdür. 

Gömrük sisteminin inkişafını sürətləndirmək, onun normativ-hüquqi 

bazasını və maddi-texniki təminatını yaxşılaşdırmaq və gömrük orqanlarının 

fəaliyyətini daha da təkmilləşdirmək məqsədilə  Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin  Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikası gömrük sisteminin  

inkişafına dair Dövlət Proqramı”  təsdiq edilmişdir. Gömrük işində 

qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə Avropa İttifaqı və 

BMT-nin İnkişaf Proqramının dəstəyi ilə “Azərbaycan Respublikasında 

Gömrük xidmətinin təkmilləşdirilməsi” layihəsi çərçivəsində beynəlxalq 

ekspertlər cəlb olunmuşdur. Bununla yanaşı, ixrac nəzarəti haqqında 

qanunvericilikdən irəli gələn məsələlərin həlli və ikili təyinatlı malların 

gömrük nəzarəti və təkmilləşdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görülmüşdür. 

Gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat vasitələri üzərində 

gömrük nəzarətinin səmərəliliyinin artırılmasında mühüm rol oynayan 

müasir texniki nəzarət vasitələrinin tətbiqi daha da genişləndirilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasında antiinflyasiya tədbirlərinin 

gücləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası prezidentinin 

Fərmanına uyğun olaraq daxili bazarın qorunması, yerli istehsal sahələrinin 

genişləndirilməsi və ixraca əlverişli şərait yaradılması məqsədilə lüzumsuz 

tarif güzəştlərinin ləğvi yönümündə mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Gömrük vergi və rüsumları, habelə gömrük qaydalarının pozulmasına 

görə tətbiq olunan cərimələr və yığımlar üzrə ödəmələrin ödəniş kartları 

vasitəsilə həyata keçirilməsi üçün gömrük orqanlarında ödəniş poçt-
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terminalları quraşdırılır. Konsiqnasiya əməliyyatları üzrə vaxtı çatmış  və 

gecikdirilmiş vəsaitlərin ixracatçıların bank hesablarına daxil olması,  habelə  

barter yolu ilə aparılan ixrac əməliyyatları üzrə göndərilən malların 

ekvivalent dəyərində əvəzinin ölkəmizə gətirilməsi təmin edilir. Eyni 

zamanda, ölkə gömrük statistikasının təkmilləşdirilməsi, korporativ 

şəbəkənin genişləndirilməsi, müxtəlif gömrük prosedurlarının 

avtomatlaşdırılması, zəruri olan məlumat bazalarının yaradılması məqsədilə 

operativ məlumatların yerli gömrük orqanlarından qəbulu, yoxlanılması və 

emalı həyata keçirilmiş, yeni proqram  təminatı yaradılmışdır. 

Malın mənşə yerinin dəqiq müəyyən edilməsi ölkənin gömrük 

siyasətinin əməli olaraq həyata keçirilməsində vacib rolu yerinə yetirir və 

idxal və ixracın rəqabət əməliyyatlarında sahibkarlara xüsusi xidmət 

göstərir. Bu və ya digər ölkədə azad və gömrük ittifaqlarında iştirak daha 

aşağı preferensial gömrük vergilərilə ticarət üçün şərait yaradır. Məhz bu. 

Əmtəənin mənşə yerinin dəqiq müəyyən edilməsi zərurətini şərtləndirir. 

Malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi metodikasının təkmilləş-

dirilməsi ölkədə aparılan gömrük siyasətinin düzgün istiqamətə 

yönəldilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bunun üçün isə gömrük 

dəyərinin müəyyən edilməsinin (gömrük qiymətləndirilməsinin)  beynəlxalq 

təcrübəsinin tədqiqi və onun Milli təcrübədə tətbiqi variantlarının 

araşdırılması xüsusi əhəmiyyət malikdir. Hazırda  ümumdünya ticarət 

dövriyyəsində əhəmiyyətli rol oynayan ölkələr tərəfindən istifadə olunan 

gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi sistemi tarixən uzun bir müddət 

ərzində formalaşmışdır.Onu da qeyd edək ki, gömrük sərhəddindən 

keçirilən malların gömrük məqsədləri üçün qiymətləndirilməsi beynəlxalq 

gömrük təcrübəsində ən mürəkkəb  prosedurlardan biri sayılır və 

Ümumdünya Gömrük təşkilatının ekspertləri onu “Bir nömrəli problem” 

adlandırırlar. 
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Keçən əsrin 50-ci illərində bir sıra Qərbi  Avropa ölkələrinin təşəbbüsü 

ilə Brüssel şəhərində “Malların gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin  

unifikasiya olunmuş metodologiyasının yaradılması haqqında Konvensiya” 

imzalandı. Brüssel Konvensiyasına 70-dən artıq dövlət qoşulmuşdu və 1980-

ci ilə qədər bu Qərbi Avroav təcrübəsi alternativsiz tətbiq olunurdu. ABŞ və 

Kanada tərəfindən həmin Konvensiya imzalanmadığına görə bu, ticarət 

dövriyyəsində  böyük xüsusi çəkiyə malik olan dövlətlərin tələbatına 

maraqlarına daha çox uyğun gələn sistemin yaradılması haqqında çoxtərəfli 

danışıqlar aparılmağa başlandı. 1973-cü ildən başlayaraq 1979-cu ilə kimi 

davam edən Tarif və  Ticarət üzrə baş Sazişin (Hazırda Dünya Ticarət 

Təşkilatı) himayəsi altında həyata keçirilən çoxtərəfli ticarət danışıqlarının 

Tokio raundunda  razılaşma imzalanması qərara alındı. Giriş. 4 hissədən, 3 

əlavə və 31 maddədən ibarət olan ingilis, fransız və ispan dilində hər biri 

əsas mətn hesab olunan razılanma 1979-cu il aprelin 12-də Cenevrə 

şəhərində əksəriyyət dövlətlər tərəfindən imzalandı və 1981-ci ilin yanvarın 

1-dən qüvvəyə mindi. 

“Tarif və Ticarət üzrə Baş Sizaşin” gömrük məqsədləri üçün malların 

gömrük qiymətləndirilməsi üzrə “VII maddəsinin tətbiqi haqqında  

razılaşma” adlandırılan həmin sənədin I hissəsində gömrük dəyərinin 

müəyyən edilməsinin əsas qaydaları şərh edilmişdir. İkinci hissədə 

razılaşmanın yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət, habelə onu imzalayan 

tərəflər arasında mübahisənin həlli üzrə beynəlxalq orqanın,  üçüncü hissədə 

inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün xüsusi diferensiallaşdırılmış rejimin 

yaradılması nəzərdə tutulur. Dördüncü hissədə razılaşmaya qoşulma və onun 

tapılması, razılaşmaya riayət olunması və sair kimi son şərtlər ifadə 

olunmuşdur. 

