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“Aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu
il 27 iyun tarixli 759 nömrəli Fərmanı

Əsas anlayışlar

“Subsidiya” – fermerlərə dövlət büdcəsindən verilən əvəzsiz maliyyə vəsaiti
“Subsidiya” informasiya sistemi (SİS) – fermerlərin subsidiyalar üzrə
müraciətlərinin elektron qaydada qəbulunu, baxılmasını və cavablandırılmasını təmin edən
sistem
Aqrar Subsidiya Şurası – aqrar sahədə subsidiyaların tətbiqi ilə bağlı qərar qəbul edən
kollegial orqan
Baza məbləği – bitkiçilik sahəsində subsidiyaların hesablanmasında istifadə edilən sabit
maliyyə vəsaiti. Hazırda bu məbləğ 200 AZN-ə bərabərdir
Kənd təsərrüfatı istehsal vasitələri – mineral gübrə, biohumus, pestisid, sertifikatlı
toxum və tinglər
Tədarükçü – kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükünü həyata keçirən və elektron
sistemdə qeydiyyata alınan şəxs
Təchizatçı – kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin satışını həyata keçirən və elektron
sistemdə qeydiyyata alınan şəxs
Kvota – hər bir bitki üzrə subsidiya veriləcək toxum və tingin miqdarı
Sertifikatlı toxum və tinglər – dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış, sort və səpin
keyfiyyətləri üzrə uyğunluq sertifikatı olan 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxum və tinglər

Aqrar Subsidiya Şurası

Şuranın tərkibi:
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (2 nəfər)
İqtisadiyyat Nazirliyi (1 nəfər)
Maliyyə Nazirliyi (1 nəfər)
Dövlət Statistika Komitəsi (1 nəfər)
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli
Konfederasiyası (1 nəfər)
Yerli fermerlər assosiasiyası (1 nəfər)

Şura aşağıdakılara dair
qərar qəbul edir:
Regionlar üzrə bitkilərin siyahısını və onlara tətbiq edilən əmsalları
Toxum subsidiyasının tətbiqi üçün bitkiçilik məhsullarının
siyahısını, onlara tətbiq edilən əmsalları və kvotaları

Əkin subsidiyasının verilmə qaydası

baza məbləği × əkin əmsalı* = əkin subsidiyası

Əkin subsidiyası hər hektara görə fermerə ayrılan subsidiyadır
Əkin subsidiyasının məbləği təqvim ilinin əvvəlindən ilk bəyan edilən
bitki növü üzrə hesablanır
Fermerə ayrılan əkin subsidiyası eyni il ərzində aparılan bütün
əkinlər üçün istifadə edilə bilər
Əkin subsidiyasının 25%-i nağd, 75%-i nağdsız formada istifada olunur
Alınan pestisid və toxumların dəyərinin 100%-i, mineral gübrə və
biohumusun dəyərinin 70 %-i əkin subsidiyası hesabına ödənilə bilər
50 hektardan çox torpaq sahəsində aparılan əkinə görə kənd
təsərrüfatı kooperativlərinə 10% artıq əkin subsidiyası ödənilir
Bu halda kooperativin sənədləri elektron informasiya
sisteminə daxil edilməlidir
*Bütün əmsallar Aqrar Subsidiya Şurası tərəfindən müəyyən edilir
*Əkin əmsalı – regionlar və bitkilər üzrə istehsalın dəstəklənməsi dərəcəsi nəzərə alınmaqla Şura tərəfindən müəyyən edilən göstəricidir

Nümunə - əkin subsidiyası (fərdi)

Həsən dayı Cəlilabad rayonunun Göytəpə kəndində 5 ha
sahədə buğda əkir. Ona əkin subsidiyası necə ödənilir?
Həsən dayı SİS vasitəsilə subsidiya almaq üçün
müraciət edir. Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi (DAİM)
tərəfindən istehsalçının subsidiya sənədlərinin
düzgünlüyü dəqiqləşdirilir
SİS-də Həsən dayının təqdim etdiyi məlumatlar təsdiq
olunduqdan sonra AKİA subsidiyanın ayrılması üçün qərər
verir.
Cəlilabad rayonunda buğda əkini subsidiyalaşdırılır və
buğda üzrə əkin əmsalı 1.0-dır.
Baza məbləği 200 AZN-ə bərabərdir.

Əkin subsidiyasının hesablanması

Həsən dayı üçün subsidiyanın hesablanması:
1 ha buğda sahəsi üçün əkin subsidiyası:
200 x 1.0 = 200 AZN
5 ha buğda sahəsi üçün əkin subsidiyası:
5 x 200 = 1000 AZN
Həsən dayı aldığı 1000 AZN əkin subsidiyasının yalnız 25%-ni
(1000 x 25%= 250 AZN) nağdlaşdıra, 75%-ni (1000 x 75% = 750
AZN) isə nağdsız şəkildə istifadə edə bilər
Həsən dayı 500 AZN dəyərində mineral gübrə almaq istəyirsə,
onda o bunun 350 AZN-ni (500 AZN x 70%) əkin subsidiyası, 150
AZN-ni (500 AZN x 30%) öz vəsaiti hesabına, 300 AZN dəyərində
alacağı toxumun 100% dəyərini əkin subsidiyası hesabına ödəyir.

