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Prezident İlham Əliyevin
Şirvan şəhərinə səfəri
Èéóëóí 1-äÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ Øèðâàí øÿùÿðèíÿ ñÿôÿðÿ ýÿëìèø äèð. Äþâ ëÿòè ìè çèí áàø ÷û ñû
öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí Øèðâàí øÿùÿðèíèí ìÿðêÿçèíäÿ óúàëäûëìûø àáèäÿñè þíöíÿ ýöë
äÿñòÿñè ãîéìóøäóð.
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Øèðâàíà
ñÿôÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ÿââÿëúÿ «Úÿíóá» Åëåêòðèê Ñòàíñèéàñûíûí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åòìèøäèð. Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñûíà ìÿëóìàò âåðèëìèøäèð
êè, ñîí èëëÿð Àçÿðáàéúàíäà åëåêòðîåíåðýåòèêà ñèñòåìèíèí èíêèøàôû èëÿ
áàüëû ìöùöì òÿäáèðëÿð èúðà îëóíìóøäóð. 2007-úè èë äåêàáðûí 24-äÿ
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí èøòèðàêû
èëÿ òÿìÿëè ãîéóëàí «Úÿíóá» Åëåêòðèê
Ñòàíñèéàñûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí èøëÿð áóíóí áàðèç íöìóíÿñèäèð.
Òèêèíòèñèíäÿ 800 íÿôÿðèí ÷àëûøäûüû åëåêòðèê ñòàíñèéàñû ôÿàëèééÿòÿ
áàøëàäûãäàí ñîíðà áóðàäà 215 íÿôÿð äàèìè èøëÿ òÿìèí åäèëÿúÿêäèð.
Þëêÿíèí úÿíóá áþëýÿñèíäÿ 50 èë ÿââÿë èñ òèñ ìà ðà âå ðèë ìèø «Øèð âàí»
Åëåêòðèê Ñòàíñèéàñû èñòèñìàð ìöääÿòèíè èêè äÿôÿ áàøà âóðäóüóíà ýþðÿ Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí 2005úè èëäÿ èìçàëàäûüû ñÿðÿíúàìëà Øèðâàí øÿùÿðèíäÿ «Úÿíóá» Åëåêòðèê
Ñòàíñèéàñû èíøà åäèëìèøäèð. Ýöúö 780
ìåãàâàò îëàí ñòàíñèéàíûí èäàðÿåòìÿ ìÿðêÿçèíäÿ éàðàäûëàí øÿðàèòëÿ
òàíûø îëàí Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ
«Úÿíóá» Åëåêòðèê Ñòàíñèéàñûíû èøÿ
ñàëìûøäûð.
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ ØèðâàíÌóüàí ãðóï ñó êÿìÿðèíäÿí Øèðâàí
øÿùÿðèíÿ è÷ìÿëè ñóéóí âåðèëìÿñè
ìÿðàñèìèíäÿ äÿ èøòèðàê åòìèøäèð.
Áèëäèðèëìèøäèð êè, Øèðâàí-Ìóüàí ãðóï
ñó êÿìÿðèíèí áèð ùèññÿñèíèí èñòèñìàðà âåðèëìÿñè èëÿ Øèðâàí øÿùÿðèíèí è÷ìÿëè ñóäàí ÿçèééÿò ÷ÿêÿí Éåíè éàøàéûø ìàññèâèíèí ïðîáëåìè ùÿëëèíè òàïàúàãäûð. Ãåéä îëóíìóøäóð
êè, Øèðâàí øÿùÿðèíèí ñó òÿúùèçàòû âÿ
êàíàëèçàñèéà ñèñòåìëÿðèíèí éåíèäÿí
ãóðóëìàñûíûí èëêèí ëàéèùÿñè äÿ ùàçûðäûð. Ëàéèùÿíèí Àçÿðáàéúàí ùþêóìÿòè èëÿ Éàïîíèéà Áåéíÿëõàëã
ßìÿêäàøëûã Àýåíòëèéèíèí áèðýÿ ìàëèééÿëÿøäèðäèéè «Êè÷èê øÿùÿðëÿðäÿ
ñó òÿúùèçàòû âÿ êàíàëèçàñèéà ëàéèùÿñè»íÿ óéüóí îëàðàã ðåàëëàøäûðûëìàñû
íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.

Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû ùÿìèí ýöí
Øèðâàí Îëèìïèéà Èäìàí Êîìïëåêñè íèí à÷û ëû øûí äà èø òè ðàê åò ìèø,
êîìïëåêñèí ðÿìçè à÷ûëûøûíû áèëäèðÿí
ëåíòè êÿñìèøäèð. Áó êîìïëåêñèí òÿìÿëè Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí 2010úó èëèí àïðåëèíäÿ Øèðâàíà ñÿôÿðè çàìàíû ãîéóëìóøäóð. Äþâëÿòèìèçèí
áàø÷ûñûíà ìÿëóìàò âåðèëìèøäèð êè,
öìóìè ñàùÿñè 4,5 ùåêòàð îëàí Îëèìïèéà Èäìàí Êîìïëåêñèíèí ùÿéÿòèíäÿ ýåíèø àáàäëûã-ãóðóúóëóã èøëÿðè
ýþðöëìöøäöð. Áóðàäà èäìàíûí áèð
÷îõ íþâëÿðè èëÿ ìÿøüóë îëìàã ö÷öí
ùÿðòÿðÿôëè øÿðàèò éàðàäûëìûøäûð.
Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñûíà áèëäèðèëìèøäèð êè, êîìïëåêñäÿ ìöõòÿëèô òÿäáèðëÿðèí êå÷èðèëìÿñè ö÷öí êîíôðàíñ
çàëû âÿ èíçèáàòè îòàãëàð ìþâúóääóð.
Áóðàäà ìöàñèð èäìàí ãóðüóëàðû èëÿ
òÿúùèç åäèëìèø òðåíàæîð, úöäî, ýöëÿø, áîêñ çàëëàðû, ñàóíà âÿ áèëéàðä
îòàüû äà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿúÿêäèð.
Áó ìöàñèð êîìïëåêñèí èäìàí çàëûíäà 980 òàìàøà÷û éåðè âàðäûð. Çàëäà èäìàí÷ûëàð ìèíè-ôóòáîë, âîëåéáîë âÿ áàñêåòáîë èëÿ ìÿøüóë îëàúàãëàð. Áóðàäà èñòÿð éåðëè, èñòÿðñÿ
äÿ áåéíÿëõàëã ÿùÿìèééÿòëè èäìàí
òÿäáèðëÿðè êå÷èðìÿê ìöìêöí îëàúàãäûð.
Øèðâàí øÿùÿðèíÿ ñÿôÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Àëè Áàø Êîìàíäàíû Èëùàì ßëèéåâ Ìöäàôèÿ Ñÿíàéåñè Íàçèðëèéèíèí «Öôöã» Èñòåùñàëàò
Áèðëèéèíèí Øèðâàí «Àðàç» çàâîäóíóí òÿðêèáèíäÿêè äþéöø ñóðñàòëàðûíûí óòèëèçàñèéà ìÿðêÿçèíèí à÷ûëûøûíäà äà èøòèðàê åòìèøäèð. Áèëäèðèëìèø-

äèð êè, ÿêñÿð ùàëëàðäà ñóðñàòëàðûí
à÷ûã øÿêèëäÿ ïàðòëàòìà âÿ éàíäûðìà
öñóëëàðû èëÿ ìÿùâ åäèëìÿñè àòìîñôåðè ÷èðêëÿíäèðèð âÿ åêîëîæè ïðîáëåìëÿð éàðàäûð. Óòèëèçàñèéà ïðîñåñèíèí
äàùà ìöòÿðÿããè âÿ òÿùëöêÿñèç øÿêèëäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ö÷öí Øèðâàíäàêû «Àðàç» çàâîäóíäà äþéöø
ñóðñàòëàðûíûí óòèëèçàñèéàñû ìÿðêÿçè
éàðàäûëìûøäûð. Çàâîääà, ùÿì÷èíèí,
äþéöø ñóðñàòëàðûíûí äîëäóðóëìàñû
ìÿðêÿçè äÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð. Áóðàäà ìöõòÿëèô ÷àïëû àðòèëëåðèéà ìèíàëàðû ïðåñëÿìÿ, øíåêëÿìÿ âÿ àâèàáîìáàëàð ÿðèòìÿ öñóëó èëÿ äîëäóðóëàúàãäûð.
Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû äþéöø ñóðñàòëàðûíûí óòèëèçàñèéà ìÿðêÿçèíèí ìàêåòè èëÿ òàíûø îëìóøäóð. Ìÿëóìàò
âåðèëìèøäèð êè, Ïîëøàíûí «Éàêóø»
øèðêÿòè èëÿ áèðëèêäÿ éàðàäûëàí ìÿðêÿçèí öìóìè ñàùÿñè 12 ùåêòàðäûð.
Ìÿðêÿç õöñóñèééÿòëÿðèíÿ ýþðÿ áèðáèðèíäÿí òÿùëöêÿñèç ìÿñàôÿëÿðäÿ
éåðëÿøäèðèëìèø âÿ ìöùàôèçÿ ñèïÿðëÿðè èëÿ ÿùàòÿ îëóíàí 24 îáéåêòäÿí
èáàðÿòäèð. Áóðàéà óòèëèçàñèéà ïðîñåñëÿðèíè ùÿéàòà êå÷èðìÿê ö÷öí ìîäóë
òèïëè 20 êîíòåéíåð, òðàíñôîðìàòîð
ìÿíòÿãÿñè, ìöõòÿëèô íþâ ïàðòëàéûúû
ìàääÿëÿð âÿ óòèëèçàñèéà ìÿìóëàòëàðû ñàõëàíûëàí àíáàðëàð, çÿðÿðñèçëÿøäèðìÿ êàìåðàñû, êîìïðåññîð áèíàñû, äþéöø ñóðñàòëàðûíûí òåõíèêè âÿçèééÿòèíèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè ñàùÿñè âÿ ñ. äàõèëäèð.
Ùÿìèí ýöí Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè, Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Àëè Áàø
Êîìàíäàíû Èëùàì ßëèéåâ, ùÿì÷èíèí, Ìöäàôèÿ Ñÿíàéåñè Íàçèðëèéèíèí

òåëåìåõàíèêà çàâîäóíóí èðè÷àïëû
ïàòðîíëàðûí èñòåùñàëû ìÿðêÿçèíèí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åòìèøäèð. Ìÿëóìàò
âåðèëìèøäèð êè, áóðàäà èë ÿðçèíäÿ ö÷íþâáÿëè èø ðåæèìèíäÿ ö÷ íþâäÿ 7
ìèëéîí ïàòðîí èñòåùñàëû íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Ìÿðêÿçäÿ ãóðàøäûðûëìûø
106 äÿçýàùûí éàðûäàí ÷îõó Àâðîïà
þëêÿëÿðèíäÿ ùàçûðëàíìûø õöñóñè òåõíîëîæè àâàäàíëûãäûð.
Çàâîääàêû íÿçàðÿò-ñûíàã ìÿðêÿçè ö÷öí éåíè èíçèáàòè áèíà ìöÿññèñÿäÿ èñòåùñàë îëóíàí õöñóñè òÿéèíàòëû ìÿìóëàòëàðûí òàêòèêè-òåõíèêè
õàðàêòåðèñòèêàëàðûíûí, èãëèì äÿéèøìÿëÿðèíÿ, íÿãëèééàò ñèëêÿëÿíìÿñèíÿ äþçöìëöëöéöí éîõëàíûëìàñû ö÷öí
íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð. Áóðàäà àòÿø
ñûíàãëàðû àïàðìàã ö÷öí ö÷ ñàùÿ éàðàäûëìûøäûð. Ñûíàã àòûøëàðû çàìàíû
ìöõòÿëèô þë÷öëö ýöëëÿëÿðèí áàëëèñòèê
õöñóñèééÿòëÿðèíèí - òÿçéèã, ñöðÿò âÿ
àòÿøëÿìÿ ñûõëûüûíûí éîõëàíûëìàñû
ìöìêöíäöð.
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ ùÿìèí
ýöí Øèðâàí øÿùÿðèíäÿêè Áàéðàã Ìåéäàíûíäà éàðàäûëàí øÿðàèòëÿ äÿ òàíûø
îëìóøäóð. Àçÿðáàéúàíûí ÿêñÿð áþëýÿëÿðèíäÿ îëäóüó êèìè, Øèðâàíäà äà
éåíè éàðàäûëìûø Áàéðàã Ìåéäàíû âÿ
áóðàäà óúàëäûëàí äþâëÿò áàéðàüû
ìþùòÿøÿìëèéè èëÿ äèããÿòè úÿëá åäèð.
Áàéðàã Ìåéäàíû Ùåéäÿð ßëèéåâ
ïðîñïåêòèíäÿ, Øèðâàí øÿùÿðèíèí ýèðèø ùèññÿñèíäÿ éåðëÿøèð. Ìåéäàíûí
öìóìè ÿðàçèñè 1,3 ùåêòàð, áàéðàã
äèðÿéèíèí ùöíäöðëöéö 76 ìåòðäèð.
Òÿáèè ìÿðìÿðëÿ öçëÿíìèø ïîñòàìåíòèí öçÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàíûí õÿðèòÿñè, äþâëÿò ùèìíèíèí ìÿòíè âÿ
äþâëÿò ýåðáè ÿêñ îëóíìóøäóð.
Áèëäèðèëìèøäèð êè, ìåéäàí èíøà
îëóíàðêÿí áóðàäà Àçÿðáàéúàí ìåìàðëûã ìÿêòÿáèíèí åëåìåíòëÿðèíäÿí
ýåíèø èñòèôàäÿ åäèëìèøäèð. Áàéðàã
Ìåéäàíûíûí ÿðàçèñèíäÿ ýåíèø àáàäëûã èøëÿðè àïàðûëìûø, éàøûëëûã çîëàüû
ñàëûíìûøäûð. Áóðàäà 6 ìèíÿ éàõûí
àüàú, ìöõòÿëèô íþâ ýöë âÿ áÿçÿê
êîëëàðû ÿêèëìèø, áåø ìèí êâàäðàòìåòð ñàùÿäÿ ÷ÿìÿíëèê ñàëûíìûø,
ìÿðìÿð ïëèòÿëÿð äþøÿíìèø, ìöàñèð
îòóðàúàãëàð ãîéóëìóø, èøûãëàíäûðìà
ñèñòåìè ãóðàøäûðûëìûøäûð. Øèðâàí Áàéðàã Ìåéäàíûíäà øÿùÿð ñàêèíëÿðèíèí
èñòèðàùÿòè ö÷öí ùÿð úöð øÿðàèò âàðäûð.
Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû Áàéðàã Ìåéäàíûíäà éàðàäûëìûø øÿðàèòè éöêñÿê
ãèéìÿòëÿíäèðìèøäèð.

Азярбайъан полиси - асайишин етибарлы тяминатчысы
Èéóëóí 2-äÿ Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéèíèí Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíäà Àçÿðáàéúàí ïîëèñèíèí éàðàíìàñûíûí
95-úè èëäþíöìöíÿ ùÿñð îëóíìóø
ìÿðàñèì êå÷èðèëìèøäèð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè,
Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðèí Àëè Áàø Êîìàíäàíû Èëùàì ßëèéåâ ìÿðàñèìäÿ èøòèðàê åòìèøäèð.
Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíà ýÿëÿí äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû óëó þíäÿð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí àêàäåìèéàíûí áàø ìåéäàíûíäà óúàëäûëìûø àáèäÿñè þíöíÿ ýöë
äÿñòÿñè ãîéìóøäóð.
Ñîíðà äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû Ùåéäÿð ßëèéåâ Ìÿðêÿçèíèí ðÿìçè à÷ûëûøûíû áèëäèðÿí ëåíòè êÿñìèøäèð.
Ìÿðêÿçäÿ éàðàäûëìûø øÿðàèòëÿ òàíûø îëàí Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâÿ
ìÿëóìàò âåðèëìèøäèð êè, Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí 2009-úó èë 22 ìàé
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òàðèõëè ñÿðÿíúàìû ÿñàñûíäà éàðàäûëìûø ìÿðêÿç öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí çÿíýèí äþâëÿò÷èëèê ôÿëñÿôÿñèíèí, àçÿðáàéúàí÷ûëûã ìÿôêóðÿñèíèí þéðÿíèëìÿñè, ýåíèø òÿáëèüè
ìÿãñÿäè èëÿ ôÿàëèééÿòÿ áàøëàìûøäûð.
Ìÿðêÿçèí ö÷ìÿðòÿáÿëè áèíàñûíäà óëó
þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí áöñòö ãîéóëìóø, äàùè ðÿùáÿðèí ìÿíàëû ùÿéàòûíûí âÿ ÷îõøàõÿëè ñèéàñè ôÿàëèééÿòèíèí ìöõòÿëèô äþâðëÿðèíè, åëÿúÿ
äÿ Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí þëêÿìèçèí èíêèøàôû èñòèãàìÿòèíäÿ ýþðäöéö èøëÿðè ÿêñ åòäèðÿí ñòåíäëÿð ãóðàøäûðûëìûøäûð. Ìÿðêÿçèí ö÷öíúö ìÿðòÿáÿñèíäÿ øàùìàò äÿðíÿéè, âèðòóàë
ñèíèô, õàðèú äèë ìÿðêÿçè, öìóììèëëè
ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâ èðñèíèí þéðÿíèëìÿñè ìÿðêÿçè, åëåêòðîí êèòàáõàíà
âÿ ôîòîñòóäèéà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð.
Äàùà ñîíðà äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû ìÿðêÿçèí àêò çàëûíäà Äàõèëè Èøëÿð

3

Íàçèðëèéèíèí ÿìÿêäàøëàðû èëÿ ýþðöøìöøäöð. Òÿäáèðäÿ ÷ûõûø åäÿí äàõèëè
èøëÿð íàçèðè, ýåíåðàë-ïîëêîâíèê Ðàìèë Óñóáîâ Àçÿðáàéúàí ïîëèñèíèí

Верэиляр Назирлийи
Авропанын ян габагъыл
верэи инзибатчылыьы
тяърцбясини тятбиг едир

èíêèøàôûíà ýþñòÿðäèéè éöêñÿê äèããÿò âÿ ãàéüûéà ýþðÿ Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâÿ ìèííÿòäàðëûüûíû áèëäèðìèøäèð.

4

Vergi islahatlarının
strateji
hədəfləri

рясми хроника

İkitərəfli münasibətlər
uğurla inkişaf edir
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ
èéóëóí 1-äÿ Èñâå÷ðÿ Êîíôåäåðàñèéàñû Ôåäåðàë Ïàðëàìåíòèíèí
Êàíòîíëàð Øóðàñûíûí ñÿäðè Ôèëèïïî Ëîìáàðäèíèí áàø÷ûëûã åòäèéè íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíè ãÿáóë åòìèøäèð. Ýþðöøäÿ Àçÿðáàéúàí èëÿ Èñâå÷ðÿ Êîíôåäåðàñèéàñû àðàñûíäà èêèòÿðÿôëè ìöíàñèáÿòëÿðèí óüóðëó èíêèøàôûíäàí ìÿìíóíëóã èôàäÿ îëóíìóø, ìöíàñèáÿòëÿðèìèçèí ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíäÿ éöêñÿê
ñÿâèééÿëè ãàðøûëûãëû ñÿôÿðëÿðèí þíÿìè ãåéä îëóíìóø, ÿëàãÿëÿðèìèçèí åíåðæè, ñÿðìàéÿ ãîéóëóøó, ïàðëàìåíòëÿðàðàñû ÿìÿêäàøëûã âÿ äèýÿð ñàùÿëÿðäÿ ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû ìÿñÿëÿëÿð ÿòðàôûíäà ôèêèð ìöáàäèëÿñè àïàðûëìûøäûð.

Azərbaycan-ABŞ əlaqələri genişlənir
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ
èéóëóí 1-äÿ ÀÁØ ìöäàôèÿ íàçèðèíèí Ðóñèéà, Óêðàéíà âÿ
Àâðàñèéà öçðÿ ìöøàâèðè õàíûì Åâåëèí Ôàðêàñûí áàø÷ûëûã åòäèéè íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíè ãÿáóë åòìèøäèð. Ýþðöøäÿ Àçÿðáàéúàí èëÿ Àìåðèêà Áèðëÿøìèø Øòàòëàðû àðàñûíäà èêèòÿðÿôëè
ÿëàãÿëÿðèí ìöõòÿëèô èñòèãàìÿòëÿðäÿ, î úöìëÿäÿí ìöäàôèÿ
ñàùÿñèíäÿ óüóðëà èíêèøàô åòäèéè âóðüóëàíìûø, Àçÿðáàéúàí
ùÿðá÷èëÿðèíèí áåéíÿëõàëã ñöëùìÿðàìëû ìèññèéàíûí òÿðêèáèíäÿ èøòèðàêûíûí þíÿìè ãåéä îëóíìóø, áó ñàùÿäÿ ÿìÿêäàøëûüûìûçûí äàùà äà ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû ìÿñÿëÿëÿð ÿòðàôûíäà ôèêèð ìöáàäèëÿñè àïàðûëìûøäûð.

Qarşılıqlı səfərlər əməkdaşlığın
инкишафына xidmət edir
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ
èéóíóí 28-äÿ Àâðîïà Õàëã Ïàðòèéàñûíûí Õàðèúè ÿëàãÿëÿð öçðÿ åêñïåðò ãðóïóíóí ùÿìñÿäðè, Èòàëèéàíûí êå÷ìèø õàðèúè èøëÿð íàçèðè Ôðàíêî Ôðàòòèíèíèí áàø÷ûëûã åòäèéè íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíè ãÿáóë åòìèøäèð.
Ýþðöøäÿ Àçÿðáàéúàí èëÿ Àâðîïà Èòòèôàãû àðàñûíäà ÿëàãÿëÿðèí óüóðëà èíêèøàô åòäèéè áèëäèðèëìèø, Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí Áðöññåëÿ ñÿôÿðè çàìàíû ÿìÿêäàøëûüûìûçûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñèíÿ äàèð Àâðîïà Èòòèôàãûíûí ðÿùáÿðëÿðè èëÿ àïàðäûüû
ñÿìÿðÿëè ìöçàêèðÿëÿðèí þíÿìè ãåéä åäèëìèøäèð. Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû èëÿ Àâðîïà Õàëã Ïàðòèéàñû àðàñûíäà ÿìÿêäàøëûüû ýåíèøëÿíäèðìÿéèí ÿùÿìèééÿòè âóðüóëàíìûø, Ôðàíêî
Ôðàòòèíèí þëêÿìèçÿ ñÿôÿðèíèí áó ÿìÿêäàøëûüûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè èøèíÿ õèäìÿò åäÿúÿéèíÿ ÿìèíëèê èôàäÿ îëóíìóøäóð.
Ñþùáÿò çàìàíû, ùÿì÷èíèí, Àâðîïàíûí áÿçè ãóðóìëàðûíûí, î
úöìëÿäÿí Àâðîïà Õàëã Ïàðòèéàñûíûí áÿçè íöìàéÿíäÿëÿðèíèí Àçÿðáàéúàíäà ýåäÿí èíêèøàô ïðîñåñëÿðè èëÿ ÿëàãÿäàð ùÿãèãÿòÿ óéüóí îëìàéàí ãåéðè-îáéåêòèâ ìþâãå íöìàéèø åòäèðìÿëÿðèíèí ÿìÿêäàøëûüûìûçûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè èøèíÿ õèäìÿò åòìÿäèéè âóðüóëàíàðàã, áó ìÿñÿëÿëÿð ÿòðàôûíäà äà ôèêèð
ìöáàäèëÿñè àïàðûëìûøäûð.

Дювлятимизин башчысы
Rumıniyanın Baş nazirini
qəbul etmişdir
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâ
èéóíóí 27-äÿ Ðóìûíèéàíûí Áàø íàçèðè Âèêòîð Ïîíòàíûí áàø÷ûëûã åòäèéè íöìàéÿíäÿ ùåéÿòèíè ãÿáóë åòìèøäèð. Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû Àçÿðáàéúàí èëÿ Ðóìûíèéà àðàñûíäà ôÿàë ÿìÿêäàøëûã ÿëàãÿëÿðèíèí èíêèøàôûíäàí ìÿìíóíëóüóíó èôàäÿ åòìèøäèð. Þëêÿëÿðèìèç àðàñûíäà ýöúëö èêèòÿðÿôëè ìöíàñèáÿòëÿðèí ìþâúóä îëäóüóíó âóðüóëàéàí Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ
þçÿë ñåêòîðäà éàõøû ÿìÿêäàøëûüûí éàðàäûëìàñû, ùÿì÷èíèí
èãòèñàäè, èíâåñòèñèéà ãîéóëóøó âÿ äèýÿð ñàùÿëÿðäÿ ÿëàãÿëÿðèí
ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû èìêàíëàðûí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíèí þíÿìèíè ãåéä åòìèøäèð. Äþâëÿòèìèçèí áàø÷ûñû Ðóìûíèéàíûí Áàø íàçèðè Âèêòîð Ïîíòàíûí Àçÿðáàéúàíà ñÿôÿðèíèí
óüóðëà èíêèøàô åäÿí ÿëàãÿëÿðèìèçèí äàùà äà ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû ìÿñÿëÿëÿðèí ìöçàêèðÿñè ö÷öí éàõøû èìêàí
éàðàäàúàüûíà öìèäâàð îëäóüóíó áèëäèðìèøäèð.
Þëêÿëÿðèìèç àðàñûíäà ñèéàñè ÿëàãÿëÿðèí éöêñÿê ñÿâèééÿäÿ îëäóüóíó âóðüóëàéàí Ðóìûíèéàíûí Áàø íàçèðè Âèêòîð
Ïîíòà þëêÿñèíèí Àâðîïà Èòòèôàãûíäà Àçÿðáàéúàíûí ÿí éàõûí
äîñòëàðûíäàí áèðè îëàðàã ãàëìàãäà äàâàì åäÿúÿéèíè ãåéä
åòìèøäèð. Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòèíèí Ðóìûíèéàéà, Ðóìûíèéà
Ïðåçèäåíòèíèí èñÿ Àçÿðáàéúàíà ñÿôÿðëÿðèíè ìÿìíóíëóãëà
õàòûðëàéàí Áàø íàçèð èêèòÿðÿôëè ìöíàñèáÿòëÿðèìèçèí äàùà äà
ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíäÿ, ñèéàñè ÿëàãÿëÿðëÿ éàíàøû, èãòèñàäè
ÿëàãÿëÿðèí äÿ ÿùÿìèééÿòèíè ãåéä åòìèøäèð.
Ýþðöøäÿ áèðýÿ ëàéèùÿëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, åíåðæè ñàùÿñèíäÿ ÿìÿêäàøëûã âÿ äèýÿð ìÿñÿëÿëÿð ÿòðàôûíäà ôèêèð ìöáàäèëÿñè àïàðûëìûøäûð.
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Дювлятлярарасы мцнасибятляр стратежи характер дашыйыр
Èéóíóí 28-äÿ Ëèòâàíûí ïàéòàõòû Âèëíöñ
øÿùÿðèíäÿ Àçÿðáàéúàí âÿ Ëèòâà àðàñûíäà Èêèòÿðÿôëè ßìÿêäàøëûã öçðÿ Ùþêóìÿòëÿðàðàñû Êîìèññèéàíûí 3-úö èúëàñû êå÷èðèëìèøäèð.
Èúëàñäà êîìèññèéàíûí ùÿìñÿäðëÿðè Ëèòâàíûí õàðèúè èøëÿð íàçèðè Ëèíàñ Ëèíêåâè÷èóñ âÿ Àçÿðáàéúàíûí âåðýèëÿð íàçèðè Ôàçèë Ìÿììÿäîâ ÷ûõûø åòìèøëÿð. Íàçèðëÿð
èêè þëêÿ àðàñûíäà ÿëàãÿëÿðèí èíêèøàôû âÿ
ìþùêÿìëÿíäèðèëìÿñèíäÿ êîìèññèéàíûí ôÿàëèééÿòèíè éöêñÿê ãèéìÿòëÿíäèðìèøëÿð. Ìöàñèð äþâðäÿ èêè þëêÿíèí èãòèñàäè òÿðÿããèñè,
äþâëÿòëÿðèí èêèòÿðÿôëè èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿðèíèí âÿçèééÿòè âÿ ïåðñïåêòèâëÿðè ìöçàêèðÿ åäèëìèø, ãàðøûëûãëû òèúàðÿò èìêàíëàðûíûí èíêèøàôû âÿ äèâåðñèôèêàñèéàñû ö÷öí ñÿé
ýþñòÿðèëìÿñèíèí âàúèáëèéè âóðüóëàíìûøäûð.
Ãåéä åäèëìèøäèð êè, ùÿð èêè þëêÿíèí
äþâëÿò áàø÷ûëàðûíûí ìÿùñóëäàð ÿìÿéè íÿòèúÿñèíäÿ äþâëÿòëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿð àðòûã ñòðàòåæè òÿðÿôäàøëûã ìÿðùÿëÿñèíÿ ãÿäÿì ãîéìóøäóð. Ãàðøûëûãëû ÿëàãÿëÿð èíòåíñèâ øÿêèëäÿ èíêèøàô åäèð, ïðàêòèêè îëàðàã áöòöí ñàùÿëÿðäÿ èêèòÿðÿôëè ìöíàñèáÿò-

ëÿð ýåíèøëÿíìÿêäÿäèð.
Áèëäèðèëìèøäèð êè, þëêÿëÿðàðàñû ìöíàñèáÿòëÿð ÷îõòÿðÿôëè ÿìÿêäàøëûã, õöñóñèëÿ äÿ
Àâðîïà Èòòèôàãûíûí «Øÿðã òÿðÿôäàøëûüû»
ïðîãðàìû ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ èíêèøàô åäèð. Úàðè
èëèí èêèíúè éàðûìèëëéèíäÿ Ëèòâà Ðåñïóáëèêàñûíûí Àâðîïà Èòòèôàãû Øóðàñûíäà ñÿäðëèê
åäÿúÿéèíè íÿçÿðÿ àëàðàã, òÿðÿôëÿð áó ñà-

Azərbaycan Mətbuat Şurası və «Vergilər»
qəzetinin təşkilatçılığı ilə ulu öndər Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş
«Heydər Əliyev və Azərbaycanda vergi siyasəti»
mövzusunda fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsi
müasir vergi sistemi ilə bağlı yeniliklərin,
habelə qarşıda duran əsas hədəflərin cəmiyyətə
çatdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət
daşımışdır. «Heydər Əliyevin iqtisadi inkişaf
Ìöñòÿãèëëèê ùÿð áèð õàëãûí, äþâëÿòèí äàâàìëû èíêèøàôûíû ìèëëè èäåéà ñÿâèééÿñèíÿ éöêñÿëäÿðÿê ìþâúóä èãòèñàäè, åëìè-èíòåëëåêòóàë âÿ ìÿäÿíè ïîòåíñèàëäàí ñÿìÿðÿëè èñòèôàäÿéÿ ýåíèø èìêàíëàð éàðàäûð. Ôÿãÿò ìöñòÿãèëëèê íåìÿòèíÿ ãîâóøàí ùÿð áèð õàëã èëêèí
ìÿðùÿëÿäÿ îíó ãîðóéóá ñàõëàìàã, ìþùêÿìëÿíäèð-

ùÿäÿ ÿìÿêäàøëûüûí ùÿðòÿðÿôëè èíêèøàô åòäèðèëìÿñè ö÷öí äàùà áèð èìêàí ÿëäÿ åòìèø
îëàúàãëàð.
Ñîíðà èúëàñäà Ëèòâà âÿ Àçÿðáàéúàí
òÿðÿôëÿðèíèí ùÿð èêè þëêÿäÿêè èãòèñàäè âÿçèééÿò âÿ èíâåñòèñèéà ìöùèòè, èíôîðìàñèéà
òåõíîëîýèéàëàðûíûí èíêèøàôû âÿ ñ. ìÿñÿëÿëÿðëÿ áàüëû òÿãäèìàòëàðû êå÷èðèëèá.

strategiyasında vergi siyasəti», «Nağdsız ödəniş
sisteminin inkişaf perspektivləri», «Əmək
müqaviləsi: gələcəyə təminat» istiqamətləri
üzrə keçirilmiş müsabiqəyə ümumilikdə 44
yazı təqdim edilmiş, onlardan 9-u əsas mükafata layiq görülmüşdür.
Bu sayımızdan etibarən müsabiqədə yüksək
yer tutmuş jurnalistlərin məqalələrini oxucuların
diqqətinə təqdim edirik.
áÿòëÿðèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ áèð ñûðà ãÿðàðëàð ãÿáóë åòìèøäèð. Áóíëàðà ìèñàë îëàðàã «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ÿðàçèñèíäÿ ÿùàëè èëÿ íàüä ïóë
ùåñàáëàøìàëàðûíûí àïàðûëìàñûíà íÿçàðÿò-êàññà àïàðàòëàðûíûí òÿòáèã îëóíìàñû ùàããûíäà» 18 èéóë 1995úè èë, «Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ó÷îòóíóí òÿêìèëëÿøäèðèë-

Êîìèññèéà èêè þëêÿ àðàñûíäà ãàðøûëûãëû
ñÿðìàéÿ ãîéóëóøó, èãòèñàäè âÿçèééÿò âÿ
èêèòÿðÿôëè òèúàðè-èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿðèí èíêèøàô ïåðñïåêòèâëÿðè, ñÿíàéå âÿ åíåðýåòèêà, êÿíä òÿñÿððöôàòû, ýÿíúëÿð âÿ èäìàí,
ìÿäÿíèééÿò âÿ òóðèçì, íÿãëèééàò, èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû âÿ äèýÿð ñàùÿëÿðäÿ ÿìÿêäàøëûüûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè èì-

Äþâëÿò áàø÷ûñûíûí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà þòÿí èëëÿðäÿ
Àçÿðáàéúàíäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí âåðýè ñèéàñÿòè ñèñòåìëèëèê, ôóíêñèîíàëëûã, ÷åâèêëèê, îïåðàòèâëèê, êîîðäèíàñèéà îëóíìà âÿ ýöúëö òÿøêèëàòè-èäàðÿåòìÿ ìåõàíèçìè êèìè ìöñáÿò êåéôèééÿòëÿðè þçöíäÿ åùòèâà
åäèð. Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè ñîí èëëÿð èñòÿð âåðýè þäÿéèúèëÿðè ö÷öí åëåêòðîí õèäìÿòëÿðèí òÿøêèëèíÿ, èñòÿð êðåàòèâ éåíèëèêëÿðèí òÿòáèãèíÿ, èñòÿðñÿ äÿ ìöàñèð ìåíåúìåíò ïðèíñèïëÿðèíÿ ÿñàñëàíàí èäàðÿåòìÿ öñóëóíà ýþðÿ ôÿðãëÿíÿí äþâëÿò ãóðóìëàðûíäàí áèðèäèð. 2006-úû
èëäÿ âåðýè èíçèáàò÷ûëûüû ïðîñåñëÿðèíèí åëåêòðîí ãàéäàäà àïàðûëìàñûíà èìêàí âåðÿí Àâòîìàòëàøäûðûëìûø
Âåðýè Èíôîðìàñèéà Ñèñòåìè (ÀÂÈÑ), 2007-2010-úó
èëëÿðäÿ âåðýè þäÿéèúèëÿðè ö÷öí åëåêòðîí áÿéàííàìÿ,
åëåêòðîí âåðýè ùåñàá-ôàêòóðàëàðûíûí ýþíäÿðèëìÿñè,
«îíëàéí êàðýöçàðëûã» ñèñòåìè òÿòáèã åäèëìèøäèð.
Öìóìèëèêäÿ âåðýè ñèñòåìèíäÿ àïàðûëàí èñëàùàòëàðûí ÿñàñ ùÿäÿôëÿðè âåðýè õèäìÿòèíèí òåõíîëîæè áàõûì-

êàíëàðûíû ìöçàêèðÿ åòìèøëÿð.
Êîìññèéàíûí íþâáÿòè èúëàñûíûí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êå÷èðèëìÿñè áàðÿäÿ ðàçûëûüà ýÿëèíìèøäèð. Ìöçàêèðÿëÿð
éåêóíëàøäûãäàí ñîíðà Àçÿðáàéúàí âÿ Ëèòâà àðàñûíäà Èêèòÿðÿôëè ßìÿêäàøëûã öçðÿ
Ùþêóìÿòëÿðàðàñû Êîìèññèéàíûí 3-úö èúëàñûíûí ïðîòîêîëó èìçàëàíìûøäûð.

ãûíûí Ãîíøóëóã Ñèéàñÿòè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ «Êîìïéóòåð
ÿñàñëû àóäèò ñèñòåìè ñàùÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíÿ äÿñòÿéèí ýþñòÿðèëìÿñè»
òâèííèíã ëàéèùÿñèäèð. Éàõûí ýÿëÿúÿê ö÷öí ÷îõ áþéöê
ïåðñïåêòèâëÿðÿ ìàëèê îëàí áó ëàéèùÿ þëêÿìèçäÿ âåðýè àóäèòè ñàùÿñèíäÿ èíçèáàò÷ûëûüûí ÿí éöêñÿê áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðà óéüóíëàøäûðûëìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòóð.
Àçÿðáàéúàíäà èëê äÿôÿ ßÄÂ èíçèáàò÷ûëûüû ïðîñåñèíäÿ âåðýè íÿçàðÿòèíèí òàì åëåêòðîíëàøäûðûëìàñûíà
èìêàí âåðÿí ßÄÂ äåïîçèò ùåñàáû òÿòáèã åäèëìèøäèð.
Âàùèä ßÄÂ äåïîçèò ùåñàáûíûí òÿòáèãè ßÄÂ öçðÿ
âåðýèäÿí éàéûíìàëàðûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñûíà, åéíè
çàìàíäà âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ßÄÂ öçðÿ èíçèáàòè éöêöíöí àçàëäûëìàñûíà äà øÿðàèò éàðàòìûøäûð. Âåðýè
ñèñòåìèíäÿ åëåêòðîí õèäìÿòëÿðèí òÿøêèëè äÿ ìöùöì
àääûìëàðäàí áèðèäèð. Äþâëÿò îðãàíëàðûíûí ýþñòÿðäèêëÿðè åëåêòðîí õèäìÿòëÿð àðàñûíäà âåðýè ñèñòåìè öçðÿ
57 åëåêòðîí õèäìÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè íÿçÿðäÿ

Vergi sistemində mütərəqqi islahatların banisi
ìÿê, äþâëÿòèí ýÿëÿúÿê èíêèøàôûíà åòèáàðëû áöíþâðÿ
ùàçûðëàìàã êèìè ìÿñóëèééÿòëè âÿ ÷ÿòèí ìÿðùÿëÿíè
äÿ êå÷ìÿëè îëóð. Ìöñòÿãèë Àçÿðáàéúàí 1993-úö èëèí
èéóí àéûíäà öçëÿøäèéè áó òàëåéöêëö ìÿðùÿëÿíè ìÿùç
ãÿòèééÿòëè âÿ ìöäðèê ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâèí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà ýåðèäÿ ãîéìóø, þëêÿíèí åëìè òÿìÿë öçÿðèíäÿ äàâàìëû èíêèøàô éîëóíó ìöÿééÿíëÿøäèðìèøäèð.
Àçÿðáàéúàíûí 22 èëëèê ìöñòÿãèëëèê éîëóíäà íàèë
îëäóüó èíàíûëìàç èãòèñàäè íàèëèééÿòëÿðèí ìÿùç ìèëëè
èíêèøàô ìîäåëè èëÿ áàüëûëûüû àêñèîì êèìè ãÿáóë åäèëÿí ùÿãèãÿòäèð. 1993-úö èëäÿ éåíè èúòèìàè-èãòèñàäè
ôîðìàñèéàéà êå÷èäèí ÷ÿòèíëèêëÿðèíè éàøàéàí Àçÿðáàéúàíûí ùàíñû èãòèñàäè ìîäåëÿ öñòöíëöê âåðÿúÿéè
èëÿ áàüëû ìöõòÿëèô ôèêèðëÿð, òÿêëèôëÿð èðÿëè ñöðöëñÿ äÿ,
áþéöê ñòðàòåã Ùåéäÿð ßëèéåâ ùàíñûñà äþâëÿòèí òÿúðöáÿñèíèí îëäóüó êèìè ìèëëè èãòèñàäèééàòà êþ÷öðöëìÿñèíè äöçýöí ñàéìàìûø, ìèëëè ðåñóðñëàðëà éàíàøû,
õàëãûí ìåíòàëèòåòèíè, òàðèõè ÿíÿíÿëÿðèíè, èíêèøàô éîëóíóí þçÿëëèêëÿðèíè úèääèëèêëÿ íÿçÿðÿ àëìûøäûð. Öìóììèëëè ëèäåð ìÿðêÿçè ïëàíëàøäûðìà âÿ áþëýö ïðèíñèïëÿðèíèí ùàêèì îëäóüó èúòèìàè-èãòèñàäè ôîðìàñèéàäàí
àçàä áàçàð èãòèñàäèééàòûíà îïòèìàë êå÷èä ìîäåëèíè
ìöäðèêëèêëÿ èðÿëè ñöðìöø, îíóí ìÿðùÿëÿëÿðëÿ ùÿéàòà
êå÷èðèëìÿñèíÿ ÷àëûøìûøäûð.
Áàçàð èãòèñàäèééàòû øÿðàèòèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
èñëàùàòëàðûí ñÿìÿðÿëèëèéèíÿ íàèë îëìàã áàõûìûíäàí
þëêÿíèí âåðýè ñèñòåìèíäÿ êþêëö äÿéèøèêëèêëÿðèí àïàðûëìàñû, âåðýè ñèñòåìèíèí ìöàñèð ñòàíäàðòëàð ÿñàñûíäà
ôîðìàëàøäûðûëìàñû çÿðóðÿò êèìè îðòàéà ÷ûõìûøäû. Âåðýè ñèñòåìèíèí éåíè èúòèìàè-èãòèñàäè ôîðìàñèéàíûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ãóðóëìàñû áöòöí òÿñÿððöôàò ñèñòåìèíèí ñÿìÿðÿëè ôÿàëèééÿòèíèí òÿìèíè áàõûìûíäàí ÿùÿìèééÿòëè èäè. Ùÿëÿ äþâëÿò ìöñòÿãèëëèéèíèí èëê èëëÿðèíäÿ óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâ áþéöê ìöäðèêëèêëÿ äåìèøäè: «ßýÿð áèç ìöñòÿãèë äþâëÿòèêñÿ, ìöñòÿãèë èíêèøàô åòìÿê èñòÿéèðèêñÿ, áèç áàçàð èãòèñàäèééàòûíû
âåðýè éîëó èëÿ òÿíçèìëÿìÿëèéèê. Áóíà ýþðÿ äÿ âåðýè
îðãàíëàðûíûí èøèíÿ äàùà ÷îõ äèããÿò éåòèðìÿëèéèê».
Ìÿùç Ùåéäÿð ßëèéåâèí äèããÿò âÿ ãàéüûñû íÿòèúÿñèíäÿ þëêÿäÿ ìöàñèð òÿëÿáëÿðÿ úàâàá âåðÿí âåðýè
ñèñòåìèíèí éàðàäûëìàñû ìöìêöí îëìóø, ìöàñèð èãòèñàäè ìöíàñèáÿòëÿð øÿðàèòèíäÿ ïðèíñèïèàë úÿùÿòäÿí éåíè âåðýè ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ áàøëàíûëìûøäûð. Âåðýè ñèñòåìèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè, îíóí
âàùèä íîðìàòèâ ùöãóãè áàçàñûíûí éàðàäûëìàñû, âåðýè
äÿðÿúÿëÿðèíèí àøàüû ñàëûíìàñû ùåñàáûíà âåðýèòóòìà
áàçàñûíûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè, êè÷èê âÿ îðòà ñàùèáêàðëûã ö÷öí ÿëâåðèøëè âåðýè ìöùèòèíèí éàðàäûëìàñû, ùÿì÷èíèí âåðýè õèäìÿòè îðãàíëàðûíûí ôÿàëèééÿòèíèí ñÿìÿðÿëèëèéèíèí àðòûðûëìàñû òÿäáèðëÿðè õöñóñè äèããÿò
ìÿðêÿçèíäÿ îëìóøäóð.
Ùÿìèí äþâðöí âåðýè ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ ìþâúóä
áèð ñûðà áîøëóãëàð èñòÿð âåðýè þäÿéèúèëÿðè, èñòÿðñÿ äÿ
âåðýè õèäìÿòè îðãàíëàðûíäà ùàãëû íàðàçûëûãëàð äîüóðäóüóíäàí öìóììèëëè ëèäåðèí òÿøÿááöñö âÿ ðÿùáÿðëèéè èëÿ þëêÿíèí âåðýè ñèñòåìèíèí éåíèäÿí òÿøêèë åäèëìÿñè ïðîñåñèíÿ ñòàðò âåðèëìèøäèð. Óëó þíäÿðèí áèëàâàñèòÿ òàïøûðûüû èëÿ Íàçèðëÿð Êàáèíåòè âåðýè ìöíàñè-

ìÿñè áàðÿäÿ» 19 äåêàáð 1996-úû èë, «Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí þäÿíèëìÿñèíè ìÿðêÿçëÿøäèðèëìèø ãàéäàäà ùÿéàòà êå÷èðÿí ñóáéåêòëÿð ùàããûíäà» 31 ìàðò 1997-úè
èë, «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëÿí ìèíèê àâòîìîáèëëÿðèíèí àêñèç âåðýèñèíÿ úÿëá åäèëìÿñè
ùàããûíäà» 16 àïðåë 1997-úè èë òàðèõëè âÿ äèýÿð ãÿðàðëàðû ýþñòÿðìÿê îëàð.
Âåðýè ñèñòåìèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè âÿ áó ñàùÿäÿ àïàðûëàí êþêëö èñëàùàòëàðûí äàùà äà ñöðÿòëÿíäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí áèëàâàñèòÿ òàïøûðûüû ÿñàñûíäà 1997-úè èëäÿí áàøëàéàðàã Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí ëàéèùÿñèíèí ùàçûðëàíìàñûíà áàøëàíûëìûøäûð. Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí 1998-úè èëèí íîéàáðûíäà êå÷èðèëìèø ýåíèø èúëàñûíäà ñþéëÿäèéè éåêóí
íèòãäÿ þëêÿ ðÿùáÿðè Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí ãûñà ìöääÿòäÿ ùàçûðëàíìàñû âÿ ãÿáóë åäèëìÿñèíèí âàúèáëèéèíè âóðüóëàìûø, ìöâàôèã òàïøûðûãëàðûíû âåðìèøäèð. Ëàéèùÿäÿ áöòöí äèããÿò ìöêÿììÿë âåðýè ãàíóíâåðèúèëèéèíèí éàðàäûëìàñûíà, èíçèáàòè èäàðÿåòìÿíèí éàõøûëàøäûðûëìàñûíà, âåðýèëÿðèí äþâëÿò áöäúÿñèíÿ òàì ñÿôÿðáÿð îëóíìàñûíà éþíÿëäèëìèøäèð. Íÿùàéÿò, Ìèëëè
Ìÿúëèñäÿ ãÿáóë îëóíàðàã 2001-úè èëèí éàíâàðûí 1äÿí ãöââÿéÿ ìèíÿí Âåðýè Ìÿúÿëëÿñè âåðýè ñèñòåìèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè âÿ îíóí áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðà óéüóíëàøäûðûëìàñû ñàùÿñèíäÿ àòûëìûø ìöùöì àääûìëàðäàí áèðè îëìóøäóð.
Õàòûðëàäàã êè, ùÿëÿ 1990-úû èëäÿ Ìàëèééÿ Íàçèðëèéèíèí òÿðêèáèíäÿ ôîðìàëàøäûðûëìûø âåðýè õèäìÿòè áèð
èë ñîíðà Áàø Äþâëÿò Âåðýè Ìöôÿòòèøëèéè êèìè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿéÿ áàøëàìûøäûð. Ëàêèí óëó þíäÿðèí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí âåðýè èñëàùàòëàðû ôîíóíäà äþâëÿòèí âåðýè ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè, äþâëÿò áöäúÿñèíÿ âåðýèëÿðèí âÿ äèýÿð äàõèëîëìàëàðûí âàõòûíäà, òàì éûüûëìàñûíû òÿìèí åäÿí, áó
ñàùÿäÿ äþâëÿò íÿçàðÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿí ìÿðêÿçè
èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíûíûí éàðàäûëìàñû çÿðóðè òÿëÿáÿ ÷åâðèëìèøäè. Áó ðåàëëûãäàí ÷ûõûø åäÿí óëó þíäÿð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí 11 ôåâðàë 2000-úè èë òàðèõëè ôÿðìàíû
èëÿ Áàø Äþâëÿò Âåðýè Ìöôÿòòèøëèéè ëÿüâ åäèëìèø, îíóí
áàçàñûíäà Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè éàðàäûëìûø, îíóí ñÿëàùèééÿòëÿðè, þëêÿ èãòèñàäèééàòûíûí èíêèøàôûíäàêû ðîëó
äÿãèãëèêëÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèøäèð. Óëó þíäÿð áóíóíëà ùÿì äÿ âåðýè ñèéàñÿòèíè èãòèñàäè ñèéàñÿòèí ìöùöì òÿðêèá ùèññÿñè êèìè äÿéÿðëÿíäèðÿðÿê èãòèñàäè
òÿíçèìëÿìÿäÿ, ùàáåëÿ ôèñêàë ñèéàñÿòèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿ îíóí àïàðûúû ðîëóíó ìöÿééÿíëÿøäèðìèøäèð. Áåëÿëèêëÿ, öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí òÿøÿááöñö âÿ ðÿùáÿðëèéè èëÿ ôîðìàëàøäûðûëàí ìöàñèð
âåðýè ñèñòåìè þëêÿäÿ èãòèñàäè êå÷èä äþâðöíöí óüóðëà
áàøà ÷àòäûðûëìàñûíäà ìöùöì ðîë îéíàìûø, áàçàð ìöíàñèáÿòëÿðèíÿ àäåêâàò ÷åâèê âåðýè ñèéàñÿòèíè ùÿéàòà
êå÷èðìÿéÿ ãàäèð, áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðà úàâàá âåðÿí ñÿìÿðÿëè èäàðÿåòìÿ ñèñòåìèíÿ ÷åâðèëìèøäèð.
2003-úö èëäÿí óëó þíäÿð Ùåéäÿð ßëèéåâèí ñèéàñè
êóðñóíó èíàìëà äàâàì åòäèðÿí äþâëÿò áàø÷ûñû Èëùàì
ßëèéåâ þëêÿíèí äàâàìëû òÿðÿããèñèíèí òÿìèíè áàõûìûíäàí âåðýè îðãàíëàðûíäà èñëàùàòëàðûí ñèñòåìëè øÿêèëäÿ äàâàì åòäèðèëìÿñèíè âàúèá ùåñàá åòìèøäèð.