Razılaşmanın ikinci hissəsinin 18-ci maddəsinə əsasən Gömrük 

Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (Texniki Komitənin) yaradılması nəzərdə 

tutulmuşdur. Razılaşmanın tətbiq olunmasında inkişaf etməkdə olan ölkələrin 
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spesifik problemlərinin meydana çıxa öiləjəyini nəzərə alaraq tərəflər 1979-cu 

il noyabrın 1-də Cenevrədə razılaşmaya müvafiq Əlavə protokolu 

imzalamışlar. Razılaşma ilə müəyyən edilmiş gömrük qiymətləndirilməsi 

sisteminin tətbiqinin ayrı-ayrı məsələləri Uruqvay  raundu adlandırılan 

sonrakı ticarət danışıqlarının əsas mövzusu olmuşdur. Danışıqların Uruqvay 

raundunun nəticələri üzrə yekun aktı 1994-cü il aprelin  15-də Mərakeşdə 

imzalanmış və “Ticarət və Tarif üzrə baş Sazişin VII maddəsinin yerinə 

yetirilməsi haqqında 1994-cü il Razılaşması” adlandır. Bu Razılaşma əsasən 

danışıqların Tokio raundunun nəticələri əsasında hazırlanmış gömrük 

qiymətləndirilməsi sisteminin prinsip və metodlarını dəyişilməz saxlamalıdır. 

 “Tarif və Ticarət üzrə Baş Sazişin” Gömrük məqsədləri üçün malların 

gömrük qiymətləndirilməsi üzrə “ VII maddəsinin tətbiqi haqqında 

Razılaşma” ya əsasən malların gömrük dəyəri 6 üsulla müəyyən edilir: 

- gətirilən malların sövdələşmə qiyməti üsulu ilə ; 

- eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu ilə; 

- eyni cinsli malların sövdələşmə qiyməti üsulu ilə; 

- dəyərin çıxılması üsulu ilə; 

- dəyərin toplanması üsulu ilə; 

- ehtiyat üsulu ilə 

Razılaşmanın giriş hissəsinin 1-ci maddəsində qeyd olunduğu kimi 

gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin birinci üsulu qiymətləndirmənin əsas 

üsuludur. Əsas üsuldan istifadə  edilə bilmədiyi halda bu üsullardan hər biri 

ardıcil olaraq tətbiq edilir. Bu zaman hər bir sonrakı üsulun tətbiqi gömrük 

dəyərini əvvəlki üsulla təyin etmək mümkün olmadıqda həyata keçirilir. 

Razılaşmanın 4-cü maddəsinə uyğun olaraq deklarantın xahişi ilə dəyərin 

çıxılması və toplanması üsullarından istənilən ardıcillıqla istifadə oluna bilər. 
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Razılaşma ilə birinci üsulun tətbiq edilə bilmədiyi aşağıdakı şərtlər 

müəyyən edilmişdir: 

a) qiymətləndirilən mallara alıcının hüquqlarına münasibətdə 

məhdudiyyətlər olduqda, bu zaman: 

- qanunavericiliklə və ya idxal ölkəsinin səlahiyyətli orqanları tərəfindən 

müəyyən edilən məhdudiyyətlər; 

- malların satışı və ya yenidən satışı üzrə coğrafi məhdudiyyətlər; 

- malların qiymətinə əhəmiyyətli təsir etməyən məhdudiyyətlər istisna 

edilir; 

b) satış və sövdələşmə qiyməti təsiri nəzərə alına bilməyən şərtlərin yerinə 

yetirilməsindən asılıdırsa; 

c) malların sonrakı yenidən satışı və ya istifadəsi üzrə alıcının əldə etdiyi 

mənfəətin bir hissəsi satıcının hesabına birbaşa və ya dolayısı yolla 

köçürülmürsə; 

d)satıci və alıcı qarşılıqlı asılıdırlarsa. 

Qarşılıqlı asılı şəxslər aşağıdakılar hesab edilirlər: 

a) sövdələşmə iştirakçılarından biri və ya iştirakçılardan birinin vəzifəli 

şəxsi eyni zamanda digər iştirakçının da vəzifəli şəxsidir; 

b) onlar hüquqi cəhətdən biznesdə tərəfdaş hesab edilirlər; 

j) onlar sahibkar və qulluqçu hesab edilirlər (yəni əmək əlaqələri ilə 

bağlıdırlar); 

d) sövdələşmə iştirakçılardan biri digər iştirakçının payının və ya 

nizamnamə kapitalının 5 %-dən azını təşkil etməyən və səs hüququ verən 

səhmlərin sahibidir; 
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e) onlardan biri digəri tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla idarə 

olunursa; 

c) onların hər ikisi üçüncü şəxs tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla idarə 

olunursa; 

j) onlar birlikdə birbaşa və ya dolayı yolla üçüncü şəxsi idarə edirsə; 

h)onlar və ya onların vəzifəli şəxsləri yaxın qohumdurlarsa (ailə 

üzvləridirlərsə). 

Sövdələşmə qiymətinin gömrük məqsədləri üçün məqbul hesab 

edilməsinin mümkünlüyü müəyyən edilərkən alıcı və satıcinın qarşılıqlı asılı 

olması faktı özlüyündə sövdələşmə qiymətindən imtina edilməsi üçün əsas 

hesab edilə bilməz. Belə halda satış şərtləri digər faktorlarla birlikdə ətraflı 

tədqiq oluna və münasibətlərin qiymətə təsir etmədiyi şərtilə sövdələşmə 

qiyməti qəbul edilə bilər. İdxalatçı və ya digər mənbə tərəfindən verilən 

məlumatlar əsasında bu asılılığın qiymətə əsaslı təsir etməsi haqqında  gömrük 

orqanında şübhə varsa, bu əsaslar haqqında idxalatçıya məlumat verilməli və 

ona bu faktlara münasibətinin bildirmək üçün şərait yaradılmalıdır. 

İdxalatçının xahişi ilə bu məlumat yazılı şəkildə də verilə bilər. İdxalatçı 

tərəfindən qarşılıqlı asılılığın qiymətə əsaslı təsir etmədiyi sübut olunarsa, 

sövdələşmə qiyməti gömrük məqsədləri üçün qəbul edilməlidir. 

