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   Mahiyyət 

Ümumdünya Gömrük Təşkilatının (ÜGT) bütün səlahiyyətli iqtisadi operator (SİO) 
təşəbbüslərinin məqsədləri çox sadədir: SİO olan tərəflər üçün ticarətin asanlaşdırılması 
üzrə müvafiq üstünlükləri özündə ehtiva edən yükdaşımaların təhlükəsizliyinin 
gücləndirilməsi üzrə beynəlmiləlləşdirilmiş tələblərin strukturlaşdırılmış rejimi. Bununla 
belə, effektiv SİO rejiminin real olaraq həyata keçirilməsi çox mürəkkəb, vaxt aparan və 
böyük işdir.
Yekun hesabatda daha ətraflı şəkildə göstəriləcəyi kimi, gələcəyə ümid verən nüans ondan 
ibarətdir ki, ÜGT və digər qurumlar tərəfindən dərc edilən və milli SİO proqramlarının 
təsis edilməsi və/və ya gücləndirilməsi prosesinə dəstək verən aşağıdakılar daxil olmaqla, 
amma onlarla məhdudlaşmayan ixtisaslaşmış nəşrlərin sayı günü-gündən artmaqdadır:

SİO-ların İcra Təlimatları,
SİO üzrə Kompendium (Xülasə),
SİO Nəzarət Aləti Təlimatı,
Model SİO Müraciəti Prosedurları,
Səlahiyyətli İqtisadi Operator və Kiçik və Orta Müəssisələr (Tez-tez soruşulan suallar 
- FAQ),
SİO Şablonu və Qarşılıqlı Tanıma Razılaşması/Müqaviləsi Təlimatları,
ÜGT-nin SAFE (Təhlükəsiz və Asan Ticarət) Standartlar Çərçivəsi (2018-ci il nəşri)

Tələb olunan şəkildə araşdırıldığı və dərk edildiyi təqdirdə bu alətlər DGK-yə SİO rejimlərini 
effektiv şəkildə yeniləməyə və eyni zamanda daha çox SİO namizədlərini cəlb etməyə 
kömək edə bilər. Amma bu proses üçün SİO təkmilləşdirmələrini həyata keçirməzdən əvvəl 
digər siyasət məsələlərinin başa düşülməsini və həll edilməsini tələb edilir.

   Siyasət üçün İlkin şərtlər

Bu günün ticarət mühitində SİO fəaliyyətlərini izolyasiya şəraitində təsəvvür etmək və 
ya planlamaq qeyri-mümkündür. Aşağıda verilmiş qısa təsvirlər SİO islahatları üçün üç 
fundamental ilkin şərti formalaşdırır: ticarətin asanlaşdırılması üçün daha geniş gündəlik; 
dövlət və özəl sektorda SİO barədə məlumatlılığı artırmaq və SİO-nun üstünlüklərinin 
seçilməsində və keyfiyyətin akkreditasiyası/səlahiyyətlərin verilməsi prosedurlarının 
layihələndirilməsində özəl sektorun sıx iştirakını gücləndirmək.
Ticarətin asanlaşdırılması üçün daha geniş kontekst: ÜGT-nin bu barədə qeydləri 
vəziyyəti mükəmməl şəkildə izah edir:
“Dünyada müxtəlif beynəlxalq alətlər çərivəsində əksini tapmış və gömrük idarələri tərəfindən 
həyata keçirilən ticarətçilərlə bağlı bir sıra etibarlı proqramlar var. Bu Kompendium SAFE SİO 
proqramı, Komplayns (Uyğunluq) proqramı (Yenlənmiş Kyoto Konvensiyası (YKK) Standartı 
3.32-də əks edilmiş Səlahiyyətli Şəxs konsepsiyasına oxşar) və ÜGT-nin TAM (Ticarətin 
Asanlaşdırılması üzrə Müqavilə) üzrə Səlahiyyətli Operator sxemi arasında fərqi aydın 
şəkildə təsvir edir. YKK-nin Keçid Standartı 3.32 bəndi Gömrük tələblərinə uyğunluq üzrə 
müvafiq tarixçəsi və ticarət qeydlərinin idarə edilməsi üçün qənaətbəxş sistemi olmalı olan 
“səlahiyyətli şəxslər” konsepsiyasını əks etdirir. Digər tərəfdən isə ÜGT-nin TAM müqaviləsinin 
7.7-ci Bəndində “Səlahiyyətli Operatorlar” üçün müəyyən meyarlara cavab vermək şərti 
qoyulur ki, bu meyarlara Gömrük və digər əlaqədar norma və standartlara uyğunluq üzrə 
müvafiq tarixçə, zəruri daxili nəzarət üçün qeydlərin idarə edilməsi sistemi, maliyyə cəhətdən 
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ödəmə qabiliyyəti və təchizat zənciri təhlükəsizliyi daxil ola bilər. Proqramın qeyd edilən 
meyarlardan biri və ya bir neçəsini özündə ehtiva etməsini qeyd etməkdən başqa Səlahiyyətli 
Operator konsepsiyasında layihələndirmənin tərkib hissəsi kimi təhlükəsizlik məsələlərinin 
nəzərə alınması zəruri şərt kimi qeyd edilmir. Təhlükəsizlik tələbi yoxdursa, Səlahiyyətli 
Operator sxemi də başqa bir Gömrük tələblərinə uyğunluq proqramı kimi nəzərə alına bilər.” 
(vurğulanmışdır)