«Vergi xidməti müasir əsaslarla idarə olunur, burada müasir menecment
tətbiq edilir, dünya praktikası öyrənilir. Ölkə iqtisadiyyatı üçün çox vacib olan
bu sahədə aparılan islahatlar, tətbiq edilən yeniliklər, «bir pəncərə»
təşəbbüsü müasir Azərbaycanın inkişafına xidmət göstərir».
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
äàí èíêèøàôûíà íàèë îëóíìàñû, âåðýè ïðîñåäóðëàðûíûí
ñàäÿëÿøäèðèëìÿñè éîëó èëÿ áèçíåñèí èíêèøàôûíûí äÿñòÿêëÿíìÿñè, âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí êþíöëëö ÿìÿëåòìÿ
ñÿâèééÿñèíèí éöêñÿëäèëìÿñèäèð. Äþâëÿò áàø÷ûñûíûí
2012-úè èë 29 äåêàáð òàðèõëè ñÿðÿíúàìû èëÿ òÿñäèã
åäèëìèø «Àçÿðáàéúàí 2020: ýÿëÿúÿéÿ áàõûø» Èíêèøàô Êîíñåïñèéàñûíäà âåðýè èñëàùàòëàðûíûí áó âÿ äèýÿð
àñïåêòëÿðè äÿãèã ÿêñèíè òàïìûøäûð.
Àçÿðáàéúàíûí ìöàñèð âåðýè èíçèáàò÷ûëûüû áèçíåñ
èøòèðàê÷ûëàðû ö÷öí ìàêñèìóì ðàùàò âÿ ÿëâåðèøëè ùåñàá åäèëèð. Äöíéà Áàíêû âÿ Áåéíÿëõàëã Ìàëèééÿ
Êîðïîðàñèéàñûíûí òÿðòèá åòäèéè ìöâàôèã ùåñàáàòëàðà
ýþðÿ, áó ýöí Àçÿðáàéúàíäà âåðýè áÿéàííàìÿëÿðèíèí òÿðòèáè âÿ òÿãäèì åäèëìÿñè, åëÿúÿ äÿ âåðýè þäÿìÿëÿðèíèí àïàðûëìàñû ö÷öí ãàíóíâåðèúè íîðìàëàðà
ðèàéÿò îëóíìàñûíà ñÿðô åäèëÿí îðòà âàõò ýþñòÿðèúèñè
îðòà öìóìäöíéà ýþñòÿðèúèñèíè ãàáàãëàéûð. Âåðýû
õÿðúëÿðèíèí âåðýè äàõèëîëìàëàðûíäà íèñáÿòè èñÿ úÿìè
0,35 ôàèç òÿøêèë åäèð âÿ áó ýþñòÿðèúèéÿ ýþðÿ Àçÿðáàéúàíûí âåðýè õèäìÿòè Àâðîïà ìÿêàíûíäà ÿí ñÿìÿðÿëè âåðýè èíçèáàò÷ûëûüûíà ìàëèê þëêÿëÿðäÿí ñàéûëûð.
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè èíçèáàò÷ûëûã ñàùÿñèíäÿ âÿ
åëåêòðîí õèäìÿòëÿðèí ýåíèø òÿòáèãè ïðîñåñèíè ôÿàë øÿêèëäÿ äàâàì åòäèðìÿêëÿ êîððóïñèéà ùàëëàðûíà ãàðøû
ìöáàðèçÿäÿ ìöùöì ðîë îéíàéàí ìÿìóð-âÿòÿíäàø
òÿìàñëàðûíû ìèíèìóìà åíäèðìÿê íèééÿòèíäÿäèð. 2008úè èëäÿí ñàùèáêàðëûã ñóáéåêòëÿðèíèí äþâëÿò ãåéäèééàòû
«áèð ïÿíúÿðÿ» ïðèíñèïè èëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Ñàùèáêàðëûã ñóáéåêòëÿðèíèí äþâëÿò ãåéäèééàòûíäà «áèð ïÿíúÿðÿ» ïðèíñèïèíèí òÿòáèãè áó ñàùÿäÿ ïðîñåäóðëàðûí
ñàäÿëÿøìÿñèíÿ âÿ ãåéäèééàò ö÷öí òÿëÿá îëóíàí âàõòûí àçàëìàñûíà èìêàí âåðìèø, Äöíéà Áàíêûíûí ùàçûðëàäûüû «Äîèíý Áóñèíåññ» ùåñàáàòûíäà Àçÿðáàéúàí áó ñàùÿäÿ ÿí áþéöê èñëàùàò÷û þëêÿ êèìè ãåéä
îëóíìóøäóð. 2011-úè èëäÿí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíè
ùÿéàòà êå÷èðÿí ôèçèêè øÿõñëÿðèí, 2012-úè èëäÿí èñÿ
êîììåðñèéà ùöãóãè øÿõñëÿðèí äþâëÿò ãåéäèééàòû
åëåêòðîí ôîðìàäà ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Èíäè ôÿðäè ñàùèáêàð îëìàã èñòÿéÿí èñòÿíèëÿí øÿõñ áèð íå÷ÿ äÿãèãÿ ÿðçèíäÿ áèçíåñÿ áàøëàìàã ö÷öí ðÿñìè ãåéäèééàò ïðîñåñèíè òàìàìëàéà áèëèð.
Ùàçûðäà Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè âåðýèòóòìà áàçàñûíûí
ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè, âåðýèëÿðäÿí éàéûíìà ùàëëàðûíûí
ìèíèìóìà åíäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ âåðýè íÿçàðÿòèíèí
ìöàñèð òåõíîëîýèéàëàðûíûí òÿòáèãè ëàéèùÿñè öçÿðèíäÿ
÷àëûøûð. 2011-úè èëäÿ âåðýè ñèñòåìèíäÿ ÷îõ áþéöê áèð
ëàéèùÿíèí èúðàñûíà áàøëàíûëìûøäûð. Áó, Àâðîïà Èòòèôà-

òóòóëìóøäóð âÿ ùàçûðäà îíëàðûí 49-ó òÿòáèã îëóíóð.
Áó, âÿòÿíäàø âÿ áèçíåñ úÿìèééÿòèíèí âåðýè ñèñòåìèíÿ îëàí èíàìûíû àðòûðûð. Öìóìèééÿòëÿ, Àçÿðáàéúàíäà âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ õèäìÿò ñàùÿñè äàèì äèããÿò
ìÿðêÿçèíäÿäèð. Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ìÿëóìàòëàíäûðûëìàñû, îíëàðà ùöãóãè éàðäûì, ãàðøûëàøäûãëàðû ïðîáëåìëÿðèí ùÿëëèíäÿ éàðäûì÷û îëìàã èøè áó ñàùÿäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ñèéàñÿòèí ÿñàñ ïðèíñèïëÿðèäèð.
Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ õèäìÿòèí êåéôèééÿòúÿ éåíè
ìÿðùÿëÿéÿ ãàëäûðûëìàñû ö÷öí ñîí èëëÿð âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ õèäìÿò ìÿðêÿçëÿðè éàðàäûëìûøäûð. Ñàéû 40-à
÷àòàí áó ìÿðêÿçëÿð ñàùèáêàðëàðûí, êè÷èê áèçíåñëÿ
ìÿøüóë îëàí âÿòÿíäàøëàðûí ÿñë êþìÿê÷èñèíÿ ÷åâðèëìèø, õöñóñèëÿ ðåýèîíëàðäà âåðýè áÿéàííàìÿëÿðèíèí
òÿãäèì îëóíìàñû, âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ìÿëóìàòëàíäûðûëìàñû ïðîñåñèíÿ ìöñáÿò òÿñèð åòìèø, íÿòèúÿ åòèáàðèëÿ êþíöëëö áÿéàíåòìÿ ñÿâèééÿñèíèí àðòìàñûíà ñÿáÿá îëìóøäóð.
Åëåêòðîí ùþêóìÿòèí ãóðóëìàñû ñàùÿñèíäÿ ýþðöëÿí èøëÿðèí äàâàìû îëàðàã áèð ìöääÿò ÿââÿë Âåðýèëÿð
Íàçèðëèéèíèí Åëåêòðîí Èìçà öçðÿ Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè èñòèôàäÿéÿ âåðèëìèøäèð. Áó ìÿðêÿç
åëåêòðîí õèäìÿòëÿðèí åëåêòðîí èìçàäàí èñòèôàäÿ åòìÿêëÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè, åëÿúÿ äÿ îíëàðûí ìîáèë
ãóðüóëàð âàñèòÿñèëÿ òÿãäèì îëóíìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòóð. Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí áó ëàéèùÿ þëêÿìèçäÿ èíòåðíåòìîáèë áàíê÷ûëûüûí èíêèøàôûíà, íàüäñûç ùåñàáëàøìàëàðûí ýåíèøëÿíìÿñèíÿ òÿêàí âåðìÿêëÿ éàíàøû, Àçÿðáàéúàíäà åëåêòðîí ùþêóìÿòäÿí ìîáèë ùþêóìÿòÿ êå÷èäèí ÿñàñû êèìè äÿ äÿéÿðëÿíäèðèëÿ áèëÿð.
Öìóìèëèêäÿ ñîí èëëÿð íàüäñûç þäÿíèøëÿðèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè âÿ ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿð äÿ âåðýè õèäìÿòè îðãàíëàðûíûí ñÿìÿðÿëè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðäèéèíè òÿñäèãëÿéèð. 2013-úö èë 1 éàíâàð òàðèõäÿí ãöââÿéÿ ìèíìèø Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíÿ ÿëàâÿ âÿ äÿéèøèêëèêëÿð âåðýè ñèñòåìèíèí äàùà äà òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñèíÿ, âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ìàðàã âÿ ìÿíàôåéèíèí ìàêñèìóì äÿðÿúÿäÿ ãîðóíìàñûíà õèäìÿò åäèð. Ìÿúÿëëÿäÿ ñàùèáêàðëûüûí èíêèøàôûíà õèäìÿò åäÿí áèð ñûðà
âåðýè ýöçÿøòëÿðèíèí ÿêñèíè òàïìàñû, ìÿñÿëÿí, ñÿíàéå
ïàðêëàðûíûí 7 èë ìöääÿòèíäÿ âåðýèäÿí àçàä îëóíìàñû
þëêÿäÿ ëèáåðàë âåðýè ñèñòåìèíèí ìþâúóäëóüóíó áèð
äàùà òÿñäèãëÿéèð.
Åëíóð ÙÀÚÀËÛÉÅÂ,
«Àçÿðáàéúàí» ãÿçåòè
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Vergilər Nazirliyində
görüş keçirilmişdir

Akif Musayev
Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyinin
Vergi siyasəti və strateji araşdırmalar
Baş İdarəsinin rəisi

İyun ayının 27-də vergilər nazirinin birinci müavini, 3-cü dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri
Natiq Əmirov Macarıstan Respublikasının Milli İnkişaf Nazirliyinin İnformasiya kommunikasiyalari üzrə dövlət katibi cənab Vilmoş Vadi-Naqinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini
qəbul etmişdir. Görüşdə Macarıstan Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
cənab Jolt Çutora, Macarıstanın Milli Vergi və Gömrük Administrasiyasının vitse- prezidenti
İvan Kovaçiç, həmçinin Vergilər Nazirliyinin rəhbər vəzifəli şəxsləri iştirak etmişlər.
Íàòèã ßìèðîâ þëêÿëÿðèìèç àðàñûíäà
ãîíøóëóã, äîñòëóã âÿ ñûõ ÿìÿêäàøëûã
ìöíàñèáÿòëÿðèíèí îëäóüóíó ãåéä åòìèø, Àçÿðáàéúàíûí âåðýè ñèñòåìèíäÿ
ñîí èëëÿð àïàðûëàí èñëàùàòëàð âÿ ãàðøûéà ãîéóëìóø ñòðàòåæè ùÿäÿôëÿð áàðÿäÿ
ìÿëóìàò âåðìèøäèð. Î, éàõûí ýÿëÿúÿêäÿ ìöàñèð èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí òÿòáèãè, áèðèíúè ìÿðùÿëÿñè áàøà
÷àòìàãäà îëàí åëåêòðîí àóäèò ëàéèùÿñèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, ïàðòíéîðëóã
ñàçèøëÿðèíèí áàüëàíûëìàñûíà áàøëàíûëìàñû, íÿçàðÿò ñèñòåìèíäÿ äàùà øÿôôàô
âÿ àñàí éîëëàðäàí èñòèôàäÿ îëóíìàñûíà
öñòöíëöê âåðèëìÿñè êèìè ìÿñÿëÿëÿðèí
Àçÿðáàéúàíûí âåðýè õèäìÿòèíèí ãàðøûñûíäà ïðèîðèòåò ìÿñÿëÿëÿð îëäóüóíó äèããÿòÿ ÷àòäûðìûøäûð.
Ìàúàðûñòàíûí Ìèëëè Èíêèøàô Íàçèðëèéèíèí Èíôîðìàñèéà êîììóíèêàñèéàëàðè öçðÿ
äþâëÿò êàòèáè úÿíàá Âèëìîø Âàäè-Íàãè
Àçÿðáàéúàíûí âåðýè ñèñòåìèíäÿ ñîí 10 èëäÿ àïàðûëìûø èñëàùàòëàðûí íÿòèúÿëÿðèíèí îíëàð ö÷öí ÷îõ ìàðàãëû îëäóüóíó, õöñóñèëÿ
âåðýè ñèñòåìèíèí åëåêòðîíëàøäûðûëìàñû, âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ õèäìÿò, ßÄÂ èíçèáàò÷û-

ëûüû ñàùÿñèíäÿ þëêÿìèçèí ÿëäÿ åòäèéè óüóðëàðûí òÿãäèðÿëàéèã îëäóüóíó âóðüóëàìûøäûð. Áèëäèðìèøäèð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Âÿòÿíäàøëàðà
Õèäìÿò âÿ Ñîñèàë Èííîâàñèéàëàð öçðÿ Äþâëÿò Àýåíòëèéèíèí «ÀÑÀÍ õèäìÿò» Ìÿðêÿçè, åëÿúÿ äÿ Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí «áèð
ïÿíúÿðÿ» ñàùèáêàðëûã ñóáéåêòëÿðèíèí ãåéäèééàòû ñèñòåìè, Õöñóñè Ðåæèìëè Âåðýè Õèäìÿòè Äåïàðòàìåíòèíèí ôÿàëèééÿòè, «195»
Òåëåôîí-ìÿëóìàò õèäìÿòè èëÿ òàíûø îëìóø,

ñîí èëëÿð âåðýè ãàíóíâåðèúèëèéèíèí âÿ èíçèáàò÷ûëûüûíûí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí èñëàùàòëàð, éåíè èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí òÿòáèãèíÿ äàèð òÿãäèìàòëàðû äèíëÿìèøëÿð.
Ýþðöøäÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû èëÿ
Ìàúàðûñòàí Ðåñïóáëèêàñû àðàñûíäà èêèòÿðÿôëè ÿìÿêäàøëûüûí úàðè âÿçèééÿòè âÿ èíêèøàô èìêàíëàðû èëÿ áàüëû ÿòðàôëû ôèêèð ìöáàäèëÿñè àïàðûëìûøäûð.

«Верэиляр Назирлийи
Авропанын ян габагъыл верэи
инзибатчылыьы тяърцбясини тятбиг едир»
Moldova Azərbaycanın vergi sistemindəki islahatları yüksək qiymətləndirir
Èéóíóí 19-äàí 21-äÿê Ìîëäîâà Ðåsïóáëèêàsûíûí Ìàëèééÿ Íàçèðëèéè éàíûíäà Áàø Äþâëÿò Âåðýè Ìöôÿòòèøëèéèíèí
íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè Àçÿðáàéúàíà sÿôÿðè ÷ÿð÷èâÿsèíäÿ Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíäÿ îëìóøäóð.
Ìöôÿòòèøëèéèí Ôèçèêè øÿõsëÿðèí âåðýèéÿ úÿëá åäèëìÿsè èäàðÿsèíèí ðÿèsè Ìàéà Òâåðäîõëåá âÿ Áèðáàøà âåðýèëÿðèí èíçèáàò÷ûëûüû èäàðÿsèíèí ðÿèsè Âåðîíèêà Âðàýàëåâà Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí ðÿùáÿðëèéè èëÿ ýþðöøëÿð êå÷èðìèø, Àçÿðáàéúàíûí âåðýè sèsòåìèíèí âÿçèééÿòè, ùÿéàòà êå÷èðèëÿí èsëàùàòëàðëà éàõûíäàí òàíûø îëìóøëàð. Ìîëäîâàëû ãîíàãëàð
ìöõáèðèìèçèí sóàëëàðûíû úàâàáëàíäûðàðàã Àçÿðáàéúàíëà Ìîëäîâà àðàsûíäà èãòèsàäè ÿëàãÿëÿðèí âÿçèééÿòè, âåðýè
sàùÿsèíäÿ ÿìÿêäàøëûã, ãàðøûëûãëû òÿúðöáÿ ìöáàäèëÿsè âÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí áèðýÿ òÿäáèðëÿð ùàããûíäà ôèêèðëÿðèíè
áþëöøìöøëÿð.

Õàíûì Ìàéà Òâåðäîõëåá
Àçÿðáàéúàíëà Ìîëäîâà àðàñûíäà èãòèñàäè ÿìÿêäàøëûüûí ñïåêòðèíèí ÷îõ ýåíèø îëäóüóíó, ãàðøûëûãëû ÿìÿêäàøëûüûí ìöñòÿãèëëèêäÿí ñîíðà éåíè èíêèøàô ìÿðùÿëÿñèíÿ ãÿäÿì ãîéäóüóíó áèëäèðèá. Âåðýè ñàùÿñèíäÿ ÷îõ ñÿìÿðÿëè ÿìÿêäàøëûüûí ìþâúóä
îëäóüó, Àçÿðáàéúàíûí âåðýè àäìèíèñòðàñèéàñû èëÿ íå÷ÿ èëëÿðäèð
êè, òÿúðöáÿ ìöáàäèëÿñè àïàðûëäûüû ãåéä åäèëèá. 2000-úè èëäÿí
òÿòáèã îëóíàí èíâåñòèñèéàëàðûí
òÿøâèãè, ýÿëèðëÿðÿ âÿ ÿìëàêà
ýþðÿ èêèãàò âåðýèòóòìàíûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû, äèýÿð ñàùÿëÿð
öçðÿ ÷îõ âàúèá ñÿíÿäëÿðèí èìçàëàíìàñû áó ìöíàñèáÿòëÿðèí
äàùà äà èíêèøàô åòìÿñèíÿ ñÿáÿá îëóá. Ùÿìèí ñÿíÿäëÿð òÿðÿôëÿðèí ìàðàãëàðûíû òÿìèí åòìÿêëÿ áèçíåñ ñåêòîðó àðàñûíäà
ÿëàãÿëÿðÿ äÿ þç òþùôÿñèíè âåðèá.
Ãåéä îëóí äó üó íà ýþ ðÿ,
Àçÿðáàéúàí ùàçûðäà ñöðÿòëè èãòèñàäè èíêèøàô ìÿðùÿëÿñèíÿ äàõèë îëóá âÿ þëêÿ èãòèñàäèééàòû
éåíè ÷àüûðûøëàð ÿðÿôÿñèíäÿäèð.
Äþâëÿò èãòèñàäèééàòûí ìöõòÿëèô
ñàùÿëÿðèíÿ áþéöêùÿúìëè èíâåñòèñèéàëàðûí àõûíû øÿðàèòèíäÿ áèç-

íåñ ìöùèòèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð àääûìëàð àòûëûð. Ìöàñèð äþâðöí èãòèñàäè ðåàëëûãëàðû, èíôîðìàñèéà âÿ êîììó íè êà ñè éà òåõ íî ëî ýè éà ëà ðû
(ÈÊÒ) ñàùÿñèíäÿ éöêñÿê èíêèøàô âÿ ÈÊÒ-íèí èäàðÿåòìÿäÿ
ðîëóíóí àðòìàñû áèð ÷îõ ñàùÿëÿðäÿ õèäìÿòëÿðèí åëåêòðîíëàøäûðûëìàñûíà ñÿáÿá îëìàãäàäûð.
Õàíûì Âåðîíèêà Âðàýàëåâà èñÿ áèëäèðèá êè, òÿðÿôëÿð ÌÄÁéÿ öçâ þëêÿëÿðèí âåðýè àäìèíèñòðàñèéàëàðû âÿ ÝÓÀÌ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ÿìÿêäàøëûã åäèðëÿð.
ÝÓÀÌ-äà ñîí èëëÿð èãòèñàäèééàòäà øÿôôàôëûüûí òÿìèí îëóíìàñû, ÷èðêëè ïóëëàðûí éóéóëìàñûíà ãàðøû ìöáàðèçÿ òÿäáèðëÿðè
÷îõ ñÿìÿðÿëèäèð. Åëÿúÿ äÿ ìàëèééÿ, áàíê, ýþìðöê ñàùÿñèíäÿ ÿëàãÿëÿð èíêèøàô åòìÿêäÿäèð.
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíäÿêè ýþðöøäÿ Àçÿðáàéúàíûí âåðýè ñèñòåìèíäÿ ñîí èëëÿðäÿ àïàðûëàí
ñèñòåìëè, äàâàìëû èñëàùàòëàð áàðÿäÿ ýåíèø ìÿëóìàò ÿëäÿ åòäèêëÿðèíè áèëäèðÿí ìîëäîâàëû ãîíàãëàðûí ôèêðèíúÿ, ñîí èëëÿðäÿ
âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ ýþñòÿðèëÿí
õèäìÿòëÿðèí ÷åøèäèíèí âÿ ùÿúìèíèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè, âåðýè
èíçèáàò÷ûëûüûíûí áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ ìöàñèð èíôîðìàñèéà-êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí
òÿòáèãè, âåðýèëÿðèí þäÿíèøè èëÿ
áàüëû òåõíèêè ïîòåíñèàëûí ýöúëÿíäèðèëìÿñè âÿ àêòèâ âåðýè ñèéàñÿòè áó ñàùÿäÿ ÿùÿìèééÿòëè
ìöñáÿò äÿéèøèêëèêëÿðÿ ñÿáÿá
îëóá. Ðåýèîíëàðäà éåíè èø éåðëÿðèíèí à÷ûëìàñû, êè÷èê âÿ îðòà
áèçíåñèí ÿùàòÿ äàèðÿñèíèí ýå-

íèøëÿíìÿñè, ñÿíàéåëÿøìÿ ñèéàñÿòè âÿ äèýÿð òÿäáèðëÿð âåðýè
äà õè ëî ìà ëà ðû íûí ùÿú ìè íèí
àðòìàñûíà èìêàí âåðèá. Ñàùèáêàðëûã ñóáéåêòëÿðèíèí ãåéäèééàòû ïðîñåñèíèí ñàäÿëÿøäèðèëìÿñèíèí íÿòèúÿñèäèð êè, þëêÿäÿ éåíè áèçíåñ ñàùÿëÿðè éàðàíûá âÿ
áó àìèë âåðýè ýÿëèðëÿðèíÿ ìöñáÿò òÿñèð ýþñòÿðèð.

Àçÿðáàéúàí Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àâðîïàíûí ÿí ãàáàãúûë âåðýè èíçèáàò÷ûëûüû òÿúðöáÿñèíè þéðÿíèá òÿòáèã åäÿí ãóðóì îëäóüóíó áèëäèðÿí Ìàéà
Òâåðäîõëåá þëêÿìèçèí ÌÄÁäÿ âåðýè èíçèáàò÷ûëûüûíûí ôóíêñèîíàë âÿ ìöòÿðÿããè ñèñòåìèíèí
áàðèç íöìóíÿñèíè éàðàòäûüûíû
ãåéä åòìèøäèð. Þëêÿìèçèí âåðýè ñèñòåìèíäÿ ÿí ìöàñèð òåõíîëîýèéàëàðûí òÿòáèã åäèëìÿñè,
àâòîìàòëàøäûðûëìûø âåðýè èíôîðìàñèéà ñòðóêòóðóíóí ôîðìàëàøäû ðûë ìà ñû, áÿéàí íà ìÿëÿðèí
åëåêòðîí ôîðìàäà òÿãäèì îëóíìàñû, åëåêòðîí àóäèò âÿ äèýÿð
éåíèëèêëÿðèí Ìîëäîâàíûí âåðýè
ñèñòåìè ö÷öí þíÿìëè îëäóüó
áèëäèðèëèá. Åéíè çàìàíäà, èíñàí
ðåñóðñëàðûíûí èíêèøàôû èëÿ áàüëû
òÿëèì-òÿäðèñ ïðîñåñëÿðèíèí îï-
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òèìàëëàøäûðûëìàñû, ÿí ãàáàãúûë
ïðîãðàìëàðûí òÿòáèãè ìîëäîâàëû ãîíàãëàð ö÷öí ìàðàã äîüóðóá.
Ãåéä åäÿê êè, ùÿð èêè þëêÿ
áèð íå÷ÿ èëäèð êè, âåðýè ùöãóãïîçìàëàðû èëÿ ìöáàðèçÿ âÿ ìÿëóìàò ìöáàäèëÿñè ñàùÿñèíäÿ
ÿìÿêäàøëûã åäèð. Âåðýèëÿðèí êþíöëëö þäÿíèëìÿñè ñÿâèééÿñèíèí
àðòûðûëìàñû, âåðýè ôûðûëäàã÷ûëûüûíà âÿ âåðýèëÿðèí þäÿíèëìÿñèíäÿí éàéûíìà ùàëëàðûíà ãàðøû
ìöáàðèçÿíèí ñÿìÿðÿëèëèéè, âåðýèëÿðèí ìÿúáóðè òóòóëìàñû âÿ
âåðýè áîðúëàðûíûí éàðàíìàñûíûí
ãàðøûñûíûí àëûíìàñû ìåõàíèçìèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ äÿ ôÿàë ÿìÿêäàøëûã ìþâúóääóð. Ùàçûðäà òÿðÿôëÿð áó èñòèãàìÿòäÿ ñÿéëÿðèíè àðòûðìàã
âÿ áèð ñûðà éåíè âàñèòÿëÿðäÿí
ôàéäàëàíìàã íèééÿòèíäÿäèð. Áó
ìÿãñÿäëÿ èø÷è ãðóïëàðûí éàðàäûëìàñû, ìöòÿõÿññèñëÿðèí ìöáàäèëÿñèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, êîíôðàíñ âÿ ñåìèíàðëàðûí
òÿøêèëè âàúèá ùåñàá îëóíóð. Ìîëäîâà Áàø Äþâëÿò Âåðýè Ìöôÿòòèøëèéè åëåêòðîí áÿéàííàìÿëÿð
ñàùÿñèíäÿ ãàðøûëûãëû òÿúðöáÿ ìöáàäèëÿñè èëÿ áàüëû ÿìÿëè èøëÿðÿ
áàøëàìàã íèééÿòèíäÿäèð. Ùÿð
èêè þëêÿ áÿéàííàìÿëÿðèí òÿãäèì åäèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ ÿí éåíè èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíû òÿòáèã åäèð. Áóíóíëà éàíàøû, éåíè èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû èëÿ áàüëû ãàðøûëûãëû ìöáàäèëÿíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè äÿ
çÿðóðè ùåñàá îëóíóð.
Åëáðóñ ÚßÔßÐËÈ

Rakurs
Bazar iqtisadiyyatının tənzimlənməsində
vergi mexanizminin rolu
Áàçàð èãòèñàäèééàòû øÿðàèòèíäÿ äþâëÿòèí úÿìèééÿòäÿ ýåäÿí ñîñèàë-èãòèñàäè ïðîñåñëÿðèí òÿíçèìëÿíìÿñè èëÿ áàüëû ôóíêñèéàñûíûí ðîëó äàùà äà
àðòûð, èãòèñàäè èíêèøàôûí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíèí
èíêèøàôûíà ÿëâåðèøëè èãòèñàäè ìöùèòèí éàðàäûëìàñû âÿ èãòèñàäèééàòà èíâåñòèñèéà ãîéóëóøëàðûíûí ñòèìóëëàøäûðûëìàñû ÿñàñ âÿçèôÿëÿðäÿí áèðèíÿ ÷åâðèëèð. Áó âÿçèôÿëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí òÿìèí åäèëìÿñèíäÿ äþâëÿòèí
ìöÿééÿí åòäèéè âåðýè ñèéàñÿòè áþéöê ðîë îéíàéûð. Âåðýè ñèéàñÿòè þëêÿíèí áöòöí ñîñèàë-èãòèñàäè ùÿéàòûíà òÿñèð åòìÿêëÿ äþâëÿò èäàðÿ÷èëèéèíèí
ÿñàñ åëåìåíòëÿðè, î úöìëÿäÿí ìàëèééÿ-êðåäèò ñèéàñÿòè, ãèéìÿòãîéìà,
ÿùàëèíèí ñîñèàë âÿ ìàääè òÿìèíàòû âÿ ñ. ìÿñÿëÿëÿðëÿ ñûõ ÿëàãÿäÿ îëóð.
Èñòÿíèëÿí äþâëÿòèí âåðýè ñèéàñÿòè âåðýè ìåõàíèçìè âàñèòÿñèëÿ ùÿéàòà
êå÷èðèëèð. Âåðýè ìåõàíèçìè äåäèêäÿ, âåðýèëÿðëÿ áàüëû òÿøêèëàòè-ùöãóãè
íîðìàëàðûí, âåðýèòóòìà ìåòîäëàðûíûí âÿ àëÿòëÿðèíèí (âåðýè äÿðÿúÿñè,
âåðýè ýöçÿøòëÿðè, âåðýèòóòìàíûí ãàéäàëàðû âÿ ñ.) ìÿúìóñó íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Äþâëÿòèí ãÿáóë åòäèéè âåðýè ãàíóíâåðèúèëèéè àêòëàðû âàñèòÿñè èëÿ
âåðýè ìåõàíèçìè ùöãóãè ãöââÿ ãàçàíûð, ñîñèàë-èãòèñàäè ìÿñÿëÿëÿðèí
âåðýè òÿíçèìëÿíìÿñè ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Èñòÿíèëÿí âåðýè ìåõàíèçìèíèí
òÿòáèãè ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ îáéåêòèâ ÿñàñëàðëà ùÿéàòà êå÷èðèëèð âÿ âåðýè ìåõàíèçìè âàñèòÿñè èëÿ áèçíåñ ïðîñåñèíèí ëàçûì îëàí
èñòèãàìÿòäÿ éþíÿëäèëìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàòìàã ìöìêöíäöð.

Vergi mexanizminin tətbiqi vergi idarəçiliyinin
üç əsas istiqamətini - vergi planlaşdırmasını,
vergi tənzimləməsini və vergi nəzarətini əhatə edir
Âåðýè ìåõàíèçìè âåðýè ùöãóãóíóí íîðìàëàðûíà ÿñàñëàíàðàã âåðýèòóòìà ñàùÿñèíäÿ éàðàíàí ìöíàñèáÿòëÿðèí òÿíçèìëÿíìÿñèíÿ âÿ âåðýè
èäàðÿ÷èëèéèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ èìêàí éàðàäûð. Âåðýè ìåõàíèçìèíèí òÿòáèãè âåðýè èäàðÿ÷èëèéèíèí ö÷ ÿñàñ èñòèãàìÿòèíè - âåðýè ïëàíëàøäûðìàñûíû, âåðýè òÿíçèìëÿìÿñèíè âÿ âåðýè íÿçàðÿòèíè ÿùàòÿ åäèð. Öìóìèééÿòëÿ, áàçàð èãòèñàäèééàòû øÿðàèòèíäÿ âåðýè ìåõàíèçìè áèðè-áèðèíÿ çèääèééÿò òÿøêèë åäÿí èêè ìÿãàìû þçöíäÿ áèðëÿøäèðèð. Áóíëàðäàí áèðè äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí èãòèñàäèééàòûí áöòöí ñàùÿëÿðèíèí áàëàíñëàøäûðûëìûø øÿêèëäÿ èíêèøàôûíà éþíÿëäèëÿí òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñè, äèýÿðè èñÿ ñàùèáêàðëûã
ñóáéåêòëÿðè àðàñûíäà àçàä áàçàð ðÿãàáÿòèíèí òÿìèí åäèëìÿñèäèð. Áó, ùþêóìÿòèí éåðèòäèéè âåðýè ñèéàñÿòèíèí èãòèñàäèééàòà òÿñèðè âÿ áàçàð èãòèñàäèééàòûíûí ñÿðáÿñò ôîðìàëàøìàñû ïðîñåñëÿðè àðàñûíäà ãàðøûëûãëû ÿëàãÿíèí
éàðàäûëìàñû èëÿ áàø âåðèð. Ëàêèí áàçàð ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ñÿðáÿñò ðÿãàáÿòëèëèê ïðèíñèïëÿðè ñàùèáêàðëûã ñóáéåêòëÿðèíäÿí áèð ãðóïóíóí èíêèøàôûíà, äèýÿð ãðóïóíóí èñÿ ìöôëèñëÿøìÿñèíÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðà áèëèð êè, áó äà
äþâëÿòèí úÿìèééÿò ãàðøûñûíäàêû þùäÿëèêëÿðèíÿ óéüóí äåéèë. Îíà ýþðÿ
äÿ áàçàð ìöíàñèáÿòëÿðèíèí äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí òÿíçèìëÿíìÿñèíÿ çÿðóðÿò
éàðàíûð.
Äöíéàíûí èíêèøàô åòìèø ãàáàãúûë þëêÿëÿðèíäÿ âåðýè ìåõàíèçìè áàçàð ìöíàñèáÿòëÿðèíèí äþâëÿò òÿíçèìëÿíìÿñèíèí ÿñàñ àëÿòèäèð. Âåðýè ìåõàíèçìè þëêÿíèí áöòöí òÿñÿððöôàò ñóáéåêòëÿðèíèí ôÿàëèééÿòèíè ÿùàòÿ åòìÿêëÿ ùþêóìÿòèí úÿìèééÿòäÿêè ìöíàñèáÿòëÿðÿ òÿñèðèíèí äàùà óíèâåðñàë àëÿòè êèìè ÷ûõûø åäÿðÿê àçàä ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíèí èíêèøàôûíà ÿëâåðèøëè âåðýè ìöùèòèíèí éàðàäûëìàñûíà âÿ èíâåñòèñèéà ãîéóëóøëàðûíûí ñòèìóëëàøäûðûëìàñûíà õèäìÿò åäèð. Áó çàìàí âåðýèëÿðèí úÿìèééÿòäÿêè ðîëó
äþâëÿòèí éöðöòäöéö âåðýè ñèéàñÿòèíÿ óéüóí ãóðóëìóø âåðýè ìåõàíèçìè
âàñèòÿñèëÿ ìöÿééÿí åäèëèð.
Öìóìèééÿòëÿ, âåðýèëÿðèí úÿìèééÿòäÿêè ÿñàñ ðîëó äþâëÿò õÿçèíÿñèíèí ìàëèééÿ âÿñàèòëÿðè èëÿ òÿìèí îëóíìàñûäûð. Äþâëÿò õÿçèíÿñèíÿ éûüûëàí âåðýèëÿð ùåñàáûíà äþâëÿòèí âàúèá ôóíêñèéàëàðûíûí, î úöìëÿäÿí ìöäàôèÿ, òÿùñèë, ñÿùèééÿ ñàùÿñèíèí, úÿìèééÿòèí ùÿð áèð öçâöíÿ êîíñòèòóñèéà òÿìèíàòëàðûíûí âåðèëìÿñè âÿ ñîñèàë òÿìèíàòëàðûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè
ö÷öí ìàëèééÿ ôóíäàìåíòè éàðàäûëûð. Ëàêèí íÿçÿðÿ àëûíìàëûäûð êè, õÿçèíÿéÿ àëûíàí âåðýèëÿðèí ùÿúìè âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí èãòèñàäè èìêàíëàðûíäàí öñòöí îëìàìàëûäûð. ßêñ ùàëäà, âåðýè áîðúëàðûíûí éàðàíìàñûíà âÿ
ñÿðáÿñò èíêèøàô ö÷öí ìàíåÿëÿðèí îðòàéà ÷ûõìàñûíà øÿðàèò éàðàíûð. Âåðýè
éöêöíöí àðòûðûëìàñû âåðýèëÿðèí ôèñêàë ôóíêñèéàñûíäàí èðÿëè ýÿëìÿñèíÿ
áàõìàéàðàã, áó, åéíè çàìàíäà, âåðýè þäÿéèúèëÿðè àðàñûíäà âåðýèäÿíéàéûíìà ìåéèëëÿðèíèí éàðàíìàñûíà äà ýÿòèðèá ÷ûõàðûð.
Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, âåðýè ìåõàíèçìèíèí ñÿìÿðÿëèëèéèíèí òÿìèí
îëóíìàñûíäà âàúèá ìÿñÿëÿëÿðäÿí áèðè âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí âåðýèëÿðèí
ùåñàáëàíìàñû, þäÿíèëìÿñè ãàéäàëàðû ùàããûíäà ìÿëóìàòëûëûüûíûí òÿìèí
åäèëìÿñèäèð. Áóíóíëà ÿëàãÿäàð âåðýè ìåõàíèçìè åëÿ ãóðóëìàëûäûð êè,
ùÿð áèð âåðýè þäÿéèúèñè ùàíñû âåðýèíè, ùàíñû ìÿáëÿüäÿ âÿ íÿ âàõò þäÿìÿëè îëìàñûíû äÿãèã áèëñèí.
Èíêèøàô åòìèø äöíéà þëêÿëÿðèíäÿ îëäóüó êèìè, Àçÿðáàéúàíûí âåðýè
ñèéàñÿòèíèí ÿñàñ èñòèãàìÿòëÿðè âåðýè ìåõàíèçìèíèí ñàäÿ âÿ òÿêìèë ãóðóëìàñûíû âÿ âåðýè éöêöíöí àçàëäûëìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòìàãëà ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòèíèí ñÿðáÿñò èíêèøàôû ö÷öí ÿëâåðèøëè èãòèñàäè øÿðàèòèí éàðàäûëìàñûíà éþíÿëäèëìèøäèð. Ùàçûðäà èãòèñàäèééàòäà äþâëÿò áöäúÿñèíäÿí ñóáñèäèéàëàð àëàí ñàùÿëÿðèí, î úöìëÿäÿí ìÿíçèë-êîììóíàë òÿñÿððöôàòû,
êÿíä òÿñÿððöôàòû âÿ ñ. êèìè ñàùÿëÿðèí îëäóüó áèð øÿðàèòäÿ ùÿìèí ñàùÿëÿð
öçðÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí öçÿðèíÿ äöøÿí âåðýè éöêöíöí äöçýöí âÿ îïòèìàë áþëöøäöðöëìÿñèíè òÿìèí åäÿí âåðýè ìåõàíèçìèíèí éàðàäûëìàñû ÷îõ âàúèá ìÿñÿëÿëÿðäÿíäèð. Öìóìÿí, òÿêìèë âåðýè
ìåõàíèçìèíèí éàðàäûëìàñûíûí ÿñàñûíäà âåðýèëÿðèí ùÿì ôèñêàë, ùÿì äÿ
òÿíçèìëÿéèúè ôóíêñèéàëàðûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíè òÿìèí åäÿí òÿäáèðëÿð, î úöìëÿäÿí âåðýè äÿðÿúÿëÿðèíèí îïòèìàëëàøäûðûëìàñû, âåðýè ýöçÿøòè
âÿ àçàäîëìàëàðûíäàí òÿéèíàòû öçðÿ èñòèôàäÿíèí òÿìèí îëóíìàñû, âåðýè
éöêö àøàüû ñàëûíìàãëà âåðýèòóòìà áàçàñûíûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè äóðóð.

ÐßÃßÌËßÐÈÍ ÄÈËÈ ÈËß
Àçÿðáàéúàíûí ÈÊÒ ñåêòîðó ùÿð 3 èëäÿ 2 äÿôÿ ýåíèøëÿíèð. Ñîí 10 èë ÿðçèíäÿ ñåêòîð öçðÿ îðòà èëëèê àðòûì òåìïè 20-25% òÿøêèë åäèá.
Ñîí 5 èë ÿðçèíäÿ Àçÿðáàéúàíäà ìîáèë ðàáèòÿ ñåêòîðó öçðÿ ýÿëèðëÿð
1,3 äÿôÿ, àáóíÿ÷è áàçàñû èñÿ 1,5 äÿôÿ àðòûá.
Äöíéà Áàíêû Áàêû øÿùÿðèíäÿ ìÿèøÿò òóëëàíòûëàðûíûí èäàðÿ åäèëìÿñè làéèùÿñèíÿ ÿëàâÿ 47 ìëí. äîëëàð àéûðûá.
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Hüquq məsləhətxanamız
Samirə Musayeva
Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyinin Hüquq Baş İdarəsinin rəisi
vergi ödəyicilərinin suallarına cavab verir.

Vergi tutulan əməliyyatın vaxtı
ƏDV ödəyicisiyəm. Bu il iyun ayının 5-də aldığım malın dəyərinin
bir hissəsini dərhal ödəmişəm, bir hissəsini isə iyul ayının 20-də
ödəməyi öhdəmə götürmüşəm. Bu zaman vergi tutulan
əməliyyatın vaxtı hansı ay hesab edilir?
Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 166.1-úè ìàääÿñèíäÿ ãåéä åäèëìèøäèð êè, áó ìàääÿäÿ áàøãà ùàëëàð íÿçÿðäÿ òóòóëìàìûøäûðñà, âåðýè òóòóëàí ÿìÿëèééàòûí
âàõòû ùÿìèí ÿìÿëèééàò ö÷öí þäÿìÿ
30 ýöí ìöääÿòèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëäèêäÿ þäÿìÿíèí àïàðûëäûüû, þäÿìÿ
30 ýöíäÿí ñîíðà ùÿéàòà êå÷èðèëäèêäÿ
èñÿ ßÄÂ-íèí åëåêòðîí âåðýè ùåñàáôàêòóðàñûíûí âåðèëäèéè âàõò ñàéûëûð.
Ìÿúÿëëÿíèí 166.1.1-úè âÿ 166.1.2úè ìàääÿëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ìöääÿòëÿðäÿí ñîíðàêû 5 ýöí ÿðçèíäÿ ßÄÂíèí åëåêòðîí âåðýè ùåñàá-ôàêòóðàñû âåðèëìèðñÿ, âåðýè òóòóëàí ÿìÿëèééàò àøàüûäàêû âàõòëàðäà àïàðûëìûø ñàéûëûð:
• ìàëëàðûí òÿãäèì åäèëìÿñèíäÿí,
èøëÿðèí ýþðöëìÿñèíäÿí âÿ õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíäÿí þäÿìÿ 30 ýöí
ìöääÿòèíäÿ àïàðûëäûãäà þäÿìÿíèí
ùÿéàòà êå÷èðèëäèéè âàõòäà, 30 ýöíäÿí
ñîíðà àïàðûëäûãäà èñÿ ìàëëàðûí ýþíäÿðèëäèéè âÿ éà òÿãäèì åäèëäèéè, èøëÿðèí ýþðöëäöéö âÿ õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëäèéè âàõòäà; âÿ éà
• ìàëëàðûí ýþíäÿðèëìÿñè îíëàðûí
äàøûíìàñûíû íÿçÿðäÿ òóòóðñà, þäÿìÿ
30 ýöí ìöääÿòèíäÿ àïàðûëäûãäà þäÿìÿíèí ùÿéàòà êå÷èðèëäèéè âàõòäà, 30

ýöíäÿí ñîíðà àïàðûëäûãäà èñÿ äàøûíìàíûí áàøëàíäûüû âàõòäà.
Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 166.2-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí, þäÿìÿ 166.1.1-úè âÿ
éà 166.1.2-úè ìàääÿëÿðäÿ ýþñòÿðèëÿí
ìöääÿò áàøëàíàíàäÿê ùÿéàòà êå÷èðèëäèêäÿ þäÿìÿäÿí ñîíðàêû 5 ýöí ÿðçèíäÿ ßÄÂ-íèí åëåêòðîí âåðýè ùåñàá-ôàêòóðàñû âåðèëìèðñÿ, âåðýè òóòóëàí ÿìÿëèééàò þäÿìÿ ùÿéàòà êå÷èðèëäèêäÿ àïàðûëìûø ñàéûëûð. Âåðýè òóòóëàí ÿìÿëèééàò ö÷öí èêè âÿ éà äàùà
÷îõ þäÿìÿ àïàðûëûðñà, ùÿð þäÿìÿ
þäÿíèø ìèãäàðûíäà àéðûúà ÿìÿëèééàò
ö÷öí ùÿéàòà êå÷èðèëìèø ñàéûëûð.
Áåëÿ îëàí ùàëäà, Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 166.1-úè ìàääÿñèíÿ ÿñàñÿí,
ÿìÿëèééàò ö÷öí þäÿìÿ 30 ýöí ìöääÿòèíäÿ þäÿíèëäèéè ö÷öí èéóí àéûíûí
5-äÿ þäÿíèëìèø ùèññÿ öçðÿ ÿìÿëèééàò
úàðè èëèí èéóí àéûíäà àïàðûëìûø ÿìÿëèééàò ùåñàá åäèëèð.
Èéóë àéûíûí 20-äÿ þäÿíèëÿí ùèññÿ
öçðÿ þäÿíèø 30 ýöíäÿí ñîíðà ùÿéàòà
êå÷èðèëäèéè ö÷öí ìàëëàðûí ýþíäÿðèëäèéè (èøëÿðèí ýþðöëäöéö, õèäìÿòèí ýþñòÿðèëäèéè) âÿ éà òÿãäèì åäèëäèéè âàõòäà,
éÿíè èéóí àéûíäà àïàðûëìûø ÿìÿëèééàò ñàéûëûð.