Müvafiq hallarda gömrük dəyərindən kontrakt şərti ilə  sövdələşmə 

qiymətinə daxil edilmiş aşağıdakı xərclər çıxılmalıdır: 

a) malların idxal ərazisinə gətirildikdən sonra yığılıb quraşdırılması, 

sazlanması və ya texniki qulluq göstərilməsi xərcləri;  

b) idxaldan sonrakı nəqliyyat daşımaları xərci; 

j) idxal və ya satış üzrə yerli rüsum və vergilər. 
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Razılaşmada həmçinin alıcı tərəfindən faktiki ödənilmiş, lakin sövdələşmə 

qiymətinə daxil edilməmiş aşağıdakı  xərclər də gömrük dəyərinə daxil 

edilməlidir: 

a) malın alınması ilə əlaqədar alıcının komission mükafatlandırmaları 

istisna olmaqla, komission və broker mükafatlandırmaları, 

- qiymətləndirilən mallarla vahid tam təşkil edən taranın dəyəri; 

- qablaşdırma materiallarının və işlərinin dəyəri də daxil olmaqla 

qablaşdırma dəyəri; 

b) alıcı tərəfindən birbaşa və ya dolayı yolla pulsuz, yaxud 

qiymətləndirilən malların istehsalı və ya ixrac üçün satılması ilə əlaqədar 

istifadə edilməsindən ötrü aşağı qiymətə təqdim olunmuş aşağıdakı malların və 

xidmətlərin dəyəri: 

- xammalın, yarımfabrikatların, hissələrin və qiymətləndirilən malların 

tərkib hissələri olan digər predmetlərin,  

- idxal edilən malların istehsalında istifadə olunan alətlərin, qəliblərin, 

pressformaların və digər buk imi əşyaların; 

- qiymətləndirilən malların istehsalı zamanı sərf olunan materialların 

(yanajaq, sürtkü materiallarının), 

- idxal ölkəsindən kənarda yerinə yetirilən və qiymətləndirilən malların 

istehsalı üçün bilavasitə lazım olan mühəndis, təcrübə-konstruktor, dizayn, 

bədii tərtibat, eskiz və  çertyoj işlərinin; 

j) qiymətləndirilən mallarla əlaqədar olaraq alıcının birbaşa və ya dolayı 

yolla sərf etməli olduğu royaltı  və lisenziyalaşdırma xərcləri; 

d) qiymətləndirilən malların istifadə olunmasından, verilməsindən və ya 

təkrar satışından satıcının birbaşa, yaxud dolayı yolla əldə etdiyi gəlirin bir 

hissəsi. 
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Razılaşmanı qəbul edən hər bir tərəf öz Milli qanunvericiliyini yaradarkən 

sövdələşmə qiymətində aşağıdakı xərcləri nəzərə almalıdır: 

a) idxal yerinədək malların daşınma xərcləri; 

b) yükləmə, boşaltma, kredit riskinin qəbul edilməsinə görə komission 

xərclər, idxal yerinədək malların daşınması ilə bağlı kredit kartoçkası ilə 

əməliyyat üzrə xərclər; 

j) sığorta xərcləri. 

Gömrük qiymətləndirilməsinin beynəlxalq təcrübəsində qiymətləndir-

mənin birinci üsulundan sonra ən geniş yayılmış üsul VI üsuldur. 

Razılaşmanın 7-ci maddəsində göstərilir ki, əgər gömrük dəyərini bundan 

əvvəlki üsullarla müəyyən etmək mümkün  deyilsə, onda gömrük dəyəri Tarif 

və Ticarət üzrə baş Sazişin VII maddəsinin və bu razılaşmanın ümumi şərtləri 

ilə üzləşən məqbul üsullarla və idxal ölkəsində olan məlumat  bazası əsasında 

müəyyən edilməlidir. 

Gömrük dəyəri VI üsulla müəyyən edilərkən aşağıdakılardan istifadə 

oluna bilməz: 

a)idxal ölkəsində istehsal olunan malın satış qiyməti: 

b)iki bəyərdən Ən böyüyünə üstünlük verən sistemin məlumatları;  

j) idxal ölkəsinin daxili bazarında malın qiyməti; 

d) idxal ölkəsindən fərqli olan digər ölkəyə ixrac qiyməti; 

e)minimal gömrük dəyəri (qiymətlər); 

f)özbaşına müəyyən edilmiş və ya təsdiq olunmamış qiymətlər. 

İdxalatçının xahişinə əsasən bu üsulun tətbiqi zamanı istifadə olunmuş 

qiymət mənbələri haqqında ona yazılı məlumat verilə bilər. 
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Bu üsulun üstünlüyü digər qiymətləndirmə üsullarından fərqli olaraq 1-5-

ci üsullardan çevik istifadə oluna bilməsi, qiymət məlumat-sorğu kitab-

larından, birca məlumatlarından, kataloqlardan, statistik məlumatlardan 

istifadə olunmasına yol verilməsidir. 

“Tarif və Ticarət üzrə Baş Sazişin Gömrük məqsədləri üçün malların 

qiymətləndirilməsi üzrə VII maddəsinin tətbiqi haqqında Razılaşma” nın 

(bəzən bunu Gömrük Dəyəri Məcəlləsi də adlandırırlar) 2-ci və 3-cü maddələri 

müvafiq olaraq gömrük qiymətləndirilməsinin eyni və eynicinsli malların 

sövdələşmə qiyməti üsullarının (yəni, 2-ci və 3-cü üsulların) tətbiqi şərtlərini 

əks etdirir. Hər iki üsul üçün əsas şərtlərdən biri malların eyni kommersiya 

şərtləri və miqdarda satılmasıdır. Əgər bu şərtlərdə fərqlər varsa, təsdiq 

olunmuş əsaslarla bu şərtlər müqayisə oluna bilən hala gətirilmək üçün təshih 

olunmalıdır. 2-ci əsas şərt müqayisə üçün qəbul edilən malların gömrük 

dəyərinin 1-ci üsulla müəyyən edilmiş olmasıdır. 

Razılaşmanın 15-ci maddəsinin 2-ci bəndində eyni və  eynicinsli malların 

dəqiq xarakteristikası verilmişdir. Eynicinsli mallar dedikdə qiymətləndirilən 

mallarla müqayisədə bütün parametrlərə görə, o cümlədən fiziki xüsusiy-

yətlərinə, keyfiyyətinə və bazardakı nüfuzuna görə eyni olan mallar başa 

düşülməlidir. Görünüşündə (rəngində, əgər bu qiymətəmələgətirici amil 

deyilsə) cüziifərqlər nəzərə alınmır. Qiymətləndirilən mallarla müqayisə edilən 

eyni və ya eynicinsli mallar yaxın və ya nisbətən yaxın vaxtda idxal edilməli, 

eyni bir ölkədə istehsal olunmalı, onların layihə, təcrübə-konstruktor, eskiz-

çertyoj və s. işləri idxal ölkəsindən kənarda yerinə yetirilmiş olmalıdır. 