Yuxarıda qeyd edilən hissədən də aydındır ki, nəzərdən keçiriləcək müxtəlif təriflər və 
rejimlər var və SİO təşəbbüsləri üçün DGK-nin daxilində digər idarələrlə və böyük ehtimalla, 
kənar qurumlarla (yəni Ticarətin Asanlaşdırılması Dövlət Komitəsi, özəl sektorun əsas 
assosiasiyaları və s.) sıx əməkdaşlıq edilməlidir. Bu məsələ innovativ, üst-üstə düşən 
siyasətlər nəzərə alındığı təqdirdə xüsusilə həqqəti əks etdirəcəkdir:
“ÜGT-nin TAM müqaviləsində Səlahiyyətli Operator sxemi üçün dörd meyarın hamısı qeyd 
edildiyini (məcburi olmasa belə) nəzərə alaraq, SAFE çərçivəsində olduğu kimi, ÜGT TAM 
üzrə Səlahiyyətli Operator sxeminin işlənib hazırlanması standartı kimi SİO meyarlarından/
tələbatlarından istifadə etmək məqsədəuyğun ola bilər. ÜGT TAM müqaviləsinin 7.7-ci Bəndinin 
icrası üçün standart kimi SİO meyarlarından kimi istifadə etmək ahəngdar yanaşmanın təmin 
edilməsinə və ikitərəfli, alt regional, regional və qlobal səviyyələrdə tam qarşılıqlı tanınmanın 
əldə edilməsi üçün buna cəhd edən tərəflərə bu işdə imkan yaratmağa kömək edəcəkdir. SAFE 
kontekstində Komplayns (Uyğunluq) proqramı SAFE SİO proqramı istiqamətində, ola bilsin ki, 
ilk addım və pilləkən ola bilər. (SİO üzrə Kompendium; vurğulanmışdır).

Dövlət və özəl sektorda SİO üzrə məlumatlılıq: Bütün bu məsələlər əslində mürəkkəb 
və bir-birilə bağlıdır. Buna görə də, DGK beynəlxalq birliyin dəstəyi bu məsələlər barədə 
kollektiv şəkildə təlimlərin keçirilməsi üçün dövlət-özəl sektor işçi qrupu yaratmalıdır. Bu, 
inteqrasiya edilmiş SİO rejimlərinin icrası və gömrük və özəl sektor arasında ortaq dilin 
və anlaşmanın əldə edilməsi üçün tələb olunan bilik bazasının yaradılması baxımından 
zəruridir.

