Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №2 1
Azərbaycanda COVID-19
06-12 İyul 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
12 iyul 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin gün
520 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 8 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə, pandemiyanın
başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 24041 nəfərə çatmış,
bunlardan 15093 nəfəri sağalmış, 306 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 8642 aktiv xəstə mövcuddur.
İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı 568234 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
6 iyul 2020-ci il: Nazirlər Kabinetinin qərarına 3 əsasən, koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə
insanların sıx toplaşmasının xəstəliyin yayılma intensivliyinə birbaşa təsirini nəzərə alaraq, ictimai iaşə
müəssisələrinə müştəri qəbulu qüvvədə olan norma və qaydalardan 2 dəfə az olmalı və müvafiq olaraq
hər adambaşına müəyyən edilən sahə ikiqat artırılmalıdır. Qida qəbulu zallarında oturacaqların ara
məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdən, masalararası məsafələr isə 2 metrdən az olmamalıdır. Hər bir
ictimai iaşə müəssisəsinin qarşısındakı lövhədə həmin müəssisənin qida qəbulu yerlərinin (zallar,
otaqlar və s.) ümumi sahəsi, oturacaq yerlərinin sayı, masalararası məsafə, adambaşına müəyyən edilən
sıxlıq normaları göstərilməlidir.

3. Sahibkarların diqqətinə
9 iyul 2020-ci il: Nazirlər Kabinetinin qərarına 4 əsasən, sahibkarlıq subyektləri tərəfindən alınacaq
kreditlər 300 (üç yüz) milyon manat məbləğinədək dövlət zəmanəti ilə təmin edilir. Sahibkarlıq
subyektləri tərəfindən alınacaq kreditlərə dövlət zəmanətinin verilməsi 2021-ci il dekabrın 31-dək həyata
keçirilir. Dövlət zəmanəti Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə Azərbaycan
Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu arasında bağlanılan Çərçivə Zəmanət Sazişi əsasında
rəsmiləşdirilir. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi sahibkarlıq subyektləri dövlət zəmanəti
ilə təmin edilmiş borc öhdəliklərini icra edə bilmədiyi təqdirdə, həmin borc öhdəliklərini Dövlət borcu
və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondunun vəsaiti hesabına yerinə yetirməlidir.
10 iyul 2020: Ticarət və xidmət obyektlərində nəzarət tədbirləri davam edir 5
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Bülleten USAID tərəfindən dəstəklənən “Kiçik Sahibkarlığın İnkişafına Dəstək Layihəsi” çərçivəsində hazırlanır.
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İyulun 10-da nəzarət tədbirləri keçirilmiş obyektlərin 94-də epidemiya əleyhinə rejimin, sanitariyagigiyena tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib və nöqsana yol vermiş vergi ödəyiciləri barədə
protokollar tərtib olunub. Mayın 22-dən iyulun 11-dək monitorinq aparılmış 14262 sahibkarlıq
subyektindən 6472-də zəruri sosial davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərin pozulması
halları aşkarlanıb. Monitorinqlər davam edir.
7 iyul 2020: Fəaliyyətinə icazə verilən sahələr və icazə üçün müraciət qaydaları barədə 6
Nəzərdə tutulmuş sahələrdə fəaliyyət göstərən özəl hüquqi şəxslərin əməkdaşlarının, hüquqi şəxs
yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin və onların işçilərinin işə çıxmasına onlar
barəsində məlumatlar işəgötürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə “icaze.e-gov.az”
portalına daxil edildikdən sonra yol verilir.
Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən icazə sistemindən sui-istifadə hallarının qarşısının alınması,
vətəndaşlarımızın infeksiyaya yoluxma riskinin azaldılması məqsədilə iyulun 5-dən etibarən
fəaliyyətinə icazə verilən sahələrə aid olmayan fiziki şəxslərin, habelə işçi heyətinin məhdud şəkildə işə
çıxarılmasına olan tələblərə əsaslanaraq, bu həddi keçən qurumlar üzrə icazələrin bir hissəsi ləğv edilib.
Bununla əlaqədar, fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə çalışan hüquqi və fiziki şəxslər “icaze.e-gov.az”
portalına daxil olmaqla işçi heyətinin qeydiyyatı ilə bağlı məsələləri müəyyən edilmiş qaydalar
çərçivəsində yenidən tənzimləməli olublar.
İqtisadiyyat Nazirliyi bildirir ki, fəaliyyətinə icazə verilmiş sahələr barədə məlumat vergi ödəyicilərinin
internet vergi idarəsindəki şəxsi elektron kabinetinə göndərilir. Xüsusi karantin rejimi tətbiq edilən
dövrdə fəaliyyətinə icazə verilən, lakin “icaze.e-gov.az” portalında qeydiyyatdan keçə bilməyən
sahibkarlıq subyektləri aşağıdakı vasitələrlə Dövlət Vergi Xidmətinə müraciət edə bilərlər:
●
●
●

Yazılı şəkildə (kağız daşıyıcısında);
Onlayn kargüzarlıq (e-taxes.gov.az saytındakı elektron kabinet vasitəsilə);
195-1 Çağrı Mərkəzi.

8 iyul 2020: İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən istehlakçılara bildirişlər göndərilir 7
Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınmasında zəruri sosial davranış qaydalarına və
sanitar-epidemioloji tələblərə əməl olunması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən SMS
bildirişlərin göndərilməsinə başlanılıb. Belə ki, iyulun 5-dən etibarən “Azercell”, “Bakcell” və “Azerfon”
mobil operatorları vasitəsilə istehlakçılara ticarət mərkəzlərindən alış-veriş zamanı tibbi maskadan
istifadə, sosial məsafənin saxlanılması və dezinfeksiyaedici vasitələrdən istifadə edilməsi barədə
bildirişlər göndərilir.

Bakı, 13 iyul 2020
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https://www.economy.gov.az/article/fealiyyetine-icaze-verilen-saheler-ve-icaze-uchun-muraciet-qaydalari-barede/31035
https://www.economy.gov.az/article/i-qtisadiyyat-nazirliyi-terefinden-istehlakchilara-bildirishler-gonderilir/31044
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