Müxtəlif istehsalçılar tərəfindən istehsal olunmuş mallar, müqayisə edilmək 

üçün digər mallar olmadıqda baxılmalıdır. 

Eynicinsli mallar dedikdə isə bütün parametrlərə görə olmasa da 

qiymətləndirilən mallarla müqayisədə eyni funksiyaları yerinə yetirə və 

kommersiya baxımından qarşılıqlı əvəz oluna bilən mallar başa düşülür. Malın 



 
 

146 

keyfiyyəti, bazaardakı nüfuzu və ticarət markası malların eynicinsli olmasının 

təyin edilməsi üçün əsas amillərdən hesab edilməlidir. 

Razılaşmanın 2-ci və 3-cü maddələrində qeyd edilir ki, bu  üsulların 

tətbiqi zamanı müqayisə üçün iki və daha artıq sövdələşmə qiyməti aşkar 

edildikdə gömrük dəyərinin təyini üçün onlardan ən aşağısı istifadə 

olunmalıdır. 

Razılaşmanın 4-cü maddəsinə əsasən gömrük dəyəri 1,2 və 3-cü üsullarla 

müəyyən oluna bilmədikdə idxalçının istəyi ilə növbəti gömrük qiymətlən-

dirilməsi üsullarının ardıcıllığı dəyişdirilə bilər, yəni yəni dəyərin çıxılması və 

ya toplanması üsulları istənilən ardıcıllıqla tətbiq oluna bilər. 

Razılaşmanın 5-ci maddəsi dəyərin çıxılması üsulunun əsas şərtlərindən 

biri kimi, qarşılıqlı asılı olmayan satıci ilə alıcı arasında razılaşdırılmış 

sövdələşmə qiyməti ilə idxal edilmiş, qiymətləndirilən mallara eyni və ya  

nisbətən eyni vaxtda, lakin 90 gündən artıq olmayan müddətdə,  idxal edilmiş 

ən böyük eyni və ya eynicinsli mal  partiyasının qiymətinin götürülməsinin 

şərtləndirir. Başqa sözlə, qiymətləndirilən mallara münasibətdə müqayisə üçün 

qəbul edilən malların gömrük dəyəri bir üsulla – gətirilən malların sövdələşmə 

qiyməti üsulu ilə müəyyən edilməlidir. Digər mühüm şərt müqayisə üçün qəbul 

edilmiş malların öz ilkin vəziyyətini dəyişdirmədən satılmasıdır. Əgər belə 

malyoxdursa, onda gömrük dəyəri idxalçının istəyilə emal xərcləri çıxılmaqla 

təshih edilmiş qiymət əsasında təyin edilir. Emal xərcləri obyektiv və ölçülə, 

kəmiyyəti müəyyən oluna bilən məlumatlar əsasında təyin edilməlidir. 

Müqayisə üçün qəbul edilən mal vahidinin qiymətindən aşağıdakı xərclər 

çıxılmalıdır: 

- komission mükafatlandırmaları da daxil olmaqla mənfəətlə əlavələr, 

idxal ölkəsinə gətirilən eyni növ malların satışı ilə əlaqədar ümumi xərclər; 
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- idxal ölkəsində idxal və satış ilə əlaqədar ödənilmiş olan gömrük 

rüsumlarının vergilərin və yığımların məbləği; 

- idxal ölkəsində daşınma, yükləmə-boşaltma və sığorta xərcləri. 

Müqayisə üçün idxaldan sonrakı ilkin kommersiya (topdansatış) 

mərhələsində olan malların qiyməti qəbul edilməlidir. 

Gömrük məqsədləri üçün malların gömrük qiymətləndirilməsinin 

beynəlxalq təcrübəsində ən az tətbiq olunan üsul 5-ci  dəyərin toplanması 

üsuludur. Belə ki, əksər idxalatçılar tərəfindən istehsal satış məsrəfləri 

haqqında kommersiya sirri olan məlumatın təqdim edilməsi praktiki cəhətdən 

mümükün deyildir. Digər tərəfdən razılaşmanın 6-ci maddəsinin 2-ci 

maddəsinə əsasən heç bir tərəf onun ərazisində rezidenti olmayan hər hansı bir 

şəxsdən gömrük dəyəri hesablamaları məqsədilə sənədlərini tələb edə və ya hər 

hansı  hesablamaların öyrənilməsi üçün məlumatları təqdim edilməsinə 

məcbur edilə bilməz. Ancaq bu maddənin tələblərinə uyğun olaraq gömrük 

dəyərinin təyin edilməsi məqsədi üçün malların istehsalçıları tərəfindən təqdim 

olunan məlumatları, idxal ölkəsinin səlahiyyətli orqanları tərəfindən 

istehsalçının razılığı və maraqlı ölkənin hökumətini vaxtında xəbərdar etmək 

və onun təhqiqat aparılmasına etiraz  etməməsi şərti ilə yoxlanıla bilər. 

Bu üsulla malların gömrük dəyəri aşağıdakı xərc maddələrinin toplanması 

yolu ilə təyin edilir: 

- materialların dəyəri və qiymətləndirilən malların istehsal xərcləri, 

- ixrac edən ölkədən idxal ölkəsinə eyni növ malların satışı üçün səciyyəvi 

olan ümumi xərclər; 

- idxal ölkəsinə belə malların göndərilməsi nəticəsində ixrac edənin əldə 

etdiyi mənfəət 

Bütün bu məlumatlar istehsalçı ölkədə tətbiq olunan mühasibat uçotunun 

qəbul edilmiş ümumi prinsiplərinə uyğun olmalıdır. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunun II maddəsində qeyd edildiyi kimi,  respublikada 

malların gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi (gömrük qiymətləndirilməsi) 

sistemi gömrük qiymətləndirilməsinin beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş 

ümumi prinsiplərinə əsaslanır və Qanunun IV fəsli “Gömrük dəyərinin 

müəyyən edilməsi üsulları və onların tətbiqi qaydaları” nı müəyyənləşdirir. 

Gömrük nəzarətinin lazımi səviyyədə həyata keçirilməsi üçün Dövlət 

Gömrük Komitəsinin və digər nəzarət orqanları və idarələrinin razılaşdırılmış 

fəaliyyəti böyük əhəmiyyətə malikdir. Bununla yanaşı, malın idxalı və ixracı 

uçotunun işində xarici ticarətin gömrük statistikası xüsusi rola malidkdir. 

Ticarət statistikası ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq standartlara uyğun 

statistika metodologiyası əsasında həyata keçirilir ki, bu da həm ölkə 

daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə ticarət statistikası məlumatlarının 

müqayisə olunacağını təmin edir. 