Özəl sektorun sıx iştirakı (SİO-nun üstünlüklərinin seçilməsində və keyfiyyətin 
akkreditasiyası/səlahiyyətlərin verilməsi prosedurlarının layihələndirilməsində): 
ÜGT SİO Təlimatlarında SİO-lar üçün tələblər və təsdiqlənmiş SİO-ların faydalanacağı 
müvafiq asanlaşdırıcı üstünlüklər arasında zəruri tarazlığın yaradılması vurğulanır. 
Təlimatlarda bu üstünlüklər (aşağıdakı nümunələrə nəzər yetirin) barədə kollektiv 
şəkildə qərar vermək tövsiyə edilir. Buna görə də, SİO üstünlüklərini müəyyən edən 
işçi qrup DGK və özəl sektorun araşdırma və təlim üzrə birgə işçi qrupu olmalıdır. 
Bu, prosesə inam və etibarı yaradacaq ki, bu da SİO üzrə tələblərin yerinə yetirilməsi 
ilə bağlı təfərrüatlı və çətin tapşırıqların həyata keçirilməsini asanlaşdıra bilər:

   I. Ümumi Üstünlükləri

A. Karqonun buraxılmasının sürətləndirilməsi, keçid vaxtının azaldılması və saxlama 
xərclərinin azaldılması üçün tədbirlər:
a) Torpaq sərhədlərində xüsusi sürətli keçid zolaqlarına çıxış;
b) Yüklərin sürətli baxılması və buraxılması;
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c) Hesabların tranzaksiya əsaslı deyil, hesab əsaslı baxılması;
d) Karqoların buraxılması üçün sənədləşdirmə və məlumat tələblərinin daha az olması, 
o cümlədən, misal üçün, Gömrük bəyannamələrinin səlahiyyətli şəxs tərəfindən qeydlərə 
məlumatın daxil edilməsi və daha sonra köməkçi Gömrük bəyannaməsi ilə dəstəklənməsi 
vasitəsilə verilməsi imkanının yaradılması;
e) Müəyyən bir dövr ərzində bütün idxal və ixrac malları üçün vahid gömrük bəyannaməsi;
f) Sadələşdirilmiş prosedurları üçün prekvalifikasiya;
g) Yüklərin/mallar üzrə bəyannamənin nəzərdən keçirilməsi prioriteti;
h) Səlahiyyətli iqtisadi operatorun məkanında və ya gömrük orqanı tərəfindən təsdiqlənmiş 
başqa bir ərazidə malların yoxlanılması/gömrük təsdiqi üçün yerin seçilməsi;
i) Keçid məntəqələrində sürətli gömrük rəsmiləşdirilməsi və yolda yoxlamaların sayının 
azaldılması;
j) Yüklərin təhlükəsizliyi təftişlərinin sayının minimuma endirilməsi;
k) Fiziki təftiş və yoxlamaların sayının aşağı salınması;
l) Fiziki yoxlama seçiləcəyi təqdirdə əvvəlcədən bildirişin verilməsi və üstünlük verilməsi;
m) Yoxlama tələb olunduğu təqdirdə yoxlama üsullarından istifadəyə üstünlük verilməsi;
n) SİO-lar üçün tətbiq olunan rüsum və ya ödənişlərin azaldılması;
o) Likvidasiya zərərlərinin Gömrük qiymətləndirilməsində mülayim münasibətin 
göstərilməsi;
p) Rüsum və vergi öhdəlikləri üzrə özlərini qiymətləndirmələri üçün və müvafiq olduğu 
yerlərdə digər Gömrük tələblərinə uyğunluğu təmin etmək üçün SİO-ların ticarət 
qeydlərindən istifadə etmək;
q) Rüsum, vergi, haqq və ödənişlərin həyata keçirilməsində və ya rüsumların/vergilərin 
dövri ödənişlərində güzəştlər;
r) Vergi geri ödəmələrini, güzəştlərini və digər icazə/səlahiyyətlərin daha sürətli həyata 
keçirilməsi ilə vergi imtiyazları;
s) Müfəssəl və ya müxtəsər zəmanətlərdən istifadə;
t) Şirkətlərə Gömrük problemlərini və əlaqədar məsələlərini koordinasiya və həll etməkdə 
və ya xüsusi xidmət masasına, Müştəri Koordinatoru, əlaqə məntəqəsi, Təchizat Zənciri 
Təhlükəsizliyi Mütəxəssisinə və s. çıxış əldə etməkdə kömək etmək üçün xüsusi hesab 
menecerlərin təyin edilməsi;
u) Normal iş saatlarından sonraya uzadılmış Artırılmış Gömrük xidmətləri;
v) Dövlət Gömrük idarələrindən qərarların alınması üçün tələbinə cavab vermək prioriteti;
w) Anbar və lisenziya haqlarının və rüsumlarının potensial azaldılması və ya onlardan azad 
edilmək.

