“Gətirilməsi (aparılması) qadağan olunmuş və ya məhdudlaşdırılmış malların
götürülməsi haqqında” Protokolun
formasının təsdiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Kollegiyası
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli, 646 nömrəli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi
haqqında Əsasnamə”nin 5.11-ci bəndinə əsasən
QƏRARA ALIR:
1.“Gətirilməsi (aparılması) qadağan olunmuş və ya məhdudlaşdırılmış
malların götürülməsi haqqında” Protokolun forması təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Hüquq şöbəsi (Sənan Muxtarov) təsdiq edilmiş Protokolun formasının 3
gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə
daxil edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim
olunmasını təmin etsin.

Kollegiyanın sədri

Aydın Əliyev

Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyində Hüquqi
Aktların Dövlət Reyestrinə
12. 09. 2014-cü il tarixdə
15201409020002 qeydiyyat nömrəsi
ilə daxil edilmiş və 13.09.2014 -cü il
tarixdə qüvvəyə minmişdir .
Dövlət Gömrük Komitəsi
Kollegiyasının
“100/03/002” nömrəli, 02 sentyabr
2014-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
____________________________________________________________
(gömrük orqanının adı)

PROTOKOL
(Gətirilməsi (aparılması) qadağan olunmuş və ya məhdudlaşdırılmış malların götürülməsi
haqqında)
1. ________________

____ _________ 201__

(tərtib edildiyi yer)

(tarix)

2. Hərəkətin başlanması vaxtı ___ : ___
__

Hərəkətin sona çatma vaxtı ___ :

3. Protokolu tərtib edən gömrük əməkdaşı
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)
4. Barəsində müvafiq

hərəkət aparılan şəxs
___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(soyadı, atasının adı, doğulduğu il, ay, gün və yer, vətəndaşlığı, , iş yeri, qeydiyyatda olduqları ünvan)

5. İştirakçılar*______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.Götürülən mallar haqqında məlumat
Malların adı

malın gətirildiyi
(aparıldığı) ölkə

miqdarı

çəkisi

faktura dəyəri

7. Protokola əlavə__________ vərəq
8. Qeydlər**_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
9. Malların götürülmə səbəbi***_______________________________________________________
10. Malların saxlanc müddəti
____________________________
(müddət)

11.Saxlanc müddətinin son həddi keçdiyi halda mallar barəsində «Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş və
gömrük hərraclarında satılmamış qalan, yaxud mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən və mülki
dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış mallar, həmçinin tez xarab olan və saxlanc müddəti keçmiş mallar
barəsində sərəncam verilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinin 19 mart 2014-cü il tarixli 88 nömrəli Qərarına uyğun olaraq sərəncam verilir.
Bu barədə xəbərdar olundum.
İmza ________

_____________________
(soyadı, adı, atasının adı)

Gətirilməsi (aparılması) qadağan olunmuş və ya məhdudlaşdırılmış mallarln götürülməsi haqqında
Protokolla tanış oldum və surəti mənə təqdim olundu.
Barəsində müvafiq hərəkət aparılan şəxs _________

______________________
(imza)

İştirakçılar : 1._________
(imza)

2._________
(imza)

3._________
(imza)

12. Gömrük orqanının vəzifəli şəxsi ___________________________
(şəxsi nömrəli möhürü və imzası)

(soyadı, adı, atasının adı)

______________________
(soyadı, adı, atasının adı)

______________________
(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________
(soyadı, adı, atasının adı)

_______________________
(soyadı, adı, atasının adı)

(*) Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsininin 99.2.5.-ci maddəsində nəzərədə tutulmuş şəxslər
barəsində məlumatlar göstərilir.
(**) “Qeydlər” bəndi gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu bənd
götürülmə faktı ilə bağlı əlavə göstəricilər, məlumatlar barədə qeydlər aparılması üçün nəzərdə
tutulmuşdur. (müvafiq norma həddində buraxılmış mallar barədə qeydlər və.s).

(***) Protokolun 9-cu “Malların götürülmə səbəbi” bəndi gətirilməsi (aparılması) qadağan olunmuş,
yaxud gətirilməsinə (aparılmasına) xüsusi icazə təqdim edilməsi tələb olunan, lakin xüsusi icazəsi
təqdim olunmayan mallara üçün, həmçinin malların tam gömrük rəsmiləşdirilməsinin aparılması üçün
zəruri olan sənədlər (invoys, müqavilə və.s) çatışmadıqda, yaxud mallara dair gömrük ödənişlərinin
ödənilməsi təmin edilə bilmədikdə doldurulur. Bu zaman malların gətirilməsinin (aparılmasının)
qadağan olunması, yaxud gətirilməsi (aparılması) üçün xüsusi icazə təqdim olunması tələb olunduqda,
bu barədə həmin bənddə malların gətirilməsi və aparılmasına qadağa qoyan, məhdudlaşdıran və ya
xüsusi icazə tələb edən qanun və ya digər hüquqi aktların adı, qəbul edilmə tarixi və müvafiq maddəsi
(bəndi) əks etdirilməlidir.
Qeyd : Saxlanc müddəti ərzində mallar mallara dair səlahiyyəti olan şəxsin müraciəti əsasında
gömrük orqanının razılığı ilə geri qaytarılır və malların götürülməsinə dair Protokolun arxa hissəsində
bu barədə qeyd aparılır.

