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“Biidcə sistemi haqqtnda" Azərbaycan Respublikası Qanununun lətbiq edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 oktyabr tarİNİi *0°
nömrəli Fərmanının 2-ci hissəsinin beşinci abzasmm icrası ib əläqədar
1.
Azərbaycan Respubükasının 2013-cü və sonraki üç i! üçün öö\ !əi büdcəsin:n
və icmal büdcənin layihələrinin müəyyən olunmuş miiddətdə hazırlanmasın: təmin
etmək məqsədi ilə aşağıdaki tərkibdə komissiyalar yaradılsıh:

G ə lirlə r iizro K om issiya
Azər Bayramov

- malivyə nazirinin müavini. Komissiyanm sədri

Cəmil Əlizadə

- M aliyyə Nazirliyinin vergi sivasəti və gəiirlər
şöbəsinin müdiri, Komissiya sədrinin müavini
K om issivanm üzvləri:
w

Natiq Şirinov

- Vergilər Nazirlivinin İqtisadi təhlil və sahibkarlıq sııbyekılərinin
dövlət qevdiyyatı baş idarəsinin rəisi

A kif Musayev

- Vergilər Nazirliyinin Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar baş
idarəsinin rəisi

Rafıq Əliyev

- Sənaye və Energetika Nazirliyinin iqtisadiyy at şöbəsinir, miidiri

Mirqasım
V ahabov

- Dövlət Gömrük Komitəsinin M aüyyə-tarif və \ai;.u:a n?z:ır^i baç
idarəsinin rəisi

Nuru Süleymanov

- Dövlət Statistika Komitəsinin milli hesablar \ ə makrolc::>ad:
göstəricilər statistikası şöbəsinin müdiri

Ənnağ: С ənnətov

- Ə m lak Məsələləri Dövləi Komitəsinin ma!.v yə əməliyyatlan,
təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri
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- M ərkəzi Bankın Pul Siyasəti D ep anam entinin direktörü
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- Dövləı Sosia! Nlüdafıə Fondunun maliyyə-büdcə şöbəsinin müdiri
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- iqıisadi İnkişaf Nazirliyinin ıqtisadi siyasət, təhlil və
proqnoziaşdırma şöbəsi müdirinin müavini
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Müşviq Bavramo\

- Dövlət Neft Fondunun Büdcə Proqnozlaşdırma və Layiholər
Departamenti direktörünün müavini

Yaien Xub-no\

- Noqliyyat Nazirliyinin maliyyə və kredit şöbosinin maliyyə,
-credit və ləhiil sektörünün müdiri

Turai Ələkbəro\

- Ədliyyə Nazirliyinin Q anunvericilik baş idarəsinin aparıcı
məsləhətçisi

Xərclər üzrə K om issiya
İİqar Fəti-zadə

- malivyə nazirinin birinci müavini, Komissiyanın sədri

Fazil Ғг>гәсо\

- Maliyyə Nazirliyinin büdcə şöbəsinin müdiri, Komissiya sədrinin
muavini

Komissiyanın üzvləri:
Ə aaiət Muradox

- Iqtisadi inkişaf Nazirliyinin iqtisadi siyasət. təhiil və
proqnüzlaşdıfma şobəbinin müdiri

Rəşad Hüse\ no\

- Milli Təhiükəsizlik Nazirliyinin Maliyyə idarəsirıin roisi

Səxavəddin
Abdullayev

- Daxiii İşlər Nazirliyinin Maliyyə-plan idarəsinin rəisi

Nazim Əlivev

- Xarici işlər Nazirliyinin Maiiyyə-valyuta idarəsinin rəisi

Şahrza Əliyev

- Təhsil Nazirliyinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri

Azad Yəliyev

- Səhiyyə Nazirliyinin maliyyə-iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri
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Natiq Abdullaye»

- M ədəniyyət və Turizm Nazirliyinin maliyyə-iqtisadiyyat
şöbəsinin müdiri

Nagı Nağıyev

- F ö v q ə la d ə H a lla r N azirliyinin M aliyyə-iqıisadiyyat baş
idarəsinin rəisi

İlham Mürsəlov

- Əmək və Əhalinin Sosiai Müdafıəsi Nazirliyinin
iqıisadiyyat şöbosinin müdiri vəzifəsini icra ecən

Elçin Mehdiyev

- Müdafıə Nazirliyinin Maliyyə və büdcə idarəsinin rəisi vəzifəsini
icra edən

Tofıq Şamilzadə

- Qaçqmların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin maiiyyə-mühasibat şöbəsinin müciri

Zakir Nəcəfov

- A zərbaycan Milli Elmlər Akademiyasımn maliyyə-iqtisad
şöbəsinin rəisi

İdris İsavev

- Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun maliyyə-büdcə şöbəsinin müdiri

Rasim Əliyev

- K ənd Təsərrüfatı Nazirliyinin iqtisadiyyat və maliyyə şöbəsi
müdirinin müavini

İlham Daşdəmirov

- Nəqliyyat Nazirliyinin maliyyə və kredit şöbəsi müdirinin
muavini

2. Azərbaycan Respublikasınm aidiyyəti nazirliklərinə, kooitələrinə, idarə və
təşkilatlarma, habelə m ülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, bütün
müəssisslərə tapşınlsın ki, bu sərəncamın 1-ci hissəsi ilə yaradılmış komissiyalarm
sorğuiarma tam və vaxtm da cavab verilməsini təmin etsinlər.
3. Gəlirlor və Xərclər üzrə komissiyalara tapşm lsm ki, aidiyyəti üzrə dövlət
büdcəsinin və icmal büdcənin layiholərinin tərtibi zamanı ölkənin sosial-iqıisadi
inkişafım, ortamüddətli makroiqtisadi çərçivəni, real vergi bazasını, müvafıq dövlət
proqramlarını, prioriteı tədbir və xərcləri nəzərə alsınlar.
4. Gəlirlər üzr9 Kom issiyaya tapşınlsm ki, iri vergi ödəyicisi olan dövlət
müəssisələrinin növbəti il üçiın gəlirlər və xərclər smetaları layihələrinin həmin
müəssisələrin nümayəndələrinin iştiraki ilə müzakirə edilməsini tə o in etsin.
L,Bu sərəncam imzalandığı gündən q ü w ə y ə minir.
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