B. Buraxılışdan sonrakı proseslərin asanlaşdırılması üçün tədbirlər:
a) Giriş və ya gömrük rəsmiləşdirilməsi sonrası sadələşdirilmiş proqramlar;
b) Özünü auditdən keçirmək və ya ixtisarlaşdırılmış audit proqramları üçün münasiblik;
c) Giriş və ya gömrük rəsmiləşdirilməsi sonrası sorğuların həlli üçün sürətləndirilmiş 
proseslər;
d) Gömrük qurumlarının qeyri-cinayət xarakterli inzibati cəza prosedurlarının (dələduzluq 
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xaric) tətbiqinə başlamazdan əvvəl islahedici bildirişlərin verilməsi və ya islahedici 
tədbirlərin görülməsi imkanı.

C. Ticarətin pozulması və ya artan təhlükə səviyyəsi dövrləri ilə bağlı xüsusi tədbirlər:
a) Artan təhlükə şəraitində prioritet Gömrük rəsmiləşdirilməsi;
b) Hadisə sonrası davam etmədə və ticarətin bərpasında prioritet münasibət;
c) Hadisədən sonra təsirə məruz qalan ölkələrə ixracda prioritet;
d) Gömrük İKT sistemində nasazlıq olduğu təqdirdə qəza sonrası fəaliyyətin bərpası 
prosedurlarından istifadə etmək imkanı.

D. Ticarətin asanlaşdırılması üzrə yeni proqramlarda/təşəbbüslərdə iştirak:
a) Yeni siyasətlərin və proqramların işlənib hazırlanmasında iştirak;
b) Ticarətin asanlaşdırılması üzrə yeni təşəbbüslərdə/pilotlarda iştirak prioriteti.

E. Digər dövlət qurumlarının təmin etdiyi üstünlüklər
a) Digər dövlət qurumlarının təhlükəsizlik proqramları çərçivəsində, məsələn, mülki 
aviasiyada Qeydiyyata alınmış Agent (QA) və ya Məlum Yük göndərən (MYG) kimi tanınma. 
Əgər hər hansı bir SİO QA və ya MYG statusunu əldə etmək üçün müraciət edirsə, müvafiq 
təhlükəsizlik tələblərinin SİO statusunu təqdim etmək üçün meyarların QA və MYG statusu 
üzrə meyarlarla eyni və ya onlara müvafiq olduğu səviyyədə təmin edildiyi hesab edilir. 
Eyni prinsip əks istiqamətdə də tətbiq olunur;
b) SİO-ların tələblərə cavab verən işçiləri üçün sürətləndirilmiş viza prosesi;
c) Malların ixracı zamanı digər sərhəd nəzarət qurumları, misal üçün, Narkotiklərlə 
mübarizə agentliyi və ya polis idarəsi tərəfindən fiziki yoxlamaların sayının azaldılması;
d) Digər dövlət qurumları tərəfindən lisenziya, sertifikat, icazə və digər səlahiyyətlərin 
(LSİS) verilməsi zamanı rüsum və haqlarda güzəşt və prioritet münasibət;
e) Digər agentliklər tərəfindən sadələşdirmə və islahat proqramlarında tanınma.