Nümunə - əkin subsidiyası (kooperativ)

Həsən dayı 19 fermer ilə birlikdə Göytəpə kəndində kənd təsərrüfatı kooperativi yaradır.
Hər bir fermerin 5 ha sahəsi olmaqla, ümumilikdə 100 ha sahədə buğda istehsal edirlər
Kooperativ 50 ha-dan çox torpaq sahəsi becərdiyindən ona 10 faiz artıq əkin subsidiyası
hesablanır:
Kooperativə əkin subsidiyasının hesablanması:
200 x 1.0 + 10% = 220 AZN (1 ha sahə üçün)
220 x 5 = 1100 AZN (5 ha sahə üçün)
220 x 100 = 22000 AZN (100 ha sahə üçün)
Həsən dayıya fərdi halda 1000 AZN, kooperativdə isə 1100 AZN məbləğində (100
AZN əlavə) əkin subsidiyası hesablanacaqdır

Məhsul subsidiyasının verilmə qaydası

Məhsul subsidiyasının hesablanması:

baza məbləği × məhsul əmsalı* = məhsul subsidiyası

Məhsul subsidiyası almaq üçün fermerlər nə etməlidir?
hər il iyunun 1-dək elektron müraciət edirlər
dekabrın 15-dək məhsulun qəbulu qəbzlərini SİS-ə daxil edirlər
Məhsul subsidiyası ilə bağlı tədarükçülər nə etməlidir?
təhvil aldıqları kənd təsərrüfatı məhsulunun növü və
miqdarı barədə məlumatları SİS-ə daxil edirlər
Dekabrın 15-dən sonra təqdim edilən sənədlərlə
bağlı ödənişlər növbəti ilin 2-ci rübündə aparılır
* Məhsul əmsalı – bəzi bitkilər üzrə məhsuldarlığın təşviqi üçün Şuranın müəyyən
etdiyi göstəricidir

Nümunə - məhsul subsidiyası

Həsən dayı Cəlilabad rayonunun Sabirabad kəndində 4 ha sahədə
istehsal edib satdığı 8 ton pambığa görə subsidiya almaq üçün nə
etməlidir?
O, SİS vasitəsi ilə subsidiya üçün müraciat edir
Pambıq üçün məhsul əmsalı 0.5 müəyyən olunmuşdur

Məhsul subsidiyasının hesablanması:
200 x 0.5 = 100 AZN, 1 ton təhvil verilmiş pambığa görə alınan məbləğ
100 x 8 = 800 AZN, 8 ton təhvil verdiyi pambığa görə aldığı məbləğ

Toxum subsidiyasının verilmə qaydası

(baza məbləği x toxum əmsalı*) x fermerin subsidiyaya təqdim etdiyi toxum və ya
tingin miqdarı x (kvota / subsidiyaya təqdim olunan toxum və tingin miqdarının cəmi) =

toxum subsidiyası

Toxum subsidiyası Şuranın müəyyən etdiyi bitki növləri üzrə ölkədə istehsal edilib satılmış
sertifikatlı 1-ci və 2-ci reproduksiyalı toxumların hər kiloqramına, tinglərin isə hər
ədədinə görə baza məbləğinə əmsallar tətbiq edilməklə müəyyənləşdirilir
Fermerə satılmış toxum və tinglərin toxum subsidiyasının hesablanmasında
nəzərə alınan miqdarı istifadə olunan torpaq sahəsinə müvafiq olaraq
hesablanan səpin və ya əkin ehtiyacına görə müəyyən edilir
Toxum və ting istehsalı sahələri və miqdarına dair proqnozlar iyun ayının
1-dək, toxum və tingin satışına dair məlumatlar və sənədlər dekabr ayının
10-dək SİS-ə daxil edilir və AKİA tərəfindən təsdiq edilir
* Toxum əmsalı – ölkədə istehsal edilən toxumun 1 kiloqramına və ya tingin 1 ədədinə görə subsidiya məbləğinin
hesablanması üçün Şuranın müəyyən etdiyi göstəricidir