İslam maliyyələşmə kartları
bazara çıxarılacaq
Áèð ñûðà þëêÿëÿðèí èðè áàíêëàðûíäà
«Èñëàì ïÿíúÿðÿñè» õèäìÿòè ôÿàëèééÿò
ýþñòÿðèð. Èñëàì ïÿíúÿðÿñè - Èñëàì ìàëèééÿ ñèñòåìèíèí òÿðêèá ùèññÿñèäèð âÿ
áàíê ÿìÿëèééàòëàðû Èñëàì áàíê÷ûëûüû
ïðèíñèïëÿðè ÿñàñûíäà àïàðûëûð. Þëêÿìèç
ö÷öí éåíè îëàí áó ñèñòåì, ÿñàñÿí, Ôàðñ
êþðôÿçè þëêÿëÿðèíäÿ, Ìèñèð, Ìàëàéçèéà,
Òöðêèéÿ, åëÿúÿ äÿ Ðóñèéà, ÀÁØ, âÿ Áþéöê Áðèòàíèéàäà èíêèøàô åäèá. Ëîíäîí
øÿùÿðè Èñëàì áàíê÷ûëûüû ìÿðêÿçëÿðèíäÿí áèðè ùåñàá îëóíóð.
Þëêÿìèçäÿ áó ñèñòåìÿ êå÷èä ìÿãñÿäèëÿ þòÿí èëèí ñîíëàðûíäàí Àçÿðáàéúàí Áåéíÿëõàëã Áàíêûíûí íÿçäèíäÿ Èñëàì áàíê÷ûëûüû äåïàðòàìåíòè éàðàäûëìûøäûð. Èñëàì áàíê÷ûëûüûíûí òÿòáèãè ðåñïóáëèêàìûçäà áàíê ñèñòåìèíèí èíêèøàôûíûí éåíè ìÿðùÿëÿñè îëäóüó ö÷öí
îíóíëà ÿíÿíÿâè áàíê÷ûëûã àðàñûíäàêû
ôÿðãëÿð, ìöøòÿðèëÿðÿ âåðèëÿúÿê öñòöíëöêëÿð áàðÿäÿ èúòèìàèééÿò àðàñûíäà äàèì ôèêèð ìöáàäèëÿñè àïàðûëûð. Ãåéä åòìÿê ëàçûìäûð êè, Èñëàì áàíê÷ûëûüûíûí õöñóñèééÿòëÿðè ìàëèééÿ áàçàðëàðûíäà
ì à ä ä è
àêòâèëÿðÿ
ÿñÿñëàíàí

ÿìÿëèé éàò ëà ðûí àïàðûëìàñû, ïóëëàðäàí ÿìòÿÿ øÿêëèíäÿ èñòèôàäÿ åäèëÿ áèëìÿìÿñè,
ìàëèééÿëÿøäèðìÿëÿðèí ôàèç ùåñàáëàíìàñû ìåòîäó ÿñàñûíäà àïàðûëìàìàñû,
Èñëàì äèíè èëÿ ãàäàüàí îëóíìóø ìÿùñóëëàðûí èñòåùñàëû, òèúàðÿòè èëÿ áàüëû õèäìÿò íþâëÿðèíèí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿìÿñè, ìàëèééÿ áàçàðëàðûíäà áöòöí ÿìÿëèééàòëàðûí øÿôôàô âÿ àéäûí õàðàêòåðäÿ
àïàðûëìàñûäûð. Áóíëàðûí íÿòèúÿñèíäÿ ìàëèééÿ áàçàðëàðäà ñàáèòëèéèí âÿ åòèáàðëûëûüûí òÿìèí îëóíìàñû ö÷öí øÿðàèò éàðàäûëìûø îëóð. Èñëàì áàíê÷ûëûüû ñèñòåìè,
áàøëûúà îëàðàã, èíâåñòèñèéà ìàëèééÿëÿøäèðìÿ ñèñòåìèíÿ ÿñàñëàíäûüûíäàí, þëêÿ
èãòèñàäèééàòûíûí ýöúëÿíìÿñèíÿ õèäìÿò
åäèð.
Èñëàì áàíê÷ûëûüûíäà èãòèñàäè ìöíà-

ñèáÿòëÿð, ÿñàñÿí, òÿðÿôäàøëûã ïðèíñèïëÿðèíÿ ñþéêÿíèð. Øÿðèêëèê ïðèíñèïè ÿñàñûíäà àïàðûëàí èíâåñòèñèéà ëàéèùÿëÿðèíäÿ
áàíê, ìÿíôÿÿòëÿ éàíàøû, áèçíåñ ïðîñåñèíäÿ ÿìÿëÿ ýÿëÿí çÿðÿðëÿðè äÿ ìöøòÿðè èëÿ áþëöøöð. Áó äà ùÿð èêè òÿðÿôèí
ìÿñóëèééÿòèíè èêèãàò àðòûðûð. Èñëàì áàíê÷ûëûüû ùÿì äÿ áöòöí ìöãàâèëÿëÿðäÿ, ýÿëÿúÿêäÿ èãòèñàäè ìöáàùèñÿëÿðèí éàðàíìàñûíà ñÿáÿá îëà áèëÿúÿê ãåéðè-ìöÿééÿí õàðàêòåðëè ìöääÿàëàðûí ìþâúóä îëìàñûíà éîë âåðìèð.
Þëêÿìèçäÿ Èñëàì áàíê÷ûëûüûíûí ôÿàëèééÿòÿ áàøëàìàñûíûí áàíê ñèñòåìèíäÿ ðÿãàáÿòèí àðòìàñûíà âÿ áó ðÿãàáÿòèí ìöøòÿðèëÿðèí õåéðèíÿ îëàúàüû èñòèñíà åäèëìèð. Áó ðÿãàáÿòèí éàðàíìàñûíà
òÿêàí âåðÿ áèëÿúÿê õèäìÿòëÿð àðòûã þçöíö ÷îõ ýþçëÿòìèð: èéóë àéûíäàí åòèáàðÿí Èñëàì ìàëèééÿëÿøìÿ êàðòëàðû áàçàðà ÷ûõàðûëàúàã. Áó êàðòëàðûí þçÿëëèéè
èñÿ îíäàí èáàðÿòäèð êè, êàðòëàðëà þäÿíèø
ôàèçñèç ùÿéàòà êå÷èðèëÿúÿê. Áàíêëàðûí
ùÿìèí êàðòëàðäàí ãàçàíúû èñÿ êîíêðåò
ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèø êîìèññèéà
ùàããûíûí òÿòáèãè èëÿ áàüëû îëàúàã. Àçÿð áàé úàí
Áåéíÿëõàëã Áàíêû íûí
Èñ ëàì
áàíê÷ûëûüû äåïàðòàìåíòèíèí
äèðåêòîðó
Áÿùíàì
Ãóðáàíçàäÿíèí
ñþçëÿðèíÿ ýþ ðÿ, ö÷
úöð - òèúàðÿò, æàñìèí
âÿ ïðå ìè óì òèïëè
êàðòëàð ïÿðàêÿíäÿ àëûø-âåðèø
ìÿðêÿçëÿðèíäÿ òÿòáèã îëóíàúàã. Áàíê
èëÿ àëûø-âåðèø ìÿðêÿçëÿðè àðàñûíäà ìöãàâèëÿ èìçàëàíàúàã âÿ ñàòûøäàí ÿëäÿ
îëóíàí ìÿíôÿÿò áþëöíÿúÿê.Æàñìèí
êàðòëàð éàëíûç ãàäûíëàð ö÷öí íÿçÿðäÿ
òóòóëóá. Áó êàðòëàðëà ãàäûíëàð àëûø-âåðèø åòäèêëÿðè éåðëÿðäÿ åíäèðèìëÿð ÿëäÿ
åäÿ áèëÿðëÿð. Ùÿì÷èíèí, áó êàðòëàðà êðåäèò ëèìèòè äÿ âåðèëÿúÿê. Ïðåìèóì êàðòëàð
èñÿ «ÌàñòåðÚàðä»ëà áèðýÿ èøëÿíèá âÿ
ÌÄÁ ìÿêàíûíäà èëê ñìàðò-êàðòäûð. Áó
êàðòûí öçÿðèíäÿêè êîìïàñ äöíéàíûí
125 øÿùÿðèíäÿ ãèáëÿíè ýþñòÿðèð. Àçÿðáàéúàí Áåéíÿëõàëã Áàíêû Èñëàì áàíê÷ûëûüûíûí òÿòáèãè èëÿ áàüëû Èñëàì þëêÿëÿðèíäÿí 100 ìèëéîí äîëëàð ìÿáëÿüèíäÿ
êðåäèò úÿëá åäèá. Á. Ãóðáàíçàäÿíèí
ñþçëÿðèíÿ ýþðÿ, áó, ÌÄÁ þëêÿëÿðè àðàñûíäà èëê èðèùÿúìëè ìÿáëÿüäèð.
ÀÉÒßÍ

Vergi islahatlarının strateji hədəfləri
«Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış» İnkişaf Konsepsiyası ilə vergi orqanları
qarşısında müəyyənləşdirilmiş vəzifələrin həyata keçirilməsinə başlanılmışdır
Þëêÿíèí òàðàç âÿ äàâàìëû èíêèøàôûíûí òÿìèí îëóìàñû, ÿùàëèíèí ùÿéàò ñÿâèééÿñèíèí éöêñÿëäèëìÿñè, úÿìèééÿòèí áöòöí
èñòèãàìÿòëÿðäÿ òÿðÿããèñèíèí
ñöðÿòëÿíäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèíè
þíÿ ÷ÿêÿí «À çÿð áàé úàí
2020: ýÿëÿúÿéÿ áàõûø» Èíêèøàô Êîíñåïñèéàñû äèýÿð äþâëÿò îðãàíëàðû èëÿ éàíàøû, Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè ãàðøûñûíäà äà
áèð ñûðà ìöùöì âÿçèôÿëÿð ìöÿééÿíëÿøäèðìèøäèð. Êîíñåïñèéàäà èãòèñàäè ñèñòåìèí ðÿãàáÿò ãàáèëèééÿòèíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ àêòèâ âåðýè ñèéàñÿòèíÿ êå÷èä, âåðýè äÿðÿúÿëÿðèíèí îïòèìàëëàøäûðûëìàñû, âåðýè þäÿéèúèëÿðè ö÷öí äàùà ÿëâåðèøëè øÿðàèòèí éàðàäûëìàñû âÿ äèýÿð ùÿäÿôëÿðèí ðåàëëàøäûðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
Óçóíìöääÿòëè
èíêèøàô sòðàòåýèéàsû
Ñîí èëëÿð þëêÿ èãòèñàäèééàòûíûí èíêèøàô òåìïèíÿ àäåêâàò îëàðàã âåðýè ñèñòåìèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè, âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿðèí ñÿâèééÿñèíèí
éöêñÿëäèëìÿñè, âåðýè ãàíóíâåðè-

åëÿúÿ äÿ íàüäñûç þäÿíèø ñèñòåìèíèí èíêèøàôûíà, ÿìÿê ìöíàñèáÿòëÿðèíèí ëåãàëëàøäûðûëìàñûíà âÿ
ñ. õèäìÿò åäÿí òÿäáèðëÿðèí ýåð÷ÿêëÿøäèðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
Ãåéðè-íåôò såêòîðóíóí
èíêèøàôû sòèìóëëàøäûðûëàúàã
«2013-2020-úè èëëÿðäÿ âåðýè
ñèñòåìèíèí èíêèøàôû ñòðàòåýèéàñû»íûí áàøëûúà ìèññèéàñû Àçÿðáàéúàíûí èãòèñàäè èíêèøàô ùÿäÿôëÿðèíÿ íàèë îëìàã ö÷öí ìöòÿðÿããè,
ìöêÿììÿë âÿ áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðà úàâàá âåðÿí âåðýè ñèñòåìèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñûäûð. Ñÿíÿääÿ ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èíêèøàôûíûí ñòèìóëëàøäûðûëìàñû, âåðýè äàõèëîëìàëàðûíûí ùÿúìèíèí àðòûðûëìàñû, èííîâàñèéà éþíöìëö èãòèñàäèééàòûí èíêèøàôûíû òÿìèí åäÿí,
ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí èõðàú ïîòåíñèàëûíû ýöúëÿíäèðÿí âåðýè ñèéàñÿòèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû ìÿãñÿäëÿðè äÿ þíÿ ÷ÿêèëèð. Áóíäàí
áàøãà, âåðýè þäÿéèúèëÿðè èëÿ âåðýè
îðãàíëàðû àðàñûíäà ïàðòíéîðëóã
ïðèíñèïëÿðèíÿ ÿñàñëàíàí ÿìÿêäàøëûã ìåõàíèçìëÿðèíèí éàðàäûëìàñû, ÿùàëèíèí âåðýè ìÿäÿíèééÿòèíèí éöêñÿëäèëìÿñè, âåðýèþäÿ-

çèðëèéèí áó ñàùÿäÿ òóòäóüó ìþâ- íåôò ñåêòîðóíóí ñöðÿòëè èíêèøàôû
ãåíè ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ àðòû- âÿ îíóí èõðàú ïîòåíñèàëûíûí ýöúðàúàãäûð.
ëÿíäèðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ áó ñàùÿäÿ òÿòáèã îëóíàí âåðýè ýöÃàíóíâåðèúèëèê äàùà äà
çÿøòëÿðèíèí ìîíèòîðèíãèíèí àïàòÿêìèëëÿøäèðèëÿúÿê
ðûëìàñû, îíëàðûí áèð ãèñìèíèí ëÿü«2013-2020-úè èëëÿðäÿ âåðýè âè âÿ éåíèëÿðèíèí òÿòáèãè èñòèãàñèñòåìèíèí èíêèøàôû ñòðàòåýèéà- ìÿòèíäÿ òÿäáèðëÿðèí äàâàì åòäèñû»íûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè çàìà- ðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
íû áöòöí âåðýè þäÿéèúèëÿðè ö÷öí
áÿðàáÿð âÿ ÿäàëÿòëè øÿðàèòèí éà- Âåðýè ìÿäÿíèééÿòèíèí
ðàäûëìàñû, âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí éöêsÿëäèëìÿsè ÿsàs
þç þùäÿëèêëÿðèíè òàì âÿ âàõòûí- ùÿäÿôëÿðäÿíäèð
äà éåðèíÿ éåòèðìÿëÿðè, åéíè çàÂåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ õèäìÿò
ìàíäà âåðýè îðãàíëàðûíûí èíçè- ñèñòåìèíèí äàùà äà éöêñÿëäèëìÿáàòè õÿðúëÿðèíèí âÿ âåðýè íÿçà- ñè âÿ òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè äÿ ìöðÿòè ñàùÿñèíäÿêè áÿçè ÷ÿòèíëèêëÿ- ùöì ùÿäÿôëÿð ñûðàñûíäàäûð. Áó
ðèí àçàëäûëìàñû ö÷öí âåðýè ñèñ- òÿêìèëëÿøäèðìÿëÿðèí ÿñàñ èñòèãàòåìèíèí ìöìêöí ãÿäÿð ñàäÿ- ìÿòèíè âåðýè þäÿéèúèëÿðè èëÿ âåðýè
ëÿøäèðèëìÿñè, ñÿìÿðÿëèëèéèí, ðÿãà- îðãàíëàðû àðàñûíäà ïàðòíéîðëóã
áÿò ãàáèëèééÿòèíèí, øÿôôàôëûüûí, ìöíàñèáÿòëÿðèíèí éàðàäûëìàñû òÿøìÿãñÿäéþíëöëöéöí òÿìèíè äèã- êèë åäÿúÿêäèð. Åéíè çàìàíäà,
þçÿë âåðýè ìÿñëÿùÿò÷èëÿðè, âåðýè
ãÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëàúàãäûð.
Ñòðàòåýèéà ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ âåð- îìáóäñìàíû èíñòèòóòëàðûíûí éàýè ãàíóíâåðèúèëèéèíèí Àâðîïà Áèð- ðàäûëìàñû, âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ õèäëèéè ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ âÿ Öìóì- ìÿò ìÿðêÿçëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí õèääöíéà Òèúàðÿò Òÿøêèëàòûíûí (ÖÒÒ) ìÿòëÿðèí ñïåêòðèíèí ýåíèøëÿíäèòÿëÿá ëÿðè íÿ óé üóí ëàø äû ðûë ìà ñû ðèëìÿñè, öíâàíëû õèäìÿòëÿðèí ÿùàÿñàñ âÿçèôÿëÿðäÿí áèðè êèìè þíÿ òÿ äàèðÿñèíèí àðòûðûëìàñû âÿ äèýÿð
÷ÿêèëèð. Áó ìÿãñÿäëÿ àêñèçëè ìàë- ìÿãñÿäëÿð íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Ñòðàòåýèéàäà, áöòöí áóíëàðëà
ëàðûí èäõàëûíà âÿ äàõèëäÿ èñòåù-

Daha çevik və qarşıya qoyulan vəzifələri operativ həll etmək imkanlarına malik mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanı kimi Vergilər Nazirliyi fəaliyyətini daha da gücləndirəcəkdir
úèëèéèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè, âåðýè èíçèáàò÷ûëûüûíûí ìöàñèð òÿëÿáëÿð ñÿâèééÿñèíäÿ ãóðóëìàñû âÿ
äèýÿð èñòèãàìÿòëÿðäÿ ìöùöì íàèëèééÿòëÿð ÿëäÿ åäèëìèøäèð. Ëàêèí
èãòèñàäè èíêèøàôûí äèíàìèê õàðàêòåð äàøûìàñû âåðýè ñèéàñÿòèíèí
äàèì òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñèíè, îíóí
äàùà ÷åâèê èãòèñàäè òÿíçèìëÿìÿ
ìåõàíèçìëÿðèíÿ ìàëèê îëìàñûíû
çÿðóðÿòÿ ÷åâèðèð. Áó ùÿäÿôëÿðèí
ðåàëëàøäûðûëìàñû ìÿãñÿäèëÿ Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíäÿ «Âåðýè ñèñòåìèíèí èíêèøàôû öçðÿ 2013-2020úè èëëÿð ö÷öí Ñòðàòåæè Ïëàí» âÿ
«2013-2020-úè èëëÿðäÿ âåðýè ñèñòåìèíèí èíêèøàôû ñòðàòåýèéàñû» ùàçûðëàíìûøäûð. Ùÿð èêè êîíñåïòóàë
ñÿíÿä 2020-úè èëÿäÿê âåðýèëÿð ñàùÿñèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿëè èñëàùàòëàðûí ôóíäàìåíòàë ÿñàñëàðûíû
âÿ ðåàëëàøäûðûëìà ìåõàíèçìëÿðèíè þçöíäÿ åùòèâà åäèð. Ñÿíÿääÿ
áèçíåñ ìöùèòèíèí äàùà äà ëèáåðàëëàøäûðûëìàñûíà, ñàùèáêàðëûüûí
èíêèøàôûíûí ñöðÿòëÿíäèðèëìÿñèíÿ,

ìÿ âÿðäèøëÿðèíèí úÿìèééÿòèí ÿõëàã íîðìàñûíà ÷åâðèëìÿñè êèìè
ìÿãñÿäëÿðèí ðåàëëàøäûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ àðäûúûë âÿ ñèñòåìëè
òÿäáèðëÿð ýþðöëÿúÿêäèð.
Öìóìèëèêäÿ, ãàðøûéà ãîéóëìóø áàø ëû úà ùÿäÿô éà õûí
ïåðñïåêòèâäÿ Àçÿðáàéúàíûí âåðýè ñèñòåìèíèí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí òÿìèí åäèëìÿñèíäÿ, ñàùèáêàðëûüûí èíêèøàôûíûí ñöðÿòëÿíäèðèëìÿñèíäÿ, áöäúÿ ýÿëèðëÿðèíèí
ôîðìàëàøìàñûíäà ÿñàñ ìÿíáÿ
êèìè òàíûíìàñûíû òÿìèí åòìÿêäèð. Ñòðàòåýèéàäà ýþñòÿðèëèð êè, áó
âÿ äèýÿð òÿäáèðëÿðèí ðåàëëàøäûðûëìàñû äàùà ÷åâèê âÿ ãàðøûéà ãîéóëàí âÿçèôÿëÿðè îïåðàòèâ ùÿëë åòìÿê èìêàíëàðûíà ìàëèê ìÿðêÿçè
èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíû êèìè Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè ôÿàëèééÿòèíè äàùà
äà ýöúëÿíäèðÿúÿêäèð. Èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí òÿòáèãèíèí
ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè, åëåêòðîí õèäìÿòëÿðèí êåéôèééÿòúÿ éåíè ïðèíñèïëÿð ÿñàñûíäà ãóðóëìàñû íà-

ñàëûíà òÿòáèã îëóíàí àêñèç äÿðÿúÿëÿðèíèí åéíèëÿøäèðèëìÿñè, âåðýè
ãàíóíâåðèúèëèéèíèí Àâðîïà Áèðëèéè äèðåêòèâëÿðèíÿ âÿ ÖÒÒ-íèí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóíëàøäûðûëìàñû ïðîñåñèíèí äàâàì åòäèðèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
Äèýÿð ÿñàñ âÿçèôÿëÿðäÿí áèðè
èñÿ ïàññèâ âåðýè ñèéàñÿòèíäÿí
àêòèâ âåðýè ñèéàñÿòèíÿ êå÷èäÿ íàèë
îëìàãäûð. Âåðýè éöêöíöí òÿäðèúÿí èñòåùñàëäàí èñòåùëàêà êå÷èðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ èãòèñàäèééàòûí
èí íî âà òèâ èí êè øà ôû íûí âÿ ìî äåðíëÿøäèðèëìÿñèíèí òÿìèíè èñòèãàìÿòèíäÿ àðàøäûðìàëàðûí àïàðûëìàñû, âåðýè äÿðÿúÿëÿðèíèí îïòèìàë ãèéìÿòëÿðèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè ö÷öí åëìè úÿùÿòäÿí
ÿñàñëàíäûðûëìûø òÿêëèôëÿðèí ùàçûðëàíìàñû äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ îëàúàãäûð.
2020-úè èëÿäÿê âåðýèëÿð öçðÿ
ýöçÿøò âÿ àçàäîëìàëàðûí ñÿìÿðÿëèëèéèíèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè äÿ
âàúèá ìÿñÿëÿëÿðäÿíäèð. Ãåéðè-

Azərbaycanın Qərbə açılan yeni enerji
dəhlizi - Trans Adriatik boru kəməri
Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè «Øàùäÿíèç 2» ëàéèùÿñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ
ùàñèë åäèëÿúÿê òÿáèè ãàçûí Àâðîïàéà ÷àòäûðûëìàñû ö÷öí áîðó
êÿìÿðèíèí ñå÷èëìÿñè èëÿ áàüëû
ãÿðàðûíû ðÿñìÿí à÷ûãëàäû. Ùþêóìÿò «Øàùäÿíèç 2» êîíñîðñèóìó èëÿ áèðýÿ ãàçûí Ãÿðáÿ íÿãëè
ö÷öí ÿí ðåíòàáåëëè, òÿùëöêÿñèçëèê, ñÿìÿðÿëèëèê âÿ êîììåðñèéàéà áàõûìûíäàí Òðàíñ Àäðèàòèê áîðó êÿìÿðè (ÒÀÏ ) ëàéèùÿñèíèí äöçýöí ñå÷èì îëìàñûíà
ãÿðàð âåðèá. Éàíàúàã âÿ åíåðýåòèêà íàçèðè Íàòèã ßëèéåâèí ñþçëÿðèíÿ ýþðÿ, áó ìàðøðóòó ñå÷ìÿêëÿ Àçÿðáàéúàí þçöíöí Àâðîïàíûí åíåðæè òÿúùèçàò÷ûñûíà ÷åâðèëìÿñè ö÷öí ìöùöì àääûìëàðäàí áèðèíè àòäû. Áó ãÿðàð ðåñïóáëèêàìûç ö÷öí ìöùöì èãòèñàäè âÿ ñèéàñè ÿùÿìèééÿòëè ùàäèñÿ ñàéûëûð âÿ ÒÀÏ òÿáèè ãàç
áîðó êÿìÿðè ëàéèùÿñè ñòðàòåæè áàõûìäàí äöíéà ö÷öí áþéöê ìàðàã äîüóðóð.
Í.ßëèéåâèí ôèêðèíúÿ, ÒÀÏ ëàéèùÿñè Àâðîïàíûí åíåðæè õÿðèòÿñèíè äÿéèøÿúÿê âÿ ÿìÿêäàøëûã
ö÷öí éå íè èì êàí ëàð à÷à úàã.
ÒÀÏ-ûí ÿñàñ ìÿíáÿéè «Øàùäÿíèç» éàòàüûíûí òàììèãéàñëû èøëÿíìÿñèíèí èêèíúè ìÿðùÿëÿñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ùàñèë îëóíàúàã òÿáèè
ãàçäûð. Ïðîãíîçëàðà ÿñàñÿí, áó
ìÿðùÿëÿ öçðÿ ùàñèëàòà 2016-úû
èëäÿ áàøëàíàúàã, êÿìÿðèí òèêèíòèñèíÿ èñÿ ö÷ èë âàõò òÿëÿá îëóíàúàã. Éàòàãäàí ùàñèë îëóíàúàã
ãàçûí íÿãëè èëêèí ìÿðùÿëÿäÿ èëëèê 10 ìèëéàðä êóáìåòð îëàúàã.
Ñîíðàêû ìÿðùÿëÿäÿ èñÿ ÒÀÏ âàñèòÿñèëÿ Àçÿðáàéúàíäàí Àâðîïàéà èëäÿ 16 ìèëéàðä êóáìåòð

ãàç ÷àòäûðûëàúàã. Î äà ãåéä
îëóíóð êè, ÒÀÏ-ëà íÿãë îëóíàúàã ÿñàñ ãàç «Øàùäÿíèç» éàòàüû èëÿ ìÿùäóäëàøìàéàúàã. Í.ßëèéåâ áèëäèðìèøäèð êè, þëêÿìèçèí
òÿñäèã îëóíìóø 2 òðèëéîí êóáìåòð ùÿúìèíäÿ ãàç åùòèéàòëàðû
âàð âÿ äèýÿð ïåðñïåêòèâ éàòàãëàðûí åùòèéàòëàðû äà Ãÿðáÿ áó
ìàðøðóòëà èõðàú îëóíà áèëÿð...
ÁÏ øèðêÿòèíèí Àçÿðáàéúàí,
Ýöðúöñòàí âÿ Òöðêèéÿ öçðÿ ðåýèîíàë ïðåçèäåíòè Ãîðäîí Áèðåëë
«Øàùäÿíèç 2» êîíñîðñèóìóíóí
àääûìûíû òàðèõû ãÿðàð ùåñàá åòäèéèíè áèëäèðèá. Ãåéä îëóíóá êè,
èêè èë ÿââÿë Àâðîïà Êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè Õîñå Ìàíóåë Áàððîçóíóí ðåñïóáëèêàìûçà ñÿôÿðè
çàìàíû Àâðîïà Èèòèôàãû èëÿ Àçÿðáàéúàí àðàñûíäà «Úÿíóá» ãàç
äÿùëèçèíÿ äàèð Àíëàøìà Ìåìîðàíäóìó èìçàëàíìàñû áó ãÿðàðûí ãÿáóë îëóíìàñûíäà à÷àð ðîëóíó îéíàéûá. Áöòöí òÿðÿôëÿð
Àâðîïà ö÷öí ñòðàòåæè ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê îëàí áó ëàéèùÿíèí
ðåàëëàøìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ñÿé
ýþñòÿðèá. Ãåéä îëóíäóüóíà ýþðÿ, ÒÀÏ «Úÿíóá» ãàç äÿùëèçèíèí ÿí ìöùöì êîìïîíåíòè îëìàãëà Àâðîïàíûí óçóíìöääÿòëè
åíåðæè òÿìèíàòûíäà ñòðàòåæè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Úÿíàá Áèðåëëèí ôèêðèíúÿ, ùàçûðäà ëàéèùÿíèí
áèð ñûðà äåòàëëàðû öçÿðèíäÿ èø ýåäèð: áóðà êÿìÿðèí ìàëèééÿ âÿ
êîììåðñèéà, òÿùëöêÿñèçëèê, øÿôôàôëûã, ñÿìÿðÿëè ôÿàëèééÿò âÿ äèýÿð êîìïîíåíòëÿðè äàõèëäèð. Òÿðÿôäàø øèðêÿòëÿð éàõûí àéëàð ÿðçèíäÿ êîììåðñèéà âÿ äèýÿð ìàëèééÿ ìÿñÿëÿëÿðèíè ùÿëë åäÿúÿê,
áóíäàí ñîíðà êÿìÿðèí ÷ÿêèëèøè

èëÿ áàüëû ñÿðìàéÿ ñàçèøè èìçàëàíàúàã. Áó ïðîñåñëÿðèí 2013úö èëèí ñîíóíà êèìè éåêóíëàøìàñû ýþçëÿíèëèð.
Ãîðäîí Áèðåëë «Øàùäÿíèç 2»
ëàéèùÿñèíÿ òÿõìèíÿí 40 ìèëéàðä
äîëëàð ùÿúìèíäÿ ñÿðìàéÿ ãîéóëàúàüûíû äèããÿòÿ ÷àòäûðûá. Î
äà ãåéä îëóíóá êè, ëàéèùÿéÿ ÿëàâÿ ãàç èíôðàñòðóêòóðóíóí éàðàäûëìàñû èëÿ áàüëû èøëÿð äÿ äàõèëäèð. Ýÿëÿúÿêäÿ «Øÿôÿã-Àñèìàí»
êèìè ãàç éàòàãëàðûíäàí ùàñèë
îëóíàí éàíàúàüûí Àâðîïàéà íÿãëè ìÿãñÿäèëÿ Ñÿíýÿ÷àë âÿ äèýÿð
îáéåêòëÿðèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè
äÿ íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
ÒÀÏ-ûí èúðà÷û äèðåêòîðó Êæåòèë Òóíãëàíä áèëäèðèá êè, óçóíëóüó 870 êì îëàúàã ÒÀÏ êÿìÿðè Àçÿðáàéúàí ãàçûíû Òöðêèéÿ, Éóíàíûñòàí, Àëáàíèéà ÿðàçèñè èëÿ Èòàëèéàéà ÷àòäûðàúàã. Ãàçûí Éóíàíûñòàíäàí äèýÿð êîììóíèêàñèéà èíôðàñòðóêòóðëàðû âàñèòÿñèëÿ Áîëãàðûñòàíà, åëÿúÿ äÿ
Àäðèàòèê äÿíèçèíäÿí ÷îõøÿáÿêÿëè ñèñòåìëÿð âàñèòÿñèëÿ Áîñíèéà âÿ Ùåðñîãîâèíà, Õîðâàòèéà,
Ñåðáèéà âÿ ×åðíîãîðèéàéà ÷àòäûðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Öìóìèëèêäÿ, ÒÀÏ âàñèòÿñèëÿ ØÿðãèÃÿðáè Àâðîïà ðåýèîíó þëêÿëÿðè
ãàçëà òÿìèí îëóíàúàã. Äÿéÿðè
òÿõìèíÿí 2,2 ìèëéàðä äîëëàð
ïðîãíîçëàøäûðûëàí ÒÀÏ ëàéèùÿñè íèí 3 ñÿùìäà ðû («ÅÝË»,
«Ñòàòîèë» âÿ «Å.ÎÍ Ðóùðýàñ»)
âàð.
Àçÿð áàé úàí ùþ êó ìÿòè íèí
ÒÀÏ-ëà áàüëû ãÿðàðû ÀÁØ âÿ
Àâðîïà Áèðëèéè òÿðÿôèíäÿí áþéöê ìàðàãëà ãàøûëàíûá. Ãÿðàð
éåíè åíåðæè ÿìÿêäàøëûüûíûí ñèì-

éàíàøû, ùÿì äÿ ÿùàëèíèí âåðýè
ìÿäÿíèééÿòèíèí éöêñÿëäèëìÿñè,
ýÿëÿúÿéèí èíòèçàìëû, ñàâàäëû âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ôîðìàëàøäûðûëìàñû, áó ñàùÿäÿ áåéíÿëõàëã òÿúðöáÿíèí àðàøäûðûëàðàã ìöâàôèã
òÿêëèôëÿðèí âåðèëìÿñè, ìÿëóìàòëàíäûðìà âàñèòÿëÿðèíèí, õöñóñè äÿðñëèê
âÿ òÿäðèñ âÿñàèòëÿðèíèí ùàçûðëàíìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Âåðýè þäÿéèúèëÿðè, î úöìëÿäÿí, ÿùàëèíèí
áöòöí òÿáÿãÿëÿðè àðàñûíäà âåðýè
ìÿäÿíèééÿòèíèí éöêñÿëäèëìÿñèíÿ
õèäìÿò åäÿí ìÿëóìàòëàíäûðìà,
ìààðèôëÿíäèðìÿ âÿ òÿáëèüàò èøèíèí ñÿìÿðÿëèëèéèíèí àðòûðûëìàñû
ìÿãñÿäèëÿ èúòèìàè áèðëèêëÿð âÿ òÿùñèë ìöÿññèñÿëÿðè èëÿ ÿìÿêäàøëûüûí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè, ìöâàôèã
òÿäðèñ-ìåòîäèêè òÿëèìàòëàðûí ùàçûðëàíìàñû ïëàíëàøäûðûëûð. Ñòðàòåýèéà ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëÿí èñëàùàòëàðûí ÊÈÂ-äÿ ýåíèø èøûãëàíäûðûëìàñû äà ãàðøûéà ãîéóëìóø âÿçèôÿëÿð ñûðàñûíäàäûð.
S.ÌÓSÒÀÔÀÉÅÂ

âîëó, ãëîáàë ìèãéàñäà ìöùöì
ÿùÿìèééÿò äàøûéàí èãòèñàäè-ñèéàñè ùàäèñÿ êèìè ñÿúèééÿëÿíäèðèëèð. Äöíéà äþâëÿòëÿðè ÿñðèí ÿí
ìöùöì òðàíçèò ñàçèøëÿðèíäÿí áèðèíèí èìçàëàíìàñûíû òÿêúÿ áó
ðåýèîíóí þëêÿëÿðèíèí åíåðæè òÿùëöêÿñèçëèéè ö÷öí äåéèë, öìóìèëèêäÿ áöòöí Àâðîïà âÿ Ãÿðá
ö÷öí ñòàðòåæè ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê
ñèñòåì êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèðëÿð.
Ñàçèøèí èìçàëàíìàñûíà ìöñáÿò
ðåàêñèéà âåðÿí ÀÁØ ùþêóìÿòè
íÿãë îëóíàúàã éàíàúàüûí áþëýÿäÿ ÿìÿêäàøëûã ôîðìàòûíûí
ýöúëÿíìÿñèíÿ, òÿùëöêÿñèçëèê øÿáÿêÿëÿðè ñèñòåìèíèí ìþùêÿìëÿíìÿñèíÿ ñÿáÿá îëàúàüûíû äèããÿòÿ ÷àòäûðûð.
Àâðîïà Áèðëèéè äÿ áó ãÿðàðû
éöêñÿê ÿùâàë-ðóùèééÿ èëÿ ãàðøûëàéûá. Àâðîïà Êîìèññèéàñûíûí
ñÿä ðè Õî ñå Ìà íó åë Áàð ðî çó
ÒÀÏ-ëà áàüëû éåêóí ãÿðàðûí âåðèëìÿñèíäÿí ñîíðà áÿéàíàòëà ÷ûõûø åäèá. Àâðîïà Áèðëèéèíèí áó
ãÿðàðû àëãûøëàäûüûíû áèëäèðÿí úÿíàá Áàððîçó ãåéä åäèá êè, Òöðêèéÿäÿ òèêèëìÿêäÿ îëàí ÒÀÍÀÏ
áîðó êÿìÿðèíè íÿçÿðÿ àëäûãäà
éåíè ãàç èíôðàñòðóêòóðó - ÒÀÏ
ëàéèùÿñè Õÿçÿð äÿíèçèíè Àâðîïà èëÿ áèðáàøà ÿëàãÿëÿíäèðÿúÿê:
«Áó, Àâðîïàíûí áèðýÿ óüóðó âÿ
ÀÁ-íèí åíåðæè òÿùëöêÿñèçëèéèíèí
ýöúëÿíäèðèëìÿñèíäÿ äþíöø íþãòÿñèäèð. Áó ãÿðàð Õÿçÿð äÿíèçèíäÿí Àâðîïà Áèðëèéèíÿ áèðáàøà êå÷èä îëàúàã âÿ òÿäðèúÿí ýåíèøëÿíÿúÿê «Úÿíóá» ãàç äÿùëèçèíèí òàì âÿ ÷åâèê øÿêèëäÿ ðåàëëàøìàñûíà äàùà áþéöê òÿêàí
âåðÿúÿê». Õ.Ì.Áàððîçó ÿìèí
îëäóüóíó áèëäèðèá êè, Àâðîïà
Áèðëèéèíèí àðòûã ãàçëà áàüëû éåíè
òÿðÿôäàøû âàð âÿ áèç ýÿëÿúÿêäÿ
äàùà ÷îõ ãàç ãÿáóë åäÿúÿéèìèçÿ èíàíûðûã.
Åëáðóñ ÚßÔßÐËÈ
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İşçilərin sosial hüquqlarının
qorunmasına diqqət artırılacaq
Məqsəd işəgötürənlərə yaradılan əlverişli şərait sayəsində işçilərlə əmək müqavilələrinin bağlanmasını
təmin etməklə vergi və digər ödənişlərin həyata keçirilməsinə əlverişli şərait yaratmaqdır
Þëêÿìèçäÿ éåíè-éåíè èø éåðëÿðèíèí à÷ûëìàñûíà áàõìàéàðàã, ÿìÿê ìöãàâèëÿëÿðèíèí
îëìàìàñû óúáàòûíäàí áó èø éåðëÿðèíèí
äþâëÿò òÿðÿôèíäÿí ãåéäèééàòûíûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿ ïðîáëåìëÿð éàðàíûð. Áîø èø
éåðëÿðèíÿ èø÷è ãÿáóëó çàìàíû ÷îõ âàõò
ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàíûëìûð âÿ ìÿñÿëÿ
ýèçëè ðàçûëàøìàëàð éîëó èëÿ «òÿíçèìëÿíèð».
Íÿòèúÿäÿ âåðýè þäÿíèøëÿðè âÿ Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäóíà þäÿìÿëÿð éåðèíÿ éåòèðèëìèð, ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðè êîáóä
øÿêèëäÿ ïîçóëóð, äþâëÿòÿ êöëëè ìèãäàðäà
çèéàí äÿéèð.
ßìÿê ìöãàâèëÿëÿðèíèí áàüëàíìàìàñû
âåðýèäÿí éàéûíìàíûí ÿñàñ ñÿáÿáëÿðèíäÿí
áèðèäèð
Þëêÿ áàø÷ûñûíûí «Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíäà àíòèèíôëéàñèéà òÿäáèðëÿðèíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè ùàããûíäà» 31 ìàé 2005-úè èë òàðèõëè
ôÿðìàíûíäà Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíÿ ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàíûëìàäàí ôèçèêè øÿõñëÿðèí èøÿ
úÿëá åäèëìÿñèíÿ íÿçàðÿòè ýöúëÿíäèðìÿê òàïøûðûëìûøäûð. Áóíóíëà éàíàøû, Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí 2012-úè èëèí áèðèíúè éàðûñûíûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíûí éåêóíëàðûíà âÿ ãàðøûäà äóðàí
âÿçèôÿëÿðÿ ùÿñð îëóíìóø èúëàñûíäà Ïðåçèäåíò
Èëùàì ßëèéåâ ãåéä åòìèøäèð êè, èãòèñàäèééàòûí
ìöõòÿëèô ñåêòîðëàðûíäà ÷àëûøàíëàðûí áèð ãèñìèíèí ãåéðè-ãàíóíè èøëÿìÿñè, ìààøëàðûí ãåéðèëåãàë øÿêèëäÿ âåðèëìÿñè âåðýèëÿðäÿí éàéûíìàüà, þëêÿíèí áóýöíêö ñîñèàë âÿçèééÿòèíèí ðåàë
ÿêñ åòäèðèëìÿìÿñèíÿ ñÿáÿá îëóð. Áóíà ýþðÿ
äÿ ýÿëèð âåðýèñè öçðÿ âåðýèòóòìà áàçàñûíûí ëåãàëëàøäûðûëìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ âåðýè îðãàíëàðûíûí öçÿðèíÿ êîíêðåò âÿçèôÿëÿð ãîéóëìóøäóð.
Âåðýèäÿíéàéûíìà ùàëëàðûíûí ãàðøûñûíûí
àëûíìàñû, ÿëàâÿ âåðýè ïîòåíñèàëûíûí ìöÿééÿí
åäèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ èø÷è ñàéûíûí âÿ èø éåðëÿðèíèí äöçýöí ðÿñìèëÿøäèðèëìÿñèíèí òÿìèí îëóíìàñû ìÿãñÿäèëÿ âåðýèëÿð íàçèðèíèí 18 èéóë
2012-úè èë òàðèõëè ÿìðè èëÿ «Èøÿýþòöðÿíëÿð òÿðÿôèíäÿí èø éåðëÿðèíèí ðÿñìèëÿøäèðèëìÿìÿñè
ùàëëàðûíûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ
ýþðöëÿúÿê èøëÿðÿ äàèð» Òÿäáèðëÿð Ïëàíû òÿñäèã îëóíìóø âÿ áó ñàùÿéÿ ÷åâèê íÿçàðÿòèí
òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí Ãÿðàðýàù éàðàäûëìûøäûð.
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷è ðèë ìèø êîìïëåêñ òÿä áèð ëÿð íÿòè úÿñèí äÿ
1 èéóë 2013-úö èë òàðèõÿ 57248 âåðýè þäÿéèúèñèíäÿ 195903 èø÷è èëÿ ÿëàâÿ ÿìÿê ìöãàâèëÿñèíèí áàüëàíûëìàñû òÿìèí åäèëìèøäèð. Úàðè èëèí
ìàé àéûíäà ùÿéàòà êå÷èðèëìèø îïåðàòèâ íÿçàðÿò òÿäáèðëÿðè çàìàíû 489 âåðýè þäÿéèúèñè òÿðÿôèíäÿí 769 íÿôÿð ôèçèêè øÿõñèí ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàìàäàí èøÿ úÿëá åäèëäèéè àøêàðëàíìûøäûð.
Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí íÿçàðÿò òÿäáèðëÿðè, âåðýè
ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ åäèëÿí ñîí äÿéèøèêëèêëÿð,
àïàðûëàí ìààðèôëÿíäèðìÿ âÿ ìÿëóìàòëàíäûð-

ìà èøëÿðè þç áÿùðÿñèíè âåðìÿêäÿäèð. Àðòûã
áþéöê ÿêñÿðèééÿò ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàíìàäàí èøëÿìÿéèí ýÿëÿúÿêäÿ îíëàðûí ùÿéàòûíäà ùàíñû ôÿñàäëàðà éîë à÷àúàüûíû éàõøû áèëèð. Åéíè çàìàíäà, àðòûã èøÿýþòöðÿíëÿð äÿ èø÷èëÿðëÿ ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàìàäàí ôÿàëèééÿòèí ùàíñû íÿòèúÿëÿðÿ ýÿòèðèá ÷ûõàðàúàüûíû
äÿðê åäèðëÿð.
Ñòèìóëëàøäûðûúû òÿäáèðëÿðëÿ éàíàøû,
úÿçà òÿäáèðëÿðè äÿ ñÿðòëÿøäèðèëèá
Áàçàð èãòèñàäèééàòû âåðýè éîëó èëÿ òÿíçèìëÿíäèéèíäÿí âåðýè þäÿéèúèëÿðè áó ñèñòåìèí òÿëÿáëÿðèíè áàøà äöøÿðÿê, þçëÿðè ÿìÿê ìöãàâèëÿëÿðèíèí áàüëàíìàñûíäà ìàðàãëû òÿðÿô êèìè
÷ûõûø åòìÿëèäèðëÿð. Ùÿð êÿñ áèëìÿëèäèð êè, ÿìÿê
ìöãàâèëÿëÿðèíèí áàüëàíìàìàñû âåðýèäÿíéàéûíìàíûí ÿñàñ ñÿáÿáëÿðèíäÿí áèðèäèð âÿ áó,
äþâëÿò áöäúÿñèíÿ äàõèëîëìàëàðà ìÿíôè òÿñèð
ýþñòÿðèð. Ùþêóìÿò ìÿùç áó àìèëëÿðè íÿçÿðÿ
àëàðàã èø éåðëÿðèíèí ëåãàëëàøäûðûëìàñûíûí ñòèìóëëàøäûðûëìàñû ö÷öí ìöâàôèã òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèð. Áåëÿ òÿäáèðëÿðäÿí áèðè äÿ âåðýè
äÿðÿúÿëÿðèíèí àøàüû ñàëûíìàñûäûð. Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíäÿ åäèëìèø ñîí äÿéèøèêëèêëÿðÿ ÿñàñÿí,
ôèçèêè øÿõñëÿðäÿí ýÿëèð âåðýèñèíèí ìàêñèìóì
äÿðÿúÿñè 30%-äÿí 25%-ÿ åíäèðèëìèø, ìèíèìóì äÿðÿúÿíèí òÿòáèã îëóíäóüó ìÿáëÿüèí
èñÿ 2000 ìàíàòäàí 2500 ìàíàòà ãàëäûðûëìàñû
ÿìÿê ìöãàâèëÿëÿðèíèí ëåãàëëàøäûðûëìàñû ö÷öí
ñòèìóë ùåñàá îëóíóð.
Îíó äà ãåéä åäÿê êè, ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà ÿìÿê ìöãàâèëÿñè áàüëàìàäàí èøÿýþòöðÿíëÿð òÿðÿôèíäÿí ôèçèêè øÿõñëÿðèí ùÿð ùàíñû èøèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíÿ úÿëá åäèëìÿñè ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí îëóíìóø ãàéäàäà ìÿñóëèééÿòÿ ñÿáÿá
îëóð. Áåëÿ êè, Èíçèáàòè Õÿòàëàð Ìÿúÿëëÿñèíèí
53.1-úè ìàääÿñèíÿ åäèëìèø ñîí äÿéèøèêëèêëÿðÿ ýþðÿ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìÿê
Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà
ÿìÿê ìöãàâèëÿñè (êîíòðàêò) áàüëàìàäàí èøÿ-

ýþòöðÿíëÿð òÿðÿôèíäÿí ôèçèêè øÿõñèí ùÿð ùàíñû
èøèí (õèäìÿòèí) éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíÿ úÿëá åäèëìÿñèíÿ ýþðÿ âÿçèôÿëè øÿõñëÿð 3000 ìàíàòäàí
5000 ìàíàòàäÿê, ùöãóãè øÿõñëÿð 20 ìèí ìàíàòäàí 25 ìèí ìàíàòàäÿê ÷ÿðèìÿ åäèëèð.
Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 58.10-úó ìàääÿñèíäÿ ãåéä åäèëìèøäèð êè, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìÿê Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà ÿìÿê ìöãàâèëÿñè (êîíòðàêòû) áàüëàìàäàí èøÿýþòöðÿí òÿðÿôèíäÿí ôèçèêè
øÿõñëÿðèí ùÿð ùàíñû èøëÿðèí (õèäìÿòëÿðèí) éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíÿ úÿëá åäèëìÿñè éîëó èëÿ îíëàðûí ýÿëèðëÿðèíèí ýèçëÿäèëìÿñèíÿ (àçàëäûëìàñûíà) øÿðàèò éàðàäûëäûüûíà ýþðÿ èøÿýþòöðÿíÿ
ùÿð áèð áåëÿ øÿõñ öçðÿ 1000 ìàíàò ìÿáëÿüèíäÿ ìàëèééÿ ñàíêñèéàñû òÿòáèã åäèëèð.
Úèíàéÿò Ìÿúÿëëÿñèíèí 213-úö ìàääÿñèíÿ
ÿñàñÿí, õåéëè ìèãäàðäà âåðýèëÿðè âÿ éà ìÿúáóðè äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòà ùàãëàðûíû þäÿìÿêäÿí éàéûíìà úèíàéÿò ÿìÿëè ùåñàá åäèëèð âÿ
ãàíóíëà ìöÿééÿí åäèëìèø ìÿñóëèééÿòÿ ñÿáÿá îëóð.
ßìÿê áàçàðû äàùà äà úàíëàíäûðûëàúàã
«Àçÿðáàéúàí 2020: ýÿëÿúÿéÿ áàõûø» Èíêèøàô Êîíñåïñèéàñèíäà ìöÿééÿí îëóíìóø
âÿçèôÿëÿðäÿí áèðè äÿ ÿìÿê áàçàðûíäà áàø âåðÿí äÿéèøèêëèêëÿðÿ óéüóí òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèäèð. ßìÿê áàçàðûíäàêû âÿçèééÿò úèääè
òÿùëèë îëóíàúàã, ïåðñïåêòèâ èíêèøàô ö÷öí âåðýè áàõûìûíäàí ùàíñû àääûìëàðûí àòûëìàñû ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿúÿê. Þäÿéèúèëÿð úÿðèìÿëÿíìÿêëÿ, èíçèáàòè éîëëàðëà éîõ, äàùà ÷îõ ñÿìÿðÿëè èãòèñàäè ìåõàíèçìëÿðèí òÿòáèãè èëÿ þäÿíèøëÿðè éåðèíÿ éåòèðìÿéÿ ñþâã åäèëÿúÿêëÿð.
Ìÿãñÿä ÿìÿê áàçàðûíû äàùà äà úàíëàíäûðìàã, èøÿýþòöðÿíëÿðÿ éàðàäûëàí ÿëâåðèøëè øÿðàèò
ñàéÿñèíäÿ èø÷èëÿðèí ñîñèàë ùöãóãëàðûíû ãîðóìàã, âåðýè âÿ äèýÿð þäÿíèøëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ, áó þäÿíèøëÿð ùåñàáûíà äþâëÿò áöäúÿñèíèí àðòûìûíà íàèë îëìàãäûð.
Ðÿøàä ÑÀÄÛÃÎÂ

Sosial sığorta gələcəyin təminatı
Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäóíóí ìÿëóìàòûíà ýþðÿ, ùàçûðäà ìÿúáóðè äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòàñû ñèñòåìèíäÿ 339 ìèíäÿí ÷îõ ñûüîðòàåäÿí ó÷îòà àëûíìûøäûð êè, áóíóí äà 77,5 ìèíè
ùöãóãè øÿõñ, 165,1 ìèíè ñàùèáêàðëûã ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿøüóë
îëàí ôèçèêè øÿõñ âÿ 96,4 ìèíè
èñÿ òîðïàã ïàé ìöëêèééÿò÷èñè
ñòàòóñóíà ìàëèêäèð.
Ùöãóãè øÿõñ êèìè ó÷îòà àëûíàíëàðûí áöòöí ó÷îòäà îëàí ñûüîðòàåäÿíëÿðèí 22,9%-íè òÿøêèë åòìÿñèíÿ áàõìàéàðàã, Äþâëÿò Ñîñèàë
Ìöäàôèÿ Ôîíäóíà ìÿúáóðè äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòà ùàãëàðû öçðÿ äàõèëîëìàëàðûí 97,6%-íè ìÿùç îíëàð òÿìèí åäèðëÿð. Ñûüîðòàîëóíàíëàðûí äà áþéöê ÿêñÿðèééÿòè ùöãóãè øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí ñîñèàë ñûüîðòà ñèñòåìèíäÿ ó÷îòà àëûíìûøëàð.
Ìÿúáóðè äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòà
ùàãëàðû öçðÿ Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäóíóí ýÿëèðëÿðèíèí ÿñàñ
ùèññÿñè èøÿýþòöðÿíëÿð òÿðÿôèíäÿí
òÿìèí åäèëèð. Ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí îëàðàã, ùàçûðäà áöòöí èøÿýþòöðÿíëÿð ùåñàáëàíìûø ÿìÿéèí þäÿíèøè ôîíäóíóí âÿ ìÿúáóðè äþâëÿò
ñîñèàë ñûüîðòàñûíà úÿëá îëóíàí äèýÿð ýÿëèðëÿðèí 22%-è ìèãäàðûíäà,
èø÷èëÿð èñÿ ùåñàáëàíìûø ÿìÿêùàããûíûí 3%-è ìèãäàðûíäà ìÿúáóðè
äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòà ùàããû þäÿéèðëÿð.