Xarici ticarət üzrə natura və dəyər ifadəsində ixrac-idxal göstəricilərinin 

təhlili ölkənin xarici ticarəti üzrə mal dövriyyəsinin əsas meyllərini təyin 

etməyə, onun coğrafi və sahə strukturlarını müəyyən etməyə və nəticədə cari 

təhlili həyatia keçirməyə, zəruri  informasiyanı hazırlamağa imkan verir. 

Gömrük və statistika uçotunun metodologiyasında ixrac və tranzit 

uçotunun nizamsız aparılmasına, əmtəələrin SİF və FOB qiymətləri arasında 

qeyri-müəyyən fərqlərin yaranmasına səbəb olan bir sıra nöqsanlar 

mövcuddur. Bütün bunların nəticəsidir ki, ticarət hesabatlarında subyektiv 

xarakterli nöqsanlar üzə çıxır ki, bu da ixracın qeydiyyatdan yayınmasında, 

idxal və ixracın dəyərinin və həcminin süni olaraq azaldılmasında ifadə olunur. 

Bu cür pozuntu hallarına idxalın gömrük vergilərindən aksizdən, ƏDB və 

mənfəət vergisindən yayınmasını göstərə bilərik. Bundan başqa, bəzi idxalçılar 

ölkəyə ixrac zamanı bu ölkədə müəyyən edilən imtiyazlardan istifadə üçün 
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onun gələcəkdə mənşəyini saxmalaşdırmaq məqsədilə  gətirilən əmtəəni 

gizlədir. 

Vergi Məcəlləsinin 159.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada 

malların idxalı  zamanı ƏDV gömrük orqanları tərəfindən hesablanır. İdxal 

zamanı ƏDV-dən azad olunan malların siyahısı Vergi Məcəlləsinin 164-cü 

maddəsi və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 yanvar 2005-ci 

il tarixli 11 saylı “Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən, əlavə dəyər 

vergisindən azad olunan malların siyahısı haqqında” qərarı ilə 

müəyyənləşdirilmişdir. Mallar idxal olunarkən vergi tutulan əməliyyatların 

dəyərinə və ya idxal olunan malların qiymətinə gömrük orqanları tərəfindən 

Azərbaycan Respublikası nazirlər Kabinetinin 12 yanvar 1998-ci il tarixli 7 

saylı “Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən 

çıxarılan malların gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi qaydaları 

haqqında” qərarı ilə yenidən baxıla bilər. 

İdxal olunan malların mal göndərən tərəfindən müəyyən edilən qiyməti 

bazar qiymətlərindən fərqləndikdə gömrük orqanlarının bazar qiymətləri 

nəzərə alınmaqla ƏDB-ni hesablamaq hüququ vardır. Bu qiymətlər vergitutma 

məqsədləri üçün istifadə edilir. Malları idxal edən vergi ödəyicisi həmin malları 

malgöndərənin müəyyən etdiyi qiymətdə mədaxil edərək uçota alır. Gömrük 

orqanlarının müəyyən etdiyi şərti bazar qiymətləri həmin mallarla aparılan 

əməliyyatlarda vergi orqanları tərəfindən bazar qiymətləri barədə bir mənbə 

kimi istifadə oluna bilər. ƏDB ödəyiciləri tərəfindən gömrük orqanlarına 

ödənilmiş ƏDB məbləği idxal olunan mallardan sahibkarlıq məqsədləri üçün 

istifadə edildikdə Vergi Məcəlləsinin 175-ci maddəsinə uyğun olaraq 

əvəzləşdirilir. 

Ölkənin xarici ticarətinin dövlət tənzimlənməsinin aparıci orqanı kimi 

gömrük xidmətinin rolu əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldilməlidir: 
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- gömrük işinin təkmilləşdirilməsi və onun ölkənin iqtisadi maraqları 

nəzərə alınmaqla xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi mexanizminə uyğun 

vəziyyətə gətirilməsi vacibdir; 

- büdcəyə vergilərin ayrılması texnologiyasını və gömrük, bank-valyuta 

nəzarətinin həyata keçirilməsi prosedurunu təkmilləşdirmək lazımdır; 

- gömrük xidməti tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsinin köməyilə yerli 

sahibkarların və ölkənin daxili bazarının müdafiəsini təmin etməlidir; 

Gömrük-tarif tənzimlənməsi mexanizmi  cilalanmalı və gömrük 

tariflərinin səmərəliliyinin yüksəlməsinə nail olunmalıdır. 

- Azərbaycan bazarı keyfiyyətsiz əmtəələrdən qorunması və gömrük 

laboratoriyalarının nəzarətedici rolu fəallaşdırılmalı, eləcə də idxal 

əmtəələrinin sertifikatlaşdırılması və hüquqların müdafiəsi sistemi 

təkmilləşdirilməlidir. 

- gömrük qanunvericiliyinin stabilləşdirilməsi, gömrük rəmiləşdirilməsinin 

sürətliliyi və sadəliyi əlverişli investisiya mühitinin yaradılmasını və xarici 

investisiyaların cəlb olunmasını, o cümlədən emaledici gömrük rejiminin geniş 

tətbiqini təmin etməlidir ki, bu da istehsalın beynəlxalq kooperasiyası, 

uzunmüddətli kontraktların və razılaşmaların rəmiləşdirilməsi üçün əlverişli 

şərait yaradacaqdır; 

- yerdəyişməsi Azərbaycanın gömrük sərhədinə nəzərdə tutulan malların 

gömrük rəsmiləşdirilməsi təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməlidir; 

- elektron-hesablama texnikasından maksimum istifadə etməklə yük-

gömrük bəyannaməsinin təqdimatı təlim olunmalıdır; 

- gömrük orqanları işçilərinin sosial statusu və sosial müdafiəsi 

möhkəmləndirilməli, gömrük xidmətinin nüfuzunun yüksəldilməsi tədbirləri 

reallaşdırılması, Azərbaycanın gömrük orqanlarının əmək şəraiti 

yaxşılaşdırılmalıdır; 
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- yüklərin müxtəlif rejimlər üzrə hərəkət etdiyi gömrük-buraxılış 

məntəqələrində nəzarət gücləndirilməlidir. 

Gömrük infrastrukturunun yaradılması onun ölkənin iqtisadi sərhədçi 

funksiyalarının yerinə yetirilməsinin təmin etməlidir. Xarici ticarət  siyasətində 

ixraca yönümlülük və idxaləvəzləyici balanslaşdırma ixracın stimullaşdırılması 

və səmərəli  idxal vergisi qoyulması ilə əlaqələndirilməlidir. İxracin genişlən-

dirilməsi və tənzimlənməsi ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının real 

hərəkətverici  qüvvəsidir. 

