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“Dövlət orqanlarının elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 23 may tarixli 429 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi
barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 16 may tarixli 1399 nömrəli  Fərmanının 2.4-cü
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli 646
nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında
Əsasnamə”nin 5.6.3-cü və 5.11.6-cı yarımbəndlərinə əsasən Kollegiya

 
QƏRARA ALIR:

 
1. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin bu Qərara əlavə edilmiş bəzi normativ

hüquqi aktlarına dəyişikliklər təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Hüquqi təminat şöbəsi (Sənan Muxtarov) qərarın Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət
Reyestrinə daxil edilməsi məqsədilə 3 gün müddətində Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə
təqdim olunmasını təmin etsin.

3. Qərar aidiyyəti üzrə göndərilsin.
 
 

Kollegiyanın sədri                                                                                            Aydın Əliyev
 
 

 A z ə r b a y c a n Respublikasının Dövlət
Gömrük Komitəsinin Kollegiyasının 21
noyabr 2017-ci il tarixli 100/05/001 nömrəli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 
 

Bəzi normativ hüquqi aktlarda edilmiş dəyişikliklər:
 

1. “Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən elektron xidmətlərin göstərilməsi üzrə inzibati reqlamentlərin
təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Kollegiyasının 2013-cü il 4
noyabr tarixli 100/03/001 nömrəli Qərarının preambulasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri əlavə edilsin.

1.1. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarına həyata keçirdikləri idxal-ixrac
əməliyyatları barədə statistik məlumatların verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə:

1.1.1. 1.3-cü bəndin dördüncü abzasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri, beşinci abzasında “Mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan
publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin;

http://e-qanun.az/framework/35496
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1.1.2. 3.3.3-cü yarımbənddə “dövlət orqanları” sözləri “dövlət qurumları” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.2. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Dövlət sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin
gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün ilkin məlumatlandırma üzrə müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati
reqlament” üzrə:

1.2.1. 1.3-cü bəndin üçüncü abzasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri, dördüncü abzasında
“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
yaradılan publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin;

1.2.2. 3.3.3-cü yarımbəndində “dövlət orqanları” sözləri “dövlət qurumları” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.3. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Malların nomenklaturası və mal və nəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan
müvafiq gömrük ödənişləri barədə məlumatların verilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə:

1.3.1. 1.3-cü bəndin dördüncü abzasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri, beşinci abzasında “Mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan
publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin;

1.3.2. 3.3.3-cü yarımbəndində “dövlət orqanları” sözləri “dövlət qurumları” sözləri ilə əvəz edilsin.

1.4. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük
sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi üzrə elektron Sərnişin
bəyannaməsinin qəbulu üzrə inzibati reqlament” üzrə:

1.4.1. 1.3-cü bəndin üçüncü abzasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri, dördüncü abzasında
“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən
yaradılan publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin.

2. “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə elektron Gömrük Bəyannaməsinin
qəbulu üzrə inzibati reqlament”in təsdiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin
Kollegiyasının 2016-cı il 2 may tarixli 100/03/001 nömrəli  Qərarın preambulasında “Dövlət orqanlarının”
sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin”
sözləri əlavə edilsin.

2.1. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə
elektron Gömrük Bəyannaməsinin qəbulu üzrə inzibati reqlament” üzrə:

2.1.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri;

2.1.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra “və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin;

2.1.3. 3.4.3-cü yarımbəndində “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. “Vətəndaşlardan Dövlət Gömrük Komitəsinə daxil olan sorğu və məktubların icrasının müraciət
edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi üzrə inzibati reqlament”in təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Kollegiyasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 100/02/001 nömrəli  Qərarın
preambulasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri əlavə edilsin.

3.1. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Vətəndaşlardan Dövlət Gömrük Komitəsinə daxil olan sorğu və
məktubların icrasının müraciət edənlər tərəfindən onlayn izlənilməsi üzrə inzibati reqlament” üzrə:

3.1.1. 1.3.3-cü yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri;

3.1.2. 1.3.4-cü yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra “və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin;

3.1.3. 3.4.3-cü yarımbəndində “dövlət orqanı” sözləri “dövlət qurumu” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. “Gömrük Bəyannamələri haqqında məlumatın verilməsi üzrə inzibati reqlament”in təsdiqi barədə”
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Kollegiyasının 2017-ci il 7 aprel tarixli 100/02/002
nömrəli Qərarın preambulasında “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri əlavə edilsin.

4.1. Həmin qərarla təsdiq edilmiş “Gömrük Bəyannamələri haqqında məlumatın verilməsi üzrə inzibati
reqlament” üzrə:

4.1.1. 1.3.2-ci yarımbənddə “Dövlət orqanlarının” sözlərindən sonra “və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin” sözləri;

4.1.2. 1.3.3-ci yarımbənddə “Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları” sözlərindən sonra “və Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər” sözləri əlavə edilsin.
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