Àçÿðáàéúàí ÁÌÒ-íèí öçâ þëêÿëÿðèíèí âÿ äöíéàäà èíêèøàô öçðÿ
áöòöí ãàáàãúûë òÿøêèëàòëàðûí ãÿáóë
åòäèéè Ìèíèëëèéèí Èíêèøàô Ùÿäÿôëÿðè
÷ÿð÷èâÿñèíäÿ éîõñóëëóüà òÿñèð åäÿí
áöòöí èñòèãàìÿòëÿð öçðÿ úèääè èðÿëèëÿéèøëÿð ÿëäÿ åäèá. Ñîñèàë ñàùÿäÿ
êåéôèééÿòëè âÿ ëÿéàãÿòëè èíñàí éàøàéûøû íîðìàëàðûíûí ìþùêÿìëÿíìÿñè ìöøàùèäÿ îëóíóð. Áó áàðÿäÿ
Äöíéà Áàíêûíûí (ÄÁ) Áàêû íöìàéÿíäÿëèéèíèí ðÿùáÿðè Ëàðèñà Ëåøåíêî áèëäèðèá. Õàíûì Ëåøåíêî äåéèá
êè, Àçÿðáàéúàíäà éîõñóëëóüóí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè ìåéàðëàðû ÁÌÒíèí ìåéàðëàðûíà òàì óéüóíäóð âÿ
éàõûí èëëÿðäÿ þëêÿäÿ éîõñóëëóüóí
ùÿääè ÿí àøàüû ñÿâèééÿéÿ åíÿ áèëÿð.
Àçÿðáàéúàí àðòûã ÁÌÒ-íèí èíñàí ñîñèóìó èëÿ áàüëû ÿñàñ êîíñåïñèéàñû îëàí Ìèíèëëèéèí Ùÿäÿôëÿðèíäÿí ÷îõóíà íàèë îëóá, îíëàð àðàñûíäà ñîñèàë õèäìÿòëÿðèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè âÿ éîõñóëëóüóí àçàëäûëìàñû ñåãìåíòè öçðÿ éöêñÿê íÿòèúÿëÿð ÿëäÿ åäèá. ÁÌÒ-íèí ìåéàð-

ëàðûíà ýþðÿ, èíêèøàô åòìÿêäÿ îëàí
äþâëÿòëÿð ö÷öí éîõñóëëóã ùÿääè
áèð íÿôÿð ö÷öí ýöíäÿëèê 4 äîëëàð,
èíêèøàô åòìèø þëêÿëÿð ö÷öí èñÿ 14,4
äîëëàð úèâàðûíäà ìöÿééÿíëÿøäèðèëèá. Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí àðäûúûë òÿäáèðëÿðèí íÿòèúÿñè îëàðàã, ñîí èëëÿð
þëêÿäÿ éîõñóëëóüóí ñÿâèééÿñè úèääè øÿêèëäÿ àçàëûá. 2003-úö èëäÿí
èíäèéÿäÿê Àçÿðáàéúàíäà éîõñóëëóã ùÿääè 8 äÿôÿäÿí ÷îõ àçàëàðàã
49%-äÿí 5,6%-ÿ åíèá. 2004-úö
èëäÿ éîõñóëëóã ùÿääè èëÿ áàüëû ìöÿééÿí åäèëìèø èíäåêñ 38,8 ìàíàò
îëäóüó ùàëäà, ùàçûðäà áó ýþñòÿðèúè
100 ìàíàòà ÷àòûá. Ùÿéàòà êå÷èðèëÿí òÿäáèðëÿð ãûñà ìöääÿòäÿ ðåñïóáëèêàìûçäà ìöòëÿã éîõñóëëóã
òàì àðàäàí ãàëõûá, íèñáè éîõñóëëóã
èñÿ éåðèíè îðòà òÿáÿãÿíèí ñîñèàë
ãðóïëàðûíà âåðìÿêäÿäèð.
ÁÌÒ Èí êè øàô Ïðîã ðà ìû íûí
åêñïåðòëÿðèíèí ãÿíàÿòèíÿ ýþðÿ, ñîí
èëëÿðäÿ Àçÿðáàéúàí áèð ÷îõ ýþñòÿðèúèëÿð öçðÿ õåéëè èðÿëèëÿéèøëÿð ÿëäÿ
åäèá. Þëêÿìèç öìóìè äàõèëè ìÿùñóëóí (ÖÄÌ) àðòûìû, èíñàíëàðûí ýÿëèð
ÿëäÿ åòìÿê èìêàíëàðûíûí éàõøûëàøìàñû, ìÿøüóëëóüóí àðòûðûëìàñû, éîõñóëëóüóí ñÿâèééÿñèíèí àçàëäûëìàñû, âÿòÿíäàøëàðûí ñîñèàë ðèôàù ùàëûíûí éöêñÿëìÿñè, îíëàðûí êåéôèééÿòëè
òÿùñèë, ñÿùèééÿ âÿ ñîñèàë èíôðàñòðóêòóð õèäìÿòëÿðè èëÿ ÿùàòÿ îëóíìàñû
áàõûìûíäàí ìöùöì íàèëèééÿòëÿð
ãàçàíûá. Áó èëëÿð ÿðçèíäÿ èíñàíëà-

ðûí ùÿéàò øÿðàèòè éàõøûëàøûá, àäàìáàøûíà äöøÿí ìèëëè ýÿëèð 400% àðòûá.
Ðåñïóáëèêàìûçûí ãåéä îëóíàí
ýþñòÿðèúèëÿð öçðÿ ìöñáÿò ìåéèëëÿð
ÿëäÿ åòìÿñèíèí áàøëûúà ñÿáÿáëÿðè
ñèéàñè, èãòèñàäè, ñîñèàë, èúòèìàè, ùóìàíòèàð, ùöãóãè, åëìè, ìÿäÿíè ñàùÿëÿðäÿ àïàðûëàí êîìïëåêñ âÿ äàâàìëû èñëàùàòëàðûí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè èëÿ áàüëûäûð.
Éîõñóëëóã ïðîáëåìèíèí ùÿëëèíè

ðûí éàøàéûø øÿðàèòèíèí éàõøûëàøìàñûíà ñÿáÿá îëìàãëà éàíàøû, ðåñïóáëèêàìûçäà éîõñóëëóüóí àçàëäûëìàñûíà äà þç òÿñèðèíè ýþñòÿðìÿêäÿäèð.
Èãòèñàäè Èíêèøàô Íàçèðëèéèíèí Èãòèñàäè ñèéàñÿò, òÿùëèë âÿ ïðîãíîçëàøäûðìà øþáÿñèíèí ìöäèðè ßäàëÿò
Ìóðàäîâóí ñþçëÿðèíÿ ýþðÿ, Àçÿðáàéúàí ùþêóìÿòè éîõñóëëóüóí ñÿâèééÿñèíè äàùà äà àçàëòìàã âÿ èíñàí èíêèøàôû èíäåêñè èëÿ áàüëû ýþñ-

Ìöëêèééÿòèíäÿ îëàí êÿíä òÿñÿððöôàòûíà éàðàðëû òîðïàãëàðû èñòèôàäÿ åäÿí øÿõñëÿð ö÷öí ìÿúáóðè
äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòà ùàããû äÿðÿúÿëÿðè îíëàðûí ÿìÿê ãàáèëèééÿòëè
àèëÿ öçâëÿðèíèí ñàéûíäàí, ìöëêèééÿòèíäÿ îëàí òîðïàãëàðûí ñàùÿñèíäÿí, òîðïàãëàðûí ñàùÿëÿðèíèí êåéôèééÿò ãðóïëàðûíäàí âÿ ìèíèìóì
àéëûã ÿìÿêùàããû ìÿáëÿüèíäÿí
àñûëû îëàðàã ìöÿééÿí åäèëìèøäèð.
ÄÑÌÔ òÿðÿôèíäÿí ñûüîðòàîëóíàíëàðûí ìÿúáóðè äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòà ñèñòåìèíäÿ ó÷îòóíóí äàùà
ðàùàò ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ «Ñûüîðòàîëóíàíûí îíëàéí ó÷îòà àëûíìàñû» õèäìÿòè èñòèôàäÿéÿ
âåðèëìèøäèð. Õèäìÿòèí èúðà ìöääÿòè 1 àéäûð. Áó õèäìÿòèí ýþñòÿðèëìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ ÄÑÌÔ-íèí äåïàðòàìåíòëÿðè, ðàéîí (øÿùÿð) øþáÿëÿðè, Íàõ÷ûâàí Ìóõòàð Ðåñïóá-

ìÿðÿëè ñîñèàë ìöäàôèÿ ñèñòåìèíè èíêèøàô åòäèðìÿêëÿ ÿùàëèíèí ýÿëèð ÿëäÿ åò ìÿê èì êàí ëà ðû íû ýå íèø ëÿíäðìÿê âÿ áåëÿëèêëÿ, éîõñóë ÿùàëèíèí ñàéûíû ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ
àçàëòìàãäûð. Áó êîìïëåêñ èñëàùàòëàðà, ùÿì÷èíèí, ñÿìÿðÿëè ñîñèàë ìöäàôèÿ ñèñòåìèíè èíêèøàô åòäèðìÿêëÿ
àçòÿìèíàòëû àèëÿëÿðèí âÿ ñîñèàë úÿùÿòäÿí åùòèéàúû îëàí èíñàíëàðûí éàøàéûø èìêàíëàðûíûí ýöúëÿíäèðèëìÿ-

2003-cü ildən индийядяк Azərbaycanda yoxsulluq həddi
8 dəfədən çox azalaraq 49%-dən 5,6%-ə enib
ÿñàñ ñîñèàë ùÿäÿôëÿðäÿí áèðè ùåñàá
åäÿí Àçÿðáàéúàí äþâëÿòè ìàëèééÿ
ðåñóðñëàðûíûí âÿ áöäúÿ ýÿëèðëÿðèíèí
ÿñàñ õÿðú èñòèãàìÿòëÿðèíè âÿòÿíäàøëàðûí ðèôàù ùàëûíûí éàõøûëàøìàñû, àçòÿìèíàòëû àèëÿëÿðèí ñîñèàë ìöäàôèÿñè, ñîñèàë ñàùÿäÿ ìþâúóä îëàí
áöòöí ïðîáëåìëÿðèí àðàäàí ãàëäûðûëìàñû èëÿ áàüëû òÿäáèðëÿðèí ýöúëÿíäèðèëìÿñèíÿ éþíÿëäèá. Ðåýèîíëàðäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí ìöÿññèñÿëÿðèí ñàéûíûí àðòûðûëìàñû, áóðàäà
÷àëûøàí èíñàíëàðûí ñîñèàë øÿðàèòèíèí
ýöúëÿíäèðèëìÿñè èñòèãàìÿòèíäÿ àòûëàí àääûìëàð þç áÿùðÿñèíè âåðèá.
Ùþêóìÿò áèð íå÷ÿ èëäèð êè, àçòÿìèíàòëû àèëÿëÿðèí öíâàíëû éàðäûìëà
ÿùàòÿ îëóíìàëàðû ö÷öí ìÿãñÿäéþíëö òÿäáèðëÿðè ýöúëÿíäèðèá. Áöòöí áó êîìïëåêñ òÿäáèðëÿð èíñàíëà-

òÿðèúèëÿðè èíêèøàô åòìèø þëêÿëÿðèí
ýþñòÿðèúèëÿðèíÿ ÷àòäûðìàã ö÷öí ãàðøûäàêû èëëÿðäÿ áèð ñûðà èãòèñàäè âÿ
ñîñèàë ùÿäÿôëÿð ìöÿééÿíëÿøäèðèá.
Áóíóí ö÷öí ÿñàñ ìåéàðëàð èãòèñàäèééàòûí ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíóí éöêñÿê èíêèøàôûíû òÿìèí åòìÿêäèð. Îðòà äþâð ö÷öí áàøëûúà ñòðàòåæè ùÿäÿôëÿð ìàêðîèãòèñàäè ñàáèòëèéè ñàõëàìàã âÿ ãåéðè-íåôò ñåêòîðóíó èíêèøàô åòäèðìÿêëÿ èãòèñàäè àðòûìûí
äàâàìëûëûüûíû òÿìèí åòìÿê, öìóìè äàõèëè ìÿùñóëóí ùÿúìèíè 2 äÿôÿ, ãåéð-íåôò ñåêòîðó öçðÿ ÖÄÌèí ðåàë ùÿúìèíè 2 äÿôÿ àðòûðìàã âÿ
áó ñåêòîð öçðÿ ÖÄÌ-èí îðòà èëëèê
ðåàë àðòûì òåìïèíÿ ìèíèìóì 7-8%
úèâàðûíäà íàèë îëìàã, èíôëéàñèéà ñÿâèééÿñèíè èäàðÿ îëóíàí ùÿääÿ âÿ
áèððÿãÿìëè ÷ÿð÷èâÿäÿ ñàõëàìàã, ñÿ-

ëèêàñû ÄÑÌÔ-íèí ðàéîí (øÿùÿð)
øþáÿëÿðè ñûüîðòàîëóíàíëàð ùàããûíäà ñûüîðòàåäÿí òÿðÿôèíäÿí òÿãäèì
åäèëìèø åëåêòðîí ÿðèçÿëÿðÿ ÿñàñÿí ùÿð áèð ñûüîðòàîëóíàí ö÷öí
ôÿðäè øÿõñè ùåñàá à÷ûð âÿ îíóí ñîéàäû, àäû, àòàñûíûí àäû, äîüóëäóüó
òàðèõ, äîüóëäóüó éåð, úèíñè âÿ ñîñèàë ñûüîðòà íþìðÿñè ÿêñ îëóíàí
äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòà øÿùàäÿòíàìÿñèíè ðÿñìèëÿøäèðèð. Áó õèäìÿòèí ýþñòÿðèëìÿñè ö÷öí ùå÷ áèð ñÿíÿä âÿ þäÿíèø íÿçÿðäÿ òóòóëìàéûá.
Åëåêòðîí õèäìÿòäÿí èñòèôàäÿ
ö÷öí ñûüîðòàåäÿí ùòòïñ://www.åýîâ.àç èíòåðíåò öíâàíûíà äàõèë
îëóð, «Ñûüîðòàîëóíàíûí îíëàéí ó÷îòà àëûíìàñû» åëåêòðîí õèäìÿòèíè
ñå÷èð âÿ ìöâàôèã õàíàëàðû äîëäóðàðàã ñîðüó âåðèð. Åëåêòðîí ôîðìàäà òÿðòèá îëóíìóø ÿðèçÿ ÄÑÌÔ
îðãàíû òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë åäèëèð âÿ
áó áàðÿäÿ ñûüîðòàåäÿíÿ åëåêòðîí
òÿñäèãåòìÿ áèëäèðèøè ýþíäÿðèëèð.
Òÿãäèì åäèëìèø åëåêòðîí ÿðèçÿ
ôîðìàëàðû éîõëàíäûãäàí ñîíðà ñûüîðòàîëóíàí ö÷öí ôÿðäè øÿõñè ùåñàá à÷ûëûð. ßýÿð ñûüîðòàîëóíàí àðòûã ó÷îòäàäûðñà, ñîðüóíóí éåðèíÿ
éåòèðèëìÿñèíäÿí èìòèíà åäèëèð.
Ñûüîðòàîëóíàíëàð ôÿðäè ùåñàáëàðûíäà òîïëàíìûø ñîñèàë ñûüîðòà
ùàãëàðûíûí ìÿáëÿüè áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàðû äà åëåêòðîí ôîðìàäà àëà
áèëÿðëÿð. «Ñûüîðòàîëóíàíëàðà ìÿëóìàòëàðûí âåðèëìÿñè» àäëû ìöàñèð
ìÿëóìàòëàíäûðìà ñèñòåìè âÿòÿí-

İndiyədək DSMF tərəfindən 2 milyon 530 mindən artıq
sığortaolunana fərdi şəxsi hesab açılmışdır və həmin
şəxslər bu xidmətdən yararlanmaq imkanına malikdirlər

İnsan inkişafı иля баьлы эюстяриъиляр йцксялир
Àçÿðáàéúàí éîõñóëëóüóí ñÿâèééÿñèíèí àçàëäûëìàñû ñàùÿñèíäÿ
áþéöê íàèëèééÿòëÿð ãàçàíûá. Ñîí
èëëÿð þëêÿ èãòèñàäèééàòûíûí éöêñÿê àðòûì òåìïëÿðè íöìàéèø åòäèðìÿñè âÿ èãòèñàäè ôÿàëëûüûí
àðòìàñû éîõñóëëóüóí àçàëäûëìàñûíà ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ òÿñèð
ýþñòÿðèá.
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ñè, ñîñèàë èíôðàñòðóêòóðóí èíêèøàô åòäèðèëìÿñè, êîììóíàë õèäìÿòëÿð ñèñòåìèíèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè, òÿùñèë
âÿ ñÿùèééÿ ñàùÿñèíäÿ ÿñàñ õèäìÿòëÿðèí êåéôèééÿòèíèí éöêñÿëäèëìÿñè,
åêîëîæè âÿçèééÿòèí éàõøûëàøäûðûëìàñû, ÿòðàô ìöùèòèí äàâàìëû èäàðÿ
îëóíìàñûíûí òÿìèí åäèëìÿñè èëÿ
áàüëû äàâàìëû òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà
êå÷èðèëìÿñè äÿ äàõèëäèð.
Ùàçûðäà ãåéðè-íåôò ñåêòîðó öçðÿ ÖÄÌ-èí îðòà èëëèê ðåàë àðòûì
òåìïè 10%-è þòöá, ñîí 7 èëäÿ àäàìáàøûíà äöøÿí ìèëëè ýÿëèð 2 äÿôÿäÿí
÷îõ àðòàðàã 10 ìèí äîëëàðà ÷àòûá,
éàõûí 2-3 èëäÿ áó ðÿãÿìèí 12-13
ìèí äîëëàð òÿøêèë åäÿúÿéè ïðîãíîçëàøäûðûëûð. ß.Ìóðàäîâóí ôèêðèíúÿ,
áó àìèëëÿð éîõñóëëóüóí àçàëäûëìàñûíà þç òÿñèðèíè úèääè øÿêèëäÿ ýþñ-

äàøëàðûí ýÿëÿúÿê ïåíñèéà òÿìèíàòûíäà, øÿôôàôëûüûí òÿìèí åäèëìÿñèíäÿ îëäóãúà ÿùÿìèééÿòëèäèð âÿ
àâòîìàòëàøäûðûëìûø ïåíñèéà òÿéèíàòûíà êå÷èäèí ÿñàñ åëåìåíòèäèð.
Èíäèéÿäÿê ÄÑÌÔ òÿðÿôèíäÿí
2 ìèëéîí 530 ìèíäÿí àðòûã ñûüîðòàîëóíàíà ôÿðäè øÿõñè ùåñàá à÷ûëìûøäûð âÿ ùÿìèí øÿõñëÿð áó õèäìÿòäÿí éàðàðëàíìàã èìêàíûíà
ìàëèêäèðëÿð. ßìÿê ìöãàâèëÿñè èëÿ
èøëÿéÿí ùÿð áèð âÿòÿíäàø ÄÑÌÔíèí ñàé òû íà äà õèë îë ìàã ëà
(www.äñìô.ýîâ.àç) ñûüîðòàåäÿí
òÿðÿôèíäÿí ùÿð àé öçðÿ þäÿíèëÿí
ìÿúáóðè äþâëÿò ñîñèàë ñûüîðòàñû
áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàðëà ìàíåÿñèç òàíûø îëà, þç ïåíñèéà êàïèòàëûíà, åëÿúÿ äÿ èøÿýþòöðÿíèíÿ íÿçàðÿò åòìÿê èìêàíûíäàí èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿð.
ÀÉÒßÍ

òÿðèð âÿ ýþñòÿðÿúÿêäèð. Öìóìèééÿòëÿ, ùàçûðäà Àçÿðáàéúàíäà éîõñóëëóüóí ñÿâèééÿñè 6% òÿøêèë åäèð
êè, áó äà äöíéà öçðÿ ýþñòÿðèúèäÿí
3-4 äÿôÿ àøàüûäûð. Äöíéàäà éîõñóëëóüóí îðòà ñÿâèééÿñè èñÿ 21%
òÿøêèë åäèð. 2015-úè èëèí ñîíóíàäÿê
ðåñïóáëèêàìûçäà éîõñóëëóã ñÿâèééÿñèíèí 3-4 ôàèç ùÿääèíÿäÿê àçàëäûëìàñû ïðîãíîçëàøäûðûëûð. Áóíóíëà éàíàøû, ÿñàñ ùÿäÿô èíñàí èíêèøàôû èíäåêñè öçðÿ ÿí éöêñÿê ýþñòÿðèúèëÿðÿ ÷àòìàãäàí èáàðÿòäèð.
Éîõñóëëóüóí àçàëäûëìàñû èëÿ
áàüëû ñòðàòåýèéàíûí ÿñàñ ùÿäÿôëÿðèíäÿí áèðè äÿ Åðìÿíèñòàíûí òÿúàâöçêàð ñèéàñÿòè íÿòèúÿñèíäÿ þç äîüìà éóðäëàðûíû òÿðê åòìèø 1 ìèëéîíà éàõûí ãà÷ãûí âÿ ìÿúáóðè êþ÷êöíöí ñîñèàë ùÿéàò øÿðàèòèíèí éàõøûëàøäûðûëìàñû âÿ îíëàðûí ìÿøüóëëóüóíóí òÿìèí îëóíìàñû ö÷öí òÿäáèðëÿðèí ñèñòåìëè øÿêèëäÿ äàâàì åòäèðèëìÿñèäèð. Áó èíñàíëàðûí éàøàäûüû ÿðàçèëÿðäÿ èíôðàñòðóêòóðóí áöòöí íþâëÿðè öçðÿ òÿìèíàòûí éàõøûëàøäûðûëìàñû èëÿ áÿðàáÿð, èãòèñàäè
èíêèøàô ëàéèùÿëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè, ãà÷ãûí âÿ ìÿúáóðè êþ÷êöíëÿðèí ñàùèáêàðëûã âÿ áèçíåñ ôÿàëèééÿòè èëÿ ìÿøüóë îëìàëàðû ö÷öí
äàâàìëû òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñè, åéíè çàìàíäà îíëàðûí éåíè èø éåðëÿðè
èëÿ òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ éàðàäûëàí ìöÿññèñÿëÿðèí ñàéûíûí àðòûðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóð. 2015-úè èëÿ
ãÿäÿð ãà÷ãûí âÿ ìÿúáóðè êþ÷êöíëÿðèí ìÿøüóëëóã ñÿâèééÿñèíèí þëêÿ
öçðÿ îðòà ìÿøüóëëóã ñÿâèééÿñèíÿ
÷àòäûðûëìàñû íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
Åëáðóñ ÚßÔßÐËÈ
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Ùþðìÿòëè îõóúóëàð, ãÿçåòèí
ÿââÿëêè ñàéëàðûíäà ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè áÿéàííàìÿñèíèí ùöãóãè øÿõñëÿð öçðÿ 1¹-ëè ßëàâÿñèíèí
òÿðòèá îëóíìàñûíäà ìöùàñèáàò ó÷î-

òó ìÿëóìàòëàðûíûí äöçýöí éåðëÿøäèðèëìÿñè áàðÿäÿ èçàùëû à÷ûãëàìàëàð âåðèëìèø âÿ ßëàâÿíèí àéðûàéðûëûãäà ùÿð áèð ñÿòðèíèí äîëäóðóëìàñû èëÿ íÿòèúÿëÿíÿí èêèëè ìöùàñèáàò éàçûëûøëàðû ýþñòÿðèëìèøäèð.
Áó äÿôÿ èñÿ ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè þäÿéèúèñè îëàí ùöãóãè øÿõñäÿ
ÿí ÷îõ áàø âåðÿí òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðûíû íÿçÿðÿ àëìàãëà ßëà-

âÿíèí òàì òÿðòèá îëóíìàñûíà äàèð
à÷ûãëàìàëàðà äèããÿò éåòèðÿê.
Ìèñàë. Ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè
þäÿéèúèñè îëàí ùöãóãè øÿõñäÿ èë
ÿðçèíäÿ áàø âåðÿí òÿñÿððöôàò ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ èëëèê éåêóíëàøìûø
èêèëè ìöùàñèáàò éàçûëûøëàðû ìåìîðèàë îðäåð ôîðìàñûíäà àøàüûäàêû
êèìè îëìóøäóð (ýþñòÿðèúèëÿð øÿðòèäèð):

vergi təqvimi
ÈÉÓL

Ãåéä: Âåðýèíèí þäÿíèëìÿ âÿ áÿéàííàìÿíèí âåðèëìÿ ìöääÿòèíèí
VI VII ñîíóíúó ýöíö òÿãâèìäÿ ýþé ðÿíýëÿ ñå÷èëìèøäèð. Ùÿìèí ýöí èñòèðàùÿò
âÿ éà áàéðàì ýöíöíÿ äöøäöéö ùàëäà, íþâáÿòè èø ýöíöíÿ êå÷èðèëìèøäèð.
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«(1) âÿ (2)» - Ýÿëèð âÿ ìÿíôÿÿò âåðýèsè:
Ýÿëèð âÿ ìÿíôÿÿò âåðýèñè öçðÿ ùåñàáàò äþâðö òÿãâèì èëèäèð. Ùöãóãè øÿõñëÿð âÿ ôÿðäè
ñàùèáêàðëàð ðöá ãóðòàðäûãäàí ñîíðà 15 ýöíäÿí ýåú îëìàéàðàã úàðè þäÿìÿëÿðè äþâëÿò
áöäúÿñèíÿ þäÿìÿëèäèðëÿð. Áÿëÿäèééÿ ìöëêèééÿòèíäÿ îëàí ìöÿññèñÿ âÿ òÿøêèëàòëàð
ìÿíôÿÿò âåðýèñèíè éåðëè áöäúÿéÿ (áÿëÿäèééÿ áöäúÿñèíÿ) þäÿéèðëÿð. Úàðè âåðýè þäÿìÿëÿðè âåðýè èëè ö÷öí âåðýè þäÿéèúèñèíäÿí
òóòóëàí âåðýèíèí ìÿáëÿüèíÿ àèä åäèëèð.
Âåðýè þäÿéèúèñè èë ÿðçèíäÿ úàðè âåðýè þäÿìÿëÿðèíèí ìÿáëÿüèíè þç ñå÷èìèíÿ ÿñàñÿí
àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí èêè ìöìêöí ìåòîääàí
áèðèíÿ óéüóí ìöÿééÿíëÿøäèðÿ áèëÿð.
Áèðèíúè ìåòîä: Ùÿð ðöá ö÷öí úàðè þäÿìÿëÿðèí ìÿáëÿüè ÿââÿëêè âåðýè èëèíäÿ ùåñàáëàíìûø âåðýèíèí 1/4 ùèññÿñè ìÿáëÿüèíäÿ ìöÿééÿí åäèëèð.
Èêèíúè ìåòîä: Úàðè ðöáäÿêè ýÿëèðèí ìÿáëÿüèíè êå÷ÿí èëèí öìóìè ýÿëèðèíäÿ (ýÿëèðäÿí
÷ûõûëàí ìÿáëÿüëÿð íÿçÿðÿ àëûíìàäàí) âåðýèíèí õöñóñè ÷ÿêèñèíè ýþñòÿðÿí ÿìñàëà âóðìàãëà ìöÿééÿí åäèëèð.
Áó çàìàí âåðýè þäÿéèúèñè èë ÿðçèíäÿ úàðè
âåðýè þäÿìÿëÿðèíèí ìÿáëÿüèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿéèí éóõàðûäàêû èêè ìöìêöí ìåòîäóíäàí áèðèíè ñå÷èð âÿ ùÿð èë àïðåë àéûíûí
15-äÿí ýåú îëìàéàðàã áó áàðÿäÿ âåðýè
îðãàíûíà ìÿëóìàò âåðèð. Âåðýè þäÿéèúèñè
úàðè âåðýè þäÿìÿëÿðèíèí ìÿáëÿüèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê ö÷öí òÿòáèã åòäèéè ìåòîä áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðìÿäèéè ùàëäà, âåðýè îðãàíû áèðèíúè ìåòîäó òÿòáèã åäèð.
Âåðýè þäÿéèúèñè úàðè âåðýè þäÿìÿëÿðèíèí
ìÿáëÿüèíè ìöÿééÿíëÿøäèðìÿê ö÷öí èêèíúè
ìåòîäó ñå÷äèéè ùàëäà, ùÿð ðöá áàøà ÷àòäûãäàí ñîíðà 15 ýöí ÿðçèíäÿ ìÿíôÿÿòäÿí
âÿ éà ýÿëèðäÿí ùåñàáëàíìûø úàðè âåðýè
ìÿáëÿüè áàðÿäÿ âåðýè îðãàíûíà àðàéûø òÿãäèì åòìÿëèäèð, ÿêñ ùàëäà, âåðýè îðãàíû áèðèíúè ìåòîäó òÿòáèã åäèð.
ßââÿëêè âåðýè èëèíäÿ ôÿàëèééÿòè îëìàéàí âÿ
íþâáÿòè âåðýè èëèíäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí, ùàáåëÿ éåíè éàðàäûëìûø âÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí
âåðýè þäÿéèúèëÿðè ìÿíôÿÿò âÿ éà ýÿëèð âåðýèñè öçðÿ úàðè âåðýè þäÿìÿëÿðèíè òÿãâèì èëè
ÿðçèíäÿ ðöáëÿð öçðÿ àðòàí éåêóíëà ùåñàáëàìàëû, úàðè âåðýè þäÿìÿëÿðèíèí ìÿáëÿüè
ìÿíôÿÿòäÿí âÿ éà ýÿëèðäÿí âåðýèíèí ìÿáëÿüèíèí 75 ôàèçèíäÿí àç îëìàìàëû, ðöá áàøà ÷àòäûãäàí ñîíðà 15 ýöí ÿðçèíäÿ úàðè
âåðýè þäÿìÿëÿðèíè àïàðìàëû âÿ ðöá ÿðçèíäÿ
ìÿíôÿÿòäÿí âÿ éà ýÿëèðäÿí ùåñàáëàíìûø
úàðè âåðýè ìÿáëÿüè áàðÿäÿ âåðýè îðãàíûíà
àðàéûø òÿãäèì åòìÿëèäèð.
«(1-1)»- Ýÿëèð âåðýèsè (õösósè íîòàðèósëàð öçðÿ): Õöñóñè íîòàðèóñëàðûí ýÿëèð âåðýèñè öçðÿ ùåñàáàò äþâðö ðöáäöð.
Õöñóñè íîòàðèóñëàð òÿðÿôèíäÿí ùÿð àé ÿðçèíäÿ àïàðûëàí íîòàðèàò ùÿðÿêÿòëÿðèíÿ, ùàáåëÿ

Ödənilən vergi:
15 iyul - «(1)» və «(2)».
22 iyul - «(1-1)», «3», «4», «8», «9», «10.1»,
«10.2», «10.3» və «11».
íîòàðèàò ùÿðÿêÿòëÿðè èëÿ ÿëàãÿäàð ýþñòÿðèëÿí
õèäìÿòëÿðÿ ýþðÿ àëûíàí ùàãëàðäàí (õÿðúëÿð
íÿçÿðÿ àëûíìàäàí) 10 ôàèç äÿðÿúÿ èëÿ ýÿëèð
âåðýèñè ùåñàáëàíìàëû, ùåñàáëàíìûø âåðýè
ìÿáëÿüè èñÿ íþâáÿòè àéûí 20-äÿí ýåú îëìàéàðàã äþâëÿò áöäúÿñèíÿ þäÿíèëìÿëèäèð.
Õöñóñè íîòàðèóñëàð òÿðÿôèíäÿí àïàðûëàí íîòàðèàò ùÿðÿêÿòëÿðèíÿ, ùàáåëÿ íîòàðèàò ùÿðÿêÿòëÿðè èëÿ ÿëàãÿäàð ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿðÿ
ýþðÿ àëûíàí ùàãëàðäàí (õÿðúëÿð íÿçÿðÿ àëûíìàäàí) ùåñàáëàíàí ýÿëèð âåðýèñè áàðÿäÿ
«Õöñóñè íîòàðèóñóí ýÿëèð âåðýèñè áÿéàííàìÿñè» ùÿð ðöá áàøà ÷àòäûãäàí ñîíðà íþâáÿòè àéûí 20-äÿí ýåú îëìàéàðàã âåðýè îðãàíûíà òÿãäèì åäèëìÿëèäèð.
«3» - ßëàâÿ äÿéÿð âåðýèsè: ßÄÂ öçðÿ ùåñàáàò äþâðö òÿãâèì àéû ñàéûëûð. ßÄÂ þäÿéÿí âåðýè þäÿéèúèñè ßÄÂ-íèí áÿéàííàìÿñèíè ùÿð ùåñàáàò äþâðö ö÷öí, ùåñàáàò äþâðöíäÿí ñîíðàêû àéûí 20-äÿí ýåú îëìàéàðàã ãåéäèééàòäà îëäóüó âåðýè îðãàíûíà âåðèð âÿ âåðýèíè äþâëÿò áöäúÿñèíÿ þäÿéèð.
«4» - Àêsèç âåðýèsè: Àêñèçëÿð öçðÿ ùåñàáàò äþâðö òÿãâèì àéûäûð. Àêñèçëè ìàëëàð èñòåùñàë åäèëäèêäÿ ùÿð ùåñàáàò äþâðö ö÷öí
âåðýè òóòóëàí ÿìÿëèééàòëàð öçðÿ àêñèçëÿð ùåñàáàò äþâðöíäÿí ñîíðàêû àéûí 20-äÿí ýåú
îëìàéàðàã äþâëÿò áöäúÿñèíÿ þäÿíèëìÿëè âÿ
âåðýè îðãàíûíà áÿéàííàìÿ âåðèëìÿëèäèð.
«8» - Ìÿäÿí âåðýèsè: Ìÿäÿí âåðýèñè öçðÿ
ùåñàáàò äþâðö òÿãâèì àéû ñàéûëûð. Ìÿäÿí
âåðýèñèíèí þäÿéèúèñè ùåñàáàò àéû ö÷öí ôàéäàëû ãàçûíòûëàðûí ÷ûõàðûëäûüû àéäàí ñîíðàêû
àéûí 20-äÿí ýåú îëìàéàðàã âåðýèíè þäÿéèð
âÿ áÿéàííàìÿ âåðèð. Éåðëè ÿùÿìèééÿòëè òèêèíòè ìàòåðèàëëàðû öçðÿ ìÿäÿí âåðýèñè éåðëè
(áÿëÿäèééÿ) áöäúÿéÿ þäÿíèëèð âÿ áÿëÿäèééÿëÿðÿ ìÿäÿí âåðýèñèíèí áÿéàííàìÿñè âåðèëèð. Éåðëè ÿùÿìèééÿòëè òèêèíòè ìàòåðèàëëàðûíà
êÿðïèú-êèðÿìèò ýèëëÿðè, òèêèíòè ãóìëàðû, ÷ûíãûë
õàììàëû àèä åäèëèð.
«9» - Sàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè: Ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè öçðÿ ùåñàáàò äþâðö ðöáäöð.
Ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýèíèí þäÿéèúèñè îëàí
øÿõñ ùåñàáàò ðöáöíäÿí ñîíðàêû àéûí 20äÿí ýåú îëìàéàðàã þäÿíìÿëè îëàí âåðýèíèí ìÿáëÿüè ùàããûíäà âåðýè îðãàíûíà áÿéàííàìÿ âåðèð âÿ ùÿìèí ìöääÿòäÿ âåðýèíè äþâëÿò áöäúÿñèíÿ þäÿéèð.
«10.1» - Ìóçäëó èøëÿ ÿëàãÿäàð þäÿìÿ
ìÿíáÿéèíäÿ òóòóëàí âåðýè: Ìóçäëó èøëÿ
ÿëàãÿäàð þäÿìÿ ìÿíáÿéèíäÿ âåðýè òóòàí
ßÄÂ âÿ ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí áó þäÿìÿëÿð öçðÿ ùåñàáàò äþâðö âåðýè
èëè, äèýÿð âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ùåñàáàò äþâðö èñÿ ðöáäöð.
Ìóçäëà èøëÿéÿí ôèçèêè øÿõñëÿðÿ þäÿìÿëÿð
âåðÿí ùöãóãè øÿõñëÿð âÿ ôÿðäè ñàùèáêàðëàð
ìóçäëà èøëÿéÿí ôèçèêè øÿõñëÿðèí ùåñàáëàíìûø àéëûã ýÿëèðèíÿ ýÿëèð âåðýèñèíè ùåñàáëàìàëû âÿ ùåñàáëàíìûø ìÿáëÿüè íþâáÿòè àéûí

20-äÿí ýåú îëìàéàðàã äþâëÿò áöäúÿñèíÿ
þäÿìÿëèäèðëÿð.
Ìóçäëó èøëÿ ÿëàãÿäàð þäÿìÿ ìÿíáÿéèíäÿ
òóòóëàí âåðýèëÿð áàðÿäÿ áÿéàííàìÿíè ßÄÂ
âÿ ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýèíèí þäÿéèúèëÿðè ùåñàáàò èëèíäÿí ñîíðàêû èëèí éàíâàð àéûíûí
31-äÿí ýåú îëìàéàðàã, äèýÿðëÿðè èñÿ ùåñàáàò ðöáö áàøà ÷àòäûãäàí ñîíðà íþâáÿòè
àéûí 20-äÿí ýåú îëìàéàðàã âåðýè îðãàíûíà òÿãäèì åòìÿëèäèðëÿð.
«10.2» - Sûüîðòà ìöãàâèëÿsèíÿ âàõòûíäàí ÿââÿë õèòàì âåðèëäèêäÿ þäÿìÿ ìÿíáÿéèíäÿ òóòóëàí âåðýè: Ùÿéàòûí éûüûì ñûüîðòàñû âÿ ïåíñèéà ñûüîðòàñû öçðÿ áàüëàíûëìûø ñûüîðòà ìöãàâèëÿñèíÿ âàõòûíäàí ÿââÿë
õèòàì âåðèëäèêäÿ àïàðûëàí þäÿìÿëÿðäÿí
þäÿìÿ ìÿíáÿéèíäÿ òóòóëàí âåðýèíèí ùåñàáàò äþâðö ðöáäöð.
Ùÿéàòûí éûüûì ñûüîðòàñû âÿ ïåíñèéà ñûüîðòàñû öçðÿ áàüëàíûëìûø ñûüîðòà ìöãàâèëÿñèíÿ âàõòûíäàí ÿââÿë õèòàì âåðèëäèêäÿ, ñûüîðòà ùàãëàðû þäÿéÿí ñûüîðòà÷ûëàð ôèçèêè
øÿõñëÿðèí ùåñàáëàíìûø àéëûã ýÿëèðèíÿ ýÿëèð
âåðýèñè ùåñàáëàìàëû, ùåñàáëàíìûø âåðýèíè
íþâáÿòè àéûí 20-äÿí ýåú îëìàéàðàã äþâëÿò
áöäúÿñèíÿ þäÿìÿëè âÿ ýÿëèðèí þäÿíèëäèéè
ðöáäÿí ñîíðàêû àéûí 20-äÿí ýåú îëìàéàðàã áÿéàííàìÿíè âåðýè îðãàíûíà òÿãäèì
åòìÿëèäèðëÿð.
«10.3» - Þäÿìÿ ìÿíáÿéèíäÿ òóòóëàí äèýÿð âåðýèëÿð: ßÄÂ âÿ ñàäÿëÿøäèðèëìèø âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ìóçäëó èøëÿ ÿëàãÿäàð àïàðûëàí þäÿìÿëÿðè èñòèñíà îëìàãëà, þäÿìÿ
ìÿíáÿéèíäÿ òóòóëàí äèýÿð âåðýèëÿð öçðÿ
ùåñàáàò äþâðö ðöáäöð.
Ùöãóãè øÿõñëÿð âÿ ôÿðäè ñàùèáêàðëàð ãåéðèäþâëÿò ïåíñèéàëàðû âÿ þäÿìÿ ìÿíáÿéèíäÿ
âåðýèéÿ úÿëá îëóíìàëû äèýÿð þäÿìÿëÿðè âåðÿðêÿí áó ýÿëèðëÿðäÿí âåðýèíè òóòìàëû, òóòóëìóø ìÿáëÿüè ýÿëèðèí þäÿíèëäèéè ðöáäÿí ñîíðàêû àéûí 20-äÿí ýåú îëìàéàðàã äþâëÿò
áöäúÿñèíÿ êþ÷öðìÿëè âÿ ùÿìèí ìöääÿòäÿ
äÿ áÿéàííàìÿíè âåðýè îðãàíûíà òÿãäèì
åòìÿëèäèðëÿð.
«11» - Äþâëÿò ðösóìó: Äþâëÿð ðöñóìó
öçðÿ ùåñàáàò äþâðö ðöáäöð. Íîòàðèàò ùÿðÿêÿòëÿðèíÿ ýþðÿ äþâëÿò ðöñóìó íîòàðèóñ
òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë åäèëÿðÿê èêè áàíê ýöíö
ÿðçèíäÿ, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí õàðèúè þëêÿëÿðäÿêè äèïëîìàòèê íöìàéÿíäÿëèêëÿðèíäÿ àïàðûëàí êîíñóë ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí
àëûíàí äþâëÿò ðöñóìó áèð àé ÿðçèíäÿ, äèýÿð äþâëÿò ðöñóìëàðû èñÿ òóòóëäóãäàí ñîíðà áèð áàíê ýöíö ÿðçèíäÿ äþâëÿò áöäúÿñèíÿ êþ÷öðöëöð.
«Äþâëÿò ðöñóìó ùàããûíäà» Ãàíóíäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø äþâëÿò ðöñóìóíó òóòàí
øÿõñëÿð ùåñàáàò ðöáöíäÿí ñîíðàêû àéûí
20-äÿê äþâëÿò ðöñóìóíóí òóòóëìàñû áàðÿäÿ ùåñàáàòëàðû âåðýè îðãàíûíà òÿãäèì åòìÿëèäèðëÿð.

Mehdi Babayev
«Professional MÜHASİB» jurnalının baş redaktoru, sərbəst auditor

Audit

Ùöãóãè øÿõsèí éåíèäÿí òÿøêèë åäèëìÿsèíèí àóäèòè
ßââÿëè þòÿí ñàéûìûçäà
×åâðèëìÿ éîëó èëÿ éåíèäÿí òÿøêèëèí àóäèòè.
×åâðèëìÿ - åéíè àíäà (âàùèä
ãÿðàð ÿñàñûíäà) ùöãóãè øÿõñèí ôÿàëèééÿòèíÿ õèòàì âåðèëìÿñè âÿ òÿøêèëàòè-ùöãóãè ôîðìàñûíû äÿéèøÿðÿê
éåíè ùöãóãè øÿõñëÿ ÿâÿç îëóíìàñûäûð. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí 56.5-úè ìàääÿñèíÿ ýþðÿ, áèð íþâäÿí îëàí ùöãóãè øÿõñ äèýÿð íþâäÿí îëàí ùöãóãè øÿõñÿ ÷åâðèëäèêäÿ éåíèäÿí
òÿøêèë åäèëìèø ùöãóãè øÿõñèí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðè òÿùâèë àêòûíà
óéüóí îëàðàã éåíè éàðàíìûø ùöãóãè øÿõñÿ êå÷èð. Áó çàìàí éåíè
éàðàíìûø ùöãóãè øÿõñ ÿââÿëêè,
ùÿì÷èíèí éåíè ôÿàëèééÿòëÿ ìÿøüóë îëìàüà äàâàì åäÿ áèëÿð.
Áàøãà úöð äåñÿê, ùöãóãè øÿõñèí ÷åâðèëìÿñè ÷îõìÿðùÿëÿëè ïðîñåñ îëàðàã ÿââÿëêè ùöãóãè øÿõñèí
ëÿüâè âÿ îíóí ÿìëàê áàçàñûíäà
éåíè ùöãóãè øÿõñèí éàðàäûëìàñû
êèìè áàøà äöøöëìÿëèäèð. Ùöãóãè
øÿõñèí èøòèðàê÷ûëàðû (ñÿùìäàðëàðû,
òÿñèñ÷èëÿðè) öìóìè éûüûíúàãäà ÷åâðèëìÿ ùàããûíäà ãÿðàð âåðÿðêÿí
åéíè çàìàíäà ùÿìèí ùöãóãè øÿõñèí ëÿüâè ùàããûíäà ãÿðàð âåðìèø
îëóðëàð. Ãÿðàðëàð Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ìöëêè Ìÿúÿëëÿñèíèí ìöâàôèã ìöääÿàëàðûíà óéüóí îëàðàã
âåðèëìÿëèäèð. Ìÿñÿëÿí, ñÿùìäàð
úÿìèééÿòèíèí öìóìè éûüûíúàüûíäà áó úÿìèééÿòèí ìÿùäóä ìÿñóëèééÿòëè úÿìèééÿòÿ ÷åâðèëìÿñè ùàããûíäà ãÿðàð Ìöëêè Ìÿúÿëëÿíèí
106-1.3, 107-2.1 âÿ 107-5.1-úè
ìàääÿëÿðèíèí òÿëÿáëÿðèíÿ ðèàéÿò
îëóíìàãëà ãÿáóë åäèëìÿëèäèð.
×åâðèëìÿ çàìàíû èøòèðàê÷û (ïàé÷û, ñÿùìäàð, òÿñèñ÷è) ÿââÿëêè ùöãóãè øÿõñèí íèçàìíàìÿ êàïèòà-

ëûíäà îëàí ïàéûíûí áàëàíñ äÿéÿðèíÿ ìöòÿíàñèá øÿêèëäÿ éåíè òÿøêèë
îëóíàí ùöãóãè øÿõñäÿ äÿ øÿðèêëèê
ïà éû íà ñà ùèá îëóð. Ìÿñÿëÿí,
ñÿùìäàð úÿìèééÿòèíèí ìÿùäóä
ìÿñóëèééÿòëè úÿìèééÿòÿ ÷åâðèëìÿñè çàìàíû ñÿùì âÿ ìÿùäóä ìÿñóëèééÿòëè úÿìèééÿòäÿ ïàé ùöãóãó åéíè ìÿçìóí êÿñá åäèð, éÿíè
ùÿð èêèñè òÿñÿððöôàò úÿìèééÿòèíèí
íèçàìíàìÿ êàïèòàëûíäà ïàé ùöãóãó îëìàãëà ñàùèáèíÿ úÿìèééÿòäÿ åéíè ùöãóãëàð (ýÿëèð ýþòöðìÿê,
èäàðÿåòìÿäÿ èøòèðàê åòìÿê) âåðèð.
×åâðèëìÿ çàìàíû ÷åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñèí ÷åâðèëìÿ àíûíà (÷åâðèëìÿ áàðÿäÿ ãÿðàðûí âåðèëäèéè òàðèõÿ âÿ éà ãÿðàðäà ýþñòÿðèëÿí òàðèõÿ) ìöùàñèáàò áàëàíñû (ìàëèééÿ
ùåñàáàòëàðû) òÿðòèá îëóíìàëûäûð.
×åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñèí ÷åâðèëìÿ
àíûíà ùàçûðëàíàí ìàëèééÿ ùåñàáàòëàðûíûí áöòöí ìàääÿëÿðèíäÿêè
(ùåñàáëàðûíäàêû) ýþñòÿðèúèëÿðè èíâåíòàðèçàñèéà îëóíìàëû âÿ íÿòèúÿäÿ ÷åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñäÿí éåíè
éàðàäûëàí ùöãóãè øÿõñÿ âåðèëìÿëè
(êå÷ìÿëè) îëàí ÿìëàêûí, êàïèòàëûí
âÿ þùäÿëèêëÿðèí ìèãäàðû ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð. Ñîíðà èñÿ ÷åâðèëÿí
ùöãóãè øÿõñèí ÿìëàêûíûí, êàïèòàëûíûí âÿ þùäÿëèêëÿðèíèí (ùöãóã âÿ
âÿçèôÿëÿðèíèí) éåíè ùöãóãè øÿõñÿ
âåðèëìÿñè (êå÷ìÿñè) ö÷öí òÿùâèë
àêòû òÿðòèá îëóíóð. Òÿùâèë àêòû ÷åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñèí ìàëèééÿ ùåñàáàòû ÿñàñûíäà òÿðòèá åäèëèð.
Òÿùâèë àêòûíäà àøàüûäàêûëàð ÿêñ
îëóíóð:
• ÷åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñèí áöòöí êðå äè òîð ëàð âÿ äå áè òîð
áîðúëóëàð áàðÿñèíäÿ, î úöìëÿäÿí òÿðÿôëÿðèí ìöáàùèñÿëè þùäÿëèêëÿðè öçðÿ ùöãóãè âàðèñëèê
ùàããûíäà ìöääÿà âÿ ìÿëóìàòëàð;

• ÷åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñèí áàëàíñ ùåñàáëàðûíäà ÿêñ îëóíàí
âÿ òÿùâèë âåðèëÿúÿê ÿñàñ âÿñàèòëÿðÿ, àçãèéìÿòëè âÿ òåçêþùíÿëÿí ÿøéàëàðà, ãåéðè-ìàääè
àêòèâëÿðÿ âÿ äèýÿð íþâ (õàììàë âÿ ìàòåðèàë, ùàçûð ìÿùñóë, áèòìÿìèø èñòåùñàë) ãèéìÿòëèëÿðÿ àèä åäèëÿí ÿìëàêûí ñèéàùûñû.
Òÿùâèë àêòûíäà âÿ éà îíà ÿëàâÿëÿðäÿ ÷åâðèëÿðÿê ôÿàëèééÿòèíÿ
õèòàì âåðèëÿí ùöãóãè øÿõñèí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðè, îíëàðûí êðåäèòîð âÿ äåáèòîð áîðúëàðû èëÿ áàüëû
ìÿñÿëÿëÿðèíèí éåíè (áàøãà òÿøêèëàòè ùöãóãè ôîðìàäà) éàðàäûëàí ùöãóãè øÿõñÿ êå÷ìÿñè ãàéäàëàðû äà
òàì ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿëèäèð.
Éåíè éàðàäûëàí ùöãóãè øÿõñèí
íèçàìíàìÿñè âÿ òÿùâèë àêòëàðû òÿñèñ÷èëÿð âÿ éà íèçàìíàìÿ èëÿ âÿêèë åäèëìèø îðãàíëàð òÿðÿôèíäÿí
òÿñäèã åäèëÿðÿê äèýÿð àèäèééÿòè ùöãóãè ñÿíÿäëÿðëÿ (ôÿàëèééÿòèíÿ õèòàì âåðèëÿí (÷åâðèëÿí) ùöãóãè øÿõñèí ùöãóãè ñÿíÿäëÿðè, ìþùöðö,
öìóìè éûüûíúàüûí ïðîòîêîëó âÿ
ñ.) áèðëèêäÿ ãåéäèééàò ö÷öí ìöâàôèã èúðà ùàêèìèééÿòè îðãàíûíà
ýþíäÿðèëèð. ×åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñ
éåíè éàðàäûëàí ùöãóãè øÿõñèí äþâëÿò ãåéäèééàòûíà àëûíäûüû àíäàí
éåíèäÿí òÿøêèë îëóíìóø ùåñàá åäèëèð âÿ ÷åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñèí ôÿàëèééÿòèíÿ õèòàì âåðèëèð.
×åâðèëÿí ùöãóã øÿõñèí òÿùâèë
àêòûíäàêû ìöâàôèã ýþñòÿðèúèëÿðè
ÿñàñûíäà éåíè éàðàäûëàí ùöãóãè
øÿõñèí èëêèí ìàëèééÿ ùåñàáàòëàðû
ùàçûðëàíûð. Áåëÿëèêëÿ, ÷åâðèëÿí ùöãóãè øÿõñèí äþâëÿò ãåéäèééàòû ëÿüâ
îëóíóð âÿ îíóí áàçàñûíäà éåíè
ùöãóãè øÿõñ äþâëÿò ãåéäèééàòûíà
àëûíûð.
Äàâàìû íþâáÿòè sàéûìûçäà

Azərbaycan İKT sahəsində
yüksək nailiyyətlər əldə etmişdir
Ñîí èëëÿðäÿ èíôîðìàñèéà-êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû (ÈÊÒ) ñàùÿñèíäÿ éöêñÿê íàèëèééÿòëÿð ÿëäÿ
åäÿí Àçÿðáàéúàí «Àçåðñïàúå-1» òåëåêîììóíèêàñèéà ïåéêèíèí îðáèòÿ ÷ûõàðûëìàñû èëÿ áó ñàùÿäÿ
ìöùöì èìêàíëàðà ìàëèê îëàí þëêÿëÿðäÿí áèðèíÿ
÷åâðèëìèøäèð.

ðÿôäàøëûã Ôîðóìóíóí ðÿùáÿðè Àìèð Äîññàë Àçÿðáàéúàíà ñÿôÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ «Àçÿðêîñìîñ» ÀÑÚ-äÿ êå÷èðèëÿí ýþðöøäÿ äåìèøäèð.
À.Äîññàë áèëäèðìèøäèð êè, Àçÿðáàéúàíûí áó óüóðó
âÿ ùÿéàòà êå÷èðäèéè ëàéèùÿëÿð äèýÿð þëêÿëÿð ö÷öí éàõøû ìîäåë îëà áèëÿð. «Àçÿðêîñìîñ»óí áèíàñû éöêñÿê
ñòàíäàðòëàðà úàâàá âåðÿí ïàðàìåòðëÿð ÿñàñûíäà èíøà
Áó ñþçëÿðè ÁÌÒ áàø êàòèáèíèí ãëîáàë òÿðÿôäàøëûã îëóíóð. Þëêÿíèí êàäð ïîòåíñèàëû ýåíèøëÿíìèøäèð. Áó
ìÿñÿëÿëÿðè öçðÿ õöñóñè íöìàéÿíäÿñè âÿ Ãëîáàë Òÿ- ìÿðêÿçäÿ ÷àëûøàíëàðûí ÿêñÿðèééÿòè éåðëè êàäðëàðäûð.

верэи ъинайятляри

Qeyri-qanuni yolla varlanmaq istədi, həbsə düşdü...
Áèçíåñ ÷ÿòèí âÿ ìÿñóëèééÿòëè, ùÿì äÿ øÿðÿôëè ïåøÿäèð. Áèçíåñëÿ ìÿøüóë îëàí ñàùèáêàð ÷ÿêäèéè çÿùìÿò áàùàñûíà ÿëäÿ åòäèéè ãàçàíúûí ùàëàëëûüûíäàí ãöðóð äóéóð, ýÿëèðè àç îëñà áåëÿ, òÿìèç âÿ øÿôôàô èøèíäÿí
çþâã àëûð. Àììà àç áèð çàìàíäà «ãàç âóðóá, ãàçàí
äîëäóðìàã» èøòàùàñû èëÿ áó èøÿ áàø ãîøàíëàðûí ÿìÿëëÿðè ÷îõ óçàüà ýåòìèð. Îíëàð àçäàí äà îëóðëàð. Òèêèíòè ìàòåðèàëëàðûíûí àëãû-ñàòãûñû èëÿ ìÿøüóë îëàí «Òÿúùèçàò Ñåðâèñ» ÌÌÚ-íèí ðÿùáÿðè Øàìèë ßëèéåâ êèìè...
Ñóìãàéûò øÿùÿðèíäÿ éàøàéàí Øàìèë ßëèéåâèí
ìÿãñÿäè äþâëÿòäÿí âåðýèíè ýèçëÿäèá àñàí éîëëà âàðëàíìàã èäè. Î, ÌÌÚ-íèí ìöùàñèáàò ñÿíÿäëÿðèíÿ ýÿëèðëÿð âÿ õÿðúëÿð áàðÿäÿ áèëÿ-áèëÿ òÿùðèô îëóíìóø ìÿëóìàòëàðû äàõèë åäÿðÿê 732.342,25 ìàíàò ìÿáëÿüèíäÿ âåðýèíè äþâëÿò áöäúÿñèíÿ þäÿìÿêäÿí éàéûíûá.
ÌÌÚ öçðÿ éàéûíäûðûëìûø âåðýèíèí öìóìè ìÿáëÿüè
èñÿ 1.504.903,72 ìàíàò òÿøêèë åäèá.
«Òÿúùèçàò Ñåðâèñ» ÌÌÚ ÿââÿëúÿ Íåìÿò Ùöñåéíîâ àäëû øÿõñèí îëóá. Î, òÿñèñ åòäèéè ìöÿññèñÿíè èøëÿäÿ áèëìÿäèéèíäÿí 2007-úè èëäÿ 2000 ìàíàòà Øàìèë
ßëèéåâÿ ñàòûá âÿ àëãû-ñàòãû àïàðûëàí âàõò ìöÿññèñÿíèí ùå÷ áèð âåðýè áîðúó îëìàéûá.
Ìöÿññèñÿíèí ðÿñìè òÿñèñ÷èñè âÿ äèðåêòîðó îëàí
Ø.ßëèéåâ óúóç ãèéìÿòÿ ñàùèá îëäóüó ìöÿññèñÿíè
àñàí ãàçàíú ìÿíáÿéèíÿ ÷åâèðìÿê ö÷öí ÷îõ ýþçëÿìÿéèá, ñàõòà ñÿíÿäëÿð ÿñàñûíäà ÿìÿëèééàòëàð àïàðìàüà áàøëàéûá. Ìöÿññèñÿíèí ìöùàñèáè îëìàéûá, àììà Ø.ßëèéåâ ìöùàñèáàò èøëÿðèíè áèëÿí ìöõòÿëèô øÿõñëÿðèí êþìÿéè èëÿ ñàõòà ùåñàáàòëàð ùàçûðëàéûá. Þëêÿíèí
10-äàí àðòûã êîììåðñèéà áàíêûíûí áèð íå÷ÿ ôèëèàëûí-

äà þç àäûíà ùåñàáëàøìà ùåñàáëàðû à÷ûá. Ìöÿññèñÿäÿ îíäàí áàøãà èø÷è îëìàäûüûíäàí âÿ áöòöí èøëÿðÿ
þçö ðÿùáÿðëèê åòäèéèíäÿí áàíêëàðäàêû ùåñàáëàð öçðÿ
áöòöí ÿìÿëèééàòëàðû äà þçö àïàðûá.
Âåðýè îðãàíëàðûíûí «Òÿúùèçàò Ñåðâèñ» ÌÌÚ-äÿ
2007-úè èëèí àâãóñò àéûíäàí 2010-úó èëèí àâãóñòóíàäÿê îëàí äþâð öçðÿ ñÿééàð âåðýè éîõëàìàñû êå÷èðìÿñè Ø.ßëèéåâèí áèçíåñ ôûðûëäàãëàðûíû öçÿ ÷ûõàðûá.
Ñàùèáêàð ÿââÿëúÿ ñÿééàð âåðýè éîõëàìàëàðûíûí íÿòèúÿëÿðè èëÿ ðàçûëàøìàã èñòÿìÿñÿ äÿ, ñîíðàäàí èñòèíòàã çàìàíû ìöÿééÿí åäèëìèø ìàòåðèàëëàðûí, ñöáóò
âÿ ñÿíÿäëÿðèí, åëÿúÿ äÿ èø öçðÿ øàùèä ãèñìèíäÿ äèíäèðèëìèø øÿõñëÿðèí èôàäÿëÿðè âÿ òÿãäèì åòäèêëÿðè ñÿíÿäëÿðèí ãàðøûñûíäà «áîéóí ÿéìÿëè îëóá», «Òÿúùèçàò Ñåðâèñ» ÌÌÚ òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëìèø ñàõòà ÿìÿëèééàòëàðû âÿ òþðÿòäèéè áöòöí ÿìÿëëÿðè åòèðàô
åäèá. Áåëÿëèêëÿ, Øàìèë ßëèéåâ áàðÿñèíäÿ Âåðýè Úèíàéÿòëÿðèíèí Èáòèäàè Àðàøäûðûëìàñû Äåïàðòàìåíòè òÿðÿôèíäÿí òÿãäèì åäèëìèø ìàòåðèàëëàð ÿñàñûíäà ÚÌ-èí
213.2.2-úè ìàääÿëÿðè èëÿ úèíàéÿò èøè à÷ûëûá âÿ áàðÿñèíäÿ Éàñàìàë Ðàéîí Ìÿùêÿìÿñèíèí ãÿðàðû èëÿ ùÿáñ
ãÿòèìêàí òÿäáèðè ñå÷èëèá. Òÿãñèðëÿíäèðèëÿí øÿõñ ãèñìèíäÿ äèíäèðèëÿí ñàùèáêàð îíà ãàðøû èðÿëè ñöðöëìöø
èòòèùàìûí ìàùèééÿòè öçðÿ þçöíö òÿãñèðëè áèëÿðÿê, ìöÿññèñÿíèí äþâëÿòÿ îëàí âåðýè áîðúëàðûíû þäÿìÿäèéèíè
åòèðàô åòìÿëè îëóá. Ìÿùêÿìÿíèí ãÿðàðû èëÿ Ø.ßëèéåâ 5
èë ìöääÿòèíÿ àçàäëûãäàí ìÿùðóìåòìÿ úÿçàñûíà
ìÿùêóì îëóíóá.
ÅËÁÐÓS
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«Qeyri-rezidentlərin vergiyə cəlb
edilməsi» mövzusunda seminar
Èãòèñàäè ßìÿêäàøëûã âÿ Èíêèøàô Òÿøêèëàòû (ÎÅÚÄ) âÿ
Ìàúàðûñòàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ìèëëè Èãòèñàäèééàò Íàçèðëèéèíèí òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ Áóäàïåñò øÿùÿðèíäÿ ñåìèíàð êå÷èðèëìèøäèð.
Ñåìèíàðäà ÎÅÚÄ Êàòèáëèéèíèí åêñïåðòè õàíûì Ñóñàí
Ùèìåñ òÿðÿôèíäÿí òÿãäèìàò åäèëìèø, áåéíÿëõàëã âåðýèòóòìà ãàéäàëàðû ùàããûíäà öìóìè ìÿëóìàò âåðèëìèø,
þäÿìÿ ìÿíáÿéèíäÿ òóòóëàí âåðýèëÿð, äàèìè íöìàéÿíäÿëèê àíëàéûøû, äàèìè íöìàéÿíäÿëèéÿ àèä îëàí ýÿëèðëÿð,
ìöñòÿãèë ôÿðäè õèäìÿòëÿðèí (ìóçäëó èøèí) âåðýèéÿ úÿëá
åäèëìÿñè, ñàçèøëÿðèí èíçèáàò÷ûëûüû èëÿ ÿëàãÿäàð äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðÿ òîõóíóëìóøäóð.
Òÿäáèðäÿ ìîäåë ëàéèùÿ öçðÿ «äàèìè íöìàéÿíäÿëèéèí» ïðàêòèêè òÿòáèãè, åëÿúÿ äÿ äàèìè íöìàéÿíäÿëèéèí

ìöÿééÿí åäèëìÿñè èëÿ áàüëû ìþâúóä ïðîáëåìëÿð ìöçàêèðÿ åäèëìèøäèð.
Àçÿðáàéúàíû ñåìèíàðäà Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè éàíûíäà
Õöñóñè Ðåæèìëè Âåðýè Õèäìÿòè Äåïàðòàìåíòèíèí Áàíê,
ñûüîðòà âÿ äèýÿð ìàëèééÿ ãóðóìëàðûíûí àóäèòè øþáÿñèíèí
áþéöê äþâëÿò âåðýè ìöôÿòòèøè, 2-úè äÿðÿúÿëè ìöôÿòòèø Ñÿôÿðÿëè Úàâàäîâ òÿìñèë åòìèøäèð. Î, òÿãäèìàòûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíäÿ íÿçÿðäÿ
òóòóëàí ãåéðè-ðåçèäåíòëÿðèí âåðýèòóòìà îáéåêòëÿðè, âåðýè
äÿðÿúÿëÿðè, ðåçèäåíòëèê âÿ ãåéðè-ðåçèäåíòëèê, äàèìè íöìàéÿíäÿëèê àíëàéûøëàðû áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàð âåðìèøäèð.
Òÿãäèìàòäà ùàçûðäà äöíéàäà ýåäÿí «áàíê ìÿõôèëèéèíèí» àðàäàí ãàëäûðûëìàñû ñèéÿñÿòèíÿ óéüóí îëàðàã þëêÿìèçèí Âåðýè Ìÿúÿëëÿñèíèí 76-úû ìàääÿñèíäÿ åäèëìèø
äÿéèøèêëèêëÿð äÿ èøòèðàê÷ûëàðûí íÿçÿðèíÿ ÷àòäûðûëìûøäûð.

