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Ötən illərdə aparılmış islahatlar nəticəsində: 

 
• 2018-ci ildə e-qeydiyyatın ümumi qeydiyyatda xüsusi çəkisi - 70 faiz  
 

• “Doing Business 2019” hesabatının “Biznesə başlama” indikatoru 

üzrə Azərbaycan 190 ölkə arasında 9-cu yerdədir  
 

• Əvvəlki hesabata nisbətən ölkəmiz reytinqdə 9 pillə irəliləmişdir 
 

• “Etalon Qanunvericiliyə Yaxınlıq” indeksi 96,14 faiz təşkil etmiş və 

1,78 faiz artmışdır. 
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Məqsəd: 

 Biznesə başlama prosedurlarının sadələşdirilməsi 

 

 Vaxta qənaət 

 

 Əlverişli biznes mühiti 

 

 Şəffaflığın təmin olunması 

  

 Minumum məmur-sahibkar ünsiyyəti 

 

 Vətəndaş məmnunluğunun artırılması. 
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Hədəfə çatmağın yolları : 

• Qeydiyyat prosesinin tam onlayn aparılması 

  

• Qeydiyyat sisteminin tam sadələşdirilməsi 

 

• Qeydiyyat prosedurlarının cəmi 1 prosedurla əvəz olunması  

 

• Qeydiyyat məlumatlarının onlayn rejimdə digər dövlət qurumlarına ötürülməsi.  
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Yeni yanaşma (28.12.2018): 

• Sadə üsulla - Fin-kod vasitəsilə dövlət qeydiyyatının aparılması,  

• ƏDV qeydiyyatı və bank hesabının açılması (bir prosedurla) 

  

• Əmək müqavilələri barədə məlumatın ƏƏSMN-nin informasiya sisteminə 

e-imza tələb olunmadan qeydiyyat zamanı elektron ötürülməsi 

 

• Dövlət qeydiyyatı şəhadətnaməsinin bar kodla çap edilməsi 

 

• Qeydiyyat sənədlərinin (Şəhadətnamə, Nizamnamə və reyestrdən 

çıxarışın) elektron dövriyyəsi 

 

• Yerli investisiyalı MMC-nin dövlət qeydiyyatının maksimum 

elektronlaşdırılması. 
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Yeni islahat nəticəsində ləğv olunan prosedurlar 

Gücləndirilmiş 
elektron imza 

• Məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətin elektron 
qeydiyyatı 
məqsədilə "ASAN 
imza" sertifikatının 
əldə olunması 

• Vaxt: 1 gün 

• Xərc: 90 AZN 

 

Qeydiyyat üçün 
müraciət 

• Vergilər Nazirliyinin 
internet vergi idarəsi  
vasitəsilə MMC-nın 
qeydiyyatı üçün 
ərizə ilə müraciət 
olunması 

 

• Vaxt: 2 gün 

• Xərc: 0 AZN 

Əmək 
müqavilələrinin 

qeydiyyatı 

• Müəssisəni 
fəaliyyətə başlaması 
üçün işəgötürən 
əmək müqaviləsi 
bildirişlərinin 
“Elektron hökumət” 
portalı üzərindən 
qeydiyyata alınması 

• Vaxt: 0.5 gün 

• Xərc: 0 AZN 
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Üstünlüklər: 

Qeydiyyat prosesi tam sadələşir  

Qeydiyyat məlumatları ƏƏSMN-nə, Bank idarəsinə, 
notariuslara, ASXM-nə və digər qurumlara  ötürülür 

Biznesə başlamaq üçün maliyyə vəsaiti və  
sənəd sayı «0»a enir 

Bütün informasiyalar vahid mərkəzdə toplanır 

MMC 0,5 gün ərzində onlayn qeydiyyata alınır  
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Elektron Kabinetə göndərilmiş qeydiyyat sənədlərinin  

rəsmi tanınması: 

• “İnzibati icraat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 30.5. 

İnzibati orqan qanunla ərizəyə əlavə edilməli olan sənədləri, o cümlədən 

elektron sənədləri əldə etmək üçün dövlət orqanlarının (qurumlarının) 

elektron informasiya ehtiyatlarından (məlumat bazaları, məlumat-axtarış 

sistemləri, reyestrlər və digər informasiya resursları) müəyyən olunmuş 

hədlərdə istifadə edir 

 

• Banklar tərəfindən tam qəbul edilir 

 

• Notariuslar tərəfindən tam qəbul edilir 

 

• Bütün dövlət qurumları tərəfindən tam qəbul edilir 
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Elektron Kabinetə göndərilmiş qeydiyyat  

sənədlərinin rəsmi tanınması: 

Şəhadətnamə 
(e.doc    a.doc) 

 
 

Nizamnamə 
(e.doc    a.doc) 

 
 

Reysterdən 
çıxarış 

(e.doc    a.doc) 

ELEKTRON  

KABİNET 

BANKLAR 

NOTARİUSLAR 

DİGƏR DÖVLƏT 

QURUMLARI 
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...asan qeydiyyat uğurlu biznesin açarıdır 
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