Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu

HƏFTƏLİK BÜLLETEN №4 1
Azərbaycanda COVID-19
20-26 İyul 2020 üzrə mühüm faktlar və qərarlar

1. COVID-19: ölkə üzrə statistika
26 iyul 2020-ci il: Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın yaydığı məlumata 2 əsasən həmin gün
417 nəfər yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş, 9 nəfər vəfat etmişdir. Beləliklə, pandemiyanın
başlanğıcından bu günədək COVID-19 xəstəliyinə yoluxanların ümumi sayı 30050 nəfərə çatmış,
bunlardan 22684 nəfəri sağalmış, 417 nəfəri vəfat etmişdir. Hal-hazırda, 6949 aktiv xəstə mövcuddur.
İndiyədək yoluxmanın müəyyən edilməsi məqsədilə keçirilmiş ümumi testlərin sayı 683548 təşkil edir.

2. Mühüm qərarlar
23 iyul 2020-ci il: Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə
ambulatorpoliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavənin müəyyən
edilməsi 3. Nazirlər Kabineti qərara alır: Bakı şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi
ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə
ambulator-poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əməkhaqlarına aylıq vəzifə (tarif) maaşının 3 misli
məbləğində müddətli əlavə müəyyən edilsin. Müddətli əlavə iş vaxtına mütənasib olaraq 2020-ci il
iyulun 1-dən oktyabrın 1-dək olan müddət üçün ödənilir.

3. Sahibkarların diqqətinə
23 iyul 2020-ci il: Sahibkarlıq subyektlərində zəruri qayda və tələblərə əməl edilməsinə nəzarət davam
etdirilir 4. Ümumilikdə, monitorinq aparılmış 655 obyektin 156-da zəruri sosial davranış qaydaları və
sanitar-epidemioloji tələblərə əməl olunmaması hallarına rast gəlinib.
21-22 iyul tarixlərində nəzarət-yoxlama tədbirləri keçirilmiş 469 obyektin 29-da epidemiya əleyhinə
rejimin, sanitariya-gigiyena tələblərinin pozulduğu müəyyən edilib və nöqsana yol vermiş vergi
ödəyiciləri barədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq protokollar tərtib olunub.
Mayın 22-dən iyulun 23-dək monitorinq aparılmış 19306 sahibkarlıq subyektindən 7343-də zəruri sosial
davranış qaydaları və sanitar-epidemioloji tələblərin pozulması halları aşkarlanıb.
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21 iyul 2020-ci il: Fəaliyyətinə icazə verilməyən sahələr və uçot məlumatları qeyri-dəqiq olan vergi
ödəyiciləri üzrə icazələr sistemində yenidən tənzimləmələr aparılır 5.
“Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə” Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun tarixli 208 nömrəli Qərarı ilə bir sıra iş və xidmət sahələrinin
fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb, sərt karantin rejiminin tətbiq edildiyi ərazilərdə hüquqi və fiziki şəxslərin
işçi heyətinin işə çıxması “icaze.e-gov.az” portalı vasitəsilə, fəaliyyət sahələri üzrə işçi sayına
məhdudiyyət tələbləri nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.
Karantin rejiminin tələblərinə əməl edilməsi vəziyyətinin yoxlanması ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi
tərəfindən aparılan reydlər zamanı Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 19 iyun tarixli 208 nömrəli Qərarında
nəzərdə tutulmayan fəaliyyət sahələrinə aid olan bir sıra vergi ödəyicilərinin obyektlərinin fəaliyyət
göstərməsi halları müəyyən edilib. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilən hallar üzrə ilkin mərhələdə
bir sıra vergi ödəyicilərinin icazələrinin məhdudlaşdırılması nəzərdə tutulur. Aparılan məhdudlaşmalar
barədə vergi ödəyicilərinin vaxtında məlumatlandırılması məqsədilə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən
həmin icazələri almış şəxslərin elektron kabinetlərinə bildirişlər və vergi orqanlarında mövcud olan
mobil telefon nömrələrinə məlumat xarakterli SMS-lər göndərilib.
Eyni zamanda, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən vergi ödəyicilərinin uçotbaza məlumatları üzrə araşdırmalar davam edir. Bu araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilib ki, bir sıra
vergi ödəyicilərinin mövcud uçot məlumatları, əsas və əlavə fəaliyyət istiqamətləri, obyektlərinin
müvafiq qaydada uçota qoyulması ilə bağlı mövcud məlumatlarında qeyri-dəqiqliklər vardır və
xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, bu günə qədər həmin məlumatlarının dürüstləşdirilməsi həyata
keçirilməyib. Fəaliyyətinə icazə verilməyən sahələrdə çalışan və uçot məlumatlarını dəyişməklə icazələr
sistemində qeydiyyatdan keçməyə cəhd edən vergi ödəyiciləri müəyyən edilərsə, onların icazələri ləğv
ediləcəkdir. Bəzi hallarda isə faktiki fəaliyyətləri icazə verilən sahələrə aid olmasına baxmayaraq, bir sıra
sahibkarların uçot baza məlumatlarında mövcud olan qeyri-dəqiqlik onların icazələr sistemində
aktivləşdirilməsi imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu baxımdan sahibkarlar uçot məlumatlarına diqqətlə
yanaşmalı, mövcud olan çatışmazlıqları aradan qaldırmalıdırlar.
Məlumat üçün bildirilir ki, “icaze.e-gov.az” vasitəsilə iyulun 17-ə 71.103 sahibkarlıq subyektinə 731.943
icazə verilib.
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