Xarici ticarət siyasətində idxaləvəzləyicinin strateji inkişafında gömrük 

maneələri başlıca rol oynamalıdır. Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafında 

tariflərin düzgün  müəyyən edilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan 

hökuməti əmtəə dəyərinin, əmtəə dəyərinin  yerdəyişməsinin və gömrük 

sərhəddinə nəqlinin gömrük qiymətləndirilməsi üzrə  dünya təcrübəsinin 

nailiyyətlərini nəzərə almalı, əksər dövlətlərin qəbul və istifadə  etdiyi gömrük 

qiymətləndirilməsi prinsiplərini tətbiq etməlidir. 
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6.2.Azərbaycan Respublikasının gömrük sisteminin inkişaf perspektivləri və 

onun səmərəliliyi 

    

 Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi və gömrük orqanlarının inkişaf etdirilməsi 

bu sahədə mövcud olan qanunvericilik aktlarını təkmilləşdirmədən , yəni bu aktları 

beynəlxalq normalara uyğunlaşdırmadan mümkün deyil. Digər tərəfdən, 

ümumdünya gömrük sisteminə  inteqrasiya gömrük prosedurlarının hormonizə 

edilməsi və sadələşdirilməsini də tələb edir. Belə bir şəraitdə normativ-hüquqi 

bazaya yenidən baxılması və onun təkmilləşdirilməsi zərurəti yaranır və keçən 

illərdə bu sahədə xeyli işlər görülmüşdür. 

Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri H.Əliyevin 17 fevral 2003-

cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının inkişafı 

naminə İnformasiya və Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə Milli Strategiya 

(2003-2012-cil illər) respublikada qlobal informasiya mühitinin yaradılması və 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından kütləvi istifadə 

edilməsinə, o cümlədən gömrük xidmətində bu sahədə aparılan işlərə 

müsbət təsir göstərdi və böyük imkanlar yaratdı. Ölkəmizdə gömrük işinin 

təşkilində informasiya texnologiyaları prioritet olaraq 1995-ci ildən 

başlayaraq intensiv formada tətbiq olunur. Həmin dövrdə gömrük 

xidmətinin üç səviyyəli vahid avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin(AİS) 

texniki tapşırığı və funksional strukturu tətbiq olunmuşdur. 

 Tədqiqatçılara  görə, vahid AİS-in yaradılması aşağıda göstərilən 

məqsədlərə nail olunmasını təmin etməlidir; 

- gömrük rəsmiləşdirilməsi, nəzarəti və prosedurların tam avtomat-

laşdırılması; 

- gömrük xidmətində idarəetmə proseslərinin həllində elektron 

üsullardan geniş istifadə edilməsi; 

- idarəetmə proseslərinin informasiya təminatının təşkili; 

- xarici-iqtisadi əməliyyatları əks etdirən məlumatların operativ surətdə 

yığılması, mərkəzləşdirilmiş məlumat bazalarının yaradılması və 

onların təhlilinin aparılması; 



 
 

153 

- Azərbaycan Respublikasının dövlət və icra orqanlarının müvafiq 

məlumatlarla təmin edilməsi; 

- xarici ölkələrin mərkəzi gömrük orqanları ilə informasiya 

mübadiləsinin təşkili 

Azərbaycan Respublikası gömrük xidməti vahid avtomatlaşdırılmış 

informasiya sisteminin yaradılması haqqında Fəaliyyət Proqramına (2003-

2012-ci illər) müvafiq olaraq səkkiz istiqamət üzrı işlər aparır və bu sahədə 

müxtəlif nailiyyətlər əldə olunub.  

Dövlət Gömrük Komitəsi səviyyəsində operativ idarəçilik prosesini 

təmin etmək üçün vahid korporativ şəbəkənin yaradılması çox zəruridir. 

Körporativ şəbəkə gömrük sərhədini keçən və rəsmiləşdirilmiş yüklər 

barədə operativ məlumatların “On-line” rejimində Dövlət Gömrük 

Komitəsinə göndərilməsini təmin etməlidir. 

Hal-hazırda “On-line” rejimində işləyən korporativ şəbəkə 36 sərhəd 

və gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə məşğul olan gömrük prosedurlarının 

təşkilində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Korporativ şəbəkənin istismarı dörd növ rabitə kanalları əsasında təşkil 

olunmuşdur: fiber-optik, peyk, telefon və radio kanalları. Korporativ 

şəbəkənin mövcudluğu “gömrük rəsmiləşdirilməsi, nəzarət və 

prosedurlarının avtomatlaşdırılması” istiqamətində işlərin aparılmasına 

imkan yaratdı. Ümumiyyətlə, gömrük işinin təşkilində müxtəlif 

rəsmiləşdirmə prosedurları, nəzarət formaları, sərhədi keçən zaman 

yüklərin qeydiyyatı, müşaiyəti və s. prosedurların böyük çəkisi var. 

Göstərilən prosedurların avtomatlaşdırılması əhəmiyyətli dərəcədə gömrük 

işinin keyfiyyətini artıra bilər.  

“Çatdırma” proqram təminatı sərhədi keçən zaman yüklərin 

qeydiyyatını, nəzarətdə saxlanmasını, daxili elektron poçt əsasında göndərən 
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və təyinat gömrük orqanları əsasında informasiya mübadiləsini və yüklərə 

elektron müşahidəni təşkil edir. 

Gömrük xidməti üçün ən mühüm məna daşıyan GRNAS eksperimental 

qaydada gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə məşğul olan 20 gömrük orqanında 

tərtib olunub, bu da ümumi sayın 87%-ni təşkil edir. Müşahidələr göstərir 

ki, sistemin tətbiqi nəticəsində rəsmiləşdirmə vaxtı təxminən altı dəfə azalır. 

GRNAS-ın daxilində əsasən iki nəzarət növü istifadə olunur: 

- format-məntiqi yoxlamalar; 

- yük gömrük bəyənnamələrinin(YGB) elektron surəti və müşahidə 

sənədləri əsasında ekspert yoxlamaları. 

Format-məntiqi yoxlamalar gömrük brokeri və “məlumat kitabçası” 

tərəfindən aparılır və yoxlamalar üç istiqamət üzrə təşkil olunur: 

- format üzrə nəzarət; 

- sorğu kitabçalarından və təsnifatlardan istifadə etməklə yoxlamalar; 

- YGB-nın qrafalarının müqayisəli yoxlanılması. 

Onu da qeyd edək ki format-məntiqi yoxlamalar tamamilə proqram 

məhsulu hesabına aparılır. 

