Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №1
Azərbaycanda COVID-19
22-28 İyun 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVİD-19: ölkə üzrə statistika
28 iyun 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 1 əsasən həmin
gün 534 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 5 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə,
pandemiyanın başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 16424
nəfərə çatmış, bunlardan 9026 nəfəri sağalmış, 198 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 7200 aktiv xəstə
mövcuddur. İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı
468967 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
23 iyun 2020-ci il: Nazirlər Kabineti qərar 2 verdi ki, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və
Abşeron, Yevlax, Cəlilabad, Masallı rayonları üzrə 190 manat məbləğində birdəfəlik ödəməni almış
şəxslərə müvafiq qaydalara uyğun olaraq təkrar yoxlama keçirildikdən sonra 190 manat məbləğində
ödəmənin verilməsi birdəfəlik şəkildə həyata keçirilsin.
25 iyun 2020-ci il: Nazirlər Kabinetinin qərarına 3 əsasən, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax,
Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində fəaliyyətinə icazə verilən iş və
xidmət sahələri üzrə işə cəlb olunan işçilərin sayı həmin sahələrdə fəaliyyət göstərən işçilərin ümumi
sayının 50 faizindən çox olmamalıdır. İş və xidmət sahələri üzrə mülki-hüquqi müqavilə ilə işləyənlərə
verilən icazələrin sayı əmək müqaviləsi ilə işləyənlərin ümumi sayının 30 faizindən çox olmamalıdır.

3. Sahibkarların diqqətinə
24 iyun 2020: Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zərər çəkmiş sahibkarlara dövlət maliyyə
dəstəyinin göstərilməsi davam etdirilir 4. 23 iyun tarixinə İqtisadiyyat Nazirliyinə muzdlu işçilərin
əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi üçün koronavirus (COVİD-19) pandemiyasından zərər
çəkmiş 28.709 vergi ödəyicisi və maliyyə dəstəyi almaq üçün 117.031 fərdi (mikro) sahibkar, cəmi
145.740 vergi ödəyicisi müraciət edib.
Muzdlu işçilərin əməkhaqqının müəyyən hissəsinin ödənilməsi çərçivəsində 210.152 işçini əhatə edən
24.492 sahibkarın müraciəti araşdırılaraq təsdiqlənib və ayrılacaq maliyyə vəsaitinin bank hesablarına
köçürülməsi üçün Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Digər vergi ödəyiciləri üzrə araşdırmalar davam
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edir. İndiyədək təsdiq edilmiş müraciətlər üzrə maliyyə dəstəyinin həcmi 96,28 mln. manat, o
cümlədən 2-ci mərhələ üzrə ödənilməsi nəzərdə tutulan vəsaitin həcmi 48,14 mln. manat təşkil edir.
İyunun 23-nə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən 24.017 vergi ödəyicisinə
205.137 nəfər muzdlu işçinin əməkhaqqı üzrə 92,54 mln. manat, o cümlədən, 2-ci ay üzrə (50%) 44,68
mln. manat vəsaitin köçürülməsi təmin edilib.
Fərdi (mikro) sahibkarlara maliyyə dəstəyinin göstərilməsi proqramı çərçivəsində 117.031 vergi
ödəyicisindən müraciət daxil olub, 109.283 müraciət araşdırılaraq təsdiqlənib və maliyyə dəstəyinin
bank hesablarına köçürülməsi üçün Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Təsdiq edilmiş müraciətlər
üzrə maliyyə dəstəyinin həcmi 62,91 mln. manat təşkil edir. İyunun 23-nə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət
Xəzinədarlıq Agentliyi tərəfindən artıq 62,68 mln. manat vəsaitin 105.052 fərdi (mikro) sahibkarın bank
hesablarına köçürülməsi təmin edilib.
Maliyyə dəstəyi proqramı çərçivəsində müraciətlərin nəticəsi və vəsaitin bank hesabına köçürülməsi
barədə bildiriş vergi ödəyicilərinin İnternet Vergi İdarəsindəki (www.e-taxes.gov.az) elektron
kabinetlərinə və SMS şəklində mobil telefonlarına göndərilir. Yaranan suallarla bağlı vergi ödəyiciləri
Dövlət Vergi Xidmətinin “195” Çağrı Mərkəzinə və uçotda olduqları yerli vergi orqanlarına müraciət
edə bilərlər.
25 iyun 2020: İqtisadiyyat Nazirliyi sahibkarlıq subyektlərində monitorinqləri davam etdirir 5. Xüsusi
karantin, zəruri sosial davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərə əməl edilməsinə nəzarət
məqsədilə iyunun 24-də keçirilmiş növbəti monitorinqlərdə, 315 obyektdən 154-də zəruri sosial
davranış qaydalarına və sanitar-epidemioloji tələblərə əməl olunmaması hallarına rast gəlinib.
Monitorinqlər zamanı sahibkarlarla maarifləndirici söhbətlər aparılıb, xüsusi karantin, zəruri sosial
davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərə tam əməl olunması, qabaqlayıcı profilaktik
tədbirlərin görülməsi zərurəti bir daha diqqətə çatdırılıb.
Mayın 22-dən iyunun 25-dək monitorinq aparılmış 8170 sahibkarlıq subyektindən 3576-da zəruri
sosial davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərin pozulması halları aşkarlanıb.
25 iyun 2020: İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin
(KOBİA) tərəfdaşlığı ilə Azərbaycan-Fransa Ticarət və Sənaye Palatası (CCIAF) tərəfindən 30 iyun–2
iyul tarixlərində “Post-pandemiya: KOB-ların fəaliyyətinin bərpasına dəstək” mövzusunda onlayn
konfrans keçiriləcək 6. Tədbirin məqsədi müxtəlif strategiya və mexanizmlər barədə sahibkarları
məlumatlandırmaqla pandemiyadan zərər çəkmiş biznes sektorlarına dəstək olmaqdır.
Seminarlar üçün qeydiyyat - https://forms.gle/9TgEeQkJWQ7u3m9j7
Qeydiyyat forumunda hər bir gün üzrə mövzu və seminarlar göstərilib. Maraqlananlara seminarlar
üçün qeydiyyatdan keçib iştirak edə bilərlər. Onlayn konfransda iştirak ödənişsizdir. Yalnız
qeydiyyatdan keçmiş şəxslər konfransa qoşulmaq üçün link əldə edəcək. Qeydiyyat üçün son tarix: 28
iyun 2020-ci il.
Bakı, 29 iyun 2020
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