Avropa Birliyi vergidənyayınmaya
qarşı mübarizəni gücləndirir
Àâðîïà Áèðëèéèíèí èãòèñàäè âÿ ìàëèééÿ ìÿñÿëÿëÿðè öçðÿ
Øóðàñû âåðýèäÿí éàéûíìà ùàëëàðû âÿ âåðýè äÿëÿäóçëóãëàðû èëÿ ìöáàðèçÿ ñàùÿñèíäÿ éåêóí ðàçûëàøìàëàðû ãÿáóë åäèá. Øóðà òÿñäèã åäèá êè, «áöòöí öçâ äþâëÿòëÿð
âåðýèäÿí éàéûíìà ùàëëàðû âÿ âåðýè äÿëÿäóçëóãëàðû èëÿ
ìöáàðèçÿ ö÷öí ñÿìÿðÿëè àääûìëàðûí àòûëìàñûíûí ÿùÿìèééÿòèíè ãÿáóë åäèð âÿ ÿäàëÿòñèç âåðýè ïëàíëàøäûðìàñûíà ãàðøû ÿêñ òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèíèí âàúèáëèéèíè
ãåéä åäèðëÿð».
Øóðà äþâëÿòëÿðèí ìèëëè âÿ äþâëÿòëÿðàðàñû ñÿâèééÿäÿ,
èêèòÿðÿôëè âÿ éà ÷îõòÿðÿôëè ÿñàñëàðäà, ùÿì÷èíèí Àâðîïà
Áèðëèéè, Ý8, Ý20 âÿ ÈßÈÒ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ âåðýè èíôîðìàñèéàëàðûíûí àâòîìàòèê ìöáàäèëÿñèíèí òÿòáèãèíÿ éþíÿëè òÿøÿááöñëÿðèíè äÿñòÿêëÿéèð.
Øóðà ÀÁØ âÿ Áþéöê Áðèòàíèéà, Àëìàíèéà, Èñïàíèéà,
Èòàëèéà, Ôðàíñà, ùÿì÷èíèí Áðèòàíèéà Êðàëëûüûíà äàõèë îëàí
ÿðàçè âÿ àäàëàð àðàñûíäà ìÿëóìàòëàðûí àâòîìàòèê ìöáàäèëÿñè öçðÿ ïèëîò ëàéèùÿíèí íÿòèúÿëÿðèíÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèð. Áó ëàéèùÿ «Âåðýè ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí õàðèúè ùåñàáëàð
öçðÿ ìÿëóìàòëàðûí ìÿúáóðè òÿãäèì îëóíìàñû ùàããûíäà»
âÿ éà ÔÀÒÚÀ àäëàíàí ìÿøùóð Àêòûí ôîðìàòûíà óéüóí
òÿòáèã åäèëèð.
Øóðà Ý20 âÿ ÈßÈÒ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ âåðýè áàçàñûíûí àçàëäûëìàñûíûí (áèðáàøà êîðïîðàòèâ âåðýèëÿð öçðÿ) âÿ òðàíññÿð-

ùÿä èìêàíëàðûíäàí ñóè-èñòèôàäÿ åäÿðÿê ìÿíôÿÿòèí äèýÿð
éóðèñäèêñèéàëàðà (àøàüû äÿðÿúÿëè âÿ âåðýèñèç éóðèñäèêñèéàëàðà) äàøûíìàñûíûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû ö÷öí áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðûí ùàçûðëàíìàñûíû áÿéÿíèð.
Øóðà Àâðîïà Èòòèôàãûíûí áöòöí öçâ äþâëÿòëÿðèíè âåðýèäÿí éàéûíìà ùàëëàðûíà ãàðøû ÿêñ-òÿäáèðëÿðÿ äàèð öìóìè
ãàéäàëàðû (à Ýåíåðàë Àíòè Àâîèäàíúå Ðóëå - ÝÀÀÐ) þç
ìèëëè ãàíóíâåðèúèëèêëÿðèíÿ äàõèë åòìÿéÿ ÷àüûðûá. Áþéöê
Áðèòàíèéà àðòûã ìöâàôèã äöçÿëèøëÿðè ãÿáóë åäèá.
Øóðàíûí ö÷öíúö þëêÿëÿð ùàããûíäà òþâñèéÿñè èñÿ õöñóñèëÿ äèããÿò ÷ÿêèð. Áåëÿ þëêÿëÿðÿ Ðóñèéà, Óêðàéíà, Ãàçàõûñòàí âÿ ÌÄÁ-íèí äèýÿð äþâëÿòëÿðè àèääèð. Øóðà òþâñèéÿ
åäèá êè, ö÷öíúö þëêÿëÿðÿ ìöíàñèáÿòäÿ îíëàðäà âåðýèòóòìà ñàùÿñèíäÿ ÿäàëÿòëè òÿíçèìëÿìÿ ïðèíñèïëÿðèíèí (øÿôôàôëûã, èíôîðìàñèéà ìöáàäèëÿñè âÿ ÿäàëÿòëè âåðýè ðÿãàáÿòè) èðÿëèëÿìÿñèíÿ êþìÿê åäèëñèí.
Áó òÿêëèô ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ÈßÈÒ-èí òÿúðöáÿñèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Áåëÿ êè, ÈßÈÒ áó ñàùÿäÿ
îíóíëà ÿìÿêäàøëûã åòìÿéÿí éóðèñäèêñèéàëàðûí ñèéàùûñûíû
ùàçûðëàéûð âÿ áóíóí ÿñàñûíäà ÿìÿêäàøëûãäàí èìòèíà åäÿí
ö÷öíúö þëêÿëÿð áàðÿäÿ «ãàðà ñèéàùû» òÿðòèá îëóíóð.
Øóðà ãåéä åäèá êè, ýþñòÿðèëÿí èøëÿð ÿäàëÿòñèç âåðýè ðÿãàáÿòèíèí âóðäóüó çÿðÿðëÿðèí èçëÿíèëìÿñè èëÿ ìÿøüóë îëàí
ÀÁ-íèí õöñóñè Åêñïåðòëÿð Ãðóïóíóí èøè èëÿ ïàðàðëåë àïàðûëìàëûäûð.

Estoniyaya avtomobillərə vergi
tətbiq etmək tövsiyə edilib
Àâðîïà Êîìèññèéàñû Åñòîíèéà ùþêóìÿòè ö÷öí òþâñèéÿëÿð ïàêåòèíè
à÷ûãëàéûá. Ñÿíÿääÿ íþâáÿòè äÿôÿ àâòîìîáèëëÿðÿ âåðýè òÿòáèã åòìÿê òþâñèéÿ îëóíóð.
ßââÿëëÿð Åñòîíèéà ùþêóìÿòè áèð
íå÷ÿ äÿôÿ áó òþâñèéÿëÿðè ãÿáóë åòìÿéÿúÿéèíè áÿéàí åòìèøäè. Ìàëèééÿ íàçèðè Éóðýåí Ëèã áèëäèðìèøäè êè, èñòåùëàêà âÿ ÿòðàô ìöùèòèí ÷èðêëÿíìÿñèíÿ
ýþðÿ âåðýèëÿðèí òÿòáèãè äàùà ìÿãñÿäÿóéüóíäóð âÿ ìèíèê ìàøûíû ñàùèáëÿðèíè ñûõûøäûðìàã ëàçûì äåéèë. «Áèç àðòûã ÷îõäàí éàíàúàüà êèôàéÿò ãÿäÿð
éöêñÿê àêñèç òÿòáèã åäèðèê, áóíà ýþðÿ
äÿ ìèíèê ìàøûíû ñàùèáëÿðèíè ñûõûøäûðìàã èñòÿìèðèê. Áó, ðåýèîíëàð ö÷öí äÿ
÷ÿòèíëèê éàðàäàð, ÷öíêè áèð ÷îõ éåðëÿðäÿ àâòîìîáèë ùÿðÿêÿò ö÷öí éåýàíÿ
âàñèòÿäèð», - äåéÿ É.Ëèã áèëäèðìèøäèð.

«Səkkizlik»
vergi bəyannaməsini açıqladı
G8 ölkələrinin qərarı ilə işgüzar aləm ümumdünya
şəffaflıq standartını qəbul etməlidir
«Áþéöê ñÿêêèçëèê» áó éàõûíëàðäà Èðëàíäèéàäà áàøà ÷àòäûðäûüû ñàììèòèíäÿ ìàëèééÿ
øÿôôàôëûüû áàðÿäÿ, åëÿúÿ äÿ ýöçÿøò éóðèñäèêñèéàëàðûíûí âÿ ó÷îòà àëûíìàéàí ýÿëèðëÿðèí
òàì àðàäàí ãàëäûðûëìàñû ìÿãñÿäèëÿ âåðýèëÿðèí ìÿíáÿéèíäÿ þäÿíèëìÿñè èëÿ áàüëû ñèéàñè áÿéàííàìÿ ãÿáóë åäèá. ÎÅÚÄ (Èãòèñàäè ßìÿêäàøëûã Òÿøêèëàòû) èñÿ îôôøîð çîíàëàð ÿëåéùèíÿ ýöíäÿëèéèíè à÷ûãëàìàüà ëÿíýèìÿéèá. Ãÿðàðà ÿñàñÿí, èíôîðìàñèéàëàðûí ÀÁØ ñòàíäàðòû ÿñàñûíäà àâòîìàòèê ðåæèìäÿ à÷ûãëàíìàñû öçðÿ ìèëëè ãàíóíâåðèúèëèêëÿðèí îïòèìàëëàøäûðûëìàñûíû - øèðêÿòëÿðèí
ãåéäèééàòà àëûíìàñûíûí âàùèä ñòàíäàðòûíû
ãÿáóë åòìÿê, åëÿúÿ äÿ éåðëè òÿíçèìëÿéèúè
îðãàíëàðà øèðêÿòëÿðèí ñàùèáëÿðè âÿ øèðêòÿëÿðäÿí ôàéäàëàíàíëàð áàðÿäÿ ùåñàáàòëàðûí
êåéôèééÿòèíÿ íÿçàðÿò åòìÿê òÿêëèô îëóíóð.
Áðèòàíèéà ùþêóìÿòè òÿðÿôèíäÿí à÷ûãëàíìûø
áÿéàííàìÿíèí îí ïðèíñèïèíäÿí éåääèñè âåðýè-

«ýÿëèðëÿðèí ýèçëÿäèëìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàäàí»
òÿìñèë÷è ñÿùìëÿðè (áåàðåð ñùàðåñ), åëÿúÿ äÿ
íîìèíàë ñàùèáëÿð âÿ íîìèíàë äèðåêòîðëàðûí
ñÿùìëÿðè êÿíàðëàøäûðûëàúàã.
Áöòöí äöíéà öçðÿ øèðêÿòëÿðèí ìàëèééÿ ÿìÿëèééàòëàðûíà íÿçàðÿòèí àñàíëàøäûðûëìàñûíû «âàùèä ìÿðêÿçè ãåéäèééàò÷ûëàðûí» êþìÿéè èëÿ ùÿéàòà êå÷èðìÿê òÿêëèô îëóíóð. Ùÿìèí ãåéäèééàò÷ûëàðûí ìÿëóìàò áàçàëàðûíäà ìöõòÿëèô éóðèñäèêñèéàëàðäàí ùöãóãè øÿõñëÿðèí áåíåôèñèàðëàðû âÿ ìöëêèééÿò÷èëÿðè áàðÿäÿ áöòöí ìÿëóìàòëàð òîïëàíà áèëÿð êè, áóíóíëà âàñèòÿ÷èëÿð
çÿíúèðèíè àøêàð åòìÿê àñàíëàøàð. Ý8 âÿ ÎÅÚÄíèí áó òÿêëèôèíäÿí ÿââÿë ÀÁØ âåðýè îðãàíëàðûíûí ÔÀÒÚÀ (Ôîðåèýí Àúúîóíò Òàõ Úîìïëèàíúå Àúò) ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ èñòèôàäÿ åòäèêëÿðè ÝÛÛÍ (Ýëîáàë Ûíòåðìåäèàðé Ûäåíòèôèúàòèîí Íóìáåð), åëÿúÿ äÿ áàçàð èøòèðàê÷ûñûíûí âàùèä ìöÿééÿíëÿøäèðèúèñè ËÅÛ (Ëåýàë Åíòèòé Ûäåíòèôèåð)
âàð èäè. ËÅÈ-íèí ôàêòèêè èøÿ ñàëûíìàñû éàõûí
âàõòëàðà ýþçëÿíèëìèð, ñèñòåìèí éàðàäûëìàñûí-

äÿíéàéûíìàéà ãàðøû ìöáàðèçÿíè ÿêñ åòäèðèð.
«Ñÿêêèçëèê»èí ÷àüûðûøëàðû àðàñûíäà âåðýèëÿðèí
ìÿíáÿéèíäÿ òóòóëìàñû âóðüóëàíûð (áóðàäà õàììàë ùàñèë åäÿí þëêÿëÿðÿ õöñóñè äèããÿò éåòèðèëèð). Áóíóí ö÷öí êîðïîðàñèéàëàðûí ýÿëèð ÿëäÿ
åòäèêëÿðè þëêÿëÿð öçðÿ àéðûúà âåðýè òóòóëìàñû,
åëÿúÿ äÿ ýÿëèðëÿðèí îôôøîðëàðà àõìàñûíûí ãàðøûñûíû àëìàã ö÷öí âÿñàèòëÿðèí äàõèëè àõûíëàðûíà
íÿçàðÿò åòìÿê òÿëÿá îëóíóð. Ðóñèéà Ïðåçèäåíòè Âëàäèìèð Ïóòèí äÿ «îôôøîðëàðëà ìöáàðèçÿ
àïàðìàã ö÷öí ìèëëè ïëàí ùàçûðëàíìàñû» íèééÿòèíèí îëäóüóíó áèëäèðèá.
Ý8-èí òÿêëèôèíÿ ÿñàñÿí, øèðêÿòëÿð ôàéäàëàíàíëàð (áåíåôèñèàðëàð) áàðÿäÿ êîíêðåò èíôîðìàñèéà òÿãäèì åòìÿê áàðÿäÿ þùäÿëèê ýþòöðìÿëè, òÿíçèìëÿéèúèëÿð èñÿ ìîíèòîðèíã àïàðìàëû âÿ éåðè ýÿëäèêäÿ ñàíêñèéà òÿòáèã åäÿ áèëìÿëèäèðëÿð. Áó, ìöõòÿëèô òÿìñèë÷è øèðêÿòëÿðÿ äÿ
àèääèð, îíëàð áóíäàí ñîíðà òÿíçèìëÿéèúè îðãàíëàðà ôàêòèêè ýÿëèð ýþòöðÿíëÿð âÿ òÿñèñ÷èëÿð
áàðÿäÿ ùåñàáàò âåðìÿëèäèðëÿð (ùàçûðäà îôôøîðëàðûí ÿêñÿðèééÿòèíäÿ òÿôÿððöàòëû ùåñàáàò òÿëÿá
îëóíìóð). ÎÅÚÄ-íèí òÿêëèôè èëÿ ìàëèééÿ òÿíçèìëÿéèúèëÿðè âÿ ìÿëóìàòëàðûí àâòîìàòèê ìöáàäèëÿñè äèããÿòè ôèçèêè øÿõñëÿðèí äèâèäåíäëÿðèíÿ âÿ ôàèç ýÿëèðëÿðèíÿ éþíÿëòìÿêëÿ êèôàéÿòëÿíìÿìÿëèäèð (ìÿñÿëÿí, ùàçûðäà Àâðîïà Áèðëèéèíäÿ áó áàø âåðèð), ùÿì äÿ àêòèâëÿðèí òÿêúÿ
ýÿëèðëÿðèíè äåéèë, þçëÿðèíè äÿ «ýèçëÿìÿéÿ» èìêàí éàðàäàí áèðýöíëöê ôèðìàëàð, òðàñòëàð âÿ äèýÿð ñòðóêòóðëàð íÿçàðÿòäÿ ñàõëàíûëìàëûäûð. Óçóíìöääÿòëè ýÿëÿúÿêäÿ ìàëèééÿ äþâðèééÿñèíäÿí

äà ìöõòÿëèô þëêÿëÿðäÿí 45 òÿíçèìëÿéèúè èøòèðàê åäèð. ÝÛÛÍ-èí èëê ñèéàùûñûíûí èñÿ 2013-úö
èëèí äåêàáðûíäà îðòàéà ãîéóëàúàüû íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Àõûðûíúû òÿäáèð ÀÁØ-ûí âåðýè îðãàíëàðû
èëÿ âåðýèëÿðÿ äàèð ìÿëóìàòëàðû ïàéëàøìàüà ùàçûð îëàí éåðëè øèðêÿòëÿðÿ âÿ êîíòðàýåíòëÿðÿ àèä
îëàúàã. Èíäè ÀÁØ àâòîìàòèê èíôîðìàñèéà ìöáàäèëÿñèíÿ äàèð 75 þëêÿ èëÿ äàíûøûãëàð àïàðûð.
ÎÅÚÄ åêñïåðòëÿðè ãåéä åäèðëÿð êè, ìÿëóìàò ìöáàäèëÿñèíèí âàùèä ñèñòåìèíèí èäàðÿ åäèëìÿñè õÿðúëÿð áàõûìûíäàí ìèëëè ñÿâèééÿëÿðäÿ
àïàðûëàí òÿùãèãàòëàðäàí äàùà ñÿìÿðÿëèäèð. Áó
èëèí àïðåë àéûíäà Ôðàíñà, Àëìàíèéà, Èòàëèéà,
Èñïàíèéà âÿ Áþéöê Áðèòàíèéà ÔÀÒÊÀ ñòàíäàðòûíû éàëíûç ÀÁØ-ëà ÿëàãÿäàð äåéèë, ùÿì äÿ
þç àðàëàðûíäà òÿòáèã åòìÿê áàðÿäÿ ðàçûëûüà
ýÿëìèøäèëÿð. Áþéöê Áðèòàíèéàíûí àñûëû ÿðàçèëÿðëÿ ñîí ðàçûëàøìàñû äà Àâðîïà Áèðëèéè þëêÿëÿðè èëÿ àâòîìàòèê ìÿëóìàò ìöáàäèëÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòóð: ÀÁ-äÿ àðòûã áó èëèí ñîíóíà ãÿäÿð
ýÿëèðëÿðèí ìÿíáÿëÿðèíÿ äàèð áöòöí ìÿëóìàòëàðûí ìöáàäèëÿñè òÿìèí åäèëÿ áèëÿð. Áåéíÿëõàëã ñòàíäàðò êèìè ÎÅÚÄ-íèí âåðýè þäÿéèúèëÿðè áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàðûí à÷ûãëàíìàñû êîíâåíñèéàñûíû (Ìóëòèëàòåðàë Úîíâåíòèîí îí Ìóòóàë Àäìèíèñòðàòèâå Àññèñòàíúå èí Òàõ Ìàòòåðñ) ãÿáóë åòìÿê òÿêëèô îëóíóð. ÎÅÚÄ-íèí
íÿçÿðäÿ òóòäóüóíà ýþðÿ, ìèëëè ãàíóíâåðúèëèêëÿðèí «ñÿêêèçëèê» þëêÿëÿðèíèí âåðýè þäÿéèúèëÿðè áàðÿäÿ ìÿëóìàò ìöáàäèëÿñèíèí âàùèä ñòàíäàðòûíà óéüóíëàøäûðûëìàñû 2013-úö èëèí ñîíóíà ýþçëÿíèëèð.

кроссворд
Éóõàðûäàí àøàüû: 1.Õöððÿìèëÿð ùÿðÿêàòûíûí ðÿùáÿðè, ßðÿá Õèëàôÿòèíÿ ãàðøû Àçÿðáàéúàíäàêû öñéàíà ðÿùáÿðëèê åòìèø áþéöê ñÿðêÿðäÿ; 2.Àçÿðáàéúàíûí ñàòèðèê øàèðè (1784-1857); 3.Ãàäûí àäû;
4.Äöíéà øþùðÿòëè áÿñòÿêàð, ýþðêÿìëè ìóñèãèøöíàñ àëèì, ïóáëèñèñò,
äðàìàòóðã, ïåäàãîã âÿ èúòèìàè õàäèì, ìöàñèð Àçÿðáàéúàí ïåøÿêàð ìóñèãè ñÿíÿòèíèí âÿ ìèëëè îïåðàñûíûí áàíèñè; 5.Èñëàì äèíèíäÿ
ñèéàñè âÿ ùöãóãè èäàðÿ öñóëó; 6.Íÿôÿñëè ìóñèãè àëÿòè. Ñèìôîíèê îðêåñòðèí òÿðêèáèíÿ äàõèë îëàí ÿñàñ àëÿòëÿðäÿí áèðè; 9.Áèð ÷îõ þëêÿëÿðäÿ õöñóñè õèäìÿòëÿðÿ ýþðÿ ðÿñìè ñóðÿòäÿ âåðèëÿí ôÿðãëÿíìÿ íèøàíû; 11.Áèð þëêÿíèí ñÿðùÿäëÿðè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ìöÿééÿí ìöääÿò ÿðçèíäÿ èõðàú, äàõèëè èñòèôàäÿ âÿ åùòèéàò ö÷öí èñòåùñàë îëóíàí ñîí
ìÿùñóëëàðûí âÿ õèäìÿòëÿðèí òîïëàì äÿéÿðè (àááðåâèàòóðà); 13.Ñèìëè
ìóñèãè àëÿòè; 14.XIV-XV ÿñðëÿðäÿ àñòðîíîìèê ùåñàáëàìàëàðû ÿùàòÿ åäÿí òÿãâèì úÿäâÿëëÿðèíÿ âåðèëÿí àä. Ñîíðàêû äþâðëÿðäÿ ìöõòÿëèô áÿäèè âÿ åëìè ÿñÿðëÿðè ÿùàòÿ åäÿí ìÿúìóÿëÿðÿ äÿ áó àä
âåðèëìèøäè; 15.Òÿñÿððöôàò ñóáéåêòëÿðèíäÿ ìöãàâèëÿ ÿñàñûíäà ìàëèééÿ-òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòè ñàùÿñèíäÿ éîõëàìà, åêñïåðòèçà, òÿùëèë,

ìöùàñèáàò ó÷îòó àïàðàí øÿõñ; 17.Áþéöê çàìàí þë÷öñö; 18.Ôòîðóí
äèýÿð åëåìåíòëÿðëÿ êèìéÿâè áèðëÿøìÿñè; 21.Þòÿí ÿñðèí 60-úû èëëÿðèíäÿ éàðàíàí ðÿãñ; 22.Áèòêè íþâö; 23.Ðóñèéàíûí ôóòáîë êëóáó.
Ñîëäàí ñàüà: 1.Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿí ùöíäöð íþãòÿñè,
ùöíäöðëöéö 4466 ìåòðäèð; 5.Àçÿðáàéúàíûí Íàõ÷ûâàí Ìóõòàð Ðåñïóáëèêàñûíûí Êÿíýÿðëè ðàéîíóíäà êÿíä; 7.Áðèòàíèéà ìîíàðõëàðûíûí
(ùàçûðäà ÛÛ Éåëèçàâåòàíûí) ðÿñìè Ëîíäîí èãàìÿòýàùû (ñàðàéû);
8.Ýöë÷è÷ÿêëèëÿð ôÿñèëÿñèíäÿí áèòêè úèíñè; 10.Éàõûí Øÿðãäÿ õàëã.
Òöðêèéÿ, Èðàã, Èðàí, Ñóðèéà ÿðàçèñèíäÿ êîìïàêò ùàëäà éàøàéûðëàð;
12.Ñÿñ äàëüàëàðûíû åëåêòðèê ñèãíàëûíà ÷åâèðÿí åëåêòðîàêóñòèê úèùàç;
14.Úÿíóáè Àìåðèêàäà ÷àé; 16.Éåääè ìóñèãè÷èäÿí èáàðÿò àíñàìáë;
19.Ìóñèãèäÿ òåìï; 20.Ìÿðùÿëÿ (ðóñúà); 24.ßí ìöùöì öíñèééÿò
âàñèòÿñè îëàí äèëèí øèôàùè âÿ éàçûëû òÿçàùöð ôîðìàñû; 25.Ñûüîðòà ìöãàâèëÿñèíäÿ ñûüîðòà÷ûíûí ìöÿééÿí åäèëìèø ùÿääÿí êÿíàðà ÷ûõàí
èòêèëÿðäÿí àçàä åäèëìÿñèíè íÿçÿðäÿ òóòàí øÿðò; 26.Âîêàë ìóñèãèíèí
êîëëåêòèâ èôàñû; 27.1992-úè èëäÿí Îëèìïèéà èäìàí íþâöíÿ äàõèë
åäèëÿí îéóí, òåííèñëÿ áÿíçÿð õöñóñèééÿòëÿðè âàð.
Tÿrtib etdi: Rafael

Qəzetimizin ötən nömrəsində getmiş krossvordun cavabları:
Éóõàðûäàí àøàüû: 1.Áÿñðÿ; 2.Êîëëè; 3.Õàìà; 4.Íàáðàí; 5.Åïèãðàô; 6.Èðàðñèò; 9.Àäîðô; 11.Éåí; 13.Åë÷èí (Ùÿìèäîâ); 14.ßøòÿðÿê; 15.Çàðàéñê; 17.Àêè; 18.Êåêóëå (Ôðèäðèõ Àâãóñò); 21.Ðîíäî; 22.Çàâîä; 23.ÀÒßÒ.

Ñîëäàí ñàüà: 1.Áàêûõàíîâ (Àááàñãóëó àüà); 5.Åðè; 7.Ñÿëèìîáà; 8.Ìèíà; 10.ßéèí; 12.Áàíäåðàñ (Àíòîíèî); 14.ßíçÿëè; 16.ßðÿôàò; 19.Òóðíèêåò; 20.Ïðèç; 24.Ðþéà; 25.Ñóëòàíîâ (Õîñðîâ áÿé);
26.Êîê; 27.Ñêåéòáîðä.
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Güləş üzrə gənclərin
Avropa биринъилийи başlandı

Şahmatçımız дцнйа
чемпионуну «мат» гойду

Äöíÿí Ìàêåäîíèéàíûí Ñêîïéå øÿùÿðèíäÿ ýÿíúëÿð àðàñûíäà
ýöëÿø öçðÿ Àâðîïà ÷åìïèîíàòûíà ñòàðò âå ðè ëèá. Àçÿð áàé úàí
Ýöëÿø Ôåäåðàñèéàñûíäàí áèëäèðèáëÿð êè, ïðîãðàìà ÿñàñÿí èéóëóí 2-3-äÿ éóíàí-Ðîìà, 4-5äÿ ýÿíú ãûçëàð, 6-7-äÿ èñÿ ñÿðáÿñò ýöëÿø éàðûøëàðû êå÷èðèëÿúÿê.
Éóíàí-Ðîìà ýöëÿøè öçðÿ éàðûø ëàð äà þë êÿìè çè áþ éöê ìÿøã÷è
Øàáàí Äîíàò âÿ ìÿøã÷è Àêèô ßëèéå âèí ðÿù áÿð ëè éè àë òûí äà Ðà ìèç
Ìÿììÿäîâ (50 êã), Ñàêèò Ãóëèéåâ (55 êã), Åëìàí Ìóõòàðîâ (60
êã), Ðóùèí Ìèêàéûëîâ (66 êã), Ùàúûìóðàä Áàüìàíîâ (74 êã), Îðõàí Íóðèéåâ (84 êã), ßëè Ùÿñÿíîâ (96 êã) âÿ Àááàñ Àáäóëëàéåâ
(120 êã) òÿìñèë åäèðëÿð. Àâðîïà
÷åìïèîíàòûíäà èøòèðàê åäÿúÿê ýÿíú
ãûçëàð áþéöê ìÿøã÷è Àðèô Ôÿðìàíîâ âÿ ìÿøã÷è Ùÿñðÿò Ìÿììÿäéàðîâóí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà Ìàêåäîíèéàéà éîëëàíûá. Ùåéÿòäÿ Ñàùèëÿ ßëÿêáÿðîâà (44 êã), Êÿìàëÿ

Èñâå÷ðÿíèí Úåíåâðÿ øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëÿí ñöðÿòëè øàùìàò
öçðÿ áåéíÿëõàëã òóðíèð áàøà ÷àòìûøäûð. Àçÿðáàéúàí Øàùìàò Ôåäåðàñèéàñûíäàí áèëäèðìèøëÿð êè,
öìóìèëèêäÿ 8 ýöúëö øàùìàò÷ûíûí - Â.Êðàìíèê (Ðóñèéà), É.Ïåëåòòèåð (Èñâå÷ðÿ), É.Ïîëãàð (Ìà-

úàðûñòàí), Ù.Íàêàìóðà (ÀÁØ),
À.Êîñòåíéóê (Ðóñèéà), Ð.Åäóàðä âÿ Å.Áàêðîíóí (Ôðàíñà)
ìöáàðèçÿ àïàðäûüû òóðíèðäÿ þëêÿìèçè áåéíÿëõàëã äÿðÿúÿëè
ãðîññìåéñòåð Øÿùðèéàð Ìÿììÿäéàðîâ òÿìñèë åòìèøäèð.
Ø.Ìÿì ìÿä éà ðîâ ôè íàë äà

äöí éà ÷åì ïè îíó Âëà äè ìèð
Êðàìíèêëÿ (Ðóñèéà) öç-öçÿ ýÿëìèøäèð. Ýöúëö ðÿãèáèíè 1.5:0.5
ùåñàáû èëÿ ìÿüëóá åäÿí Ø.Ìÿììÿäéàðîâ òóðíèðèí ãàëèáè àäûíû
ãàçàíìûøäûð. Ãåéä åäÿê êè, òóðíèð ùÿð ãðóïäà 4 íÿôÿð îëìàãëà
2 éàðûìãðóïäà êå÷èðèëìèøäèð.

Braziliya испанлара
футбол dərsи keçdi
ßëèéåâà (48 êã), Ïàòèìàò Áàãîìåäîâà (51 êã), Éàðèíà Äóáîâñêà
(55 êã), Àëéîíà Êîëåñíèê (59 êã),
Äàð éà Êî ðèí (63 êã), Ðàã íåò òà
Ãóðáàíçàäÿ (67 êã) âÿ Ñÿáèðÿ ßëèéåâà (72 êã) éåð àëìûøëàð.
Ñÿðáÿñò ýöëÿø öçðÿ ýÿíúëÿðäÿí
èáà ðÿò éûü ìà êî ìàí äà áþ éöê
ìÿøã÷è Àðèô Àáäóëëàéåâ âÿ ìÿøã÷è

Ðþâøÿí Óìóäîâóí ðÿùáÿðëèéè àëòûíäà ÷åìïèîíàòäà èøòèðàê åäèð. Ùåéÿòäÿ Ðóñëàí Ãàñûìîâ (50 êã),
Ðóñëàí Ñóðõàéåâ (55 êã), ßùìÿäíÿáè Ãâàðçàòèëîâ (60 êã), Ùàúûìóðàä Þìÿðîâ (66 êã), Áÿõòèéàð
Èñ ðà ôèë ëè (74 êã), Îð õàí Øÿðè ôîâ
(84 êã), Ñÿèä Ùÿìèäîâ (96 êã) âÿ
Àëè Ìàãîìåäàáèðîâ éåð àëûáëàð.

Azərbaycan yığmasının
dünya çempionatında debütü
6-14 èéóë 2013-úö èë òàðèõëÿðèíäÿ Ôèíëàíäèéàäà (Âóîêàòòè) ñÿìòè ìöÿééÿíåòìÿ èäìàí íþâö öçðÿ äöíéà
÷åìïèîíàòû êå÷èðèëÿúÿê. Äöíéàíûí 74 þëêÿñèíèí éûüìà
êîìàíäàëàðûíûí ãàòûëàúàüû ÷åìïèîíàòäà èøòèðàê åòìÿê
ö÷öí ìöñòÿãèëëèê òàðèõèìèçäÿ èëê äÿôÿ îëàðàã Àçÿðáàéúàí Áåéíÿëõàëã Ñÿìòè Ìöÿééÿíåòìÿ Ôåäåðàñèéàñû òÿ-

ðÿôèíäÿí ðÿñìè äÿâÿò àëìûøäûð.
Àðòûã ìèëëè êîìàíäàìûç Ôèíëàíäèéàéà éîëà äöøìöøäöð. Àçÿðáàéúàíû áó ìþòÿáÿð éàðûøäà 4 èäìàí÷û òÿìñèë
åäÿúÿêäèð. ×åìïèîíàò ÿðçèíäÿ õÿðèòÿ öçðÿ âåðèëìèø èñòèãàìÿòäÿ óçóí âÿ îðòà ìÿñàôÿëÿðäÿ ãà÷ûø, ñïðèíò âÿ
åñòàôåò éàðûøëàðû êå÷èðèëÿúÿêäèð.

Áðàçèëèéàäà êå÷èðèëÿí Êîíôåäåðàñèéàëàð Êóáîêóíà éåêóí âóðóëóá. Ñàéúà 9-úó äÿôÿ ðåàëëàøàí éàðûøûí ñîí ýöíöíäÿ àçàðêåøëÿð 2
îéóíà øàùèäëèê åäèáëÿð.
3-úö éåð óüðóíäà ýþðöøäÿ Úÿíóáè Àìåðèêà
÷åìïèîíó Óðóãâàé ìèëëè êîìàíäàñû èëÿ Èòàëèéà
éûüìàñû ãàðøûëàøûáëàð. Ìàò÷ûí ÿñàñ ùèññÿñèíäÿ
òÿðÿôëÿð ùÿðÿéÿ 2 äÿôÿ ôÿðãëÿíèáëÿð. ßëàâÿ
âàõòäà èñÿ ãàëèá ìöÿééÿíëÿøìÿäèéèíäÿí ïåíàëòèëÿðÿ åùòèéàú äóéóëóá. Áóðàäà èñÿ áàø ìÿøã÷è ×åçàðå
Ïðàíäåëëèíèí éåòèðìÿëÿðè äàùà äÿãèã îéíàéûá - 3:2.
Äàùà ñîíðà ìÿøùóð «Ìàðà êà íà» ñòà äè îíóí äà ôè íàë
îéóíó êå÷èðèëèá. Åâ ñàùèáè
Áðàçèëèéà èëÿ Èñïàíèéà òóðíèðèí ãàëèáè àäû óüðóíäà öç-öçÿ
ýÿëèáëÿð.
3:0 ùåñàáû èëÿ áàøà ÷àòàí
ìàðàãëû ýþðöøäÿ ìåéäàí ñàùèáëÿðè ñîí äöíéà âÿ Àâðîïà
÷åì ïè îí ëà ðû íû äàð ìà äà üûí
åäèáëÿð. Ìàò÷äà Ôðåä äóáëà

èìçà àòûá. Äèýÿð ãîëó èñÿ èñïàíëàðûí ãàïûñûíäàí
íþâáÿòè ìþâñöìäÿ «Áàðñåëîíà»íûí øÿðÿðÿôèíè
ãîðóéàúàã Íåéìàð êå÷èðèá.
Ãåéä åäÿê êè, Êîíôåäåðàñèéàëàð Êóáîêó èëê
äÿôÿ 1992-úè èëäÿ Ñÿóäèééÿ ßðÿáèñòàíûíäà êå÷èðèëèá. Êðàë Ôÿùä Êóáîêó àäû àëòûíäà áàø òóòàí
òóðíèðè ÿí ÷îõ Áðàçèëèéà ãàçàíûá - 4 äÿôÿ (1997,
2005, 2009, 2013). 2 äÿôÿ (2001, 2003) Ôðàíñà,
ùÿðÿéÿ 1 äÿôÿ èñÿ Àðýåíòèíà (1992), Äàíèìàðêà (1995) âÿ Ìåêñèêà (1999) ãàëèá ýÿëèá.

mozaika
саьлам щяйат тярзи

Qızmar günəş altında

Àðòûã éàéäûð âÿ ãàðøûäà áèçè ãûçìàð ýöíëÿð ýþçëÿéèð. Ñàüëàìëûüà äèããÿò éåòèðèëìÿñè áàõûìûíäàí
éàéûí äà éàé ãàéüûëàðû îëóð. Ãûçìàð ýöíÿø øöàëàðûíûí ñÿùùÿòèìèçÿ ìÿíôè òÿñèðèíèí ãàðøûñûíû àëìàã âÿ
éà áó òÿñèðëÿðè àçàëòìàã ö÷öí ùÿêèìëÿðèí éåääè

ìÿñëÿùÿòèíè äèããÿòèíèçÿ òÿãäèì åäèðèê.
1. Ùÿìèøÿ éàíûíûçäà ãàçñûç ñó îëñóí.
Éàõøû îëàð êè, 1 ëèòð ñóéà áèð ëèìîí ñûõàñûíûç. Ëèìîíóí òÿðêèáèíäÿêè Ú âèòàìèíè
äàìàðëàðû ìþùêÿìëÿíäèðèð âÿ ñïàçìû
àðàäàí ãàëäûðûð.
2. Ìåòðîéà, àâòîáóñà ìèíÿíäÿ ìöòëÿã
þçöíöçëÿ éåëïèê ýþòöðöí.
3. Ýöíÿø àëòûíäà áàøûà÷ûã ýÿçìÿê îëìàç. Áàø þðòöéö éàøûíäàí, úèíñèíäÿí
àñûëû îëìàéàðàã, ùàìû ö÷öí âàúèáäèð.
4. ßýÿð êîíäèñèîíåð ñèñòåìè îëìàéàí
ìàøûíäàí èñòèôàäÿ åäèðñèíèçñÿ, ìàøûíà
ìèíìÿìèøäÿí þíúÿ áèð íå÷ÿ äÿãèãÿ ãàïûëàðû à÷ûã ãîéóá ñàëîíó ùàâàëàíäûðûí.
5. Ñèíòåòèê òÿðêèáëè ýåéèìëÿðäÿí ãà÷ûí.
Éàéäà ïàìáûã, êÿòàí âÿ ñ. òÿáèè ìàòåðèàëëàðäàí îëàí éöíýöë ýåéèìëÿð ýåéèíìÿê ìÿñëÿùÿò ýþðöëöð.
6. Ãûçàðìûø, éàüëû éåìÿêëÿðè éöíýöë
ìåéâÿ, òÿðÿâÿç, ñàëàòëà ÿâÿç åäèí. Ðàùàò éàòìàã ö÷öí éóõóäàí àçû 2-3 ñààò
ÿââÿë øàì åäèí.
7. Àõøàìëàð àéàãëàðûíûçû âàííà åäèí. Ñóéà äÿíèç äóçó âÿ íàíÿ ÷þâùÿðè äÿ òþêìÿê îëàð. Áó,
éîðüóíëóüó ýþòöðöð, ãàí äþâðàíûíû íîðìàëëàøäûðûð...

Balıq yağı qeyri-sağlam qidanın
təsir dərəcəsini azaldır
Ëèâåðïóë Óíèâåðñèòåòèíèí õðîíèêè õÿñòÿëèêëÿð öçðÿ àëèìëÿð êîìàíäàñû áèð ñûðà òÿäãèãàòëàð àïàðàðàã ìöÿééÿí åòìèøäèð êè, îìåãà-3 éàü òóðøóëàðû íÿèíêè ÷ÿêèíèí àçàëìàñûíà êþìÿê ýþñòÿðèð, ùÿì÷èíèí áåéèí ùöúåéðÿëÿðèíè ãîðóéóð. Äîéìàìûø îìåãà-3 éàü òóðøóëàðû, éàõóä áàëûã éàüû áåéíè çÿðÿðëè ãèäàíûí ìÿíôè òÿñèðèíäÿí ãîðóéóð.
Òÿäãèãàòëàð ýþñòÿðèð êè, éàüëà
çÿíýèí ãèäà éåíè ñèíèð ùöúåé ðÿëÿðè íèí ÿìÿëÿ
ýÿëìÿñè ïðîñåñèíè
ïî çóð. Áþ éöê ëÿðäÿ íåéðîýåíåç áåéíèí ïëàñòèêëè éè ìå õà íèçìëÿðèíäÿí
áèðèäèð. Îìåãà3 òóðøóëàðû èëÿ çÿíýèí
ïÿùðèç áåéèí ñàùÿñèíè ñòèìóëëàøäûðûð, áåëÿëèêëÿ, éàääàøû âÿ òÿùñèëè éàõøûëàøäûðûð.

Òÿäãèãàòûí ÿñàñ ìöÿëëèôè äîêòîð Ëöñè Ïèêåâåíñ
äåìèøäèð: «Äîéìóø éàüëàðäàí ùÿääèíäÿí àðòûã èñòèôàäÿ ÷ÿêèíèí àðòìàñûíà âÿ çåùíè ôÿàëèééÿòèí ïîçóëìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðûð. Áàëûã éàüû íåéðîýåíåçÿ
úöçè òÿñèð ýþñòÿðèð, ëàêèí øÿêÿðèí âÿ éàüûí ãèäà ãÿáóëóíà íÿçàðÿò ñèñòåìèíÿ ìàíå îëìàñûíà èìêàí
âåðìèð.
Îìåãà-3 éàü òóðøóëàðûíûí úöçè ãÿáóëó éàøëû èíñàíëàð ö÷öí õöñóñè ÿùÿìèééÿò êÿñá åäèð. Òÿðêèáèíäÿ áó åëåìåíòëÿðèí îëäóüó ãèäà ÿëàâÿëÿðè éàøëûëàðäà çåùíè çÿèôëèéèí ãàðøûñûíû

elm

Qripə qarşı yeni vaksin
Éàïîíèéà Ñÿùèééÿ Íàçèðëèéèíèí òóðøóñóíäàí âÿ ãðèï ÿëåéùèíÿ âàêáèð ãðóï àëèìè ãðèïÿ ãàðøû ïëàñ- ñèíèí ïðåñëÿíìèø êîìïîíåíòèíäÿí
òûð øÿêëèíäÿ âàêñèíèí èøëÿíèá èáàðÿòäèð.
ùàçûðëàíäûüûíû åëàí åòìèøäèð.
Àëèìëÿðèí ñþçëÿðèíÿ ýþðÿ, áåëÿ âàêñèíëÿøäèðìÿ öñóëó èíéåêñèÁó áàðÿäÿ ìÿëóìàòû «ÍÙÊ» éà èëÿ ìöãàéèñÿäÿ òàìàìèëÿ àüòåëåêàíàëû (Éàïîíèéà Èúòèìàè Òå- ðûñûçäûð, ÷öíêè ìèêðîèéíÿëÿðèí óçóíëåâèçèéà âÿ Ðàäèî Éàéûìëàðû Øèð- ëóüó 0,8 ìèëëèìåòðäÿí ÷îõ äåéèëêÿòè) éàéìûøäûð.
äèð. Èíäèéÿäÿê êëèíèêè òÿäãèãàòëàðÄèàìåòðè òÿõìèíÿí áèð ñàíòè- äà 20 àäàì èøòèðàê åòìèøäèð.
ìåòð îëàí äÿéèðìè ôîðìàëû ïëàñòûÒèáá èø÷èëÿðèíèí ôèêðèíúÿ, ïëàñðûí òÿõìèíÿí 250 ìèêðîèéíÿñè âàð- òûð øÿêëèíäÿ âàêñèíèí ñÿìÿðÿëèëèéè
äûð. Èéíÿëÿðèí ùÿð áèðè ùèàëóðîí áöòöí äöíéàäà òÿòáèã åäèëÿí èí-

éåêñèéà øÿêëèíäÿ àäè âàêñèíëÿ ìöãàéèñÿ îëóíà áèëÿð.
Ïàñèéåíòëÿðèí òÿõìèíÿí éàðûñûíäà ïëàñòûðûí éàïûøäûðûëäûüû éåðäÿ ãûçàðìà âÿ äÿðèíèí éöíýöë øèøìÿñè ìöøàùèäÿ îëóíìóøäóð, ëàêèí éåíè âàêñèíèí úèääè êÿíàð òÿñèðëÿðè ìöÿééÿí åäèëìÿìèøäèð.
Òèáá èø÷èëÿðè öìèä áÿñëÿéèðëÿð
êè, âàêñèí-ïëàñòûð ÿëàâÿ êëèíèêè ñûíàãëàð êå÷èðèëäèêäÿí ñîíðà éàõûí
5-10 èë ÿðçèíäÿ òÿòáèã åäèëÿúÿêäèð.

Messinin vergi qalmaqalı
«Áàðñåëîíà»íûí ùöúóì÷óñó Ëèîíåë Ìåññè 2007, 2008 âÿ 2009-úó èëëÿðäÿ âåðýèäÿí
éàéûíìàãäà èòòèùàì îëóíäóüó ö÷öí Èñïàíèéà Ìàëèééÿ Íàçèðëèéèíÿ 15 ìèëéîí àâðî
þäÿéÿðÿê, ùàêèì ãàðøûñûíà ÷ûõìàéàúàã âÿ
èääèàëàðû áàüëàéàúàã. Àïàñïîðò.àç ñàéòûíûí
ìÿëóìàòûíà ýþðÿ, àðýåíòèíàëû ôóòáîë÷ó ñþçöýåäÿí ìÿáëÿüè þäÿäèêäÿí ñîíðà ñåíòéàáðûí 17-íÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ìÿùêÿìÿäÿ èøòèðàê åòìÿéÿúÿê. Áóíóíëà áàüëû àðòûã ôóòáîë÷óíóí âÿêèëëÿðè èëÿ ìÿùêÿìÿ íöìàéÿíäÿëÿðè àðòûã ðàçûëûüà ýÿëèáëÿð. Ãåéä åäÿê êè,
âåðýèäÿí éàéûíìàãäà èòòèùàì îëóíàí Ìåññè
áèð íå÷ÿ ýöí ÿââÿë Èñïàíèéàíûí äþâëÿò áöäúÿñèíÿ 10 ìèëéîí àâðî âåðýè þäÿìèøäè...

Ölümə meydan oxudu

òèêàäûð.