F. Qarşılıqlı tanıma razılşamaları/müqavilələri (QTM) çərçivəsində üstünlüklər
a) Təchizat zəncirinin beynəlxalq akkreditasiyası;
b) QTM-lər vasitəsilə digər Gömrük idarələri tərəfindən Gömrüyün avtomatlaşdırılmış 
risk müəyyənləşdirmə sistemində aşağı riskli ticarətçi kimi tanınma (bu da yoxlamaların 
sayının azalmasına gətirib çıxara bilər);
c) Prioritet münasibət sayəsində sərhəd keçid məntəqlərindəki Gömrük yoxlamalarında 
sərf edilən vaxt və xərclərin azaldılması vasitəsilə artan iqtisadi səmərəlilik;
d) Yük seçildiyi vaxt prioritet yoxlamalar sayəsində xərclərin və vaxt itkisinin azaldılması, 
nəticədə vaxtında çatdırılmanın asanlaşdırılması;
e) Malların bir ticarətçinin ərazisindən digər ticarətçi tərəfin ərazisinə daşınmasında 
əvvəlcədən proqnoz vermənin və dəqiqliyin gücləndirilməsi, amma eyni zamanda biznes 
rəqabət mühitinin yaxşılaşdırılması;
f) İkitərəfli/regional/çoxtərəfli təchizat zəncirinin təhlükəsizliyini gücləndirməklə yüklərin 
oğurlanması və qarət edilməsi hallarının azaldılması;
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g) Seçilməyən yüklərin eyni ticarətçiyə aid olmasına imkan vermək və beləliklə, malların 
təyinat nöqtəsinə gecikmədən çatdırılmasını təmin etmək üçün mümkün olduğu qədər 
hədəflənmiş yoxlamalar;
h) Ekvivalent proqramların mövcud olduğu vaxtlarda təhlükəsizlik və uyğunluq üzrə 
qarşılıqlı və ya müqayisəli üstünlüklər;
i) QTM-ləri imzalayan beynəlxalq sərhəd agentlikləri ilə nəzərdə tutulmayan problemlərin 
aradan qaldırılmasında məsləhət və yardım.

G. SİO iştirakçıları üçün dəyərli məlumatlara çıxışın təmin edilməsi
a) SİO-ların icazəsi ilə digər SİO iştirakçılarının adları və əlaqə məlumatları kimi məlumatlar;
b) SAFE çərçivəsini qəbul etmiş və SİO proqramlarını tətbiq edən bütün ölkələrin siyahısı;
c) Bütün tanınmış təhlükəsizlik standartlarının və ən yaxşı təcrübələrin siyahısı;
d) Təchizat zəncirinin təhlükəsizliyi təcrübələri və prosesləri üzrə məlumatları təmin edən 
məlumatlandırma sessiyalarına çıxış;
e) Bütün elektron hökumət/gömrük xidmətlərinə ödənişsiz və asan çıxış.

