
Birbaşa və Dolayı gömrük təmsilçiliyi fəaliyyətinin
həyata keçirilməsinə dair

MÜRACİƏT QAYDASI





Şəxsi kabinetə daxil 
olmaq üçün seçin



Şəxsi kabinetə girişiniz varsa 
daxil olun yoxdursa 
Qeydiyyatdan keçin











Müraciət formasının doldurulması üçün sizə 
Adobe Reader proqram təminatı gərəkdir
Bu keçiddən yükləyə bilərsiniz:
https://get.adobe.com/ru/reader/

https://get.adobe.com/ru/reader/


Müraciətin Birbaşa və ya Dolayı 
təmsilçilik ilə bağlı oduğu

göstərilməli

Müraciət formasının bütün 
qrafaları səlist şəkildə 

doldurularaq müraciətə  digər 
tələb olunan sənədlər əlavə 

edilməlidir



Dolayı gömrük təmsilçisi tərəfindən əməkdaşlarına ixtisas attestatının
alınmasına dair imtahanda iştirakla bağlı

MÜRACİƏT FORMASI 





Şəxsi kabinetə daxil 
olmaq üçün seçin



Şəxsi kabinetə girişiniz varsa 
daxil olun yoxdursa 
Qeydiyyatdan keçin











Müraciət formasının doldurulması üçün sizə 
Adobe Reader proqram təminatı gərəkdir
Bu keçiddən yükləyə bilərsiniz:
https://get.adobe.com/ru/reader/

Mərhələ 1

https://get.adobe.com/ru/reader/
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Burada siz qeydiyyatdan keçən zaman qeyd etdiyiniz məlumatlar sistem 

tərəfindən avtomatik veriləcək

1. Müraciətinizin məzmunu hissəsində müraciətin növündə «Dolayı təmsilçilərin qeydiyyatı üçün

müraciət» seçirsiniz. Bu zaman Müraciətin formasını yükləyin bəndində «Yükləyin» düyməsi

açılır və həmin düyməni sıxmaqla «Dolayı Təmsilçilərin qeydiyyata alınmasına dair Elektron

Müraciət» formasını yükləyirsiniz. Müraciətin qısa məzmununa isə nə üçün müraciət

etdiyinizi qeyd edirsiniz.

1

2

2. Yüklənilən Elektron Müraciət formasını doldurub, imzaladıqdan və tarixi qeyd etdikdən sonra

skan edilmiş surətini «Sənədlərin surətini əlavə edin» hissəsinə əlavə edirsiniz. Şəkildə

gördüyünüz kodu daxil edib Yaddaşa yaz düyməsini sıxırsınız.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
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«Yaddaşa yaz» düyməsi sıxıldıqdan sonra müraciətiniz ekranda göstəriləcək və müraciətiniz

Dövlət Gömrük Komitəsinin müraciətlər siyahısına əlavə olunacaq. Müraciətiniz Komitə

tərəfində qeyddiyata alındıqdan sonra ekranda «qeydiyyat nömrəsi» hissəsində məktubunuzun

qeydiyyat nömrəsi göstəriləcək. Həmçinin bu barədə Elektron ünvanınıza bildiriş də

göndəriləcəkdir.

Qeyd: Qeydiyyat nömrəsinin verildiyindən əmin olun. Əgər sizin müraciətinizə bir neçə gün 

ərzində qeydiyyat nömrəsi verilmədiyi təqdirdə Dövlət Gömrük Komitəsi ilə əlaqə saxlayın.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
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II. Mərhələ - Şirkətiniz (VÖEN) Dövlət

Gömrük Komitəsi tərəfindən qeydiyyata

alındıqdan sonra Elektron ünvanınıza

cavab göndəriləcək. Bundan sonra

şirkətin ştatında olan hər bir əməkdaş

«İmtahan kodu almaq üçün qeydiyyat»

bölməsinə daxil olub qeydiyyatdan

keçməlidir.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ

1-ci mərhələdə Şirkəti qeydiyyatdan keçirərkən müraciətdə qeyt etdiyiniz şəxslər 

bəndləri doldurub daxil ol düyməsini sıxırlar 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ Şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini və doğum tarixinizi qeyd edib irəli 

düyməsini sıxırsınız.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ

Müraciətin bu hissəsində əməkdaşlar «Poçt İndeksi», «Faktiki yaşayış ünvanı» və «Təhsili» barədə 

məlumatları qeyd edib irəli düyməsini sıxdıqdan sonra, yeni səhifədə iş nömrəsi və şifrə haqda 

məlumatları əldə edəcəklər. Eynilə də bu məlumatlar şəxsin email ünvanına da göndəriləcəkdir.
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3. Mərhələ - «İmtahan kodu almaq

üçün qeydiyyat» dan keçdikdən 

sonra və «İş nömrəsi»ni əldə 

etdikdən sonra «Sənədlərin elektron 

qəbulu» bölməsinə daxil olursunuz

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
Tələb olunan sənədləri müvafiq ardıcıllıq ilə əlavə edib irəli düyməsini basdıqdan 

sonra müraciətiniz yekunlaşır.



Sonda, sənədlərin düzgünlüyü Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi 

tərəfindən yoxlanıldıqdan sonra Şəxslərin 

elektron ünvanlarına bildiriş göndəriləcək. 

Bildirişdə imtahanın tarixi, saatı, imtahana 

gələn zaman şəxs özü ilə gətirilməsi tələb 

olunan sənədlər qeyd ediləcək.