мараглы

Ìÿøùóð àìåðèêàëû êÿíäèðáàç Íèê Âàëëåíäà 450
Ìÿøã øÿðàèòèíè ðåàë âÿçèééÿòÿ éàõûíëàøäûðìàã
ìåòðäÿí àðòûã éöêñÿêëèêäÿ ÷ÿêèëìèø, óçóíëóüó ö÷öí îðàäà ñöðÿòè ñààòäà 80 êèëîìåòðÿ ÷àòàí ýöúëö
430 ìåòðÿ éàõûí îëàí ìåòàë áóðàçëà Áþéöê Êàí- ñöíè êöëÿê éàðàäûëìûøäûð.
éîíóí (Ãðàíä-Êàíéîí) öçÿðèíäÿí êå÷ìèøäèð.
Ñèðêäÿ êÿíäèðáàçëàð ñöëàëÿñèíèí íöìàéÿíäÿñè
îëàí Âàëëåíäà êàíàò öçÿðèíäÿ èëê àääûìëàðûíû èêè
Âàëëåíäà áó òÿùëöêÿëè éîëà òÿõìèíÿí 23 äÿãèãÿ éàøûíäà îëàðêÿí àòìûøäûð. Âàëëåíäàíûí àäû áèð íå÷ÿ
âàõò ñÿðô åòìèøäèð. ßí ìàðàãëûñû áóäóð êè, êÿíäèð- äÿôÿ Ýèííåñèí Ðåêîðäëàð Êèòàáûíà äöøìöøäöð. 2008áàç þçöíö ñûüîðòàëàìàã ö÷öí ÿëàâÿ ãóðüóäàí èñòè- úè èëäÿ î, òÿõìèíÿí 40 ìåòð ùöíäöðëöêäÿ ÷ÿêèëìèø
ôàäÿ åòìÿìèøäèð. Âàëëåíäà áó òðéóêóí èúðàñûíà òÿõ- êàíàò áîéóíúà 45 ìåòð ìÿñàôÿíè âåëîñèïåäëÿ ãÿò
ìèíÿí 4 èë ùàçûðëàøìûøäûð. Ìÿøãëÿðèí ôèíàë ìÿðùÿ- åòìèøäèð.
ëÿñè áèð íå÷ÿ ùÿôòÿ áóíäàí ÿââÿë Ôëîðèäà øòàòûíäà
Êå÷ÿí èë Âàëëåíäà 50 ìåòðäÿí àðòûã éöêñÿêëèêáàøëàìûøäûð. Îðàäà óçóíëóüó 300 ìåòð îëàí áóðàç äÿ ÷ÿêèëìèø áóðàç áîéóíúà Íèàãàðà øÿëàëÿñèíèí öñíèñáÿòÿí àøàüû éöêñÿêëèêäÿ ÷ÿêèëìèøäèð.
òöíäÿí êå÷ìèøäèð.

Müdriklər deyib ki...
àëìàã
ö÷öí ÿëà ïðîôèëàê-

там ъидди

«Həqiqət bir daş qədər sərt,
bir qönçə qədər zərifdir».
Mahatma Qandi (1869-1948)
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Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinin
fəaliyyəti ilə bağlı nümunəvi
sənəd formaları hazırlanıb
«Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí
ñÿíÿä ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó âÿ
Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí 2006-úû
èë 28 éàíâàð òàðèõëè 27 íþìðÿëè ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø
«Ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè, ñåðòèôèêàòûí âåðèëìÿñè âÿ ðåéåñòðèí àïàðûëìàñû Ãàéäàëàðû»íäà ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè, ñåðòèôèêàòûí âåðèëìÿñè ãàéäàëàðû, òÿðÿôëÿðèí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðè,
ñåð òè ôè êàòûí ãöââÿñè íèí äà éàíäûðûëìàñû, áÿðïà åäèëìÿñè
âÿ ëÿüâ åäèëìÿñè ãàéäàëàðû èëÿ
áàüëû íîðìàëàð íÿçÿðäÿ òóòóëìóøäóð.
Áó òÿäáèðëÿðÿ óéüóí îëàðàã
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè èíôîðìàñèéàêîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðûíûí (ÈÊÒ) òÿòáèãèíèí ýåíèøëÿíäèðèëìÿñè, ýþñòÿðèëÿí åëåêòðîí õèäìÿòëÿðèí òÿêìèëëÿøäèðèëìÿñè, åëÿúÿ äÿ «Àñàí Èìçà Ñèì-êàðòû» âÿ
«Ðÿãÿìñàë ÛÄ êàðòû» öçðÿ äþâëÿò îðãàíëàðûíà, ùöãóãè âÿ ôèçèêè
øÿõñëÿðÿ ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí
ýþñòÿðèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ Àñàí Ñåð-

òè ôè êàò Õèä ìÿò ëÿðè Ìÿð êÿçè íè
(ÀÑÕÌ) èñòèôàäÿéÿ âåðìèøäèð.
Âåðýèëÿð íàçèðèíèí 18 èéóí
2013-úö èë òàðèõëè ÿìðèíÿ ÿñàñÿí,
íàçèðèí áèðèíúè ìöàâèíè, 3-úö äÿ-

ðÿúÿëè äþâëÿò âåðýè õèäìÿòè ìöøàâèðè Íàòèã ßìèðîâ ÀÑÕÌ-èí
ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû ñÿëàùèééÿòëè
øÿõñ ìöÿééÿí åäèëìèø âÿ îíà áèð
ñûðà ùöãóãëàð âåðèëìèøäèð.

Àðòûã ÀÑÕÌ-èí ôÿàëèééÿòèíèí
ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè èëÿ áàüëû âåðýè îðãàíû ÿìÿêäàøëàðûíûí ñèéàùûñû òÿñäèã åäèëìèøäèð. Ãàðøûéà ãîéóëàí òÿëÿáëÿðÿ ÿìÿë åäèëìÿñè,

òÿðÿôëÿð àðàñûíäà ìöíàñèáÿòëÿðèí
äöçýöí òÿíçèìëÿíìÿñè âÿ ÀÑÕÌ
òÿðÿôèíäÿí ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí òÿêìèë ôîðìàäà ýþñòÿðèëìÿñè
ö÷öí áèð ñûðà ñÿíÿäëÿðèí íöìóíÿâè ôîðìàëàðû (ÿðèçÿ, ìöãàâèëÿ,
áèëäèðèø, åòèáàðíàìÿ, éàääàø ôîðìàëàðû) ùàçûðëàíìûøäûð. Ùÿìèí
ñÿíÿä ôîðìàëàðû õèäìÿòè èñòèôàäÿ
ö÷öí íàçèðëèéèí áöòöí ñòðóêòóð âàùèäëÿðèíèí âÿ áþëìÿëÿðèíèí ðÿùáÿð ëÿðè íÿ, ìöñ òÿãèë âÿçè ôÿëè
øÿõñëÿðèíÿ ýþíäÿðèëìèøäèð.
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí ñòðóêòóð
âàùèäëÿðèíÿ ÀÑÕÌ-èí ôÿàëèééÿòè
èëÿ áàüëû òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíèí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí
áèð ñûðà òàïøûðûãëàð âåðèëìèøäèð.
Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíÿ õèäìÿò èäàðÿñèíÿ åëåêòðîí èìçà éàðàòìà âàñèòÿëÿðèíèí ÿëäÿ åäèëìÿñè èëÿ áàüëû âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí ìÿëóìàòëàíäûðûëìàñû, «195» ×àüðû Ìÿðêÿçè âàñèòÿñè èëÿ 24 ñààò ÿðçèíäÿ
èñòèôàäÿ÷èëÿðèí ñóàëëàðûíûí úàâàáëàíäûðûëìàñû, õèäìÿòè ìÿêòóáà
ÿëàâÿ åäèëÿí íöìóíÿâè ñÿíÿä ôîðìàëàðûíûí íàçèðëèéèí ðÿñìè èíòåðíåò ñàéòûíäà éåðëÿøäèðèëìÿñèíèí
òÿìèí åäèëìÿñè òàïøûðûëûá. Ùÿì-

÷èíèí, Ìàëèééÿ âÿ òÿñÿððöôàò èäàðÿñèíÿ ÀÑÕÌ-èí ôÿàëèééÿòèíèí
ùÿéàòà êå÷èðèëÿúÿéè éåðëÿðäÿ ùöãóãè âÿ ôèçèêè øÿõëÿð òÿðÿôèíäÿí
åëåêòðîí èìçà éàðàòìà âàñèòÿëÿðèíèí ÿëäÿ åäèëìÿñè ìÿãñÿäè èëÿ
ìîáèë îïåðàòîðëàðûí íöìàéÿíäÿëÿðè ö÷öí ëàçûìè øÿðàèòèí éàðàäûëìàñû âÿ àèäèééÿòè âåðýè îðãàíëàðûíûí ñåðòèôèêàò áëàíêëàðû, çÿðôëÿð
âÿ äèýÿð çÿðóðè ñÿíÿäëÿðëÿ òÿìèí
åäèëìÿñè, Èíôîðìàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû âÿ ïðîãðàì òÿìèíàòû øþáÿñèíÿ èñÿ ÀÑÕÌ-èí ôÿàëèééÿòè èëÿ
áàüëû çÿðóðè òåõíèêè èøëÿðèí áàøà
÷àòäûðûëìàñû, òÿùëöêÿñèçëèê òÿäáèðëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè áàðÿäÿ òàïøûðûãëàð âåðèëèá. Áóíëàðëà
éàíàøû, Èíòåðíåò Âåðýè Èäàðÿñè âàñèòÿñèëÿ òÿãäèì îëóíàí åëåêòðîí
õèä ìÿò ëÿð äÿí èñ òè ôà äÿ çà ìà íû
åëåêòðîí èìçàíûí òÿòáèãè ö÷öí çÿðóðè òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñè äÿ íÿçÿðäÿ òóòóëóð. Íàçèðëèéèí Àíàëèòèê-èíôîðìàñèéà øþáÿñèíÿ èñÿ íöìóíÿâè ñÿíÿä ôîðìàëàðûíûí ìàùèééÿòè áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàðûí êöòëÿâè èíôîðìàñèéà âàñèòÿëÿðèíäÿ
èøûãëàíäûðûëìàñûíûí òÿìèí åäèëìÿñè òàïøûðûëûá.

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən
Asan İmza Sim-kart üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında
Müqavilə №__________
1. Ìöãàâèëÿíèí òÿðÿôëÿðè:
Ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè ùàããûíäà ìöãàâèëÿ (áóíäàí ñîíðà
- Ìöãàâèëÿ) áèð òÿðÿôäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè
(áóíäàí ñîíðà - Ìÿðêÿç) àäûíäàí _______________ (âÿçèôÿñè, àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû) âÿ äèýÿð òÿðÿôäÿí Àñàí Èìçà Ñèì-êàðòà ìàëèê îëàí (âÿ éà
ùÿìèí øÿõñèí åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè) _____________________(àäû,
ñîéàäû, àòàñûíûí àäû) (áóíäàí ñîíðà Èìçà ñàùèáè) àðàñûíäà _______ òàðèõäÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ áàüëàíìûøäûð. Áóíäàí ñîíðà ãåéä åäèëÿí øÿõñëÿð áèðëèêäÿ Òÿðÿôëÿð àäëàíäûðûëàúàã.
2. Àíëàéûøëàð:
2.1. Áó Ìöãàâèëÿäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí àíëàéûøëàð «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí
ñÿíÿä ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíóí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóíäóð. Áóíóíëà éàíàøû, Òÿðÿôëÿð àøàüûäàêû àíëàéûøëàðû ãÿáóë åäèðëÿð:
2.2.Àóòåíòèôèêàsèéà såðòèôèêàòû - Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí òÿêìèë ñåðòèôèêàòëà
áèðëèêäÿ âåðèëÿí åëåêòðîí ñåðòèôèêàò. Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòû èëÿ èñòèôàäÿ÷èíèí åëåêòðîí èäåíòèôèêàñèéàñû ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
2.3.Àsàí Èìçà SÈÌ-êàðòû - Åëåêòðîí èìçà éàðàòìà âàñèòÿëÿðèíèí òÿùëöêÿñèçëèéè áàõûìûíäàí «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí ñÿíÿä» ùàããûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíóí âÿ äèýÿð àèäèééÿòè ùöãóãè àêòëàðûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ýÿëÿí åëåêòðîí èìçà âàñèòÿñè - ìîáèë òåëåôîí ö÷öí õöñóñè
ÑÈÌ-êàðò;
2.4.Àsàí Èìçà ÏÈÍ êîäëàðû - Àñàí Èìçà ÑÈÌ-êàðòûí èñòèôàäÿñèíÿ èìêàí
âåðÿí ôÿðäè, òÿùëöêÿñèç èäåíòèôèêàñèéà íþìðÿñè (ðÿãÿìëÿðèí êîìáèíàñèéàñû).
Àñàí Èìçà ÏÈÍ êîäëàðû Àñàí Èìçà ÑÈÌ-êàðòûíûí öçÿðèíäÿ ÷àï îëóíàðàã, ïîçóëàí ãàò àëòûíäà ýèçëÿäèëèð. Øÿõñèééÿòèí òÿñäèãëÿíìÿñè ö÷öí ÏÈÍ1-äÿí âÿ
åëåêòðîí èìçà ö÷öí ÏÈÍ2-äÿí èñòèôàäÿ åäèëèð.
3. Ìöãàâèëÿíèí ïðåäìåòè:
3.1.Ìöãàâèëÿíèí ïðåäìåòèíè àøàüûäàêû ìÿùñóë âÿ õèäìÿòëÿð òÿøêèë åäèð:
3.1.1. Òÿãäèì åäèëÿí ìÿùñóëëàð:
3.1.1.1. Àñàí Èìçà ÑÈÌ-êàðòû ö÷öí ýåíåðàñèéà îëóíàí àóòåíòèôèêàñèéà
ñåðòèôèêàòû - 1 (áèð) ÿäÿä;
3.1.1.2. Òÿêìèë ñåðòèôèêàò - 1 (áèð) ÿäÿä;
3.1.2. Ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿð:
3.1.2.1. Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòûíûí âÿ òÿêìèë ñåðòèôèêàòûí (áèðëèêäÿ Ñåðòèôèêàò àäëàíäûðûëàúàã) òÿãäèì åäèëìÿñè, éîõëàíûëìàñû, ãöââÿñèíèí äàéàíäûðûëìàñû, áÿðïà åäèëìÿñè âÿ ëÿüâ åäèëìÿñè, âàõò ýþñòÿðèúèëÿðèíèí ãîéóëìàñû
õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè.
3.2. Ìöãàâèëÿíèí áàüëàíûëìàñûíà ÿñàñ Ñåðòèôèêàò ÿëäÿ åòìÿê èñòÿéÿí
øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ôîðìàñû Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã åäèëÿí ÿðèçÿíèí Ìÿðêÿçÿ
òÿãäèì åäèëìÿñèäèð. Áó ÿðèçÿ Ìöãàâèëÿíèí òÿðêèá ùèññÿñèíè òÿøêèë åäèð. ßðèçÿäÿ ãåéä åäèëÿí ìÿëóìàòëàðûí âÿ îíà ÿëàâÿ åäèëÿí ñÿíÿäëÿðèí ùÿãèãèëèéèíÿ
âÿ òàìëûüûíà ýþðÿ ìÿñóëèééÿòè Ñåðòèôèêàò ÿëäÿ åòìÿê èñòÿéÿí øÿõñ (Èìçà ñàùèáè) äàøûéûð.
4. Såðòèôèêàòà äàõèë åäèëÿí ìÿëóìàòëàð
4.0. Ñåðòèôèêàòà «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí ñÿíÿä» ùàããûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíóí 12.1-úè ìàääÿñèíäÿ ãåéä åäèëÿí ìÿëóìàòëàðäàí ÿëàâÿ àøàüûäàêû âåðèëÿíëÿð äÿ äàõèë åäèëèð:
4.0.1. Ñåðòèôèêàòûí âåðñèéàñû;
4.0.2. Èìçà àëãîðèòìè;
4.0.3. Ùåø àëãîðèòìè;
4.0.4.Ñåðòèôèêàòûí èñòèôàäÿ ñàùÿëÿðè;
4.0.5. Ìþùöð êèìè èñòèôàäÿ åäèëÿí ýöúëÿíäèðèëìèø èìçàíûí ãîéóëìà ùöãóãó âåðèëäèêäÿ, áó èìçàíûí èñòèôàäÿ ñàùÿñè âÿ ìþùöð öçÿðèíäÿêè ìÿòí.
5. Òÿðÿôëÿðèí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðè
5.1. Ìÿðêÿçèí àøàüûäàêû ùöãóãëàðû âàðäûð:
5.1.1. Èìçà ñàùèáèíÿ êàüûç âÿ éà åëåêòðîí ôîðìàäà ñåðòèôèêàò òÿãäèì åòìÿê;
5.1.2. «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí ñÿíÿä ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíäà âÿ äèýÿð àèäèééÿòè ùöãóãè àêòëàðäà íÿçÿðäÿ òóòóëàí ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíè ýþñòÿðìÿê;
5.1.3. «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí ñÿíÿä ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíäà âÿ äèýÿð àèäèééÿòè ùöãóãè àêòëàðäà íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùàëëàðäà âÿ ãàéäàäà ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñèíè äàéàíäûðìàã, áÿðïà åòìÿê âÿ éà ëÿüâ åòìÿê;
5.1.4. Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ âÿ éà áó Ìöãàâèëÿíèí øÿðòëÿðèíÿ ðèàéÿò åäèëìÿäèêäÿ, Ìÿðêÿçÿ âÿ éà ö÷öíúö øÿõñëÿðÿ çèéàí âóðóëäóãäà, éàõóä áóíà úÿùä ýþñòÿðèëäèêäÿ, ùàáåëÿ Ìÿðêÿçèí èíôîðìàñèéà òÿùëöêÿñèçëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñûíà éþíÿëÿí áèëäèðèøëÿðèíÿ ðèàéÿò åäèëìÿäèêäÿ Èìçà ñàùèáèíèí Ñåðòèôèêàòûíûí ãöââÿñèíè äàéàíäûðìàã âÿ éà ëÿüâ
åòìÿê.
5.1.5. Èìçà ñàùèáèíèí âåðäèéè ìÿëóìàòëàðûí äîüðóëóüóíó éîõëàìàã, î
úöìëÿäÿí Äþâëÿò ðåéåñòðëÿðèíäÿí âÿ èíôîðìàñèéà ðåñóðñëàðûíäàí ôÿðäè ìÿëó-

ìàòëàðû àëìàã, ùàáåëÿ Èìçà ñàùèáèíèí ôÿðäè ìÿëóìàòëàðûíûí äÿéèøìÿñèíè èçëÿìÿê;
5.1.6. Èìçà ñàùèáèíèí ôÿðäè ìÿëóìàòëàðûíäàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã îëàðàã èñòèôàäÿ åòìÿê.
5.2. Ìÿðêÿçèí àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè âàðäûð:
5.2.1. Ñåðòèôèêàòäà ýþñòÿðèëÿí ìÿëóìàòëàðûí Èìçà ñàùèáèíèí ÿðèçÿñèíäÿ
îëàí ìÿëóìàòëàðëà óéüóíëóã òÿøêèë åòìÿñèíè òÿìèí åòìÿê;
5.2.2. Ìÿðêÿçèí ôÿàëèééÿòèíèí òÿùëöêÿñèçëèéèíè, ùàáåëÿ èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðûíûí âÿ èìçà ñàùèáè áàðÿñèíäÿ ìÿëóìàòëàðûí ìöùàôèçÿñèíè òÿìèí åòìÿê;
5.2.3. Èìçà ñàùèáëÿðèíÿ âåðèëÿí ñåðòèôèêàòëàðû ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí îëàðàã «Âåðèëìèø ñåðòèôèêàòëàð ðåéåñòðè»íÿ äàõèë åäÿðÿê äÿðú åòìÿê;
5.2.4. Îïåðàòèâ ðåæèìäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí âàõò ýþñòÿðèúèëÿðèíèí ãåéä åäèëìÿñè õèäìÿòèíè òÿãäèì åòìÿê;
5.2.5. Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí ÿðèçÿäÿ ýþñòÿðèëÿí âÿ òÿêìèë ñåðòèôèêàòäà
ãåéä åäèëÿí ìÿëóìàòëàð äà äàõèë îëìàãëà áöòöí ìÿëóìàòëàðûí âÿ îíóí òÿðÿôèíäÿí éåðèíÿ éåòèðèëÿí ôÿàëèééÿòëÿðèí êîíôèäåíñèàëëûüûíà çÿìàíÿò âåðìÿê;
5.2.6. Ñåðòèôèêàòûí èñòèôàäÿñèíÿ òÿñèð åäÿ áèëÿúÿê ìÿëóìàòëàðûí Èìçà ñàùèáèíÿ âàõòûíäà ÷àòäûðûëìàñûíû òÿìèí åòìÿê;
5.2.7. 24 ñààò ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí 195 íþìðÿëè ×àüðû Ìÿðêÿçèíÿ ñåðòèôèêàòûí èñòèôàäÿñè èëÿ áàüëû äàõèë îëìóø ñîðüóëàðû úàâàáëàíäûðìàã;
5.2.8. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ âÿ áó Ìöãàâèëÿíèí øÿðòëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ëàçûìè êåéôèééÿòäÿ õèäìÿò ýþñòÿðìÿê.
5.3. Èìçà sàùèáèíèí àøàüûäàêû ùöãóãëàðû âàðäûð:
5.3.1. Áó ìöãàâèëÿíèí ïðåäìåòèíè òÿøêèë åäÿí õèäìÿò âÿ ìÿùñóëëàðäàí
èñòèôàäÿ åòìÿê;
5.3.2. Ìÿðêÿç, îíëàðûí õèäìÿòëÿðè, èìçàëàð, èìçà âàñèòÿëÿðèíèí èñòèôàäÿñè
âÿ òÿùëöêÿñèçëèê ãàéäàëàðû áàðÿäÿ ÿòðàôëû ìÿëóìàò àëìàã;
5.3.3. Áàðÿñèíäÿ Ìÿðêÿçäÿ òîïëàíìûø ìÿëóìàòëàðëà òàíûø îëìàã;
5.3.4. Ñåðòèôèêàòûí ãöââÿñèíèí äàéàíäûðûëìàñû, áÿðïà åäèëìÿñè âÿ éà ëÿüâè áàðÿäÿ ãÿðàðëàðëà, ùÿì÷èíèí Ìÿðêÿçèí ôÿàëèééÿòè èëÿ ÿëàãÿäàð äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðëÿ áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã îëàðàã
øèêàéÿò âåðìÿê.
5.4. Èìçà sàùèáèíèí àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè âàðäûð:
5.4.1. Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñè âÿ ìÿùñóëëàðûí òÿãäèì åäèëìÿñè ö÷öí òÿëÿá îëóíàí ñÿíÿäëÿðè (ìÿëóìàòëàðû) Ìÿðêÿçÿ òÿãäèì
åòìÿê;
5.4.2. Îíà ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿðäÿí âÿ òÿãäèì åäèëÿí ìÿùñóëëàðäàí òÿéèíàòûíà, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ âÿ áó Ìöãàâèëÿéÿ
óéüóí èñòèôàäÿ åòìÿê;
5.4.3. Îíà ýþñòÿðèëÿí õèäìÿò âÿ òÿãäèì åäèëÿí ìÿùñóëëàð âàñèòÿñèëÿ áèëàâàñèòÿ âÿ äîëàéûñû èëÿ Ìÿðêÿçÿ âÿ éà ö÷öíúö øÿõñëÿðÿ âóðäóüó çèéàíû òàì
øÿêèëäÿ þäÿìÿê;
5.4.4. ÏÈÍ-êîäëàðûíû ãîðóìàã, êîäëàðà íÿçàðÿòè èòèðäèéè ùàëäà (ìÿñÿëÿí
èòèðèëìÿ, îüóðëàíìà) òÿúèëè îëàðàã êîäëàðû äÿéèøìÿê âÿ éà ÿýÿð êîäëàðûí äÿéèøäèðèëìÿñè ìöìêöí äåéèëñÿ, Ñåðòèôèêàòûí ãöââÿñèíèí äàéàíäûðûëìàñû ö÷öí
Ìÿðêÿçÿ ìöðàúèÿò åòìÿê;
5.4.5. Ìöãàâèëÿ áàüëàíìàçäàí ÿââÿë Ñåðòèôèêàòûí âÿ èìçà âàñèòÿëÿðèíèí
èñòèôàäÿ ãàéäàëàðû, Ñåðòèôèêàòûí èñòèôàäÿ ìÿùäóäèééÿòëÿðè, Ìÿðêÿçèí ùöãóãè
ñòàòóñó âÿ àêêðåäèòÿ âÿçèééÿòè, èääèàëàðà áàõûëìà âÿ ìöáàùèñÿëÿðèí ùÿëëè
áàðÿäÿ éàçûëû, àéäûí îõóíàí øÿêèëäÿ ìÿëóìàòëàíäûðûëäûüûíû òÿñäèã åòìÿê;
5.4.6. Ñåðòèôèêàòûí âåðèëìÿñèíèí ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè ö÷öí
èíôîðìàñèéà ñèñòåìëÿðèíèí, ãóðüóëàðûíûí âÿ ïðîñåäóðëàðûíûí òÿùëöêÿñèçëèéè
ãàéäàëàðûíà óéüóí ýÿëäèéèíè òÿñäèã åòìÿê;
5.4.7. Þç ôÿðäè ìÿëóìàòëàðûíû Ñåðòèôèêàòà äàõèë åòìÿéÿ âÿ Ñåðòèôèêàòäàí
èñòèôàäÿ çàìàíû ö÷öíúö øÿõñëÿð ö÷öí äÿ îíóí à÷ûã îëìàñûíà (äÿðú åäèëìÿñèíÿ) èúàçÿ âåðìÿê;
5.4.8. Ìÿðêÿçÿ òÿãäèì åòäèéè èñòÿíèëÿí ìÿëóìàòëàðäà (ñÿíÿäëÿðäÿ) äÿéèøèêëèêëÿð áàø âåðäèêäÿ (î úöìëÿäÿí, òóòäóüó âÿçèôÿäÿí àçàä åäèëäèêäÿ, éàõóä òÿìñèë åòäèéè âåðýè þäÿéèúèñèíèí (ôèçèêè âÿ éà ùöãóãè øÿõñèí) ôÿàëèééÿòè
äàéàíäûðûëäûãäà âÿ éà ôÿàëèééÿòèíÿ õèòàì âåðèëäèêÿ) áó áàðÿäÿ äÿðùàë Ìÿðêÿçÿ, ìöâàôèã Äþâëÿò ðåéåñòðëÿðèíÿ âÿ èíôîðìàñèéà ðåñóðñëàðûíà ìÿëóìàò
âåðìÿê.
6. Ìöãàâèëÿíèí ãöââÿéÿ ìèíìÿsè âÿ ãöââÿäÿ îëìà ìöääÿòè:
6.1. Ìöãàâèëÿ Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà èìçàëàíàí àíäàí ãöââÿéÿ ìèíèð. Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòûíûí âÿ òÿêìèë ñåðòèôèêàòûíûí åòèáàðëûëûã ìöääÿòè (ãöââÿäÿ
îëìà ìöääÿòè) ________ òàðèõÿ êèìèäèð. Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòûíûí âÿ
èìçà ñåðòèôèêàòûíûí åòèáàðëûëûã ìöääÿòè áèòäèêäÿ Ñåðòèôèêàò ëÿüâ åäèëèð.
6.2. ßýÿð Ñåðòèôèêàò ñàùèáèíèí ùÿð èêè ñåðòèôè êàòû ëÿüâ åäèëèðñÿ, ñîíóíúó
ñåðòèôèêàò ëÿüâ îëóíàí àíäàí áó ìöãàâèëÿ ãöââÿäÿí äöøìöø ùåñàá åäèëèð.
6.3. Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí åëåêòðîí èìçà âàñèòÿñè èëÿ òÿñäèã åäèëìèø
åëåêòðîí ñÿíÿäëÿðèí ùöãóãè ãöââÿñè Ñåðòèôèêàòûí ãöââÿäÿ îëìàñû ìöääÿòè
èëÿ áàüëû äåéèëäèð âÿ Èìçà ñàùèáè ùÿìèí åëåêòðîí ñÿíÿäëÿðèí éàðàòäûüû íÿòèúÿëÿðÿ ýþðÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà ìÿñóëèééÿò äàøûéûð.
6.4. Èñòÿíèëÿí Òÿðÿô äèýÿð Òÿðÿôÿ 7 (éåääè) ýöí ÿââÿëúÿäÿí éàçûëû áèëäèðèø

ýþíäÿðìÿêëÿ áó Ìöãàâèëÿéÿ õèòàì âåðÿ áèëÿð.
6.5. Áó Ìöãàâèëÿéÿ õèòàì âåðèëäèêäÿí ñîíðà Òÿðÿôëÿð Ìöãàâèëÿéÿ õèòàì
âåðèëìÿñèíäÿí ãàáàã Ìöãàâèëÿ öçðÿ ãÿáóë åäèëìèø þùäÿëèêëÿðè òàì éåðèíÿ
éåòèðìÿëèäèð.
7. Ôîðs-ìàæîð
7.1. Ìöãàâèëÿíèí èìçàëàíäûüû òàðèõäÿ ìþâúóä îëìàéàí âÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìàéàí, Òÿðÿôëÿðèí íÿçàðÿòèíäÿí êÿíàðäà ìåéäàíà ÷ûõàí âÿ ìåéäàíà
÷ûõìàñû èëÿ Òÿðÿôëÿðäÿí áèðèíèí âÿ éà ùÿð èêèñèíèí äÿ ìöãàâèëÿ èëÿ þùäÿëÿðèíÿ ýþòöðäöêëÿðè âÿçèôÿëÿðè òàìàìèëÿ âÿ âàõòûíäà éåðèíÿ éåòèðìÿëÿðèíè ãåéðèìöìêöí åäÿí ùàëëàð ýþçëÿíèëìÿéÿí ñÿáÿáëÿð êèìè ãÿáóë åäèëèð (Ìÿñÿëÿí,
éîëóõóúó õÿñòÿëèêëÿð, éàíüûí, çÿëçÿëÿ, òÿáèè ôÿëàêÿòëÿð, ãèéàì, ìöùàðèáÿ
(åëàí åäèëñèí âÿ éà åäèëìÿñèí), òÿòèë, åíåðæèíèí êÿñèëìÿñè, õàììàë âÿ äèýÿð
ìÿùñóëëàðûí ÷àòûøìàìàñû âÿ éà éîõëóüó, àâàäàíëûüûí íÿãë åäèëìÿñè çàìàíû òÿëÿô îëìàñû âÿ ñ. ýþçëÿíèëìÿéÿí ñÿáÿáëÿð ùåñàá îëóíóð).
7.2. Ýþçëÿíèëìÿéÿí ñÿáÿáëÿð íÿòèúÿñèíäÿ ìöãàâèëÿäÿí èðÿëè ýÿëÿí þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðÿ áèëìÿéÿí âÿ éà þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿêäÿ ýåúèêÿí Òÿðÿô âÿçèééÿòëÿ áàüëû äÿðùàë äèýÿð Òÿðÿôÿ ìÿëóìàò âåðìÿëèäèð.
7.3. Ýþçëÿíèëìÿéÿí ñÿáÿáëÿðéàðàíäûüû ùàëäà áó Ìöãàâèëÿíèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð Òÿðÿôëÿð ãàðøûëûãëû ìÿãáóë ñàéäûãëàðû ðàçûëàøìàéà íàèë
îëìàüà ÷àëûøàúàãëàð.
7.4. Ôîðñ-ìàæîðóí òÿñèðè äàéàíäûãäà Òÿðÿôëÿð áèð-áèðèíÿ ìöâàôèã éàçûëû
áèëäèðèø ýþíäÿðìÿëèäèð.
7.5. Ôîðñ-ìàæîðóí éàðàíìàñû Òÿðÿôëÿðèí þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿ
ìöääÿòèíè àëòû àéà êèìè óçàäûð.
7.6. Ìÿðêÿç þç ñèñòåìèíäÿ çÿðóðè âÿ ÿñàñëàíäûðûëìûø (Ìÿñÿëÿí, ñèñòåìèí ñÿìÿðÿëèëèéèíèí àðòûðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã éåíè àâàäàíëûüûí ãóðàøäûðûëìàñû âÿ éà ñèñòåìèí òÿùëöêÿñèçëèéèíèí àðòûðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã
òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè) ïðîôèëàêòèê òÿäáèðëÿðëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè ìöâÿããÿòè (àé ÿðçèíäÿ 24 ñààòà ãÿäÿð) äàéàíäûðà
áèëÿð. Òÿõèðÿñàëûíìàç ïðîôèëàêòèê òÿäáèðëÿð èñòèñíà îëìàãëà, äèýÿð ùàëëàðäà áó
òÿäáèðëÿð áàðÿäÿ Èìçà ñàùèáèíÿ 3 (ö÷) ýöí ÿââÿë ìÿëóìàò âåðèëìÿëèäèð.
8. Ìöáàùèsÿëÿðèí ùÿëëè
Áó ìöãàâèëÿ âÿ éà îíóí òÿòáèã åäèëìÿñè ñÿáÿáè èëÿ îðòàéà ÷ûõà áèëÿúÿê
ùÿð áèð ìöáàùèñÿíè Òÿðÿôëÿð þç àðàëàðûíäà äàíûøûãëàð éîëó èëÿ ùÿëë åòìÿéÿ
÷àëûøìàëûäûðëàð. Ìöáàùèñÿ äàíûøûãëàð éîëó èëÿ ùÿëë åäèëìÿäèéè ùàëäà èíçèáàòè
ãàéäàäà âÿ éà ìÿùêÿìÿ ãàéäàñûíäà ùÿëë îëóíìàëûäûð.
9. Ìÿùäóäèééÿòëÿð âÿ ìöãàâèëÿéÿ äÿéèøèêëèêëÿðèí åäèëìÿsè
9.1. Ìÿðêÿç Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí ìöãàâèëÿ øÿðòëÿðèíèí âÿ àèäèééÿòè
ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíèí ïîçóëìàñû, Ñåðòèôèêàòûí òÿéèíàòûíà óéüóí èñòèôàäÿ åäèëìÿìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ Èìçà ñàùèáèíÿ âÿ ö÷öíúö øÿõñëÿðÿ âóðóëìóø
çÿðÿðÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.
9.2. Ìÿðêÿç ö÷öíúö øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí Èìçà ñàùèáè ùàããûíäà ñåðòèôèêàòäà ýþñòÿðèëÿí èíôîðìàñèéàíûí èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.
9.3. Ìÿðêÿç Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí îíà òÿãäèì åäèëÿí ìÿëóìàòëàðûí ùÿãèãèëèéèíÿ ýþðÿ, ùÿì÷èíèí ö÷öíúö øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí áó Ìöãàâèëÿ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿð öçðÿ Èìçà ñàùèáèíÿ àèä îëàí ìÿëóìàòëàðûí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð îíëàðà äÿéÿí çÿðÿðÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.
9.4. Áó Ìöãàâèëÿéÿ âÿ îíóí òÿðêèá ùèññÿñè îëàí äèýÿð ñÿíÿäëÿðÿ åäèëÿí
ÿëàâÿëÿð âÿ äöçÿëèøëÿð ùÿð èêè Òÿðÿô èìçàëàäûãäàí ñîíðà ãöââÿéÿ ìèíèð.
10. Ùåsàáëàøìà
Áó ìöãàâèëÿíè èìçàëàéàí Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà õèäìÿòèí òÿãäèì åäèëìÿñè
âÿ ãÿáóëó þäÿíèøñèç ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
11. Öíâàíëàð âÿ ÿëàãÿ íþìðÿëÿðè

Mərkəz

İmza sahibi

Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası,
AZ1073, Bakı şəhəri,
Landau küç.,16
Tel.: (99412) 4038970
Faks: (99412) 4038971
12. Òÿðÿôëÿðèí èìçàëàðû
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí__________
Èìçà/Òàðèõ
Ì.É.

____________________
____________________
____________________

Èìçà ñàùèáè:________
Èìçà/Òàðèõ
Ì.É.
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Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən
Rəqəmsal ID kartı üzrə Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında
Müqavilə №__________
1. Ìöãàâèëÿíèí òÿðÿôëÿðè:
Ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè ùàããûíäà ìöãàâèëÿ (áóíäàí ñîíðà
- Ìöãàâèëÿ) áèð òÿðÿôäÿí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Âåðýèëÿð Íàçèðëèéè
(áóíäàí ñîíðà - Ìÿðêÿç) àäûíäàí ____________ (âÿçèôÿñè, àäû, ñîéàäû,
àòàñûíûí àäû) âÿ äèýÿð òÿðÿôäÿí Àñàí Èìçà Ñèì-êàðòà ìàëèê îëàí (âÿ éà ùÿìèí øÿõñèí åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè) ______________(àäû, ñîéàäû,
àòàñûíûí àäû) (áóíäàí ñîíðà Èìçà ñàùèáè) àðàñûíäà ______ òàðèõäÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ áàüëàíìûøäûð. Áóíäàí ñîíðà ãåéä åäèëÿí øÿõñëÿð áèðëèêäÿ Òÿðÿôëÿð
àäëàíäûðûëàúàã.
2. Àíëàéûøëàð:
2.1. Áó Ìöãàâèëÿäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí àíëàéûøëàð «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí
ñÿíÿä ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíóí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóíäóð. Áóíóíëà éàíàøû, Òÿðÿôëÿð àøàüûäàêû àíëàéûøëàðû ãÿáóë åäèðëÿð:
2.2.Àóòåíòèôèêàsèéà såðòèôèêàòû - Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí òÿêìèë ñåðòèôèêàòëà
áèðëèêäÿ âåðèëÿí åëåêòðîí ñåðòèôèêàò. Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòû èëÿ èñòèôàäÿ÷èíèí
åëåêòðîí èäåíòèôèêàñèéàñû ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
2.3. Ðÿãÿìsàë ÛÄ êàðò - Åëåêòðîí èìçà éàðàòìà âàñèòÿëÿðèíèí òÿùëöêÿñèçëèéè áàõûìûíäàí «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí ñÿíÿä» ùàããûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíóí âÿ äèýÿð àèäèééÿòè ùöãóãè àêòëàðûí òÿëÿáëÿðèíÿ óéüóí ýÿëÿí åëåêòðîí èìçà âàñèòÿñè - ñìàðò (ïðîñåññîðëó) êàðò;
2.4. ÏÈÍ - Ðÿãÿìñàë ÛÄ êàðòûí èñòèôàäÿñèíÿ èìêàí âåðÿí ôÿðäè, òÿùëöêÿñèç
èäåíòèôèêàñèéà íþìðÿñè (ðÿãÿìëÿðèí êîìáèíàñèéàñû).
2.5. ÏÓÊ- ÏÈÍ êîäóí éàíëûø äàõèë åäèëìÿñè çàìàíû êàðòûí áëîêäàí ÷ûõàðûëìàñû ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëàí ÿëàâÿ êîä.
3. Ìöãàâèëÿíèí ïðåäìåòè:
3.1.Ìöãàâèëÿíèí ïðåäìåòèíè àøàüûäàêû ìÿùñóë âÿ õèäìÿòëÿð òÿøêèë åäèð:
3.1.1. Òÿãäèì åäèëÿí ìÿùñóëëàð:
3.1.1.1. Ðÿãÿìñàë ÛÄ êàðòà àèä îëàí ÏÈÍ âÿ ÏÓÊ êîäëó çÿðô- 1 (áèð)
ÿäÿä;
3.1.1.2. Ðÿãÿìñàë ÛÄ êàðò ö÷öí ýåíåðàñèéà îëóíàí àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòû- 1 (áèð) ÿäÿä;
3.1.1.3. Òÿêìèë ñåðòèôèêàò - 1 (áèð) ÿäÿä;
3.1.2. Ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿð:
3.1.2.1. Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòûíûí âÿ òÿêìèë ñåðòèôèêàòûí (áèðëèêäÿ Ñåðòèôèêàò àäëàíäûðûëàúàã) òÿãäèì åäèëìÿñè, éîõëàíûëìàñû, ãöââÿñèíèí äàéàíäûðûëìàñû, áÿðïà åäèëìÿñè âÿ ëÿüâ åäèëìÿñè, âàõò ýþñòÿðèúèëÿðèíèí ãîéóëìàñû
õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè.
3.2. Ìöãàâèëÿíèí áàüëàíûëìàñûíà ÿñàñ Ñåðòèôèêàò ÿëäÿ åòìÿê èñòÿéÿí
øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ôîðìàñû Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã åäèëÿí ÿðèçÿíèí Ìÿðêÿçÿ
òÿãäèì åäèëìÿñèäèð.Áó ÿðèçÿ Ìöãàâèëÿíèí òÿðêèá ùèññÿñèíè òÿøêèë åäèð. ßðèçÿäÿ ãåéä åäèëÿí ìÿëóìàòëàðûí âÿ îíà ÿëàâÿ åäèëÿí ñÿíÿäëÿðèí ùÿãèãèëèéèíÿ
âÿ òàìëûüûíà ýþðÿ ìÿñóëèééÿòè Ñåðòèôèêàò ÿëäÿ åòìÿê èñòÿéÿí øÿõñ (âÿ éà Èìçà ñàùèáè) äàøûéûð.
4. Såðòèôèêàòà äàõèë åäèëÿí ìÿëóìàòëàð
4.0. Ñåðòèôèêàòà «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí ñÿíÿä» ùàããûíäà Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíóí 12.1-úè ìàääÿñèíäÿ ãåéä åäèëÿí ìÿëóìàòëàðäàí ÿëàâÿ àøàüûäàêû âåðèëÿíëÿð äÿ äàõèë åäèëèð:
4.0.1. Ñåðòèôèêàòûí âåðñèéàñû;
4.0.2. Èìçà àëãîðèòìè;
4.0.3. Ùåø àëãîðèòìè;
4.0.4. Ìþùöð êèìè èñòèôàäÿ åäèëÿí ýöúëÿíäèðèëìèø èìçàíûí ãîéóëìà ùöãóãó âåðèëäèêäÿ, áó èìçàíûí èñòèôàäÿ ñàùÿñè âÿ ìþùöð öçÿðèíäÿêè ìÿòí.
5. Òÿðÿôëÿðèí ùöãóã âÿ âÿçèôÿëÿðè
5.1. Ìÿðêÿçèí àøàüûäàêû ùöãóãëàðû âàðäûð:
5.1.1. Èìçà ñàùèáèíÿ êàüûç âÿ éà åëåêòðîí ôîðìàäà ñåðòèôèêàò òÿãäèì åòìÿê;
5.1.2. «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí ñÿíÿä ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíäàâÿ äèýÿð àèäèééÿòè ùöãóãè àêòëàðäà íÿçÿðäÿ òóòóëàí
ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíè ýþñòÿðìÿê;
5.1.3. «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí ñÿíÿä ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíóíäà âÿ äèýÿð àèäèééÿòè ùöãóãè àêòëàðäà íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùàëëàðäà âÿ ãàéäàäà ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñèíè äàéàíäûðìàã, áÿðïà åòìÿê âÿ éà ëÿüâ åòìÿê;
5.1.4. Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíÿ âÿ éà áó Ìöãàâèëÿíèí øÿðòëÿðèíÿ ðèàéÿò åäèëìÿäèêäÿ, Ìÿðêÿçÿ âÿéàö÷öíúö øÿõñëÿðÿ çèéàí âóðóëäóãäà, éàõóäáóíà úÿùä ýþñòÿðèëäèêäÿ, Ìÿðêÿçèí èíôîðìàñèéà òÿùëöêÿñèçëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñûíà éþíÿëÿí áèëäèðèøëÿðèíÿ ðèàéÿò åäèëìÿäèêäÿ
Èìçà ñàùèáèíèí Ñåðòèôèêàòûíûí ãöââÿñèíè äàéàíäûðìàã âÿ éà ëÿüâ åòìÿê.
5.1.5. Èìçà ñàùèáèíèí âåðäèéè ìÿëóìàòëàðûí äîüðóëóüóíó éîõëàìàã, î
úöìëÿäÿí Äþâëÿò ðåéåñòðëÿðèíäÿí âÿ èíôîðìàñèéà ðåñóðñëàðûíäàí ôÿðäè ìÿëóìàòëàðû àëìàã, ùàáåëÿ Èìçà ñàùèáèíèí ôÿðäè ìÿëóìàòëàðûíûí äÿéèøìÿñèíè èç-

ëÿìÿê;
5.1.6. Èìçà ñàùèáèíèí ôÿðäè ìÿëóìàòëàðûíäàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã îëàðàã èñòèôàäÿ åòìÿê.
5.2. Ìÿðêÿçèí àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè âàðäûð:
5.2.1. Ñåðòèôèêàòäà ýþñòÿðèëÿí ìÿëóìàòëàðûí Èìçà ñàùèáèíèí ÿðèçÿñèíäÿ
îëàí ìÿëóìàòëàðëà óéüóíëóã òÿøêèë åòìÿñèíè òÿìèí åòìÿê;
5.2.2. Ìÿðêÿçèí ôÿàëèééÿòèíèí òÿùëöêÿñèçëèéèíè, ùàáåëÿ èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðûíûí âÿ èìçà ñàùèáè áàðÿñèíäÿ ìÿëóìàòëàðûí ìöùàôèçÿñèíè òÿìèí åòìÿê;
5.2.3. Èìçà ñàùèáëÿðèíÿ âåðèëÿí ñåðòèôèêàòëàðû ìþâúóä ãàíóíâåðèúèëèéÿ óéüóí îëàðàã «Âåðèëìèø ñåðòèôèêàòëàð ðåéåñòðè»íÿ äàõèë åäÿðÿê äÿðú åòìÿê;
5.2.4. Îïåðàòèâ ðåæèìäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí âàõò ýþñòÿðèúèëÿðèíèí ãåéä åäèëìÿñè õèäìÿòèíè òÿãäèì åòìÿê;
5.2.5. Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí ÿðèçÿäÿ ýþñòÿðèëÿí âÿ òÿêìèë ñåðòèôèêàòäà
ãåéä åäèëÿí ìÿëóìàòëàð äà äàõèë îëìàãëà áöòöí ìÿëóìàòëàðûí âÿ îíóí òÿðÿôèíäÿí éåðèíÿ éåòèðèëÿí ôÿàëèééÿòëÿðèí êîíôèäåíñèàëëûüûíà çÿìàíÿò âåðìÿê;
5.2.6. Ñåðòèôèêàòûí èñòèôàäÿñèíÿ òÿñèð åäÿ áèëÿúÿê ìÿëóìàòëàðûí Èìçà ñàùèáèíÿ âàõòûíäà ÷àòäûðûëìàñûíû òÿìèí åòìÿê;
5.2.7. 24 ñààò ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí 195 íþìðÿëè ×àüðû Ìÿðêÿçèíÿ ñåðòèôèêàòûí èñòèôàäÿñè èëÿ áàüëû äàõèë îëìóø ñîðüóëàðû úàâàáëàíäûðìàã;
5.2.8. Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ âÿ áó Ìöãàâèëÿíèí øÿðòëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ëàçûìè êåéôèééÿòäÿ õèäìÿò ýþñòÿðìÿê.
5.3. Èìçà sàùèáèíèí àøàüûäàêû ùöãóãëàðû âàðäûð:
5.3.1. Áó ìöãàâèëÿíèí ïðåäìåòèíè òÿøêèë åäÿí õèäìÿò âÿ ìÿùñóëëàðäàí
èñòèôàäÿ åòìÿê;
5.3.2. Ìÿðêÿç, îíëàðûí õèäìÿòëÿðè, èìçàëàð, èìçà âàñèòÿëÿðèíèí èñòèôàäÿñè
âÿ òÿùëöêÿñèçëèê ãàéäàëàðû áàðÿäÿ ÿòðàôëû ìÿëóìàò àëìàã;
5.3.3. Áàðÿñèíäÿ Ìÿðêÿçäÿ òîïëàíìûø ìÿëóìàòëàðëà òàíûø îëìàã;
5.3.4. Ñåðòèôèêàòûí ãöââÿñèíèí äàéàíäûðûëìàñû, áÿðïà åäèëìÿñè âÿ éà ëÿüâè áàðÿäÿ ãÿðàðëàðëà, ùÿì÷èíèí Ìÿðêÿçèí ôÿàëèééÿòè èëÿ ÿëàãÿäàð äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðëÿ áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã îëàðàã
øèêàéÿò âåðìÿê.
5.4. Èìçà sàùèáèíèí àøàüûäàêû âÿçèôÿëÿðè âàðäûð:
5.4.1. Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñè âÿ ìÿùñóëëàðûí òÿãäèì åäèëìÿñè ö÷öí òÿëÿá îëóíàí ñÿíÿäëÿðè (ìÿëóìàòëàðû) Ìÿðêÿçÿ òÿãäèì
åòìÿê;
5.4.2. Îíà ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿðäÿí âÿ òÿãäèì åäèëÿí ìÿùñóëëàðäàí òÿéèíàòûíà, Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ âÿ áó Ìöãàâèëÿéÿ
óéüóí èñòèôàäÿ åòìÿê;
5.4.3. Îíà ýþñòÿðèëÿí õèäìÿò âÿ òÿãäèì åäèëÿí ìÿùñóëëàð âàñèòÿñèëÿ áèëàâàñèòÿ âÿ äîëàéûñû èëÿ Ìÿðêÿçÿ âÿ éà ö÷öíúö øÿõñëÿðÿ âóðäóüó çèéàíû òàì
øÿêèëäÿ þäÿìÿê;
5.4.4. ÏÈÍ-êîäëàðûíû ãîðóìàã, êîäëàðà íÿçàðÿòè èòèðäèéè ùàëäà (ìÿñÿëÿí
èòèðèëìÿ, îüóðëàíìà) òÿúèëè îëàðàã êîäëàðû äÿéèøìÿê âÿ éà ÿýÿð êîäëàðûí äÿéèøäèðèëìÿñè ìöìêöí äåéèëñÿ, Ñåðòèôèêàòûí ãöââÿñèíèí äàéàíäûðûëìàñû ö÷öí
Ìÿðêÿçÿ ìöðàúèÿò åòìÿê;
5.4.5. Ìöãàâèëÿ áàüëàíìàçäàí ÿââÿë Ñåðòèôèêàòûí âÿ èìçà âàñèòÿëÿðèíèí
èñòèôàäÿ ãàéäàëàðû, Ñåðòèôèêàòûí èñòèôàäÿ ìÿùäóäèééÿòëÿðè, Ìÿðêÿçèí ùöãóãè
ñòàòóñó âÿ àêêðåäèòÿ âÿçèééÿòè, èääèàëàðà áàõûëìà âÿ ìöáàùèñÿëÿðèí ùÿëëè
áàðÿäÿ éàçûëû, àéäûí îõóíàí øÿêèëäÿ ìÿëóìàòëàíäûðûëäûüûíû òÿñäèã åòìÿê;
5.4.6. Ñåðòèôèêàòûí âåðèëìÿñèíèí ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè ö÷öí
èíôîðìàñèéà ñèñòåìëÿðèíèí, ãóðüóëàðûíûí âÿ ïðîñåäóðëàðûíûí òÿùëöêÿñèçëèéè
ãàéäàëàðûíà óéüóí ýÿëäèéèíè òÿñäèã åòìÿê;
5.4.7. Þç ôÿðäè ìÿëóìàòëàðûíû Ñåðòèôèêàòà äàõèë åòìÿéÿ âÿ Ñåðòèôèêàòäàí
èñòèôàäÿ çàìàíû ö÷öíúö øÿõñëÿð ö÷öí äÿ îíóí à÷ûã îëìàñûíà (äÿðú åäèëìÿñèíÿ) èúàçÿ âåðìÿê;
5.4.8. Ìÿðêÿçÿ òÿãäèì åòäèéè èñòÿíèëÿí ìÿëóìàòëàðäà (ñÿíÿäëÿðäÿ) äÿéèøèêëèêëÿð áàø âåðäèêäÿ (î úöìëÿäÿí, òóòäóüó âÿçèôÿäÿí àçàä åäèëäèêäÿ, éàõóä òÿìñèë åòäèéè âåðýè þäÿéèúèñèíèí (ôèçèêè âÿ éà ùöãóãè øÿõñèí) ôÿàëèééÿòè
äàéàíäûðûëäûãäà âÿ éà ôÿàëèééÿòèíÿ õèòàì âåðèëäèêÿ) áó áàðÿäÿ äÿðùàë Ìÿðêÿçÿ, ìöâàôèã Äþâëÿò ðåéåñòðëÿðèíÿ âÿ èíôîðìàñèéà ðåñóðñëàðûíà ìÿëóìàò
âåðìÿê.
6. Ìöãàâèëÿíèí ãöââÿéÿ ìèíìÿsè âÿ ãöââÿäÿ îëìà ìöääÿòè:
6.1. Ìöãàâèëÿ Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà èìçàëàíàí àíäàí ãöââÿéÿ ìèíèð. Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòûíûí âÿ òÿêìèë ñåðòèôèêàòûíûí åòèáàðëûëûã ìöääÿòè (ãöââÿäÿ
îëìà ìöääÿòè) ________ òàðèõÿ êèìèäèð. Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòûíûí âÿ
èìçà ñåðòèôèêàòûíûí åòèáàðëûëûã ìöääÿòè áèòäèêäÿ Ñåðòèôèêàò ëÿüâ åäèëèð.
6.2. ßýÿð Ñåðòèôèêàò ñàùèáèíèí ùÿð èêè ñåðòèôèêàòû ëÿüâ åäèëèðñÿ, ñîíóíúó
ñåðòèôèêàò ëÿüâ îëóíàí àíäàí áó ìöãàâèëÿ ãöââÿäÿí äöøìöø ùåñàá åäèëèð.
6.3. Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí åëåêòðîí èìçà âàñèòÿñè èëÿ òÿñäèã åäèëìèø
åëåêòðîí ñÿíÿäëÿðèí ùöãóãè ãöââÿñè Ñåðòèôèêàòûí ãöââÿäÿ îëìàñû ìöääÿòè
èëÿ áàüëû äåéèëäèð âÿ Èìçà ñàùèáè ùÿìèí åëåêòðîí ñÿíÿäëÿðèí éàðàòäûüû íÿòèúÿëÿðÿ ýþðÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ãàéäàäà ìÿñóëèééÿò äàøûéûð.
6.4. Èñòÿíèëÿí Òÿðÿô äèýÿð Òÿðÿôÿ 7 (éåääè) ýöí ÿââÿëúÿäÿí éàçûëû áèëäèðèø