Nümunə - toxum subsidiyası

Həsən dayı Cəlilabad rayonunun Göytəpə kəndindəki 4 ha toxumçuluq
təsərrüfatında 1-ci reproduksiyalı buğda toxumu istehsal edir. O, toxum
subsidiyası almaq üçün nə etməlidir?
Həsən dayı SİS vasitəsi ilə subsidiya üçün müraciat edir
Buğda üzrə toxum əmsalı 0.0004, buğda toxumu üzrə kvota 9000
ton müəyyən olunmuşdur
Əkin ehtiyacı 1 ha üçün 220 kq-a bərabərdir
Həsən dayının 4 ha sahədən istehsal edib 20 nəfərə 50 ha əkin
sahəsi üçün satdığı toxumun miqdarı 12 tondur
Toxum subsidiyasının hesablanması:
1 kq üçün 0.0004 x 200 =0.08 AZN və ya 1 ton üçün 80 AZN
Həsən dayı toxum subsidiyasına 50 ha üçün yalnız 11 ton (50 x 220 kq)
təqdim edə bilər
Toxum subsidiyasına cəmi 10000 ton 1-ci reproduksiyalı buğda toxumu
təqdim edilmişdir
Həsən dayı 80 x 11 x 9000 /10000 = 792 AZN toxum subsidiyası alacaq

Heyvandarlıq üzrə subsidiyanın verilməsi
Subsidiyanın ödənişi təqdim edilmiş məlumatlar SİS-də təsdiqləndikdən
sonra 15 iş günündən gec olmayaraq həyata keçirilir
Heyvan subsidiyası süni mayalanma və ya embrion köçürməsi yolu ilə
alınan hər bir sağlam buzova görə 100 AZN məbləğində müəyyən
edilmişdir
Süni mayalanma mərkəzlərində istehsal olunmuş, SİS-də
qeydiyyata alınan şəxslər tərəfindən ölkəyə idxal olunan heyvan
toxumundan istifadə edilməlidir
Süni mayalanmanı ixtisasartırma və ya kadrların yenidən
hazırlanma təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuş, xüsusi
sertifikat və diplom almış və SİS-də qeydiyyatdan keçmiş
mütəxəssislər həyata keçirməlidir
Arı subsidiyası arıçılıqla məşğul olan fermerlərə saxladıqları hər
arı ailəsinə görə ildə 10 AZN məbləğində müəyyən edilib və 2023cü ilədək veriləcəkdir
Barama subsidiyası barama istehsalçısı olan fermerlərə istehsal edilib
tədarükçüyə təhvil verilən yaş baramanın (əyrilən və karapaçax barama
istisna olmaqla) hər kiloqramına görə 5 AZN məbləğində verilir (hər il
iyun ayının 30-dək SİS-ə daxil edilməlidir)

Nümunə - Heyvandarlıq üzrə subsidiyanın verilməsi

Həsən dayının 10 inəyi var. Onun təsərrüfatında inəklərdən süni mayalanma yolu ilə 3 baş buzov
alınarsa, o zaman Həsən dayı hansı məbləğdə heyvan subsidiyası alacaq?
Heyvan subsidiyasının hesablanması:
Sağlam buzovların sayı x 100 AZN = heyvan subsidiyası
Həsən dayı 3 baş buzova görə 3x100 = 300 AZN məbləğində subsidiya alar
Həsən dayı eyni zamanda tut ipəkqurdu saxlayır. O, tədarükçüyə 60 kq yaş barama təhvil verir.
Həsən dayının barama subsidiyası necə hesablanacaq?
Barama subsidiyasının hesablanması:
Baramanın miqdarı x 5 AZN = barama subsidiyası
Həsən dayı 60x5 = 300 AZN məbləğində baramaya görə subsidiya alar
Həsən dayının həmçinin Cəlilabad rayonunun Göytəpə kəndində 20 arı ailəsi var. Ona verilən
arı subsidiyasının məbləği necə hesablanacaq?
Arı subsidiyasının hesablanması:
Arı ailəsinin sayı x 10 AZN = arı subsidiyası
Həsən dayı saxladığı arı ailələrinə görə 20x10 = 200 AZN məbləğində subsidiya alır

Fermer kartı

MMonitorinq və qiymətləndirmə

Çarpaz yoxlama - fermerin elektron bəyannamə məlumatlarının SİSdə olan digər məlumatlarla üzləşdirilməsidir
Yerüstü müşahidə - peyk ilə və digər texniki imkanlarla əkinlərin və
çoxillik əkmələrin müəyyən edilərək elektron bəyannamə məlumatları ilə
üzləşdirilməsidir
Yerində müşahidə - seçmə üsulu ilə əkinlərin aparıldığı yerlərdə, yaxud
heyvandarlıq təsərrüfatlarında DAİM mütəxəssislərinin nəzarət və
qiymətləndirmə tədbirlərinin həyata keçirməsidir
Əkin subsidiyasında fərq
5%-dən çox olmadıqda, subsidiya monitorinq
nəticəsində müəyyən edilmiş sahəyə görə verilir
5%-dən çox 20%-dən az olduqda, veriləcək
subsidiyanın məbləği 30% azaldılır
20–50% olduqda, cari il ərzində həmin
fermerə subsidiya ödənilmir
50%-dən çox olduqda, cari il və sonrakı il
ərzində həmin fermerə subsidiya ödənilmir