H. Dolayı faydaları
a) Gömrük və digər dövlət agentlikləri ilə güclü və etibarlı tərəfdaşlıq;
b) Beynəlxalq standartlara və konvensiyalara müvafiq olaraq Gömrük idarələri, ticarət 
icması və beynəlxalq təşkilatlar arasında artan etibar və şəffaflıq;
c) Proseslərin iki dəfə tətbiqinin qarşısını almaqla resurslardan daha səmərəli istifadə və 
məlumat mübadiləsi sayəsində müvafiq dövlət proqramlarının təkmilləşdirilməsi;
d) Gömrük qurumları tərəfindən SİO-lar üçün təşkil edilmiş dövri kadr hazırlığı və texniki 
təlim fəaliyyətlərində iştirak;
e) Gömrük və digər dövlət qurumları tərəfindən təklif edilən təlim yardımı planları və inkişaf 
proqramları vasitəsilə maliyyələşdirmə və ya yardımların əldə edilməsinə asan çıxış;
f) Təchizat zəncirində təhlükəsiz, etibarlı, inamlı və stabil biznes tərəfdaşı kimi tanınma
i. SİO-ların olduğu təchizat zəncirlərində təhlükə sayının azlığı;
ii. Etibarını və qlobal arenada görünmə səviyyəsini artırmaq üçün SİO loqosundan istifadə 
etmək;
iii. Artan rəqabət mühiti və daha çox biznes imkanlarının yaranması;
iv. Təyinat yeri ölkəsinə giriş limanında böyük qurğulara asan çıxış imkanı;
g) Gömrük və digər dövlət idarələri ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması
i. Səlahiyyətlərin verilməsi prosesi zamanı qurulmuş tərəfdaşlıq və davamlı əməkdaşlıq 
tərəflərin bir-birini daha yaxşı başa düşməyinə və hər iki tərəf üçün əlverişli həllərin birgə 
tapılmasına kömək edəcəkdir;
ii. Tənzimləyici siyasətlərin və proqramların işlənib hazırlanmasında ilk/prioritet 
məsləhətləşmə;
h) Adətən SİO müraciətinin hazırlanması zamanı qiymətləndirilən bütün əlaqədar 
beynəlxalq təchizat zənciri proseslərinin ətraflı analizinə kömək etmək
i. Şirkətin və təchizat zəncirinin idarə edilməsindəki çatışmazlıqların və boşluqların 
müəyyənləşdirilməsi;
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ii. Ən yaxşı təcrübələrin (misal üçün, şöbələr arasında daha yaxşı kommunikasiya 
və əməkdaşlıq, daxili nəzarətin təkmilləşdirilməsi, şəffaflıq və biznes proseslərinin 
səmərəliliyi) tətbiqi;
iii. Uyğunluq dərəcəsinin təkmilləşdirilməsi və mübahisələrin azaldılması;
iv. Təchizat zəncirinin görünmə və proqnozunun verilməsi qabiliyyətinin yaxşılaşdırılması.
i) Gücləndirilmiş təhlükəsizlik standartları müsbət təsirlər yaradır:
i. Təkmilləşdirilmiş görünmə və izləmə imkanları;
ii. Heytəin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi;
iii. Standartların işlənib hazırlanmasının təkmilləşdirilməsi;
iv. Təchizatçı seçiminin və investisiya qoyuluşunun təkmilləşdirilməsi;
v. Təkmilləşdirilmiş nəqliyyat və daşınma təhlükəsizliyi;
vi. Təşkilati infrastruktur barədə məlumatlılığın və imkanların təkmilləşdirilməsi;
vii. Yeni texnologiyalara proaktiv investisiya qoyuluşu.
j) Qlobal müsbət təsirlərdən əldə edilə biləcək digər dolayı faydalar:
i. Daşınan yüklərin bütövlüyünün gücləndirilmiş təminatı (oğurluq, itki və qarət hallarının 
azaldılması);
ii. Daha yüksək müştəri məmnuniyyəti və sadiqliyi (itirilən müştərilərin sayının azalması 
və cəlb edilən yeni müştərilərin sayının artmas);
iii. İnventarın təkmilləşdirilməsi idarəetməsi (artıq inventarda azalma və vaxtında 
çatdırılmanın təkmilləşdirilməsi);
iv. İşçilərin işə bağlılığının gücləndirilməsi, işçilərin işə alınması və çıxarılması üçün daha 
yaxşı siyasətlər və təcrübələr;
v. Təkmilləşdirilmiş planlama;
vi. Sığorta xərclərinin azalması.