ýþíäÿðìÿêëÿ áó Ìöãàâèëÿéÿ õèòàì âåðÿ áèëÿð.
6.5. Áó Ìöãàâèëÿéÿ õèòàì âåðèëäèêäÿí ñîíðà Òÿðÿôëÿð Ìöãàâèëÿéÿ õèòàì
âåðèëìÿñèíäÿí ãàáàã Ìöãàâèëÿ öçðÿ ãÿáóë åäèëìèø þùäÿëèêëÿðè òàì éåðèíÿ
éåòèðèëìÿëèäèð.
7. Ôîðs-ìàæîð
7.1. Ìöãàâèëÿíèí èìçàëàíäûüû òàðèõäÿ ìþâúóä îëìàéàí âÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìàéàí, Òÿðÿôëÿðèí íÿçàðÿòèíäÿí êÿíàðäà ìåéäàíà ÷ûõàí âÿ ìåéäàíà
÷ûõìàñû èëÿ Òÿðÿôëÿðäÿí áèðèíèí âÿ éà ùÿð èêèñèíèí äÿ ìöãàâèëÿ èëÿ þùäÿëÿðèíÿ ýþòöðäöêëÿðè âÿçèôÿëÿðè òàìàìèëÿ âÿ âàõòûíäà éåðèíÿ éåòèðìÿëÿðèíè ãåéðèìöìêöí åäÿí ùàëëàð ýþçëÿíèëìÿéÿí ñÿáÿáëÿð êèìè ãÿáóë åäèëèð (Ìÿñÿëÿí,
éîëóõóúó õÿñòÿëèêëÿð, éàíüûí, çÿëçÿëÿ, òÿáèè ôÿëàêÿòëÿð, ãèéàì, ìöùàðèáÿ
(åëàí åäèëñèí âÿ éà åäèëìÿñèí), òÿòèë, åíåðæèíèí êÿñèëìÿñè, õàììàë âÿ äèýÿð
ìÿùñóëëàðûí ÷àòûøìàìàñû âÿ éà éîõëóüó, àâàäàíëûüûí íÿãë åäèëìÿñè çàìàíû
òÿëÿô îëìàñû âÿ ñ. ýþçëÿíèëìÿéÿí ñÿáÿáëÿð ùåñàá îëóíóð).
7.2. Ýþçëÿíèëìÿéÿí ñÿáÿáëÿð íÿòèúÿñèíäÿ ìöãàâèëÿäÿí èðÿëè ýÿëÿí þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðÿ áèëìÿéÿí âÿ éà þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿêäÿ ýåúèêÿí Òÿðÿô âÿçèééÿòëÿ áàüëû äÿðùàë äèýÿð Òÿðÿôÿ ìÿëóìàò âåðìÿëèäèð.
7.3. Ýþçëÿíèëìÿéÿí ñÿáÿáëÿðéàðàíäûüû ùàëäà áó Ìöãàâèëÿíèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð Òÿðÿôëÿð ãàðøûëûãëû ìÿãáóë ñàéäûãëàðû ðàçûëàøìàéà íàèë
îëìàüà ÷àëûøàúàãëàð.
7.4. Ôîðñ-ìàæîðóí òÿñèðè äàéàíäûãäà Òÿðÿôëÿð áèð-áèðèíÿ ìöâàôèã éàçûëû
áèëäèðèø ýþíäÿðìÿëèäèð.
7.5. Ôîðñ-ìàæîðóí éàðàíìàñû Òÿðÿôëÿðèí þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿ
ìöääÿòèíè àëòû àéà êèìè óçàäûð.
7.6. Ìÿðêÿç þç ñèñòåìèíäÿ çÿðóðè âÿ ÿñàñëàíäûðûëìûø (Ìÿñÿëÿí, ñèñòåìèí ñÿìÿðÿëèëèéèíèí àðòûðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã éåíè àâàäàíëûüûí ãóðàøäûðûëìàñû âÿ éà ñèñòåìèí òÿùëöêÿñèçëèéèíèí àðòûðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã
òÿäáèðëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè) ïðîôèëàêòèê òÿäáèðëÿðëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñèíè ìöâÿããÿòè (àé ÿðçèíäÿ 24 ñààòà ãÿäÿð) äàéàíäûðà
áèëÿð. Òÿõèðÿñàëûíìàç ïðîôèëàêòèê òÿäáèðëÿð èñòèñíà îëìàãëà, äèýÿð ùàëëàðäà áó
òÿäáèðëÿð áàðÿäÿ Èìçà ñàùèáèíÿ 3 (ö÷) ýöí ÿââÿë ìÿëóìàò âåðèëìÿëèäèð.
8. Ìöáàùèsÿëÿðèí ùÿëëè
Áó ìöãàâèëÿ âÿ éà îíóí òÿòáèã åäèëìÿñè ñÿáÿáè èëÿ îðòàéà ÷ûõà áèëÿúÿê
ùÿð áèð ìöáàùèñÿíè Òÿðÿôëÿð þç àðàëàðûíäà äàíûøûãëàð éîëó èëÿ ùÿëë åòìÿéÿ
÷àëûøìàëûäûðëàð. Ìöáàùèñÿ äàíûøûãëàð éîëó èëÿ ùÿëë åäèëìÿäèéè ùàëäà èíçèáàòè
ãàéäàäà âÿ éà ìÿùêÿìÿ ãàéäàñûíäà ùÿëë îëóíìàëûäûð.
9. Ìÿùäóäèééÿòëÿð âÿ ìöãàâèëÿéÿ äÿéèøèêëèêëÿðèí åäèëìÿsè
9.1. Ìÿðêÿç Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí ìöãàâèëÿ øÿðòëÿðèíèí âÿ àèäèééÿòè
ãàíóíâåðèúèëèéèí òÿëÿáëÿðèíèí ïîçóëìàñû, Ñåðòèôèêàòûí òÿéèíàòûíà óéüóí èñòèôàäÿ åäèëìÿìÿñè íÿòèúÿñèíäÿ Èìçà ñàùèáèíÿ âÿ ö÷öíúö øÿõñëÿðÿ âóðóëìóø
çÿðÿðÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.
9.2. Ìÿðêÿç ö÷öíúö øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí Èìçà ñàùèáè ùàããûíäà ñåðòèôèêàòäà ýþñòÿðèëÿí èíôîðìàñèéàíûí èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.
9.3. Ìÿðêÿç Èìçà ñàùèáè òÿðÿôèíäÿí îíà òÿãäèì åäèëÿí ìÿëóìàòëàðûí ùÿãèãèëèéèíÿ ýþðÿ, ùÿì÷èíèí ö÷öíúö øÿõñëÿð òÿðÿôèíäÿí áó Ìöãàâèëÿ ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿð öçðÿ Èìçà ñàùèáèíÿ àèä îëàí ìÿëóìàòëàðûí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð îíëàðà äÿéÿí çÿðÿðÿ ýþðÿ ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.
9.4. Áó Ìöãàâèëÿéÿ âÿ îíóí òÿðêèá ùèññÿñè îëàí äèýÿð ñÿíÿäëÿðÿ åäèëÿí
ÿëàâÿëÿð âÿ äöçÿëèøëÿð ùÿð èêè Òÿðÿô èìçàëàäûãäàí ñîíðà ãöââÿéÿ ìèíèð.
10. Ùåsàáëàøìà
Áó ìöãàâèëÿíè èìçàëàéàí Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà õèäìÿòèí òÿãäèì åäèëìÿñè
âÿ ãÿáóëó þäÿíèøñèç ùÿéàòà êå÷èðèëèð.
11. Öíâàíëàð âÿ ÿëàãÿ íþìðÿëÿðè
Mərkəz

İmza sahibi

Azərbaycan Respublikasının
Vergilər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası,
AZ1073, Bakı şəhəri,
Landau küç.,16
Tel.: (99412) 4038970
Faks: (99412) 4038971

____________________
____________________
____________________

12. Òÿðÿôëÿðèí èìçàëàðû

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí__________
Èìçà/Òàðèõ
Ì.É.

Èìçà ñàùèáè:________
Èìçà/Òàðèõ
Ì.É.

Ərizə - 1
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən
Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün ərizə
ßðèçÿ №____
Òàðèõ____

3.9. POÇT ÜNVANI

1.Åëåêòðîí äàøûéûúû òèïè

3.11.GİZLİ SUAL

3.10.ELEKTRON POÇT ÜNVANI

1.1. ASAN İMZA SİM-KART •
1.1.1. ASAN İMZA SİM-KARTINA BAĞLI
TELEFON NÖMRƏSİ: (+994 _______

5. Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí ìÿëóìàò âÿ áèëäèðèøëÿðèí
ýþíäÿðèëìÿsè
5.1. POÇT ÜNVANINA 
5.2. ELEKTRON POÇT ÜNVANINA

3.12. GİZLİ SUALA CAVAB (PAROL)

1.1.2. ASAN İMZA SİM-KARTININ ICCID- si:

3.13. ƏRİZƏÇİNİN ADINDAN ONUN
ETİBARNAMƏ ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏSİ
MÜRACİƏT ETDİKDƏ, ONUN:

1.2. RƏQƏMSAL İD KART •

3.13.1. ADI, SOYADI, ATASININ ADI

)

5.3. HƏR İKİSİNƏ 

3.13.2. TELEFON NÖMRƏSİ

2.Såðòèôèêàòäàí èsòèôàäÿ sàùÿëÿðè
2.1. ŞƏXSİ İSTİFADƏ İLƏ BAĞLI •
2.2. ƏRİZƏÇİ VERGİ ÖDƏYİCİSİ OLAN FİZİKİ ŞƏXSİN ÖZÜ VƏ YA
İŞÇİSİ, HƏMÇİNİN HÜQUQİ ŞƏXSİN (MÜƏSSİSƏ, TƏŞKİLAT,
QURUM, FİLİAL, NÜMAYƏNDƏLİK, BÖLMƏ VƏ S.) İŞÇİSİ OLDUQDA
HƏMİN FƏALİYYƏTLƏ BAĞLI •
2.3. ƏRİZƏÇİ DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ VƏ YA YERLİ
ÖZÜNÜİDARƏETMƏ ORQANLARININ İŞÇİSİ OLDUQDA, HƏMİN
FƏALİYYƏTLƏ BAĞLI •

3.ßðèçÿ÷è áàðÿäÿ ìÿëóìàòëàð
3.1. ADI
3.2. SOYADI
3.3. ATASININ ADI

3.13.3. POÇT ÜNVANI
3.13.4. ELEKTRON POÇT ÜNVANI

4.Äèýÿð ìÿëóìàòëàð (2.2-úè âÿ éà 2.3-úö
äîëäóðóëóð)
4.1. 2.2-Cİ VƏ YA 2.3-CÜ BƏNDLƏRDƏ QEYD
EDİLMİŞ VERGİ ÖDƏYİCİSİNİN (HÜQUQİ VƏ
YA FİZİKİ ŞƏXSİN, HƏMÇİNİN DÖVLƏT
HAKİMİYYƏTİ
VƏ
YA
YERLİ
ÖZÜNÜİDARƏETMƏ ORQANININ) ADI
4.2. 2.2-Cİ VƏ YA 2.3-CÜ BƏNDLƏRDƏ QEYD
EDİLMİŞ VERGİ ÖDƏYİCİSİNİN (HÜQUQİ VƏ
YA FİZİKİ ŞƏXSİN, HƏMÇİNİN DÖVLƏT
HAKİMİYYƏTİ
VƏ
YA
YERLİ
ÖZÜNÜİDARƏETMƏ ORQANININ) VÖEN-İ

3.4. İSTİFADƏÇİ İD-Sİ

4.3. ƏRİZƏÇİNİN ÇALIŞDIĞI STRUKTUR
VAHİDİN ADI

3.5. ŞƏXSİYYƏTİNİ TƏSDİQ EDƏN
SƏNƏDİN SERİYA VƏ NÖMRƏSİ

4.4. ƏRİZƏÇİNİN VƏZİFƏSİ

3.6. ŞƏXSİYYƏTİNİ TƏSDİQ EDƏN
SƏNƏDİN FİN KODU

4.5. MÖHÜR KİMİ İSTİFADƏ EDİLƏN
GÜCLƏNDİRİLMİŞ İMZANIN QOYULMA
HÜQUQU VERİLDİKDƏ:

3.7. VÖEN OLDUQDA, VÖEN-İ

4.5.1. BU İMZANIN İSTİFADƏ SAHƏSİ

3.8. TELEFON NÖMRƏSİ

4.5.2. MÖHÜR ÜZƏRİNDƏKİ MƏTN

(sÿíÿäëÿðèí)

áÿíä èøàðÿëÿíäèêäÿ

6. ßðèçÿ÷èíèí ðàçèëèüè
Áó ÿðèçÿíè èìçàëàéàðàã àøàüûäàêûëàðû òÿñäèã åäèðÿì:
- ñåðòèôèêàò õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè ãàéäàëàðû èëÿ òàíûø îëäóì âÿ
îíëàðûí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè èëÿ áàüëû þùäÿëèêëÿðè ãÿáóë åäèðÿì âÿ òÿñäèãëÿéèðÿì;
- òÿãäèì åòäèéèì ìÿëóìàòëàð (ñÿíÿäëÿð) äöçýöíäöð âÿ îíëàðûí ùÿãèãèëèéèíèí éîõëàíûëìàñûíà ðàçûéàì;
- ôÿðäè ìÿëóìàòëàðûìûí ñåðòèôèêàòà äàõèë åäèëìÿñèíÿ âÿ îíëàðûí ñåðòèôèêàòûí èñòèôàäÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã éàéûëìàñûíà èúàçÿ âåðèðÿì.
Àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû____________

Èìçà_________

* Ãåéä:
1. ßðèçÿéÿ àøàüûäàêû ñÿíÿäëÿð ÿëàâÿ îëóíóð:
- ÿðèçÿ÷èíèí øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí ñóðÿòè;
- ÿðèçÿ÷èíèí àäûíäàí ÷ûõûø åòìÿê ñÿëàùèééÿòè îëàí øÿõñÿ âåðèëÿí åòèáàðíàìÿ. ßðèçÿ÷èíèí àäûíäàí âåðèëÿí åòèáàðíàìÿ íîòàðèàë ãàéäàäà òÿñäèã åäèëìÿëèäèð.
- ÿðèçÿíèí 2.2-úè âÿ éà 2.3-úö áÿíäè èøàðÿëÿíäèêäÿ ìöâàôèã îëàðàã
íîòàðèàë ãàéäàäà òÿñäèã åäèëìèø ôèçèêè øÿõñèí âåðäèéè åòèáàðíàìÿ (åòèáàðíàìÿäÿ îíóí ùàíñû ìöíàñèáÿòëÿð öçðÿ (ùàíñû ñÿëàùèééÿòëÿðëÿ áàüëû)
âåðèëäèéè äÿãèã ýþñòÿðèëìÿëèäèð) âÿ éà Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëìèø ôîðìà öçðÿ ùöãóãè øÿõñèí âåðäèéè åòèáàðíàìÿ;
2. ßðèçÿ èëÿ áèðëèêäÿ Ìÿðêÿçÿ àøàüûäàêûëàð òÿãäèì îëóíóð:
- Àñàí Èìçà ÑÈÌ-êàðòû âÿ éà;
- Ðÿãÿìñàë ÛÄ êàðò.
3. Áó ÿðèçÿíèí ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí «ÿðèçÿ÷è» äåäèêäÿ, ýÿëÿúÿêäÿ «Èìçà ñàùèáè» îëàúàã øÿõñ íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
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Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzi (ASXM) tərəfindən
Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi haqqında Müqavilənin bağlanılması üçün
ƏRİZƏ №1-in DOLDURULMA QAYDASI
1. ÅËÅÊÒÐÎÍ ÄÀØÛÉÛÚÛÍÛÍ ÒÈÏÈ
Áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èéÿ ìÿõñóñ îëàí åëåêòðîí äàøûéûúûíûí òèïè (Àñàí Èìçà ÑÈÌ-êàðòû, îíà áàüëû òåëåôîí
íþìðÿñè âÿ Àñàí Èìçà Ñèì-Êàðòûíûí ÛÚÚÛÄ- ñè âÿ éà
Ðÿãÿìñàë ÈÄ-êàðò) ãåéä åäèëèð.
2. SÅÐÒÈÔÈÊÀÒÄÀÍ ÈSÒÈÔÀÄß SÀÙßËßÐÈ
Áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷è òÿðÿôèíäÿí åëåêòðîí äàøûéûúû
òèïèíäÿí ùàíñû ñàùÿäÿ èñòèôàäÿ îëóíàúàüû ãåéä åäèëèð.
2.1. ØßÕÑÈ ÈÑÒÈÔÀÄß ÈËß ÁÀÜËÛ- åëåêòðîí äàøûéûúû ôèçèêè øÿõñèí âÿòÿíäàø êèìè øÿõñè èñòèôàäÿñè ö÷öí
àëûíäûãäà âÿ îíóí þçö (âÿ éà åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè) òÿðÿôèíäÿí ÿðèçÿ èëÿ ìöðàúèÿò åäèëäèêäÿ
áó áþëìÿ èøàðÿëÿíèð.
2.2. ßÐÈÇß×È ÂÅÐÝÈ ÞÄßÉÈÚÈÑÈ ÎËÀÍ ÔÈÇÈÊÈ
ØßÕÑÈÍ ÞÇÖ Âß ÉÀ ÈØ×ÈÑÈ, ÙßÌ×ÈÍÈÍ ÙÖÃÓÃÈ
ØßÕÑÈÍ (ÌÖßÑÑÈÑß, ÒßØÊÈËÀÒ, ÃÓÐÓÌ, ÔÈËÈÀË,
ÍÖÌÀÉßÍÄßËÈÊ, ÁÞËÌß Âß Ñ.) ÈØ×ÈÑÈ ÎËÄÓÃÄÀ ÙßÌÈÍ ÔßÀËÈÉÉßÒËß ÁÀÜËÛ - åëåêòðîí äàøûéûúû âåðýè þäÿéèúèñè îëàí ôèçèêè øÿõñèí âåðýè þäÿéèúèñè êèìè ùÿéàòà êå÷èðäèéè ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû âÿ éà îíóí èø÷èñè òÿðÿôèíäÿí, ùÿì÷èíèí ùöãóãè øÿõñèí èø÷èñè îëàí
øÿõñ òÿðÿôèíäÿí ìöâàôèã îëàðàã ùÿìèí ôèçèêè âÿ éà ùöãóãè øÿõñèí ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû àëûíäûãäà áó áþëìÿ
èøàðÿëÿíèð.
2.3. ßÐÈÇß×È ÄÞÂËßÒ ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈ Âß ÉÀ
ÉÅÐËÈ ÞÇÖÍÖÈÄÀÐßÅÒÌß ÎÐÃÀÍËÀÐÛÍÛÍ ÈØ×ÈÑÈ ÎË ÄÓÃ ÄÀ, Ùß ÌÈÍ Ôß ÀËÈÉ ÉßÒ Ëß ÁÀÜ ËÛ
åëåêòðîí äàøûéûúû äþâëÿò ùàêèìèééÿòè âÿ éåðëè þçöíöèäàðÿåòìÿ îðãàíëàðûíûí èø÷èñè îëàí øÿõñ òÿðÿôèíäÿí
îíóí ùÿìèí îðãàíäà ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû àëûíäûãäà áó
áþëìÿ èøàðÿëÿíèð.
2.4. ßÐÈÇß×È ÂÅÐÝÈ ÞÄßÉÈÚÈÑÈ ÎËÀÍ ÔÈÇÈÊÈ
ØßÕÑÈÍ ÈØ×ÈÑÈ ÎËÄÓÃÄÀ, ÔÈÇÈÊÈ ØßÕÑÈÍ ÙßÌÈÍ
ÔßÀËÈÉÉßÒÈ ÈËß ÁÀÜËÛ- åëåêòðîí äàøûéûúû âåðýè þäÿ-

éèúèñè îëàí ôèçèêè øÿõñèí èø÷èñè îëàí øÿõñ òÿðÿôèíäÿí
ùÿìèí ôèçèêè øÿõñèí âåðýè þäÿéèúèñè êèìè ôÿàëèééÿòè èëÿ
áàüëû àëûíäûãäà áó áþëìÿ èøàðÿëÿíèð.
3. ßÐÈÇß×È ÁÀÐßÄß ÌßËÓÌÀÒËÀÐ
3.1. ÀÄÛ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí àäû ãåéä åäèëèð.
3.2. ÑÎÉÀÄÛ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí ñîéàäû
ãåéä åäèëèð.
3.3. àòàñûíûí àäû - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí àòàñûíûí
àäû ãåéä åäèëèð.
3.4. ÈÑÒÈÔÀÄß×È ÈÄ-ñè - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷è òÿðÿôèíäÿí òÿéèí îëóíìóø àëòû (6) ðÿãÿìëè òÿùëöêÿñèçëèê êîäó ãåéä åäèëèð.
3.5. ØßÕÑÈÉÉßÒÈÍÈ ÒßÑÄÈÃ ÅÄßÍ ÑßÍßÄÈÍ
ÑÅÐÈÉÀ Âß ÍÞÌÐßÑÈ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí ñåðèéàñû âÿ íþìðÿñè
ãåéä åäèëèð.
3.6. ØßÕÑÈÉÉßÒÈÍÈ ÒßÑÄÈÃ ÅÄßÍ ÑßÍßÄÈÍ
ÔÈÍ ÊÎÄÓ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí ÔÈÍ êîäó îëäóãäà, ÔÈÍ êîäó ãåéä
åäèëèð. ÔÈÍ êîä -øÿõñèééÿò âÿñèãÿñèíèí àøàüû ñàü êöíúöíäÿ ãåéä åäèëÿí âÿ ñîíóíúó ðÿãÿì íÿçÿðÿ àëûíìàäàí ñîí 7 ðÿãÿì(ùÿðô) íÿçÿðäÿ òóòóëóð.
3.7. ÂÞÅÍ-È - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí ÂÞÅÍ-è îëäóãäà, ÂÞÅÍ-è ãåéä åäèëèð.
3.8. ÒÅËÅÔÎÍ ÍÞÌÐßÑÈ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí òåëåôîí íþìðÿñè (åâ, èø âÿ ìîáèë) ãåéä åäèëèð.
3.9. ÏÎ×Ò ÖÍÂÀÍÛ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí ïî÷ò
öíâàíû (èíäåêñè), ùÿì÷èíèí ôàêòèêè éàøàäûüû öíâàí
ãåéä åäèëèð.
3.10. ÅËÅÊÒÐÎÍ ÏÎ×Ò ÖÍÂÀÍÛ - áó áþëìÿäÿ
ÿðèçÿ÷èíèí å-ïî÷ò öíâàíû ãåéä åäèëèð.
3.11. ÝÈÇËÈ ÑÓÀË - áó áþëìÿäÿ òåëåôîí âàñèòÿñè
èëÿ (195 ×àüðû Ìÿðêÿçè âàñèòÿñèëÿ) èäåíòèôèêàñèéàñû
ö÷öí ÿðèçÿ÷èéÿ âåðèëÿí ñóàë ãåéä åäèëèð âÿ áó ñóàë éàë-

íûç ñåðòèôèêàò ñàùèáèíÿ áÿëëè îëìàëûäèð.
3.12. ÝÈÇËÈ ÑÓÀËÀ ÚÀÂÀÁ (ÏÀÐÎË)- áó áþëìÿäÿ òåëåôîí âàñèòÿñè èëÿ (195 ×àüðû Ìÿðêÿçè âàñèòÿñè èëÿ)
èäåíòèôèêàñèéàñû ö÷öí ÿðèçÿ÷èíèí âåðäèéè ýèçëè ñóàëà úàâàá ãåéä åäèëèð âÿ áó úàâàá éàëíûç ñåðòèôèêàò ñàùèáèíÿ
áÿëëè îëìàëûäèð.
3.13. ßÐÈÇß×ÈÍÈÍ ÀÄÛÍÄÀÍ ÎÍÓÍ ÅÒÈÁÀÐÍÀÌß ÖÇÐß ÍÖÌÀÉßÍÄßÑÈ ÌÖÐÀÚÈßÒ ÅÒÄÈÊÄß, ÎÍÓÍ:
3.13.1. ÀÄÛ, ÑÎÉÀÄÛ, ÀÒÑÛÍÛÍ ÀÄÛ - áó áþëìÿäÿ
ÿðèçÿ÷èíèí àäûíäàí îíóí åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè ìöðàúèÿò åòäèêäÿ, îíóí àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû
ãåéä åäèëèð.
3.13.1. ÒÅËÅÔÎÍ ÍÞÌÐßÑÈ- áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí àäûíäàí îíóí åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè
ìöðàúèÿò åòäèêäÿ, îíóí òåëåôîí íþìðÿñè (åâ, èø âÿ
ìîáèë) ãåéä åäèëèð.
3.13.1. ÏÎ×Ò ÖÍÂÀÍÛ- áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí
àäûíäàí îíóí åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè ìöðàúèÿò åòäèêäÿ, îíóí ïî÷ò öíâàíû (èíäåêñè), ùÿì÷èíèí
ôàêòèêè éàøàäûüû öíâàí ãåéä åäèëèð.
3.13.1. ÅËÅÊÒÐÎÍ ÏÎ×Ò ÖÍÂÀÍÛ- áó áþëìÿäÿ
ÿðèçÿ÷èíèí àäûíäàí îíóí åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè ìöðàúèÿò åòäèêäÿ, îíóí å-ïî÷ò öíâàíû ãåéä åäèëèð.
4. ÄÈÝßÐ ÌßËÓÌÀÒËÀÐ (2.2-ÚÈ Âß
ÉÀ 2.3-ÚÖ ÁßÍÄ ÈØÀÐßËßÍÄÈÊÄß
ÄÎËÄÓÐÓËÓÐ)
4.1. 2.2-ÚÈ Âß ÉÀ 2.3-ÚÖ ÁßÍÄËßÐÄß ÃÅÉÄ
ÅÄÈËÌÈØ ÂÅÐÝÈ ÞÄßÉÈÚÈÑÈÍÈÍ (ÙÖÃÓÃÈ Âß ÉÀ
ÔÈÇÈÊÈ ØßÕÑÈÍ, ÙßÌ×ÈÍÈÍ ÄÞÂËßÒ ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈ Âß ÉÀ ÉÅÐËÈ ÞÇÖÍÖÈÄÀÐßÅÒÌß ÎÐÃÀÍÛÍÛÍ) ÀÄÛ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí ÷àëûøäûüû ìöÿññèñÿ,
òÿøêèëàò, ãóðóì âÿ éà ôÿðäè ñàùèáêàðûí, ùÿì÷èíèí äþâëÿò ùàêèìèééÿòè âÿ éà éåðëè þçöíöèäàðÿåòìÿ îðãàíûíûí

Ərizə - 2
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat Xidmətləri Mərkəzinə (ASXM-ə)
İmza sahibi tərəfindən Sertifikatın statusunun dəyişdirilməsi üçün ərizə
1. İMZA SAHİBİNİN ADI

àäû ãåéä åäèëèð.
4.2. 2.3-ÚÖ Âß ÉÀ 2.4-ÚÖ ÁßÍÄËßÐÄß ÃÅÉÄ
ÅÄÈËÌÈØ ÂÅÐÝÈ ÞÄßÉÈÚÈÑÈÍÈÍ (ÙÖÃÓÃÈ Âß ÉÀ
ÔÈÇÈÊÈ ØßÕÑÈÍ, ÙßÌ×ÈÍÈÍ ÄÞÂËßÒ ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈ Âß ÉÀ ÉÅÐËÈ ÞÇÖÍÖÈÄÀÐßÅÒÌß ÎÐÃÀÍÛÍÛÍ) ÂÞÅÍ-È - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí ÷àëûøäûüû ìöÿññèñÿ, òÿøêèëàò, ãóðóì âÿ éà ôÿðäè ñàùèáêàðûí, ùÿì÷èíèí
äþâëÿò ùàêèìèééÿòè âÿ éà éåðëè þçöíöèäàðÿåòìÿ îðãàíûíûí ÂÞÅÍ-È ãåéä åäèëèð.
4.3. ßÐÈÇß×ÈÍÈÍ ×ÀËÛØÄÛÜÛ ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÂÀÙÈÄÈÍ ÀÄÛ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí ÷àëûøäûüû ñòðóêòóð
âàùèäèí (áàø èäàðÿ, èäàðÿ, øþáÿ, áþëìÿ, ñåêòîð âÿ ñ.)
àäû ãåéä åäèëèð.
4.4. ßÐÈÇß×ÈÍÈÍ ÂßÇÈÔßÑÈ - áó áþëìÿäÿ ÿðèçÿ÷èíèí òóòäóüó âÿçèôÿ ãåéä åäèëèð.
4.5. ÌÞÙÖÐ ÊÈÌÈ ÈÑÒÈÔÀÄß ÅÄÈËßÍ ÝÖÚËßÍÄÈÐÈËÌÈØ ÈÌÇÀÍÛÍ ÃÎÉÓËÌÀ ÙÖÃÓÃÓ ÂÅÐÈËÄÈÊÄß:
4.5.1. ÁÓ ÈÌÇÀÍÛÍ ÈÑÒÈÔÀÄß ÑÀÙßÑÈ - Áó èìçà
øÿõñèí êàüûç äàøûéûúû öçÿðèíäÿêè âÿ ìþùöðëÿ òÿñäèã
åäèëìèø ÿë èìçàñûíà áÿðàáÿð òóòóëóð âÿ áó áþëìÿäÿ áó
èìçàíûí ùàíñû ñàùÿäÿ âÿ ìöíàñèáÿòëÿðäÿ èñòèôàäÿ
åäèëÿúÿéè, ùÿì÷èíèí èìçà ñàùèáèíèí áó èìçà èëÿ áàüëû
ñÿëàùèééÿòëÿðè ãåéä åäèëèð.
4.5.2. ÌÞÙÖÐ ÖÇßÐÈÍÄßÊÈ ÌßÒÍ - áó áþëìÿäÿ ùöãóãè âÿ éà ôèçèêè øÿõñèí ìþùöðö öçÿðèíäÿêè
ìÿòí ùå÷ áèð òÿùðèôÿ éîë âåðèëìÿäÿí îëäóüó êèìè ãåéä
åäèëèð.
5. ÌßÐÊßÇ ÒßÐßÔÈÍÄßÍ ÌßËÓÌÀÒ
Âß ÁÈËÄÈÐÈØËßÐÈÍ (SßÍßÄËßÐÈÍ)
ÝÞÍÄßÐÈËÌßSÈ
Áó áþëìÿäÿ Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí ìÿëóìàòëàðûí âÿ
áèëäèðèøëÿðèí (ñÿíÿäëÿðèí) ùàíñû âàñèòÿ èëÿ ÿðèçÿ÷èéÿ
ýþíäÿðèëìÿñè ãåéä åäèëèð.

Ərizə - 3
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Asan Sertifikat
Xidmətləri Mərkəzinə (ASXM-ə) İmza sahibi tərəfindən ilkin ərizə
məlumatlarında dəyişiklik edilməsi barədə ərizə

2. İMZA SAHİBİNİN SOYADI

1. İMZA SAHİBİNİN ADI

3. İMZA SAHİBİNİN ATASININ ADI

2. İMZA SAHİBİNİN SOYADI

4. İMZA SAHİBİNİN ŞƏXSİYYƏTİNİ TƏSDİQ EDƏN SƏNƏDİN FİN KODU

3. İMZA SAHİBİNİN ATASININ ADI

5. İMZA SAHİBİNİN ADINDAN ONUN ETİBARNAMƏ ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏSİ MÜRACİƏT ETDİKDƏ, ONUN

4. İMZA SAHİBİNİN ŞƏXSİYYƏTİNİ TƏSDİQ EDƏN
SƏNƏDİN FİN KODU

5.1. ADI, SOYADI, ATASININ ADI

5. İMZA SAHİBİNİN ADINDAN ONUN ETİBARNAMƏ ÜZRƏ
NÜMAYƏNDƏSİ MÜRACİƏT ETDİKDƏ, ONUN

5.2. TELEFON NÖMRƏSİ
5.3. POÇT ÜNVANI

5.1. ADI, SOYADI, ATASININ ADI

5.4. ELEKTRON POÇT ÜNVANI

5.2. TELEFON NÖMRƏSİ

6. ASAN İMZA SİM-KARTIN NÖMRƏSİ

5.3. POÇT ÜNVANI

7. RƏQƏMSAL ID KARTIN NÖMRƏSİ

Õàùèø åäèðÿì, Ñåðòèôèêàòûí ãöââÿñè

Èìçà_________
Òàðèõ_________

__________ òàðèõäÿí ëÿüâ åäèëñèí.
__________ òàðèõäÿí äàéàíäûðûëñûí.
__________ òàðèõäÿí áÿðïà åäèëñèí.
* Ãåéä - 1: éàëíûç áèð âàðèàíòûí ýþñòÿðèëìÿñè ìöìêöíäöð.
Áó ÿðèçÿíè èìçàëàìàãëà ìÿí, àèäèééÿòè ùöãóãè àêòëàðûí òÿëÿáëÿðè èëÿ òàíûø îëäóüóìó òÿñäèãëÿéèðÿì âÿ Ñåðòèôèêàòûí ñòàòóñóíóí äÿéèøìÿñèíèí íÿòèúÿñè áàðÿäÿ ìÿëóìàòëûéàì.

Bildiriş – 1
Sertifikatın aktivləşdirilməsi haqqında
BİLDİRİŞ №________
_________(òàðèõ)

_______ øÿùÿðè (ðàéîíó)

** Ãåéä - 2: ßðèçÿ÷èíèí àäûíäàí îíóí åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè ìöðàúèÿò åòäèêäÿ, ÿðèçÿéÿ åòèáàðíàìÿ ÿëàâÿ åäèëìÿëèäèð.
*** Ãåéä - 3: Äþâëÿò ùàêèìèééÿòè âÿ þçöíöèäàðÿåòìÿ îðãàíûíûí ÿìÿêäàøëàðûíà âåðèëìèø ñåðòèôèêàòëàðûí ñòàòóñóíóí äÿéèøäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû ìöðàúèÿò åäèëäèêäÿ, ÿðèçÿéÿ îðãàíûí ðÿùáÿðèíèí áó áàðÿäÿ ãÿðàðû ÿëàâÿ åäèëìÿëèäèð.

Bildiriş – 2
Sertifikatın etibarlılıq müddətinin bitməsi haqqında
BİLDİRİŞ №__________
_____________(òàðèõ)

______________ øÿùÿðè (ðàéîíó)

Èìçà ñàùèáèíèí àäû âÿ ñîéàäû:__________________

Èìçà ñàùèáèíèí àäû âÿ ñîéàäû:___________________________

Øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí
ÔÈÍ êîäó:_________________________________

Øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí
ÔÈÍ êîäó:___________________________________________

Öíâàíû: ___________________________________

Öíâàíû: ____________________________________________

Ùþðìÿòëè èsòèôàäÿ÷è!

Ùþðìÿòëè èsòèôàäÿ÷è!

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí
Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè (ÀÑÕÌ),
Ñèçÿ âåðèëÿí
àøàüûäàêû ñåðòèôèêàò(ëàð)ûí àøàüûäàêû ãåéä åäèëÿí òàðèõ(ëÿð)äÿ àêòèâëÿøäèðèëìÿñè áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðèð:
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòû
Ñåðèéà ¹:_________________________
__________________òàðèõäÿí åòèáàðëûäûð.
_________________òàðèõÿäÿê åòèáàðëûäûð.
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Òÿêìèë ñåðòèôèêàò
Ñåðèéà ¹:________________________
_________________òàðèõäÿí åòèáàðëûäûð.
________________òàðèõÿäÿê åòèáàðëûäûð.
ßëàâÿ ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí 195 íþìðÿñè âàñèòÿñèëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíèí (ÀÑÕÌ-èí) «×àüðû Ìÿðêÿçè»íÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê âÿ éà èíôî@àñõì.ýîâ.àç
åëåêòðîí ïî÷òóíà éàçàðàã áèçèìëÿ ÿëàãÿ ñàõëàéà áèëÿðñèíèç.
Ùþðìÿòëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåsïóáëèêàsû
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àsàí Såðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò
Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè (ÀÑÕÌ), Ñèçÿ âåðèëÿí àøàüûäàêû ñåðòèôèêàò(ëàð)ûí
åòèáàðëûëûã ìöääÿòèíèí àøàüûäàêû ãåéä åäèëÿí òàðèõ(ëÿð)äÿ áèòÿúÿéè áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðèð:
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòû
Ñåðèéà ¹:_________________________
_________________òàðèõäÿí åòèáàðñûçäûð.
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Òÿêìèë ñåðòèôèêàò
Ñåðèéà ¹:________________________
________________òàðèõäÿí åòèáàðñûçäûð.

5.4. ELEKTRON POÇT ÜNVANI
6. ASAN İMZA SİM-KARTIN NÖMRƏSİ
7. RƏQƏMSAL ID KARTIN NÖMRƏSİ

Èìçà_________
Òàðèõ_________
*Ãåéä: ßðèçÿ÷èíèí àäûíäàí îíóí åòèáàðíàìÿ öçðÿ íöìàéÿíäÿñè ìöðàúèÿò åòäèêäÿ,
ÿðèçÿéÿ åòèáàðíàìÿ ÿëàâÿ åäèëìÿëèäèð.

Bildiriş – 3
Sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması haqqında
BİLDİRİŞ №________
____________(òàðèõ)

____________________________ øÿùÿðè (ðàéîíó)

Èìçà ñàùèáèíèí àäû âÿ ñîéàäû:__________________
Øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí ÔÈÍ êîäó:_________________________________
Öíâàíû: ___________________________________

Ùþðìÿòëè èsòèôàäÿ÷è!
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè
(ÀÑÕÌ), Ñèçÿ âåðèëÿí àøàüûäàêû ñåðòèôèêàò(ëàð)ûí ãöââÿñèíèí àøàüûäàêû ãåéä åäèëÿí òàðèõ(ëÿð)äÿí äàéàíäûðûëìàñû áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðèð:
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòû
Ñåðèéà ¹:_________________________
_________________òàðèõäÿí åòèáàðñûçäûð.
Ñÿáÿá: 1. __________ òàðèõëè __________¹-ëè ßðèçÿíèç;
2. Âÿ éà äèýÿð ãàíóíè ÿñàñëàð:_____________________________________
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Òÿêìèë ñåðòèôèêàò
Ñåðèéà ¹:_________________________
_________________òàðèõäÿí åòèáàðñûçäûð.
Ñÿáÿá: 1. __________ òàðèõëè __________ ¹-ëè ßðèçÿíèç;
2. Âÿ éà äèýÿð ãàíóíè ÿñàñëàð:______________________________________

Éåíè ñåðòèôèêàò(ëàð) ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí Ñèçè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíèí
(ÀÑÕÌ) èñòÿíèëÿí Ãåéäèééàò Ìÿíòÿãÿñèíÿ ìöðàúèÿò åòìÿéÿ äÿâÿò
åäèðèê. Õàòûðëàäàã êè, áóíóíëà áàüëû ÿðèçÿíè âåðÿí çàìàí øÿõñèééÿòèíèçè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäè òÿãäèì åòìÿê âàúèáäèð.
ßëàâÿ ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí 195 íþìðÿñè âàñèòÿñèëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíèí (ÀÑÕÌ-èí) «×àüðû Ìÿðêÿçè»íÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê âÿ éà
èíôî@àñõì.ýîâ.àç åëåêòðîí ïî÷òóíà éàçàðàã áèçèìëÿ ÿëàãÿ ñàõëàéà
áèëÿðñèíèç.

Ãöââÿñè äàéàíäûðûëìûø ñåðòèôèêàò(ëàð)ûí éåíèäÿí ãöââÿñèíè áÿðïà åòìÿê ö÷öí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíèí
(ÀÑÕÌ) èñòÿíèëÿí Ãåéäèééàò Ìÿíòÿãÿñèíÿ ìöðàúèÿò åäÿ áèëÿðñèíèç. Õàòûðëàäàã êè, áóíóíëà áàüëû ÿðèçÿíè âåðÿí çàìàí øÿõñèééÿòèíèçè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäè òÿãäèì åòìÿê âàúèáäèð.
ßëàâÿ ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí 195 íþìðÿñè âàñèòÿñèëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíèí (ÀÑÕÌ-èí) «×àüðû Ìÿðêÿçè»íÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê âÿ éà èíôî@àñõì.ýîâ.àç åëåêòðîí ïî÷òóíà éàçàðàã áèçèìëÿ ÿëàãÿ ñàõëàéà áèëÿðñèíèç.

Ùþðìÿòëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåsïóáëèêàsû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àsàí Såðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè

Ùþðìÿòëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåsïóáëèêàsû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àsàí Såðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè
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Bildiriş – 4
Sertifikatın ləğv edilməsi haqqında
BİLDİRİŞ №_______
___________(òàðèõ)

_________________ øÿùÿðè (ðàéîíó)

Bildiriş – 5
Sertifikatların qüvvəsinin bərpa edilməsi haqqında
BİLDİRİŞ №________
__________(òàðèõ)

Nümunə - 1
(hüquqi şəxs tərəfindən verilən etibarnamə
(ərizənin 2.2-ci və 2.3-cü bəndləri üzrə))

ETİBARNAMƏ

_______________ øÿùÿðè (ðàéîíó)
____________øÿùÿðè

________________ 201____ èë

Èìçà ñàùèáèíèí àäû âÿ ñîéàäû: _________________________

Èìçà ñàùèáèíèí àäû âÿ ñîéàäû: _________________________

Øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí ÔÈÍ êîäó:______________

Øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí ÔÈÍ êîäó:______________

Öíâàíû: __________________________________________

Öíâàíû: __________________________________________

Ìÿí, àøàüûäà èìçà åäÿí ________________________________
________________________________________________________
(ùöãóãè øÿõñèí àäû, åòèáàðíàìÿíè âåðÿíèí âÿçèôÿñè,
àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû)

Ùþðìÿòëè èsòèôàäÿ÷è!

Ùþðìÿòëè èsòèôàäÿ÷è!

(øÿõ ñèé éÿò âÿñè ãÿñè: ÀÇÅ ¹ _________, _____ èë òà ðèõ äÿ
___________________________________ òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèøäèð)

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè (ÀÑÕÌ), Ñèçÿ âåðèëÿí àøàüûäàêû ñåðòèôèêàò(ëàð)ûí àøàüûäàêû ãåéä åäèëÿí òàðèõ(ëÿð)äÿ ëÿüâ åäèëìÿñè áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðèð:
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòû
Ñåðèéà ¹:_________________________
__________________òàðèõäÿí åòèáàðñûçäûð.
Ñÿáÿá: 1. __________ òàðèõëè __________¹-ëè ßðèçÿíèç;
2. Âÿ éà äèýÿð ãàíóíè ÿñàñëàð:________________________
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Òÿêìèë ñåðòèôèêàò
Ñåðèéà ¹:_________________________
_________________òàðèõäÿí åòèáàðñûçäûð.
Ñÿáÿá: 1. __________ òàðèõëè __________¹-ëè ßðèçÿíèç;
2. Âÿ éà äèýÿð ãàíóíè ÿñàñëàð:________________________
Ñèçèí äèããÿòèíèçÿ ÷àòäûðàã êè, ëÿüâ åäèëìèø ñåðòèôèêàò(ëàð) áÿðïà îëóíìóð!
Éåíè ñåðòèôèêàò(ëàð) ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí Ñèçè Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíèí (ÀÑÕÌ) èñòÿíèëÿí Ãåéäèééàò Ìÿíòÿãÿñèíÿ ìöðàúèÿò åòìÿéÿ äÿâÿò åäèðèê. Õàòûðëàäàã
êè, áóíóíëà áàüëû ÿðèçÿíè âåðÿí çàìàí øÿõñèééÿòèíèçè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäè
òÿãäèì åòìÿê âàúèáäèð.
ßëàâÿ ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí 195 íþìðÿñè âàñèòÿñèëÿ Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíèí
(ÀÑÕÌ-èí) «×àüðû Ìÿðêÿçè»íÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê âÿ éà èíôî@àñõì.ýîâ.àç
åëåêòðîí ïî÷òóíà éàçàðàã áèçèìëÿ ÿëàãÿ ñàõëàéà áèëÿðñèíèç.
Ùþðìÿòëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåsïóáëèêàsû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àsàí Såðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò
Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè (ÀÑÕÌ), Ñèçÿ âåðèëÿí àøàüûäàêû ñåðòèôèêàò(ëàð)ûí
ãöââÿñèíèí àøàüûäàêû ãåéä åäèëÿí òàðèõ(ëÿð)äÿí áÿðïà îëóíìàñû áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðèð:
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Àóòåíòèôèêàñèéà ñåðòèôèêàòû
Ñåðèéà ¹:_________________________
________________òàðèõäÿí áÿðïà îëóíóð.
_________________òàðèõÿäÿê åòèáàðëûäûð.
Ñÿáÿá: 1. __________ òàðèõëè __________¹-ëè ßðèçÿíèç;
2. Âÿ éà äèýÿð ãàíóíè ÿñàñëàð:_____________________
Ñåðòèôèêàòûí òèïè: Òÿêìèë ñåðòèôèêàò
Ñåðèéà ¹:_________________________
________________òàðèõäÿí áÿðïà îëóíóð.
__________________òàðèõÿäÿê åòèáàðëûäûð.
Ñÿáÿá: 1. __________ òàðèõëè __________¹-ëè ßðèçÿíèç;
2. Âÿ éà äèýÿð ãàíóíè ÿñàñëàð:______________________
ßëàâÿ ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿê ö÷öí 195 íþìðÿñè âàñèòÿñèëÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíèí (ÀÑÕÌ-èí) «×àüðû Ìÿðêÿçè»íÿ ìöðàúèÿò åäÿðÿê âÿ
éà èíôî@àñõì.ýîâ.àç åëåêòðîí ïî÷òóíà éàçàðàã áèçèìëÿ ÿëàãÿ ñàõëàéà áèëÿðñèíèç.
Ùþðìÿòëÿ,
Àçÿðáàéúàí Ðåsïóáëèêàsû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àsàí Såðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçè

Nümunə - 2

Nümunə - 3

(vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs tərəfindən
işçisinə verilən etibarnamə(ərizənin 2.2-ci bəndi üzrə))

(fiziki şəxs tərəfindən təmsilçiliklə bağlı
verilən etibarnamə (ərizənin 2.1-2.3-cü bəndləri üzrə))

ETİBARNAMƏ
____________øÿùÿðè

________________ 201____ èë

ETİBARNAMƏ
____________øÿùÿðè

_______________ 201____ èë

Ìÿí, àøàüûäà èìçà åäÿí _________________________________
(ôèçèêè øÿõñèí àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû)

Ìÿí, àøàüûäà èìçà åäÿí _______________________________
(ôèçèêè øÿõñèí àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû)

(øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè: ÀÇÅ ¹ _____________, _________ èë òàðèõäÿ
___________________________________ òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèøäèð)

(øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè: ÀÇÅ ¹ _____________, _________ èë òàðèõäÿ ___________________________________ òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèøäèð)

ùÿìèí åòèáàðíàìÿ èëÿ ______________________________________
(ôèçèêè øÿõñèí àäû)
ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíäÿ _______________________
______________________________________________________
(åëåêòðîí èìçàíûí èñòèôàäÿ åäèëÿúÿéè ìöíàñèáÿòëÿð)
ìöíàñèáÿòëÿðè öçðÿ åëåêòðîí èìçà ö÷öí ñåðòèôèêàò ÿëäÿ åòìÿéè âÿ îíà
âåðèëìèø åëåêòðîí èìçàäàí åòèáàðíàìÿäÿ ãåéä åäèëÿí ìöíàñèáÿòëÿðäÿ èñòèôàäÿ åòìÿéè ________________________________________
_______________________________________________________
(åòèáàð åäèëÿí øÿõñèí âÿçèôÿñè àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû)
(øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè, ÀÇÅ ¹ _______________, _______ èë òàðèõäÿ
________ òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèøäèð) åòèáàð åäèðÿì.
Ùÿìèí åòèáàðíàìÿ öçðÿ ñÿëàùèééÿòëÿð áàøãà øÿõñëÿðÿ âåðèëÿ áèëìÿç. Åòèáàðíàìÿ ____________ èë òàðèõäÿí ________ ìöääÿòèíäÿ
ãöââÿäÿ îëàúàã.
Ãåéä: Åòèáàðíàìÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã îëàðàã íîòàðèàë ãàéäàäà òÿñäèã åäèëìÿëèäèð.

Yaddaş – 2
Elektron imza üçün Sertifikat əldə etmək üçün
ərizə ilə birlikdə təqdim edilməli sənədlərin siyahısı
1. ßðèçÿ÷èíèí øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí ñóðÿòè;
2. ßðèçÿ÷èíèí àäûíäàí ÷ûõûø åòìÿê ñÿëàùèééÿòè îëàí øÿõñÿ âåðèëÿí
åòèáàðíàìÿ. ßðèçÿ÷èíèí àäûíäàí âåðèëÿí åòèáàðíàìÿ íîòàðèàë ãàéäàäà òÿñäèã åäèëìÿëèäèð.
3. ßðèçÿíèí 2.3-úö áÿíäè èøàðÿëÿíäèêäÿ Ìÿðêÿç òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí åäèëìèø ôîðìà öçðÿ ùöãóãè øÿõñèí âåðäèéè åòèáàðíàìÿ;
4. ßðèçÿíèí 2.4-úö áÿíäè èøàðÿëÿíäèêäÿ íîòàðèàë ãàéäàäà òÿñäèã
åäèëìèø ôèçèêè øÿõñèí âåðäèéè åòèáàðíàìÿ (åòèáàðíàìÿäÿ îíóí ùàíñû
ìöíàñèáÿòëÿð öçðÿ (ùàíñû ñÿëàùèééÿòëÿðëÿ áàüëû) âåðèëäèéè äÿãèã ýþñòÿðèëìÿëèäèð).
Ãåéä: ßðèçÿ èëÿ áèðëèêäÿ Ìÿðêÿçÿ àøàüûäàêûëàð òÿãäèì îëóíóð:
- Àñàí Èìçà ÑÈÌ-êàðòû âÿ éà;
- Ðÿãÿìñàë ÛÄ êàðò.

Yaddaş – 3
İmza sahibi tərəfindən Sertifikatın statusunun
dəyişdirilməsi üçün təqdim edilən ərizəyə əlavə
edilməli sənədlərin siyahısı
1. ßðèçÿ÷èíèí øÿõñèééÿòèíè òÿñäèã åäÿí ñÿíÿäèí ñóðÿòè;
2. ßðèçÿ÷èíèí àäûíäàí ÷ûõûø åòìÿê ñÿëàùèééÿòè îëàí øÿõñÿ âåðèëÿí
åòèáàðíàìÿ. ßðèçÿ÷èíèí àäûíäàí âåðèëÿí åòèáàðíàìÿ íîòàðèàë ãàéäàäà òÿñäèã åäèëìÿëèäèð;
3. Äþâëÿò ùàêèìèééÿòè âÿ þçöíöèäàðÿåòìÿ îðãàíûíûí ÿìÿêäàøëàðûíà âåðèëìèø ñåðòèôèêàòëàðûí ñòàòóñóíóí äÿéèøäèðèëìÿñè èëÿ áàüëû ìöðàúèÿò åäèëäèêäÿ, ÿðèçÿéÿ îðãàíûí ðÿùáÿðèíèí áó áàðÿäÿ ãÿðàðû ÿëàâÿ
åäèëìÿëèäèð.