Ekspertlər tərəfindən aparılan əsas yoxlamalar aşağıdakılardır: 

- nəqliyyat növünün, malın miqdarının və mənşə ölkəsinin yoxlanması; 

- qeyri-tarif tənzimləmə tədbirlərinin və göndəriş şərtlərinin 

yoxlanılması; 

- malın gömrük dəyərinin yoxlanılması və yenidən hesablanması; 

- ödəmə üsullarının yoxlanılması. 
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Hər mərhələdə müəyyən olunmuş səhvlər avtomatik olaraq “elektron 

protokolu”na daxil edilir və lokal şəbəkə vasitəsilə gömrük brokerinə 

qaytarılır. Broker tərəfindən YGB-də düzəlişlər aparıldıqdan sonra 

yoxlamalar davam etdirilir və səhvlər aradan qaldırılana qədər gömrük 

brokeri və gömrük orqanı arasında informasiya mübadiləsi davam edir. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin siyasətində gömrük prosedurlarının 

şəffaflığı mühüm yer tutur. Bu məqsədlə “İnformasiya köşkləri” yaradılmış 

və 5 gömrük orqanında tətbiq olunmuşdur. Həmin “İnformasiya 

köşkləri”ndə hüquqi-normativ aktlar, mallar üzrə gömrük tarifləri və xarici-

iqtisadi əlaqələrin mal nomenklaturası yerləşdirilib. 

“İnformasiya köşkləri” “Gömrük rəsmiləşdirilməsi və nəzarətinin 

avtomatlaşdırılmış sistemi” ilə birbaşa birləşib və bunu nəticəsində hüquqi 

və fiziki şəxslər heç bir struktur bölməyə müraciət etmədən rəsmiləşdirmə 

barəsində məlumat ala bilərlər. Gömrük nəzarətini gücləndirmək məqsədilə 

sərhəd postlarında və bəzi gömrükxanalarda video-müşahidə sistemlərinin 

tətbiqi nəticəsində sərhəddə yüklərə baxış və rəsmiləşdirmənin 

müşahidəsinə imkan yaradılmışdır. 

Gömrük əməkdaşları üçün avtomatlaşdırılmış iş yerlərinin yaradılması 

istiqamətində çox böyük həcmli işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Bu 

istiqamətdə görülən işlər təbii ki, gələcəkdə yaradılan “elektron poçt” və 

“elektron gömrük idarəsi”nin təməlini təşkil edəcək. Mal və nəqliyyat 

vasitələrinə fiziki baxışın avtomatlaşdırılması, avtomatik rejimdə yüklərin 

müşaiyət edilməsi, normativ-sorğu sənədlərinin məlumat bazarlarının 

yaradılması planlaşdırılır. 

Yerli gömrük orqanlarının “Statistika və AİS” bölmələrində “Gömrük” 

proqram təminatının köməyi ilə gömrük fəaliyyət zonası üzrə xarici-iqtisadi 

əlaqələrin təhlili aparılır. 



 
 

156 

Gömrük orqanları üçün aktual problemlərdən biri müvəqqəti ixrac və 

idxal olunmuş mallara və nəqliyyat vasitələrinə səmərəli nəzarətin 

təşkilidir.Yaradılmış proqram təminatı vasitəsilə yerli gömrük orqanlarında 

müvəqqəti yük və nəqliyyat vasitələrinə aid məlumatlar, habelə həmin 

malların geri qaytarılması vaxtının uzadılması, rejminin dəyişdirilməsi 

haqqında məlumatlar kompüterə daxil edilir və Dövlət Gömrük Komitəsinə 

göndərilir  

Respublika səviyyəsində və yerli gömrük orqanlarında məlumat 

bazarları müvəqqəti yüklər üzrə təhlillərin aparılmasını və gömrük 

qaydalarının pozulmasını müəyyən etmək imkanını yaradır. Mal 

dövriyyəsində fiziki şəxslər tərəfindən minik maşınlarının ixracı və idxalı, 

eyni zamanda onların müvəqqəti ixracı və idxalı xüsusi yer tutur və nəzarət 

prosesində müxtəlif problemlər əmələ gəlir. Bunu nəzərə alaraq 

məqsədyönlü proqram təminatı yaradılmışdır. “Avtonəqliyyat” proqram 

təminatı minik maşınlarının qeydiyyatını, yoxlanmasını, yaddaşda 

saxlanılmasını və məlumat mərkəzinə göndərilməsini təmin edir  

“Avtonəqliyyat” proqram təminatı minik maşınlarının dövriyyəsini beş 

rejimə bölür: 

 - şəxsi istifadə üçün gətirilən və aparılan minik maşınları; 

 - daimi yaşayış yerinə köçən şəxslərin gətirdikləri və apardıqları minik 

maşınları; 

 - fiziki şəxslər tərəfindən müvəqqəti gətirilən və aparılan minik 

maşınları; 

 - kommersiya məqsədi ilə gətirilən və aparılan minik maşınları; 

 - tranzit keçən minik maşınları. 

Dövlət Gömrük Komitəsinin gələcək planlarında xarici dövlətlərin 

mərkəzi gömrük orqanları ilə ixrac, idxal və tranzit mal və nəqliyyat 
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vasitələri üzrə informasiya mübadiləsinin təşkili nəzərdə tutulur və bu 

məqsədlə web texnologiyalarının tətbiqi planlaşdırılır. 

Prosedurların sadələşdirilməsi üzrə proqram təhlükəsizliklə 

sadələşdirmənin birləşməsindən yaranan üstünlükləri izah edir və bu iki 

istiqaməti biri-birinə qarşı qoymadan, onları harmonikləşdirməyə çalışır ki, 

bu konsepsiyalar bir səmtdə işlənsinlər və beləliklə də dörd əsas prinsipin 

təhlükəsizliyini təmin etsinlər. Birinci prinsip informasiya kanalları vasitəsilə 

ilkin məlumatlarla mübadilədir. Yaxşı olardı ki, mallar sərhədləri keçərkən 

onlar haqda lazımi informasiya ötürülsün. Beləliklə, informasiyanın ilkin 

mübadiləsinin avtmatlaşdırma yolu ilə sistemləşdirilməsinə nail olunur. 

İkincisi, riskli malların digər ölkəyə çatdırılmamış identifikasiyasını 

keçirərək onların göndərilməsinin qarşısını almaqdır. Çünki bu malların 

içərisində silah və partlayıcı qurğular ola bilər. Burada artıq xüsusi 

texnologiyalardan, aparatlardan istifadə etmək zərurəti yaranır ki, bu halda 

konteynerlərin, qutuların içərisində nə olduğunu bilmək çətin olmayacaq. 