Arı subsidiyasında fərq
10%-dən çox olmadıqda, subsidiya
monitorinq nəticəsində müəyyən edilmiş arı
ailələrinin sayına görə verilir
10–30% olduqda, cari il ərzində arıçıya
subsidiya ödənilmir
30%-dən çox olduqda, arıçıya cari il və
sonrakı il ərzində subsidiya ödənilmir

Nümunə - Monitorinq və qiymətləndirmə
Əkin subsidiyası üzrə fərq 5%-dən çox olmadıqda
Həsən dayı subsidiyaya 5 ha buğda sahəsi bəyan etdiyi halda, monitorinq zamanı 4.8 ha sahə
müəyyən edilmişdir. Həsən dayıya cərimə necə hesablanacaq?
Cərimənin hesablanması:
Monitorinq nəticəsində bəyan edilmiş əkinlərə görə hesablanmış subsidiyanın məbləği (5 x 200=
1000 AZN) ilə faktiki əkinlərə görə hesablanmalı məbləğ (4.8 x 200 = 960 AZN) arasındakı fərq
((1000 – 960)/ 960*100%) 5%-dən çox olmadığı üçün hesablama faktiki sahəyə görə aparılacaq.
Artıq hesablanmış 40 AZN məbləğ ödənilmir, ödənildiyi halda isə Agentliyə geri qaytarılır.
Arı subsidiyası üzrə fərq 30%-dən çox olduqda
Həsən dayı arı subsidiyası almaq üçün təsərrüfatında 20 arı ailəsinin olduğunu bəyan etmişdir.
Monitorinq zamanı 15 arı ailəsi müəyyən edilmişdir. Həsən dayıya arı subsidiyası necə hesablanacaq?
Cərimənin hesablanması:
20 arı ailəsinə hesablanmış subsidiyanın məbləği 200 AZN-ə (20x10), monitorinq zamanı müəyyən
edilmiş 15 arı ailəsinə görə subsidiyanın məbləği 150 AZN-ə bərabərdir.
Aşkar olunmuş fərq 30%-dən ((200-150)/150x100%) çox olduğu üçün Həsən dayı cari və növbəti
ildə subsidiyadan məhrum olunacaq.

Cərimələrin tətbiqi mexanizmi

Monitorinq nəticəsində aşkar edilmiş kənarlaşmalar barəsində fermerə SMS və
elektron poçt vasitəsilə bildiriş göndərilir
Bildiriş təqdim edildikdən sonra fermer 15 gün müddətində etiraz etmədikdə,
ona münasibətdə monitorinqin nəticələri nəzərə alınır
Etiraz olduqda, fermerin iştirakı ilə DAİM tərəfindən yerində müşahidə
aparılır, nəticə aktlaşdırılaraq SİS-ə daxil edilir
Agentlik nəticəyə uyğun olaraq yekun qərar qəbul edir və fermerə bu
barədə məlumat verir
Fermerin istifadə etdiyi subsidiyanın məbləği ilə monitorinq nəticəsində
müəyyən edilmiş məbləğ arasındakı fərq Agentliyə geri qaytarılır
Bu vəsait geri qaytarılmadıqda, növbəti illərdə ödəniləcək subsidiyaların
məbləği həmin vəsaitin məbləği qədər azaldılır

EKTİS-də qeydiyyat
ASAN Loginlə qeydiyyat üsulları

“ASAN Login” rəqəmsal xidmətlərdən
istifadəni daha rahat formada təqdim edən
vahid giriş sistemidir.
Hüquqi şəxslər EKTİS-də qeydiyyatdan
keçmək üçün Asan İmza (Mobil imza) və ya
"Elektron imza”dan (E-imza) istifadə edirlər.
İstifadəçinin (fiziki şəxsin) FİN-lə qeydiyyatı
Onlayn qaydada İstifadəçi FİN-inin əldə
olunması vətəndaşların heç bir xidmət
məntəqəsinə müraciət etmədən birbaşa internet
üzərindən müraciət edərək qeydiyyatını
tamamlaya bilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 “Hesabınıza FİN ilə daxil olun” bölməsi
seçildikdən sonra “Qeydiyyat” düyməsi klik
edilir;

EKTİS-də qeydiyyat

 Daha sonra mobil nömrəyə gələn SMS kod
uyğun xanada yazılır və “Təsdiqlə” düyməsi
klik edilir;

EKTİS-də qeydiyyat

 Yeni şifrə təyin edilir və qeydiyyat tamamlanır.

Diqqətinizə görə təşəkkürlər!

