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İYUN AYINDA QANUNVERİCİLİYƏ EDİLƏN 

MÜHÜM DƏYİŞİKLİKLƏRİN  

XÜLASƏSİ 

  
Cari buraxılış –XIV, 03 iyul, 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. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edildi. 

  23 aprel 2021-ci il tarixli dəyişikliklə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının subsidiyalaşdırılması qaydasının pozulmasının tənzimlənməsi məqsədilə 441-2-ci 

maddə əlavə edilmişdir. Belə ki, fermer tərəfindən “Elektron kənd təsərrüfatı” informasiya 

sisteminə bilərəkdən yanlış məlumat daxil edilməklə subsidiya alınmasına, yaxud hesablarına 

köçürülən subsidiya məbləğindən təyinatı üzrə istifadə edilməməsinə görə xəbərdarlıq edilir və ya 

inzibati xəta nəticəsində vurulmuş ziyanın (əldə edilmiş gəlirin) iki mislindən dörd mislinədək 

miqdarda cərimə edilməsi müəyyən edilmişdir. Həmin dəyişikliklə ətraflı burada tanış ola 

bilərsiniz. 

  Dövlət satınalmaları haqqında qanunvericiliyin pozulması üzrə edilmiş, 27 may 2021-ci il 

tarixli dəyişikliyə görə isə satınalan təşkilat tərəfindən “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda satınalma müqaviləsi üzrə ödəmələrlə bağlı tələblərin pozulmasına, 

habelə ödənişin gecikdirilməsinə görə satınalma müqaviləsində müəyyən olunmuş məbləğdə 

hesablanmış faizlərin əsassız olaraq malgöndərənə ödənilməməsinə görə vəzifəli şəxslər üç min 

manatdan altı min manatadək məbləğdə cərimə edilməsi müəyyən edilmişdir. Daha ətraflı buradan 

tanış ola bilərsiniz. 
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2. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində dəyişiklik edildi. 

  23 aprel 2021-ci il tarixli dəyişikliklər əsasən əmək müqaviləsində göstərilməli olan 

məlumatlarla bağlıdır. Əmək Məcəlləsinin əmək müqaviləsinin məzmununu tənzimləyən 

hissəsində dövlət sosial sığorta şəhadətnaməsi sözləri sosial sığorta (SSN) sözləri ilə əvəzlənmişdir. 

Bundan əlavə işçilərin sosial sığorta münasibətlərinin tənzimlənməsi qaydalarında da dəyişikliklər 

edilmiş və sığorta olunmuş işçiyə uçot dövründə daimi sosial sığorta nömrəsi ilə fərdi şəxsi 

hesabının açılması və sığorta şəhadətnaməsi (polisi) verilməsi müəyyən edilmişdir. 

Daha ətraflı burada tanış ola bilərsiniz. 

 

 

3. “Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı – Şuşa şəhəri haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu qəbul edildi. 

  31 may 2021-ci il tarixli Qanunla Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin inzibati 

sərhədləri daxilində Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu yaradılması müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, 

Qanunda Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğunun ərazisi məsələsinə də aydınlıq gətirilmişdir. Belə ki, Şuşa 

Şəhəri Dövlət Qoruğunun ərazisini Şuşa şəhərinin inzibati sərhədləri daxilində yerləşən torpaq 

sahələri təşkil edir. 

  Qanunun ən əsas müddəalarından biri də Şuşa şəhərində dövlət siyasətinin əsas 

istiqamətlərinin müəyyən edilməsidir. Şuşa şəhərinin bərpasını, yenidən qurulmasını, 

öyrənilməsini, inkişafını və təbliğini təmin etmək dövlətin müəyyən etdiyi əsas fəaliyyət 

planlarından biridir. 

  Şuşa şəhərinin ərazisində abidələrin bərpası, qorunması, öyrənilməsi, istifadəsi və təbliği, 

ətraf mühitin mühafizəsi, turizm (rekreasiya) fəaliyyəti, habelə yerli, ölkə və beynəlxalq səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsi və s. əsas hüquqi tənzimləmə sahələri hesab edilir. Qanunla Şuşa şəhərinin 

ərazisində yerləşən abidələrin dövlət mühafizəsinin və qorunmasının təşkili müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təmin edilməsi müəyyən 

edilmişdir. 

  Əlavə olaraq, Qanunla Şuşa şəhərinin ərazisində “Mədəniyyət haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dünya təbii və mədəni irs siyahısına daxil edilmiş, 

həmçinin milli mədəni və təbii irsə aid dövlət mülkiyyətində olan abidələrin özəlləşdirilməsinə yol 

verilməməsi müəyyən edilmişdir. 

Daha ətraflı burada tanış ola bilərsiniz. 
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4. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və “Sığorta fəaliyyəti haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edildi. 

  27 may 2021-ci il tarixli dəyişkliyə görə sığortaçı ilə sığorta agenti arasında bağlanan 

vasitəçilik xidmətinin göstərilməsi üzrə tapşırıq müqaviləsində “Sığorta fəaliyyəti haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş attestasiyadan keçmiş işçilərinin adı, 

soyadı və atasının adı qeyd edilməlidir. 

  “Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun müvafiq 

maddələrində “sığorta agenti lisenziyasına malik olan işçisinin” sözləri “attestasiyadan keçmiş 

işçilərinin” sözləri ilə əvəz edilməsi müəyyən edilmişdir. Bundan əlavə, fiziki şəxs müvafiq sığorta 

vasitəçiliyi üzrə fəaliyyətə lisenziya almaq üçün müəyyən edilmiş tələblərdə də dəyişiklik 

edilmişdir. Belə ki, lisenziya sahibi lisenziyasının ləğvi barədə müvafiq müraciət etməsi halı istisna 

olmmaqla, sığorta vasitəçiliyi fəaliyyətinə verilmiş lisenziyanın digər əsaslarla ləğv edilməməsi 

əsas tələblərdən hesab edilir. 

Əlavə olaraq, Hüquqi şəxs olan sığorta brokerləri və müstəsna olaraq sığorta agenti fəaliyyəti 

ilə məşğul olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, sığorta vasitəçiləri müvafiq sığorta vasitəçiliyi 

fəaliyyəti ilə bağlı rüblük hesabatı rüb başa çatdıqdan sonra 20 gün müddətində Azərbaycan 

Respublikası Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi formada Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankına təqdim etmələri müəyyən edilmişdir. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 

 

 

5. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbaycan Respublikasının Vergi 

Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 25 may 

tarixli 326-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi 

Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə 

məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş 

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişiklik 

edilməsi haqqında Fərman imzaladı. 

  21 iyun 2021-ci il tarixli Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hərrac 

təşkilatçısı kimi çıxış edən ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar hərracın nəticələri rəsmiləşdirildiyi gündən 

10 iş günü müddətində müvafiq məlumatların vergi orqanına təqdim edilməsi üzrə fəaliyyəti həyata 

keçirən orqanı müəyyən edən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının səlahiyyətlərini həyata keçirməsi 

müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, Fərmanla orqan dedikdə Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin nəzərdu tutulması müəyyən edilmişdir. 

  Habelə, Fərmanla Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi hərrac təşkilatçısı kimi 

çıxış edən ixtisaslaşdırılmış təşkilatlar tərəfindən ödəmə mənbəyində vergi tutulmayan 

əməliyyatlar üzrə təqdim edilməli məlumat formasını iki ay müddətində təsdiq edib Azərbaycan 

https://president.az/articles/52224
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Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə məlumat verməsi müəyyən edilmişdir. 

Daha ətraflı buradan tanış ola bilərsiniz. 

 
 

https://president.az/articles/52203