Yaxşı olardı ki, bu texnologiyalara bütün gömrük idarələri malik olsun. 

Daha bir məqam ticarət kompaniyaları tərəfindən həyata keçirilir. Ona 

görə də gömrüklə onlar arasında əməkdaşlıq zəruridir. Bu əməkdaşlıq ona 

yönəldilib ki, kompaniyalar təhlükəsizliyini təmin etsin, öz xətləri ilə 

yoxlanış apararaq çalışsınlar ki, onlarla yanaşı işləyən adamlar da 

təhlükəsizliyi qorusun, təhlükəsizliyin təmin olunmasını maliyyələşdirsinlər. 

Onların nizamnaməsi olsun və bu nizamnamələr onlara üstünlüklər versin ki, 

lazımi qaydada gömrük tənzimlənməsini həyata keçirə bilsinlər. Bu müasir 

üsul nəticəsində tərəqqiyə rəvac verən malların keçirilməsi təmin olunur ki, 

bu da XXI əsrdə gömrüyün hansı qaydada qurulmasının göstəricisidir. Bu 

prinsiplərin çərçivəsi iki bazaya əsaslanır:Əməkdaşlığın kooperasiyası və 

Gömrük xidmətlərinin əməkdaşlığı. Gömrük təşkilatlarının əməkdaşlıq, 

informasiya mübadiləsi etməsi zəruridir. Gömrük təşkilatları digər 
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tərəfdaşlarının nə etdiyindən, necə işlədiyindən xəbərdar olmalı və əmin 

olmalıdırlar ki, onların tərəfdaşlarının etdikləri hər bir iş beynəlxalq 

standartlara, dünyada baş verən proseslərə uyğundur. 

İkinci baza gömrüklə müəssisələr arasında əməkdaşlıqdır. Təbii ki, bu 

əməkdaşlıq dialoq şəklində və s. formalarda bir sıra ölkələrdə mövcuddur. 

Ümumi reqlamentə əsasən bu müəssisələr gömrüyə tanış olmalıdır. Hər şeyi 

bilmək, hər bir riskdən xəbərdar olmaq, bu əməkdaşlığın əsas olmasına 

çalışmaq lazımdır. Öz növbəsində müəssisələr də dövlət xidmətlərinə 

yardım göstərməlidirlər ki, risklər aradan qaldırılsın.  

İnformasiya texnologiyası dövlət büdcəsinin doldurulmasında, ticarətin 

asanlaşdırılmasında, təhlükəsizlik və idarəetmədə çox mühüm rol oynayır. 

İnformasiya texnologiyaları müasir gömrük sisteminin çox lazımlı 

hissəsidir. Müasir gömrük təşkilatı biznes əməliyyatlarına və yüksək 

təhlükəsizlik standartlarına uyğunlaşan gömrük prosedurlarına və 

vasitələrinə əsaslanır. İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə biznes 

rəqabətinin artmasına, qaçaqmalçılığa qarşı mübarizə və qanuni ticarətə 

kömək daha asan olur. İnformasiya texnologiyalarının daha effektiv gömrük 

nəzarətinə, gömrük şəffaflığına və büdcənin doldurulmasına faydası çoxdur. 

Avropa Birliyi üzv dövlətlərlə gömrük üçün trans-Avropa 

kompüterləşmiş şəbəkəsini inkişaf etdirmişdir. Ən mühümü isə Yeni 

Kompüterləşmiş Tranzit Sistem və Ümumi  Birlik Tarif Sistem və Ümumi 

Tarif Sistemidir. Kompüterləşmiş Tranzit Sistemi ilə gömrük şəffaflığında 

informasiya texnologiyasının tətbiq edilməsi birliyini yaratmaq mümkündür. 

O, malların fiziki nəqlindən qabaq və onunla eyni zamanda malların gömrük 

tranzit bəyənnaməsinin ötürülməsini təmin edir, həm də bu hərəkətlərə 

düzgün gömrük nəzarətini həyata keçirməyi, operatorların xərclərinin 

azaldılmasında gömrüyün rolunu artırır. 
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Ümumi gömrük tarif sistemi üzv dövlətlər tərəfindən xarici ticarətə tarif 

qanunvericiliyinin düzgün və yekcins tətbiqi üçün informasiyanı təmin edir. 

Trans-Avropa kompüter şəbəkəsindən istifadə etməklə köhnə kağız 

sistemini əvəzləmə, malların rəvan axınına, düzgün tarifin və birliyin 

Gömrük Məcəlləsinin tətbiqinə kömək edir. Azərbaycanda fəaliyyət 

göstərən Milli İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları strategiyası 

həmçinin kompüterləşmiş gömrük şəbəkəsinə yaxşı bir nümunədir. 

  Qeyd etmək lazımdır ki, gömrük təşkilatları və biznes sahəsi  arasında 

kommunikasiyanı və anlaşmanı təkmilləşdirilir, hökümət və biznes birlikləri 

arasında strateji partnyorluğun  inkişafına kömək edir. Ona görə də gömrük 

prosedurlarının sadələşdirilməsi və hormonizə edilməsinə istiqamətlənən hər hansı 

təşəbbüs çox əhəmiyyətlidir və beləliklə, ticarətin sadələşdirilməsi onun 

beynəlxalq səviyyədə inkişafına kömək etməlidir. 

Gömrüyün əsas problemlərindən biri onunla təhlükəsizliyin asanlaş-

dırılmasına tələbatın necə balanslaşdırılmasıdır. Gömrük təşkilatları son 

dövrlər gömrük prosedurlarına təhlükəsizlik aspektlərinin daha yaxşı 

inteqrasiyasının sürətinin artırılmasına nail olublar. Bu günkü gömrük xarici 

ticarətin normal axınına şərait yaratmaqla beynəlxalq təchizat zəncirində 

effektiv nəzarəti tətbiq etməlidir.  

Müasir risk menecmenti texnikası ilə əhatə olunan informasiya texnolo-

giyalarından istifadə etmə gələcəkdə təhlükəsizliyin və asanlaşdırmanın 

əldə edilməsində ən mühüm yoldur. 

          Azərbaycan iqtisadiyyatının hərtəfli inkişafı imkan verir ki, respublikamızın 

gələcək inkişaf planları müəyyən edilsin. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

İ.Əliyev demişdir: 

      “Azərbaycanın gələcək inkişafı ilə bağlı düşünülmüş proqramı, konsepsiyası –

“2020 Konsepsiyası” var  və əlbəttə ki, bu layihələrin , infrastruktur layihələrinin 

icrası imkan verəcək ki, dinamik inkişaf davam etsin”. 
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