   II. Operatorlara aid xüsusi üstünlüklər:

Yuxarıda qeyd edilən ümumi üstünlüklərə əlavə olaraq, iqtisadi operatorların hər bir 
kateqoriyası üçün aşağıda göstərildiyi kimi xüsusi üstünlüklər vardır:
A. İxracatçılar
a) Maliyyə zəmanətindən imtina sənədləri, ixtisarlar və ya güzəştlər;
b) Güzəşt məbləğinin daha sürətli ödənilməsi;
c) Geri ödənişlərin və məhkəmə qərarlarının daha sürətli icrası; 
d) Ödəmə mənbəyində tutulan vergidən avtomatik azad olunma;
e) İdxalçının istəyinə uyğun olaraq gömrükdən buraxılış/rəsmiləşdirmə məqsədləri üçün 
tək mərhələli (paralel buraxılış və rəsmiləşdirmə) və ya iki mərhələli (rəsmiləşdirildikdən 
sonra buraxılış) proses üzrə imkanlar daxil olmaqla sadələşdirilmiş prosedurları üçün 
prekvalifikasiya;
f) Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan Azad Ticarət haqqında Müqavilə 
(ATM) / Preferensial (Güzəştli) Ticarət haqqında Müqavilə (PTM) ilə bağlı və ya digər 
şəhadətnamələrin tərəfin özü tərəfindən təsdiqlənmiş nüsxələrinin qəbul edilməsi;



9

g) Təsdiqləndirici sənədlər olmadan kağızsız bəyannamələr;
h) Hər hansı bir Gömrük idarəsi ilə ixrac bəyannaməsinin sərbəst təqdim olunması;
i) İxrac icazəsi karqo Gömrük ərazisinə daşınmadan əldə edilə bilər;
j) İxrac üçün nəzərdə tutulan və zavodda qablaşdırılmış konteynerlərin Limana birbaşa 
Girişi;
k) Kiçik və orta müəssisələr (KOM) üçün asanlaşdırılmış gömrük rəsmiləşirilməsinə xüsusi 
diqqətin ayrılması.

B. İdxalçılar
a) Malların gəlişindən əvvəl buraxılış niyyəti barədə bildiriş, yəni öncədən rəsmiləşdirmə;
b) İdxalçının istəyinə uyğun olaraq gömrükdən buraxılış/rəsmiləşdirmə məqsədləri üçün 
tək mərhələli (paralel buraxılış və rəsmiləşdirmə) və ya iki mərhələli (rəsmiləşdirildikdən 
sonra buraxılış) proses üzrə imkanlar daxil olmaqla sadələşdirilmiş prosedurları üçün 
prekvalifikasiya;
c) Təsdiqləndirici sənədlər olmadan kağızsız bəyannamələr;
d) Buraxılış sonrası sorğuların az olması;
e) Ödəmə mənbəyində tutulan vergidən avtomatik azad olunma;
f) Geri ödənişlərin və məhkəmə qərarlarının daha sürətli icrası;
g) Kiçik və orta müəssisələr (KOM) üçün asanlaşdırılmış gömrük rəsmiləşirilməsinə xüsusi 
diqqətin ayrılması;
h) Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan ATS (Azad Ticarət Sazişi)/ PTS (Preferensial 
Ticarət Sazişi) ilə bağlı və ya digər şəhadətnamələrin tərəfin özü tərəfindən təsdiqlənmiş 
nüsxələrinin qəbul edilməsi;
i) Gömrük orqanının yüksək risk kateqoriyasından olan yük olaraq qiymətləndirdiyi xüsusi 
yüklər istisna olmaqla digər yüklər üçün Gömrük orqanının mühafizə dəstəsindən azad olunma.

C. Anbar operatorları
a) Tam sənədləri təqdim etdikdən və ya sadəcə bildiriş verdikdən sonra qeyd edilən bir 
neçə gün ərzində yeni anbarlar üçün icazələrin sürətli verilməsi;
b) Anbar lisenziyasının təqdim edilməsi üçün adətən tələb olunan keçmiş fəaliyyətin 
təsdiqlənməsindən imtina;
c) Maliyyə dayanıqlılığı üzrə şəhadətnamə tələbindən imtina;
d) Anbar lisenziyası üçün maliyyə zəmanəti və digər əlaqədar tələblərdən imtina va ya 
onların azaldılması;
e) Anbar lisenziyasının daha uzun müddətə verilməsi (SİO-nun etibarlılıq müddətinə 
müvafiq olaraq);
f) Lisenziyanın avtomatik yenilənməsi.

