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MART AYINDA QANUNVERİCİLİYƏ EDİLƏN 

MÜHÜM DƏYİŞİKLİKLƏRİN  

XÜLASƏSİ 

  
Cari buraxılış –XI, 01 aprel, 2021-ci il 

 
 

LAWELS bloqunun Qanunvericilik yenilikləri buraxılışları Azərbaycan Respublikası 

qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər və digər yeniliklərin aylıq icmalı üzrə cari və xüsusi 

buraxılışları ehtiva edir. 

 
 

 

Ana səhifə 

 

Bütün buraxılışlar Bizimlə əlaqə 

 

 

 
 

 

 

 

1. “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik 

edildi. 

Dəyişikliyə əsasən, sığorta ödənişinin hesablanması üçün orta aylıq əməkhaqqının məbləği 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya 

sistemində sığortaolunanın sığorta haqları üzrə hesabat məlumatlarında olan aylıq gəlirləri barədə 

məlumatlar əsasında müəyyən ediləcək. Bununla da orta əməkhaqqının hesablanması (sığorta 

ödənişi orta əməkhaqqından hesablanır) üçün zəruri olan aylıq gəlirlər barədə məlumatlar 

avtomatlaşdırılmış qaydada əldə olunacaq. Beləliklə, sığorta ödənişinin təyinatı zamanı müxtəlif 

sənədlərin təqdim edilməsi zərurəti aradan qalxacaq.  

Daha ətraflı burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

https://www.lawels.com/
https://www.lawels.com/
https://www.lawels.com/category/legislation/
https://www.lawels.com/%c9%99laq%c9%99/
https://www.lawels.com/%c9%99laq%c9%99/
https://president.az/articles/50825
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2. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edildi. 

Vergi Məcəlləsinə edilən dəyişiklikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

▪ ƏDV-dən müvəqqəti azad olma nəzərdə tutulmuş bir sıra mallar (işlər, xidmətlər) üzrə 

azad olma müddəti uzadılmışdır; 

▪ ƏDV-dən müvəqqəti azad olunan malların (işlər, xidmətlər) siyahısına qızıldan və 

gümüşdən hazırlanan zərgərlik məmulatlarının istehsalı və emalı işlərinin görülməsi məqsədilə 

istifadə olunan dəzgahların, avadanlıqların və qurğuların idxalı, külçə, sikkə və ya qranul 

şəklində qızılın və gümüşün satışı əlavə olunmuşdur; 

▪ Aksizdən azad olunan malların siyahısına idxal olunan platin, qızıl və onlardan 

hazırlanmış zərgərlik və digər məmulatlar, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və 

bərkidilmiş almaz əlavə olunmuşdur; 

▪ Tütün məmulatlarından tutulan aksizlərin dərəcələri qaldırılmışdır. 

 

Daha ətraflı burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

3.  “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması Qaydası”nda 

dəyişiklik edildi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı ilə 

təsdiq edilmiş Qaydaya edilən dəyişikliklə 3.2-ci bənd ləğv olunmuş və nəzərdə tutulmuşdur ki, 

fermerə verilən subsidiya vəsaiti 2 il ərzində istifadə edilmədikdə bu barədə ona göndərilmiş 

bildirişdən sonra fermer 3 ay ərzində subsidiya vəsaitini istifadə etmədikdə, növbəti il üçün ona 

subsidiya ödənilməyəcəkdir. 

Daha ətraflı burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

 
 

4. “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanununda dəyişiklik edildi. 

Qanuna edilmiş dəyişikliklər aşağıdakılardan ibarətdir: 

▪ ictimai varidata daxil olunmuş Azərbaycan folkloru nümunələrinin (ənənəvi mədəni 

nümunələr) və Azərbaycanın ənənəvi biliklərinin dövlət qeydiyyatına alınıb müvafiq 

şəhadətnamənin verilməsi; 

▪ Dövlət varidatı elan olunmuş əsərlərdən istifadəyə görə hesablanan qonorarın müəlliflik 

hüququ və əlaqəli hüquqlar sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə istifadəyə 

yönəldilməsi. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 

 

 

https://president.az/articles/50826
https://president.az/articles/50866
https://president.az/articles/50914
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5. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanununda dəyişiklik edildi. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların 

dayandırılması müddəti daha bir il - 2022-ci il yanvarın 1-dək uzadılmış və yoxlamaların 

dayandırıldığı müddət başa çatdıqdan sonra da həmin dövrdəki fəaliyyətlə bağlı yoxlamaların 

(qanunun 2.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan yoxlamalar istisna olmaqla) aparılması qadağan 

edilmişdir. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 

 

 

 

6. Azərbaycan Respublikası Prezidenti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə şəhərsalma 

fəaliyyəti sahəsində idarəetmə ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında Fərman imzaladı 

18 mart 2021-ci il tarixli Fərmanla tikinti məqsədləri üçün torpaq sahələrinin istifadəyə və ya 

icarəyə verilməsi, tikinti məqsədləri üçün ayrılması nəzərdə tutulan torpaq sahələrinin 

kateqoriyalara aid edilməsi və ya onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi ilə bağlı 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qarşısında vəsatət qaldırılması kimi səlahiyyətlərin 

həyata keçirilməsi müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və 

Arxitektura Komitəsinə həvalə edilmişdir. 

Daha ətraflı burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

 

7. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “İlkin mediasiya sessiyası zamanı 

mediasiya xidmətinin göstərilməsinə görə haqqın və digər xərclərin məbləği”nin təsdiq 

edilməsi barədə” 2019-cu il 15 iyul tarixli 308 nömrəli, “Mediasiya xərclərinin dövlət büdcəsi 

vəsaiti hesabına ödənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2019-cu il 16 avqust 

tarixli 360 nömrəli və “Mediasiya prosesinin həyata keçirilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” 2019-cu il 5 sentyabr tarixli 385 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edildi. 

19 mart 2021-ci il tarixli dəyişikliklərə əsasən sözügedən normativ-hüquqi aktların 1 iyul 

tarixindən qüvvəyə minməsi müəyyən olunmuşdur. 

Daha ətraflı burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

https://president.az/articles/50920
https://president.az/articles/50927
https://nk.gov.az/az/document/5220/