D. Gömrük brokerləri
a) Yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi zəncirində prioritet münasibət – SİO Gömrük Agenti 
tərəfindən bəyan edilmiş hər hansı bir konasament qeyri-SİO bəyannamələrindən əvvəl 
rəsmiləşdiriləcəkdir;
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b) Broker lisenziyasının daha uzun müddətə verilməsi (SİO statusunun etibarlılığı kimi);
c) Lisenziyaların avtomatik yenilənməsi;
d) Broker lisenziyasının yenilənməsi üzrə rüsumdan azad edilmə;
e) Milli səviyyədə Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün kvalifikasiya;
f) Hər hansı bir Gömrük idarəsi ilə ixrac bəyannaməsinin sərbəst təqdim olunması.

E. Logistika operatorları
a) Malların transsərhəd daşınması/keçidi və ya hərəkəti/daşınması üçün maliyyə 
zəmanətindən azad edilmə və ya məbləğin azaldılması;
b) Müxtəlif öhdəliklər üzrə müfəssəl aktiv zəmanət imkanı;
c) Gömrükdən icazə olmadan asanlaşdırılmış tranzit keçid;
d) Başqa bir Gömrük məntəqəsinə və ya Gömrük qurumuna məxsis anbara malların 
hərəkəti üçün Gömrük mühafizə dəstəsindən imtina.

F. Yükdaşıma/Nəqliyyat şirkətləri
a) Gömrük və digər agentliklər tərəfindən təqdim edilmiş tranzit mallar lisenziyalarının və 
digər lisenziyaların zəmanətli yenilənməsi;
b) Ümumi zəmanət çərçivəsində bir yerdən başqa bir yerə hərəkətə imkan verir və maliyyə 
zəmanətindən azad edir və ya məbləğini azaldır;
c) Sərhəd keçid məntəqlərində xüsusi yol zolaqları;
d) Malların mühafizəsi, yoxlanılıb təsdiqlənməsi və boşaldılması üçün sahənin təmin 
edilməsində prioritet.

G. Liman/Terminal operatorları
a) Operator lisenziyası üçün maliyyə zəmanətindən azad edilmə və ya məbləğin azaldılması;
b) Operator lisenziyasının daha uzun müddətə verilməsi və avtomatik yenilənməsi.

H. İstehsalçılar
a) SİO istehsalçılarının ixrac yükü üzrə Gömrük ərazisində malların saxlanılması ilə 
əlaqədar tələblərdən azad olunma;
b) SİO istehsalçılarının inventarının vaxtında idarə edilməsini təmin etmək üçün Limana 
Birbaşa Çatdırılma.



Bu nəşr Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə ərsəyə gətirilmişdir. Onun məzmunu 
üçün Aİ tərəfindən maliyyələşən “ÜTT-yə üzvlük danışıqlarında İqtisadiyyat 

Nazirliyinin ÜTT Şöbəsinə dəstək və potensialın gücləndirilməsi” layihəsi təklikdə 
məsuliyyət daşıyır və məzmun Avropa İttifaqının yanaşmasını əks etdirmir. 



Avropa İttifaqına üzv olan dövlətlər öz biliklərini, 
resurs və müqəddəratlarını bir-birinə bağlamağa 
qərar vermişdirlər. Onlar sabitlik, demokratiya və 
davamlı inkişaf yolunu birgə qurmuş, eyni zamanda 
öz mədəni müxtəlifliyini, tolerantlıq və azadlığını 
qoruyub saxlamışlar. Avropa İttifaqı nailiyyet və 
dəyərlərini öz sərhədlərindən kənarda olan ölkələr 
və xalqlar ilə bölüşməkdə qərarlıdır.