ùÿìèí åòèáàðíàìÿ èëÿ ìÿíèì àäûìäàí Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíäÿ (áóíäàí ñîíðà ÀÑÕÌ) åëåêòðîí èìçà ö÷öí ñåðòèôèêàò ÿëäÿ åòìÿê ìÿãñÿäè èëÿ òÿìñèë åòìÿéè, àäûìäàí ÿðèçÿ âåðìÿéè, áöòöí ëàçûìè ñÿíÿäëÿðè âÿ åëåêòðîí èìçà âàñèòÿëÿðèíè ÀÑÕÌ-ÿ òÿãäèì åòìÿéè, îíà
òÿãäèì åäèëÿí ñÿíÿäëÿðè ãÿáóë åòìÿéè, ùÿìèí ñÿíÿäëÿðè àëäûüûíà
äàèð èìçà åòìÿéè âÿ åëåêòðîí èìçà ö÷öí ñåðòèôèêàòûí ÿëäÿ åäèëìÿñè
ö÷öí äèýÿð ùÿðÿêÿòëÿðè éåðèíÿ éåòèðìÿéè________________________
______________________________________________________
(åòèáàð åäèëÿí øÿõñèí àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû)
(øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè, ÀÇÅ ¹ _____________, __________ èë òàðèõäÿ ________ òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèøäèð) åòèáàð åäèðÿì.
Ùÿìèí åòèáàðíàìÿ öçðÿ ñÿëàùèééÿòëÿð áàøãà øÿõñëÿðÿ âåðèëÿ
áèëìÿç. Åòèáàðíàìÿ ___________ èë òàðèõäÿí _________ ìöääÿòèíäÿ ãöââÿäÿ îëàúàã.
Ãåéä: Åòèáàðíàìÿ Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèúèëèéèíÿ ìöâàôèã îëàðàã íîòàðèàë ãàéäàäà òÿñäèã åäèëìÿëèäèð.

ùÿìèí åòèáàðíàìÿ èëÿ ____________________________________
(ùöãóãè øÿõñèí àäû)
ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Âåðýèëÿð Íàçèðëèéèíèí
Àñàí Ñåðòèôèêàò Õèäìÿòëÿðè Ìÿðêÿçèíäÿ _______________________
________________________________________________________
(åëåêòðîí èìçàíûí èñòèôàäÿ åäèëÿúÿéè ìöíàñèáÿòëÿð)
ìöíàñèáÿòëÿðè öçðÿ åëåêòðîí èìçà ö÷öí ñåðòèôèêàò ÿëäÿ åòìÿéè âÿ îíà
âåðèëìèø åëåêòðîí èìçàäàí åòèáàðíàìÿäÿ ãåéä åäèëÿí ìöíàñèáÿòëÿðäÿ èñòèôàäÿ åòìÿéè ____________________________________
________________________________________________________
(åòèáàð åäèëÿí øÿõñèí âÿçèôÿñè àäû, ñîéàäû, àòàñûíûí àäû)
(øÿõñèééÿò âÿñèãÿñè, ÀÇÅ ¹ _________, ________ èë òàðèõäÿ ________
òÿðÿôèíäÿí âåðèëìèøäèð) ùÿâàëÿ åäèðÿì.
Ùÿìèí åòèáàðíàìÿ öçðÿ ñÿëàùèééÿòëÿð áàøãà øÿõñëÿðÿ âåðèëÿ áèëìÿç. Åòèáàðíàìÿ __________ èë òàðèõäÿí ________ ìöääÿòèíäÿ
ãöââÿäÿ îëàúàã.
_______________________________________________
(åòèáàðíàìÿ âåðÿíèí âÿçèôÿñè)
_______________________________________________
(åòèáàðíàìÿ âåðÿíèí àäû, ñîéàäû âÿ àòàñûíûí)
_______________________________________________
(åòèáàðíàìÿ âåðÿíèí èìçàñû)
Ì.É.

Yaddaş – 1
Sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması,
bərpa edilməsivə sertifikatın
ləğv edilməsi ilə bağlı
Ñåðòèôèêàò âåðèëäèêäÿí ñîíðà Ìÿðêÿç «Åëåêòðîí èìçà âÿ åëåêòðîí
ñÿíÿä ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíóí 13-úö âÿ
14-úö ìàääÿëÿðèíäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ùàëëàðäà îíóí ãöââÿñèíè äàéàíäûðà, áÿðïà âÿ éà ëÿüâ åäÿ áèëÿð. Áó çàìàí Ìÿðêÿç «Ñåðòèôèêàòëàð
ðåéåñòðè»íäÿ ñåðòèôèêàòûí âÿçèééÿòèíäÿêè äÿéèøèêëèêëÿðèí ãåéäèééàòûíû
àïàðûð.
Èìçà ñàùèáè ñåðòèôèêàòûí ãöââÿñèíèí äàéàíäûðûëìàñû, áÿðïà åäèëìÿñè âÿ éà ñåðòèôèêàòûí ëÿüâ åäèëìÿñè ö÷öí ÿðèçÿ èëÿ Ìÿðêÿçÿ ìöðàúèÿò åòìÿëèäèð. Ìÿðêÿç ìöðàúèÿòÿ óéüóí îëàðàã òÿõèðÿñàëûíìàäàí ìöâàôèã òÿäáèð ýþðöð, áó áàðÿäÿ èìçà ñàùèáèíè ìÿëóìàòëàíäûðûð âÿ «Ñåðòèôèêàòëàð ðåéåñòðè»íäÿ ñåðòèôèêàòäà åäèëÿí äÿéèøèêëèêëÿðèí ãåéäèééàòûíû
àïàðûð.
Èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðûíûí ìÿõôèëèéèíèí ïîçóëìàñû êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëÿí àøàüûäàêû ùàëëàðäà èìçà ñàùèáè 3 (ö÷) ñààò ÿðçèíäÿ
àèäèééÿòè Ìÿðêÿçÿ ìÿëóìàò âåðìÿëèäèð:
- èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðû äàøûéûúûñû èòäèêäÿ;
- èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðû äàøûéûúûñû èòäèêäÿ âÿ ñîíðàäàí òàïûëäûãäà;
- èíôîðìàñèéà ñèñòåìèíäÿ êîíôèäåíñèàë èíôîðìàñèéàíûí ñûçìàñûíà
âÿ éà òÿùðèô îëóíìàñûíà úèääè øöáùÿëÿð îëäóãäà;
- èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðû äàøûéûúûëàðûíûí ñàõëàíäûüû âàñèòÿëÿðÿ
ìöäàõèëÿ ÿëàìÿòëÿðè âÿ éà øöáùÿëÿð îëäóãäà;
- èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðûíûí âÿ îíëàðûí àêòèâëÿøäèðèëìÿñè êîäó
äèýÿð øÿõñëÿðÿ áÿëëè îëäóãäà;
- èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðûíûí éàðàäûëìàñûíäà èøòèðàê åòìèø
ÿìÿêäàøëàð èøäÿí ÷ûõäûãäà.
Ìÿðêÿçèí èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðûíûí ìÿõôèëèéè ïîçóëäóãäà,
Ìÿðêÿç ìöâàôèã òÿêìèë ñåðòèôèêàòûí ëÿüâ åäèëìÿñè, ùÿì÷èíèí èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðûíûí äÿéèøäèðèëìÿñè ö÷öí òÿõèðÿñàëûíìàç òÿäáèðëÿð
ùÿéàòà êå÷èðèð. Áó ùàëäà Ìÿðêÿç õèäìÿò ýþñòÿðäèéè èìçà ñàùèáëÿðèíè
ìÿëóìàòëàíäûðûð âÿ îíëàðûí èìçà éàðàòìà ìÿëóìàòëàðû èëÿ èìçàëàíìûø ñåðòèôèêàòëàðûíûí äÿéèøäèðèëìÿñèíè þäÿíèøñèç òÿìèí åäèð.

«ASAN xidmət» səyyar şəkildə də göstərilir
Âÿòÿí äàø ëà ðûí ÿëà âÿ
õÿðúëÿðèíèí âÿ âàõò èòêèñèíèí
àçàëìàñû, îíëàðà ìöíàñèáÿòäÿ åòèê ãàéäàëàðà, íÿçàêÿòëè äàâðàíûøà ÿìÿë åäèëìÿñèíÿ íàèë îëóíìàñû, øÿôôàôëûüûí àðòûðûëìàñû, êîððóïñèéàéà ãàðøû ìöáàðèçÿíèí ýöúëÿíäèðèëìÿñè, åëåêòðîí õèäìÿòëÿðäÿí äàùà ýåíèø èñòèôàäÿ îëóíìàñû ñàùÿñèíäÿ
«ÀÑÀÍ õèäìÿò» ìÿðêÿçëÿðèíèí éàðàäûëìàñûíûí áþéöê
ðîëó âàð.
Áó ìÿðêÿçëÿðäÿ äþâëÿò
îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿðèí âàùèä âÿ
ÿëàãÿëÿíäèðèëìèø ôîðìàäà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè òÿìèí åäèëèð. Ùà çûð äà þë êÿäÿ ö÷
«ÀÑÀÍ õèäìÿò» ìÿðêÿçè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðèð:
èêèñè Áàêû, áèðè èñÿ Ñóìãàéûò øÿùÿðèíäÿ.
«ÀÑÀÍ õèäìÿò» ìÿðêÿçëÿðèíèí òÿñèñ åäèëìÿäèéè ðåýèîíëàðäàêû ÿùàëèéÿ õèäìÿòëÿðèí ìöàñèð ñÿâèééÿéÿ ÷àòäûðûëìàñû âÿ ìÿðêÿçëÿðÿ
ýÿëìÿäÿí âÿòÿíäàøëàðûí õèäìÿòëÿðäÿí éàðàðëàíìàëàðûíûí òÿìèí åäèëìÿñè ö÷öí õöñóñè àâòîáóñëàð òÿøêèë îëóíìóøäóð. Çÿðóðè òåõíîëîæè
àâàäàíëûãëàðëà òÿúùèç åäèëìèø èðèùÿúìëè àâòîáóñëàð ðåýèîíëàðäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿéÿ áàøëàìûøëàð. «ÀÑÀÍ ñÿééàð õèäìÿò»èí èêè ìàðøðó-

òó ìöÿééÿíëÿøäèðèëìèøäèð: øèìàë èñòèãàìÿòèíäÿ àâòîáóñëàð Ãóáà, Øàìàõû, Èñìàéûëëû, Áàëàêÿí âÿ äèýÿð ðàéîíëàðà, úÿíóá èñèãàìÿòèíäÿ èñÿ Øèðâàí, Ñàáèðàäàä, Ñàëéàí, Ùàúûãàáóë, Ëÿíêÿðàí, Ìàñàëëû, Íåôò÷àëàéà ñÿôÿð åäÿúÿêëÿð.
Àðòûã Ãóáà øÿùÿðèíäÿ Ãóáà, Ãóñàð âÿ
Õà÷ìàç; Øèðâàí øÿùÿðèíäÿ Øèðâàí âÿ Ùàúûãàáóë; Ñàáèðàáàä øÿùÿðèíäÿ èñÿ Ñàáèðàáàä
âÿ Ñààòëû ðàéîíëàðûíûí ñàêèíëÿðèíÿ «ÀÑÀÍ
ñÿééàð õèäìÿò» ýþñòÿðèëìèøäèð.

29 èéóí - 15 èéóë òàðèõèíäÿ Øàìàõû, Ãîáóñòàí âÿ
Àüñó ðàéîíëàðûíûí öìóìè
ñàéû 210 ìèíäÿí ÷îõ îëàí
ñàêèíëÿðè «ÀÑÀÍ ñÿééàð õèäìÿò»äÿí Øàìàõû øÿùÿðèíäÿ éàðàðëàíà áèëÿúÿêëÿð. Ñÿééàð øÿêèëäÿ ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿð ßäëèééÿ Íàçèðëèéè,
Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéè, Äþâëÿò
Òîðïàã âÿ Õÿðèòÿ÷ÿêìÿ Êîìèòÿñè, Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäó âÿ ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñè òÿðÿôèíäÿí òÿãäèì îëóíóð.
Ýþñòÿðèëÿí õèäìÿòëÿð íîòàðèàò ôÿàëèééÿòè, øÿõñèééÿò
âÿñèãÿëÿðèíèí âåðèëìÿñè âÿ
äÿéèøäèðèëìÿñè, öìóìâÿòÿíäàø ïàñïîðòëàðûíûí âåðèëìÿñè âÿ äÿéèøäèðèëìÿñè, ñöðöúöëöê âÿñèãÿëÿðèíèí
äÿéèøäèðèëìÿñè, òîðïàã êàäàñòðû ìÿëóìàòëàðû
áàðÿäÿ àðàéûøëàðûí âåðèëìÿñè, ÿìÿê ïåíñèéàëàðûíûí òÿéèí åäèëìÿñè, éàøàéûø åâëÿðè (ìÿíçèëëÿðè) öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãëàðûíûí äþâëÿò
ãåéäèééàòûíà àëûíìàñû áàðÿäÿ ÷ûõàðûøëàðûí (èëêèí ãåéäèééàò èñòèñíà îëìàãëà) âåðèëìÿñè, äàøûíìàç ÿìëàêûí òÿñâèðèíÿ, äþâëÿò ãåéäèééàòûíà àëûíìûø ùöãóãëàðà âÿ îíëàðûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíà (éöêëöëöéöíÿ) äàèð äþâëÿò ðåéåñòðèíäÿí àðàéûøëàðûí âåðèëìÿñèíè ÿùàòÿ åäèð.
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Kommersèya ãóðóìlarûnûn äþâëÿò reyestrè mÿlumatlarû
1. Kommersiya qurumunun adı: "R-REZKA" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1802024291. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1132, Bakı
şəhəri Sabunçu rayonu, Bakıxanov ŞTQ, Sülh
(Bakıxanov qəs.) ev 14/1 m.100. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Məmmədov Zeynal Yunis oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 15 Mart 2013.
2. Kommersiya qurumunun adı: "LİQAS" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
2200745001. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ6604,
Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri, M.P.Vaqif ev 9 m.16.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ağayev İlham
Rişad oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 18
Mart 2013.
3. Kommersiya qurumunun adı: "P.H.D." Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1901710891. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1133,
Bakı şəhəri Suraxani rayonu, AB Yaşayiş sahəsi (Yeni
Günəşli qəs.) ev.62 m.19. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Həsənov Elçin Kamil oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 18 Mart 2013.
4. Kommersiya qurumunun adı: "MEGASLİDE"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902740201. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5000, Sumqayit şəhəri, 2 mkr ev 39\16 m.56.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov
Fəxrəddin Abuzər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 18 Mart 2013.
5. Kommersiya qurumunun adı: “ENERSERVE”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Azərbaycan
Respublikasindaki Nümayəndəliyi. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5100712511. Təşkilati-hüquqi forması:
Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi ünvanı: AZ6200,
Zaqatala rayonu, Əliabad ŞTQ. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov
Nəzir Allahverdi oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 18 Mart 2013.
6. Kommersiya qurumunun adı: "LƏMAN+N"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2200745131. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ6604, Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri, M.P.Vaqif ev
9 m.16. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyeva
Ləman Vaqif qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
18 Mart 2013.
7. Kommersiya qurumunun adı: "KATED-CS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303197991. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1138, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Zaur Kərimov
ev.- m.40, məh 3147. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 18 Mart 2013.
8. Kommersiya qurumunun adı: "LİQAN" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
2200744751. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ6604,
Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri, M.P.Vaqif ev 9 m.16.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ağayev Ilham
Rişad oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 18
Mart 2013.
9. Kommersiya qurumunun adı: "JADER-CSD"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303198111. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1138, bakı şəhəri Yasamal rayonu, Zaur Kərimov
ev.- m.40, məh 3147. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 18 Mart 2013.
10. Kommersiya qurumunun adı: "İO ÇEVRE
ÇÖZÜMLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME LİMİTED ŞİRKƏTİNİN" Naxçivan Muxtar Respublikasindaki filiali. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
200686011. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ7000,
Naxçıvan şəhəri, Şəhriyar ev 60. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Tezgelen Özgür
Özcan oğlu (Türkiyə Respublikası). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 18 Mart 2013.
11. Kommersiya qurumunun adı: "TABU-NN"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2200743681. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ6600, Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə
ev. m.40. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyev
Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
18 Mart 2013.
12. Kommersiya qurumunun adı: "CƏNUB-MS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 7701010041. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2700, Xaçmaz rayonu, Xaçmaz şəhəri, M.Babayev
ev 16. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əhmədov
Məmməd Sahib oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 18 Mart 2013.
13. Kommersiya qurumunun adı: “NEOCOS
CONSULTİNG LİMİTED” şirkətinin Azərbaycan
Respublikasindaki filiali. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1601813791. Təşkilati-hüquqi forması: Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi ünvanı: AZ1118, Bakı
şəhəri Nizami rayonu, Qara Qarayev pr. ev 1 m.46.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Oconnell Kevin Patrick Henry (İrlandiya). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 18 Mart 2013.
14. Kommersiya qurumunun adı: "TEKNİK MOTORLU ARAÇLAR" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
2902739381. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ5000,
Sumqayit şəhəri, 1-ci mkr ev.8A/27 m.56. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ok Paşa Bekir Cihat oğlu
(Türkiyə Respublikası). Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 18 Mart 2013.
15. Kommersiya qurumunun adı: "R.N. İNŞAAT"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002876421. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1117, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Biləcəri
ŞTQ, Mikayil Mikayilov (Biləcəri qəs.) ev.11 "A"
m.27. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Həsənov
Nəriman Əbdülvahab oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 18 Mart 2013.
16. Kommersiya qurumunun adı: "ALPHA
OMEGA" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1200971551. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.

Hüquqi ünvanı: AZ1045, bakı şəhəri Xəzər rayonu,
Binə ŞTQ, Bünyadzadə (Binə qəs.) ev 13, DÖNGƏ
2. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Talibzadə Sərxan
Şirhəsən oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 18
Mart 2013.
17. Kommersiya qurumunun adı: "STAR BETA "
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902740181. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5000, Sumqayıt şəhəri, 2 mkr ev.39\16 m.56.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov Fəxrəddin
Abuzər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 18
Mart 2013.
18. Kommersiya qurumunun adı: "EFİR-2013"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2902740331. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5000, Sumqay;t şəhəri, 10 mkr ev 6
m.25. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Cəfərov Yavər Səfər oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 18 Mart 2013.
19. Kommersiya qurumunun adı: "DEKOR-KC"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2200743831. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ6600, Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə
ev. m.40. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyev
Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
18 Mart 2013.
20. Kommersiya qurumunun adı: "L CLASS GROUP"
məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1601814451. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1118, Bakı şəhəri Nizami rayonu, Qara Qarayev
pr. ev 51/57 m.67. Nizamnamə kapitalı: 200 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Baxşiyev Azər Həsənağa oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 18 Mart 2013.
21. Kommersiya qurumunun adı: "LOREAL-SD"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303196791. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1138, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Zaur Kərimov
ev.- m.40, məh 3147. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Əliyev Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 18 Mart 2013.
22. Kommersiya qurumunun adı: "ROLANS-ASD"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303198091. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1138, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Zaur Kərimov
ev.- m.40, məh 3147. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
əliyev sərxan rəşid OĞLU. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 18 Mart 2013.
23. Kommersiya qurumunun adı: "FENERİUM
FB" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2200744901. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ6604, Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri, M.P.Vaqif
ev.9 m.16. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyeva
Ləman Vaqif qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
18 Mart 2013.
24. Kommersiya qurumunun adı: "UNİTED ASSETS
CONSULTİNG GROUP" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1601814171.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1118, Bakı şəhəri
Nizami rayonu, Qara Qarayev pr. ev.1 m.46.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Həmidov Ruslan
Məmmədşərif oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
18 Mart 2013.
25. Kommersiya qurumunun adı: "DOREL-CD"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303197861. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1138, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Zaur Kərimov
ev.- m.40, məh 3147. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Əliyev Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 18 Mart 2013.
26. Kommersiya qurumunun adı: "DAİMONDCSD" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2200744061. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ6600, Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri,
M.Ə.Rəsulzadə ev.- m.40. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 18 Mart 2013.
27. Kommersiya qurumunun adı: "ZAUR-RM
KƏNDLİ FERMER TƏSƏRRÜFATI" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1303196661. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1006, Bakı
şəhəri Yasamal rayonu, Parlament pr. ev 4 B m.22.
Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Mansurov Rüfət Talib
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 18 Mart 2013.

32. Kommersiya qurumunun adı: "CİSKO-SM"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2200743701. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ6600, Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri,
M.Ə.Rəsulzadə ev.- m.40. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 18 Mart 2013.

47. Kommersiya qurumunun adı: "CEY Tİ AY
KAUKASUS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin
Azərbaycan Respublikasindaki Nümayəndəliyi. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1303199311. Təşkilatihüquqi forması: Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi
ünvanı: AZ1065, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Cəfər
Cabbarli ev 40. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Quliyev Namik Rəhman oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 19 Mart 2013.

33. Kommersiya qurumunun adı: "MS TRANSLATİON AND İNTERPRETİNG” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1303198651. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1065,
Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarli ev.44.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Piriyev Kamil
Seydağa oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
19 Mart 2013.

48. Kommersiya qurumunun adı: "ŞƏMKİR 121
SAYLI APTEK" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 8500774401. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ5705, Şəmkir rayonu, Şəmkir Ş,
20 Yanvar ev38. Nizamnamə kapitalı: 50 manat.
Maliyyə ili: 19 Mart - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Məmmədova Nəzakət Nadir qızı. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 19 Mart 2013.

34. Kommersiya qurumunun adı: "TƏRƏQQİ2013" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1502276611. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1052, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu,
Əhməd Rəcəbli pr. ev 28A m.1. Nizamnamə
kapitalı: 20 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Babayeva Gülnaz Nəbi
qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 19 Mart
2013.
35. Kommersiya qurumunun adı: "UNİ SERVİCE
MEDİCAL" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1303198931. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1141, Bakı şəhəri Yasamal
rayonu, Behbud Şaxtaxtinski ev 16. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ruhullayev Rauf Eynulla
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 19 Mart
2013.
36. Kommersiya qurumunun adı: "VADİ 2013"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902741121. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5000, Sumqayit şəhəri, 5 mkr ev 33/6 m.31.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əzizov Vəkil
Vəzir oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 19
Mart 2013.
37. Kommersiya qurumunun adı: "GİRDİMAN
2013" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2902740591. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5000, Sumqayit şəhəri, 5 mkr ev.33/6
m.31. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əzizov
Vəkil Vəzir oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
19 Mart 2013.
38. Kommersiya qurumunun adı: "BAŞAK
İNŞAAT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1502276741. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1069, Bakı şəhəri Nərimanov
rayonu, Hüseyn Arif ev 25. Nizamnamə kapitalı:
50 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Gül Kamil Güngör (Türkiyə
Respublikası). Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
19 Mart 2013.
39. Kommersiya qurumunun adı: "İNNOVASİYA
TƏDRİS İNKİŞAF MƏRKƏZİ" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
2601147511. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ4200,
Lənkəran rayonu, Lənkəran şəhəri, Koroğlu ev 63.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Qənbərova
Fatma Əlişah qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 19 Mart 2013.
40. Kommersiya qurumunun adı: "AZALTERNATİVENERJİ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1701463051. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1095, Bakı şəhəri Səbail rayonu,
Üzeyir Hacıbəyov ev 40. Nizamnamə kapitalı:
51483276 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Vəliyev Rizvan Şami oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 19 Mart 2013.
41. Kommersiya qurumunun adı: "AĞ SARAY"
Mənzil-Tikinti Kooperativi. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1502276871. Təşkilati-hüquqi forması:
Kooperativ. Hüquqi ünvanı: AZ1007, Bakı şəhəri
Nərimanov rayonu, Nəsibbəy Yusifbəyli pr ev 43.
Nizamnamə kapitalı: 1000 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyev Səfər
Süleyman oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
19 Mart 2013.
42. Kommersiya qurumunun adı: “MUROVDAĞ1 KƏNDLİ (FERMER) TƏSƏRRÜFATI” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 7600325021. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2501, Göygöl rayonu, Göygöl şəhəri, 28 MAY
ev 13. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Cəfərov
Allahverdi Hüseyn oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 19 Mart 2013.

28. Kommersiya qurumunun adı: "LAS VEQAS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2200744881. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ6604, Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri, M.P.Vaqif ev 9
m.16. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ağayev Ilham
Rişad oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 18
Mart 2013.

43. Kommersiya qurumunun adı: “BİNƏQƏDİ
SERVİS” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1002878541. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1053, Bakı şəhəri Binəqədi
rayonu, Binəqədi ŞTQ, Gülməmməd Ramazanov
(Binəqədi) ev 1. Nizamnamə kapitalı: 100 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Rəsulzadə Rauf Ağa Əhməd oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 19 Mart 2013.

29. Kommersiya qurumunun adı: "MERKES-SD"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2200743961. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ6600, Yevlax rayonu, Yevlax şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə
ev. m. 40. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyev
Sərxan Rəşid oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
18 Mart 2013.

44. Kommersiya qurumunun adı: "SAF İNŞAAT"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3000817991. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5500, Şəki rayonu, Şəki şəhəri, Məmmədəmin
Rəsulzadə ev 281 A. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Məmmədova Günel Şamil qızı. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 19 Mart 2013.

30. Kommersiya qurumunun adı: "ARİES MARİNE"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin AZƏRBAYCAN
Respublikasindaki filiali. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1701462541. Təşkilati-hüquqi forması: Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi ünvanı: AZ1003, Bakı şəhəri
Səbail rayonu, Ibrahim Məmmədov ev 2A m.62.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Yesudas Joseph (Hindistan Respublikası). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 18 Mart 2013.

45. Kommersiya qurumunun adı: "HAS PRODUCTION" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1502277401. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1008, Bakı şəhəri Nərimanov
rayonu, Təbriz ev 2A m.46. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
qanuni təmsilçi: Şirinov Faiq Eldar oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 19 Mart 2013.

31. Kommersiya qurumunun adı: "GLOBAL İNVEST
LEASİNG" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1502276181. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1052, Bakı şəhəri Nərimanov
rayonu, Ağa Nemətulla ev.42A m.40. Nizamnamə
kapitalı: 10000 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Mahmudov Emil Ilyaz oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 18 Mart 2013.

46. Kommersiya qurumunun adı: "EM 2013"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002595511. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1123, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Xudu
Məmmədov ev 2 m.45. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Burcaliyev Qurban Məhəmməd oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 19 Mart 2013.

49. Kommersiya qurumunun adı: "OLİMP-CİTY"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3101166611. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ0100, Abşeron rayonu, Xirdalan şəhəri, 22-ci
məhəllə ev 12. Nizamnamə kapitalı: 20 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Cavadov Əli Sabir oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 19 Mart 2013.
50. Kommersiya qurumunun adı: "EMBA 2013"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902740741. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5000, Sumqayit şəhəri, 5 mkr ev 8 m.12.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Babayev Elman
Məmmədağa oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
19 Mart 2013.
51. Kommersiya qurumunun adı: "ZEM 2013"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902740611. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5000, Sumqayit şəhəri, 5 MKR ev 8 m.12.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Babayev Elman
Məmmədağa oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
19 Mart 2013.
52. Kommersiya qurumunun adı: "STAR-STXM"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1502277531. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1110, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Məsud
Əlizadə ev.112 m.2. Nizamnamə kapitalı: 20 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Quliyev Səbuhi Arif oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 19 Mart 2013.
53. Kommersiya qurumunun adı: "RELAX-20"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002596151. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1027, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Ziğ şossesi ev.14A
m.31. Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Studenikin
Boris Viktoroviç. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
27 Mart 2013.
54. Kommersiya qurumunun adı: "GENERAL
MOBAİL SERVİCE" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1002879461. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1130,
Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Süleyman Sani Axundov
ev 4 m.66. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Hüseynli
Elvin Zakir oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
27 Mart 2013.
55. Kommersiya qurumunun adı: "ÖMƏR-2004"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902742451. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5000, Sumqayit şəhəri, 11 mkr ev 9 m.32.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Tahirli Rasif
Tahir oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 27
Mart 2013.
56. Kommersiya qurumunun adı: "TİMUR FARM"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1402481681. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1102, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Asif Məhərrəmov
ev 38 m.48. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əzizov
Mahir Sabir oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
27 Mart 2013.
57. Kommersiya qurumunun adı: "FİNANCİALANALYTİCSS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1303200071. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1065, Bakı şəhəri Yasamal rayonu,
Izmir ev 5. Nizamnamə kapitalı: 50 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Fərzəliyev
Orxan Elxan oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
27 Mart 2013.
58. Kommersiya qurumunun adı: "SUPTRANS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002596281. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1142, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Telnov ev 10
m.134. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ələsgərov
Nicat Fikrət oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
27 Mart 2013.
59. Kommersiya qurumunun adı: “QƏBƏLƏ LİFT
SERVİS” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1802025641. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1040, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu,
Bakıxanov ŞTQ, deputat (Bakıxanov QƏS.) ev 3
m.30. Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Zeynalov
Fəxrəddin Fərman oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 27 Mart 2013.
60. Kommersiya qurumunun adı: "AİM DRİVEN
SOLUTİONS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1303200351. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1006, Bakı şəhəri Yasamal rayonu,
Ismayilbəy Qutqaşinli ev 9 m.78. Nizamnamə
kapitalı: 20 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev Fərid Nizami oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 27 Mart 2013.
61. Kommersiya qurumunun adı: "CLOUD"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002880001. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1108, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Əcəmi Naxçivani ev 64A m.44. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Babaşov Samir Haqverdi oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 27 Mart 2013.
62. Kommersiya qurumunun adı: "İNCİ DENTAL"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1601815801. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:

AZ1029, Bakı şəhəri Nizami rayonu, Pəhlivan
Fərzəliyev ev 13 m. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Cəlal Qardaşəli oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
63. Kommersiya qurumunun adı: "ESMA TRADİNG" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303202621. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1065, Bakı şəhəri Yasamal rayonu,
Cəfər Cabbarli ev 44. Nizamnamə kapitalı: 200
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Ağayev Elçin Məmməd oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
64. Kommersiya qurumunun adı: "EYVAZLI"
kiçik müəssisəsi. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1303202881. Təşkilati-hüquqi forması: Digər
kommersiya təşkilatı. Hüquqi ünvanı: AZ1141,
Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Şəfayət Mehdiyev ev
93. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Məmmədov Fuad Qədir oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 28 Mart 2013.
65. Kommersiya qurumunun adı: "LCC BAKU"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303202751. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1009, Bakı şəhəri Yasamal rayonu,
Vidadi ev 20. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Kiray Selçuk (Türkiyə Respublikası). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
66. Kommersiya qurumunun adı: "TRANS AVİA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1601815521. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1096, Bakı şəhəri Nizami rayonu, Qara
Qarayev pr. ev 39 m.97. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Ismayilov Şahin Fikrət oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
67. Kommersiya qurumunun adı: "AZAVTOLİZİNQ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2002598271. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Süleyman Vəzirov ev 11F m.37. Nizamnamə kapitalı:
100 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Əhmədov Samir Sabir oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
68. Kommersiya qurumunun adı: "KRİSTAL
EYA" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1502280041. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1033, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu,
Bakı ət Kombinati ev 1 m.2. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Səfərov Yaşar Səttar oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
69. Kommersiya qurumunun adı: "RƏST-2012"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303201551. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1009, Bakı şəhəri Yasamal rayonu,
Salatin Əsgərova ev 29. Nizamnamə kapitalı: 50
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Həsənli Rəna Fərzəli qızı. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
70. Kommersiya qurumunun adı: "HARUNFARM" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 3101168861. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ0100, Abşeron rayonu, Xirdalan şəhəri,
Aşiq Ələsgər ev 5 m.1. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Nəcəfov Azər Bayram oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
71. Kommersiya qurumunun adı: "TOVUZ 388
SAYLI APTEK" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 7300868231.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ6000, Tovuz rayonu,
ev. Əyyublu. Nizamnamə kapitalı: 50 manat.
Maliyyə ili: 28 Mart - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Abbasov Təbriz Mayəddin oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 28 Mart 2013.
72. Kommersiya qurumunun adı: "QIZIL QAYA
1" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 5900322731. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ2117, Gədəbəy rayonu, Talakənd.
Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə ili: 28
Mart - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Səfərov Zirəddin
Rüstəm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
28 Mart 2013.
73. Kommersiya qurumunun adı: "CƏLİLABAD
OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİ" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 8301107011. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1500, Cəlilabad rayonu, Cəlilabad şəhəri,
Qurtuluş ev 152. Nizamnamə kapitalı: 12103196
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əsgərov Cavid Həmdulla oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
74. Kommersiya qurumunun adı: "QLOBUS
2013" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1601815931. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1060, Bakı şəhəri Nizami rayonu, Əli
Vəliyev ev 7 m.57. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Güləhmədov Bəxtiyar Mövlud oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
75. Kommersiya qurumunun adı: "STARPRİNT"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002883601. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1116, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Süleyman
Sani Axundov ev 2 m.51. Nizamnamə kapitalı: 4
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Hacıyev Elçin Vahid oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
76. Kommersiya qurumunun adı: “ASAP” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002597761. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1129, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Xudu
Məmmədov ev 41 m.50. Nizamnamə kapitalı: 15
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əlizadə Zülfiyyə Maarif qızı. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.
77. Kommersiya qurumunun adı: "AKAT" FİRMASI. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402482881.
Təşkilati-hüquqi forması: Digər kommersiya təşkilatı.
Hüquqi ünvanı: AZ1010, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu,
Süleyman Rəhimov ev 197. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Seyidova Sevda Miriş qızı. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 28 Mart 2013.
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78. Kommersiya qurumunun adı: "AZƏRBAYCAN
SƏNAYE VƏ TİCARƏT ŞİRKƏTİ" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1002882791. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1114,
Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, M.Rəsulzadə ŞTQ,
Ənvər Əlixanov ev 73. Nizamnamə kapitalı: 100
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Səlimov Rasim Abdurəhman oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart 2013.

93. Kommersiya qurumunun adı: "MARVELOUS
İMPEX PRİVATE LİMİTED" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1601816721. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1096,
Bakı şəhəri Nizami rayonu, Rüstəm Rüstəmov ev.32
m.18. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Nürəddinov
Izrail Nurullah oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 29 Mart 2013.

79. Kommersiya qurumunun adı: "CAP CONSULTING" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1502279801. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1052, Bakı şəhəri Nərimanov
rayonu, Fətəlixan Xoyski pr. ev 108B m.15.
Nizamnamə kapitalı: 6 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Qarayev Ceyhun Cavid
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 28 Mart
2013.

94. Kommersiya qurumunun adı: "BAKI LOGİSTİKA MƏRKƏZİ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402484611. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu,
Rəşid Behbudov ev 71 m. Nizamnamə kapitalı: 300
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Məmmədov Kamran Nadir oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 30 Mart 2013.

109. Kommersiya qurumunun adı: "AZGERSU"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002887281. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1117, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Biləcəri ŞTQ,
Yəhya Hüseynov (Biləcəri qəs.) ev.81 m.18.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov
Vüsal Təşkilat oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 1 Aprel 2013.

95. Kommersiya qurumunun adı: "VECTOR-CS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3400575831. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ0400, AĞCABƏDİ RAYONU, ARAN, AZ0400
tələb olunana Q ev. m. Nizamnamə kapitalı: 10
manat.Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Sadiqov Rafiq Yusifəli oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 29 Mart 2013.

110. Kommersiya qurumunun adı: "CASPİ SGİ"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002599211. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1123, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Xudu Məmmədov
ev.31 m.13. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Qəhrəmanov Gündüz Ibrahim oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel 2013.

81. Kommersiya qurumunun adı: "BAYCO" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1701463591. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1001,
Bakı şəhəri Səbail rayonu, Mehdi Hüseyn ev 71
m.29. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədova
Həqiqə Şahbaz qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 28 Mart 2013.

96. Kommersiya qurumunun adı: "SANDOZ
PHARMACEUTİCALS
D.D."
Səhmdar
Cəmiyyətinin Azərbaycan Respublikasindaki
Nümayəndəliyİ. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1303203821. Təşkilati-hüquqi forması: Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi ünvanı: AZ1141, Bakı
şəhəri Yasamal rayonu, Əhməd Cəmil ev 64/66.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Rzayev Emil Fəxrəddin oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 29 Mart 2013.

111. Kommersiya qurumunun adı: "AURA -L"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5900323521. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev.. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Rəhimov Elman
Hətəm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.

82. Kommersiya qurumunun adı: "KERAMİKA
KİÇİK MÜƏSSİSƏSİ" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 8500775861.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ5704, Şəmkir rayonu,
Çənlibel. Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə
ili: 28 Mart - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Həsənov
Isa Fərman oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
28 Mart 2013.

97. Kommersiya qurumunun adı: "QRANAT GH"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1402484741. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1102, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Cavad Xan 5
mkr ev.33 m.10. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Gülməmmədov Hüseyn Hidayət oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 30 Mart 2013.

83. Kommersiya qurumunun adı: "AZPARK"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303203541. Təşkilati-hüquqi formasi:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1006, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Nəriman
Nərimanov PR. ev 125 m.1. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Abdullayev Həsən Zirəddin oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 29 Mart 2013.

98. Kommersiya qurumunun adı: "RADİUS
GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303205121. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1100, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Mirəli
Seyidov ev.51 m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Ibrahimov Aqil Ziyadxan oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 30 Mart 2013.

84. Kommersiya qurumunun adı: "PERFECT AS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002885031. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1053, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Binəqədi
ŞTQ, mədən 3-CÜ (Binəqədi qəs.) ev.KORP-109
m.80. Nizamnamə kapitalı: 4 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Səfərov Elman
Adilşah oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 29
Mart 2013.

99. Kommersiya qurumunun adı: "LAS VENTAS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002884371. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1053, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Binəqədi
ŞTQ, mədən 3-cü (Binəqədi qəs.) ev.korp-109 m.80.
Nizamnamə kapitalı: 4 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Səfərov Elman Adilşah
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 29 Mart
2013.

85. Kommersiya qurumunun adı: "TAFFOFİNANS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1402484871. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1102, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Cavad Xan 5
mkr ev 11 m.54. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Həsənov Cahangir Həsən oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 30 Mart 2013.

100. Kommersiya qurumunun adı: "ULTRA-CE"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3400575701. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ0400, Ağcabədi rayonu, Aran, AZ0400 tələb olunana Q ev. m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Sadiqov Rafiq Yusifəli oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 29 Mart 2013.

86. Kommersiya qurumunun adı: "ECAZ İNTERACTİVE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1002885311. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1117, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu,
Biləcəri ŞTQ, Hərbi şəhərcik (Biləcəri qəs.) ev
106/107 m.1. Nizamnamə kapitalı: 100 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Ibrahimov Rifat Müslüm oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 29 Mart 2013.

101. Kommersiya qurumunun adı: "MATRİS-CA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3400575961. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ0400, Ağcabədi rayonu, Aran, AZ0400 tələb olunana Q ev. m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Sadiqov Rafiq Yusifəli oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 29 Mart 2013.

80. Kommersiya qurumunun adı: "İS-ALYANS-2"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002597631. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1142, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Qaçaq Nəbi ev
10 m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Səfərov
Sehran Ixtiyar oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 28 Mart 2013.

87. Kommersiya qurumunun adı: "MEDINN
GROUP MMC" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1502281091. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1154, Bakı şəhəri Nərimanov
rayonu, Mayakovski ev 7 m.9. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Hacıbabayev Samir Səfər oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 30 Mart 2013.
88. Kommersiya qurumunun adı: "PERFECT LIFE"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002885161. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1053, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Binəqədi
ŞTQ, mədən 3-cü (Binəqədi qəs.) ev. korp-109 m.80.
Nizamnamə kapitalı: 4 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Səfərov Elman Adilşah
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 29 Mart
2013.
89. Kommersiya qurumunun adı: "CUENTA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002884521. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1053, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Binəqədi
ŞTQ, mədən 3-cü (Binəqədi qəs.) ev. korp-109 m.80.
Nizamnamə kapitalı: 4 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Səfərov Elman Adilşah
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 29 Mart
2013.

102. Kommersiya qurumunun adı: "BASTİON
SERVİS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2002598551. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1123, Bakı şəhəri Xətai rayonu, Xudu
Məmmədov ev 33 m.38. Nizamnamə kapitalı: 20
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əbilov Əyyar Qəni oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 29 Mart 2013.
103. Kommersiya qurumunun adı: "İNFİPRO
AKADEMİK SERVİSES" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
2002598961. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1025,
Bakı şəhəri Xətai rayonu, Nobel pr. ev.23, 56 sayli
ofis. Nizamnamə kapitalı: 100 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Qubatov
Zaur Vaqif oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
29 Mart 2013.
104. Kommersiya qurumunun adı: "AZƏR-EXPERT-M" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1701464531. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1023, Bakı şəhəri Səbail rayonu,
Bibi-Heybət ŞTQ, məktəb (Bibiheybət qəs.) ev 2
m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Salayev
Məmməd Qulu Sanqam oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 30 Mart 2013.

90. Kommersiya qurumunun adı: "PORFİRİON"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303203001. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1001, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Murtuza Muxtarov ev.12 m.2. Nizamnamə kapitalı: 1500 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Əlizadə Həsən Faiq oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 29 Mart 2013.

105. Kommersiya qurumunun adı: "SAF
TƏRƏVƏZ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1502281111. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1033, Bakı şəhəri Nərimanov
rayonu, Heydər Əliyev prospekti ev 103 m.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Hüseynov
Elsevər Faxrəddin oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 30 Mart 2013.

91. Kommersiya qurumunun adı: "KRAL HOLDİNQ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303204871. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1100, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Mətbuat
pr. ev 29 m. Nizamnamə kapitalı: 30 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Bayramov
Elşən Oktay oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
30 Mart 2013.

106. Kommersiya qurumunun adı: "VAHİD-S"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6000705081. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2300, Göyçay rayonu, I Ərəb-Cəbirli. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Həbibov Vahid Sərdar
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel
2013.

92. Kommersiya qurumunun adı: "LEGAM" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1002884651. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1053, Bakı
şəhəri Binəqədi rayonu, Binəqədi ŞTQ, mədən 3-cü
(Binəqədi qəs.) ev. korp-109 m.80. Nizamnamə
kapitalı: 4 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Səfərov Elman Adilşah oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 29 Mart 2013.

107. Kommersiya qurumunun adı: "İİB KİMYA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1502281241. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1008, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Əliəşrəf
Əlizadə ev.42/9 m.5. Nizamnamə kapitalı: 20 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
İbadov İbad Əlövsət oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 1 Aprel 2013.

108. Kommersiya qurumunun adı: "VİSA" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1303205251. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1078,
Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Abdulvahab Salamzadə
ev.7 m.73. Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Isayev
Vüqar Oktay oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
1 Aprel 2013.

112. Kommersiya qurumunun adı: "VİAPORT"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2100570301. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1801, Şirvan şəhəri, Energetik ev.9 m.42.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Kərimov Əlirza
Abuzər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.
113. Kommersiya qurumunun adı: “AQUA SAFE
H 2 O” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1402485941. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Dilarə
Əliyeva ev.251 A m.165 A. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Mehman Hacı oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel 2013.
114. Kommersiya qurumunun adı: "UZMAN
İNŞAAT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303205401. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1065, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Mirzə
Fətəli Axundov ev.152 m.2. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Camalətdin Hüsamətdin oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel 2013.
115. Kommersiya qurumunun adı: "BAKI APT"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 4000876551. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ0900, Bərdə rayonu, Bərdə şəhəri, Üzeyir
Hacıbəyov ev.11. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Bəndəliyev Famil Qurban oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 1 Aprel 2013.
116. Kommersiya qurumunun adı: "VİLANTA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2100570561. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1801, Şirvan şəhəri, energetik ev.9 m.42.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Kərimov Əlirza
Abuzər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.
117. Kommersiya qurumunun adı: "VİMJO"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2100570151. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1801, Şirvan şəhəri, Energetik ev.9 m.42.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Kərimov Əlirza
Abuzər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.
118. Kommersiya qurumunun adı: "BEL-MOR"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5900323781. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev.. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Rəhimov Elman
Hətəm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.
119. Kommersiya qurumunun adı: "ADİLOĞLUM" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 5400511151. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ3100, Ismayilli rayonu, Ismayilli şəhəri,
Heydər Əliyev ev.- m. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Quliyev Ilkin Adil oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 1 Aprel 2013.
120. Kommersiya qurumunun adı: "AYSUNAY
LTD." Məhdud Məsuliyyətli Müəssisəsi. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303206041. Təşkilati-hüquqi
forması: Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi ünvanı:
AZ1100, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Şərifzadə ev.88
m.30. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel 2013.
121. Kommersiya qurumunun adı: "MONOTEX"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5900323931. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Rəhimov Elman
Hətəm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.
122. Kommersiya qurumunun adı: "MİRABELLA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5900323651. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Rəhimov Elman
Hətəm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.
123. Kommersiya qurumunun adı: "ARIÇI-1"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 4400686101. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ3600, Qəbələ rayonu, Tüntül, AZ3600 tələb olunana Q ev. m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.

Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Q’ribov Əlif Əlifxan o]lu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 1 Aprel 2013.
124. Kommersiya qurumunun adı: "DREAM
HOUSE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1402485661. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1007, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Vladislav
Plotnikov ev.21 m.18. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Zeynalli Ilahə Vahid qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 1 Aprel 2013.
125. Kommersiya qurumunun adı: "İNNOVA
TELECOM" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2002599621. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1032, Bakı şəhəri Xətai rayonu,
Məhəmməd Hadi ev.136A m.72. Nizamnamə kapitalı:
100 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Şərifzadə Ilkin Samiq oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel 2013.
126. Kommersiya qurumunun adı: "KANBERRA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5900323801. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Rəhimov Elman
Hətəm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.

Fəhrad oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 2
Aprel 2013.
139. Kommersiya qurumunun adı: "RUSLAN-P"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1002889141. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1054, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, M.Rəsulzadə
ŞTQ, Aydinbəyov ev 26 "A" m. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Abbaszadə Pərviz Xaləddin oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
140. Kommersiya qurumunun adı: "TRADE CONCEPT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1402486731. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm ev.9. Nizamnamə kapitalı: 10000
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Səid Hüseyn oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
141. Kommersiya qurumunun adı: "TRADE COMPANY" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1402486451. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm ev 9. Nizamnamə kapitalı: 10000
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Səid Hüseyn oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 2 Aprel 2013.

127. Kommersiya qurumunun adı: "YANARDAĞ2000" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 5400511301. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ3100, Ismayilli rayonu, Ismayilli şəhəri,
Heydər Əliyev ev. m. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Quliyev Ilkin Adil oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 1 Aprel 2013.

142. Kommersiya qurumunun adı: "EURO
TEAM.AZ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1002889701. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1117, Bakı şəhəri Binəqədi
rayonu, M.Rəsulzadə ŞTQ, Binəqədi şossesi ev sağ
tərəfi. Nizamnamə kapitalı: 500 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Saliev
Rayim (Özbəkistan Respublikası). Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 2 Aprel 2013.

128. Kommersiya qurumunun adı: "ALLİANCE
ASSİST" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303206731. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1073, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Ələsgər
Ələkbərov ev.88, məhəllə 547 m.40. Nizamnamə
kapitalı: 100 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Rzayev Əşrəf Faik oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel 2013.

143. Kommersiya qurumunun adı: "TROYA-2013"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 7701012851. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2700, Xaçmaz rayonu, Xaçmaz şəhəri, N.Ələsgərov
ev dalan 1 m.1. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Soltanov Nazim Niyət oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 2 Aprel 2013.

129. Kommersiya qurumunun adı: "CORRADO"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2100570431. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1801, Şirvan şəhəri, Energetik ev.9 m.42.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Kərimov Əlirza
Abuzər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.

144. Kommersiya qurumunun adı: "SARVAN-99"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6400953081. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ4427, Masalli rayonu, Qızılavar. Nizamnamə
kapitalı: 2 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Fətullayev Kənan
Məhərrəm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
2 Aprel 2013.

130. Kommersiya qurumunun adı: "ELOĞLU-M"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5400511281. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ3100, Ismayilli rayonu, Ismayilli şəhəri, Heydər
Əliyev ev. m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev
Ilkin Adil oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.

145. Kommersiya qurumunun adı: "TRADE MARKET" . Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402486601.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri
Nəsimi rayonu, Süleyman RÜSTƏM ev 9.
Nizamnamə kapitalı: 10000 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyev SƏİD
Hüseyn oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 2
Aprel 2013.

131. Kommersiya qurumunun adı: "MEHR-E
ŞƏHRİYAR" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1802029191. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1040, BAKI şəhəri Sabunçu rayonu, Bakıxanov ŞTQ, Bəşir Bünyadov (Bakıxanov
qəs.) ev.5 m.1. Nizamnamə kapitali: 5 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Nadiri
Mehdi Əbülqasim (İran İslam Respublikası). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel 2013.

146. Kommersiya qurumunun adı: "TRADE ALLIANCE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1402487091. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Süleyman
Rüstəm ev 9. Nizamnamə kapitalı: 10000 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Əliyev Səid Hüseyn oğlu Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 2 Aprel 2013.

132. Kommersiya qurumunun adı: "İQTİSADİ
İMKANLAR KREDİT İTTİFAQI" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
3700355771. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ0700,
Astara rayonu, Kijəbə ŞTQ, Cəfər Cabbarli ev.13.
Nizamnamə kapitalı: 4000 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Baxşiyev Mehdi
Meybali oğlu. Müşahidə şurasının üzvlərinin adı:
Hüseynov Namiq Əbdülrəhim oğlu. Osmanov Sultan
Qədi oğlu. Fərziyev Vüsal Zahib oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 1 Aprel 2013.
133. Kommersiya qurumunun adı: "OLİMPİST"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2100570021. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1801, Şirvan şəhəri, Energetik ev.9 m.42.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Kərimov Əlirza
Abuzər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 1
Aprel 2013.
134. Kommersiya qurumunun adı: "TRADE INTEGRATION" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402487111. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1014, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu,
Süleyman Rüstəm ev 9. Nizamnamə kapitalı: 10000
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Səid Hüseyn oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
135. Kommersiya qurumunun adı: "QASIM-L"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6400952981. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ4427, Masalli rayonu, Qızılavar. Nizamnamə
kapitalı: 2 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Fətullayev Kənan Məhərrəm oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
136 Kommersiya qurumunun adı: "FALEZ MM"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303207781. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1022, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Bəsti Bağirova
ev.6 m.14. Nizamnamə kapitalı: 100 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev
Maqbet Bilal oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
2 Aprel 2013.
137. Kommersiya qurumunun adı: "HALALSERVİS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303207521. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1065, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Qızıl
Şərq Hərbi şəhər ev.324 m.2. Nizamnamə kapitalı:
500 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Zeynalli Uğur Südeyib oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
138. Kommersiya qurumunun adı: "AVTO-NUR"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1802030961. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1132, Bakı şəhəri Sabunçu rayonu, Bakıxanov
ŞTQ, sülh (Bakıxanov qəs.) ev.1 "A" m.112.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Vəliyev Novruz

147. Kommersiya qurumunun adı: "YAMUEL
HOLDİNQ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402486991. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1010, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu,
Keykab Xanim Səfərəliyeva ev 26 C. izamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məlikov Əbülfəz Ağarəhim
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
148.
Kommersiya
qurumunun
adı:
"O.S.I.M.P.L.A.N.T. TIBBİ MALZEMELER VE
MEDİKAL TİCARET LİMİTED” şirkətinin
Azərbaycan Respublikasindaki filiali. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1601818971. Təşkilati-hüquqi
forması: Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi ünvanı:
AZ1118, Bakı şəhəri Nizami rayonu, Qara Qarayev
PR. ev 1 m.46. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Yaman Onur (Türkiyə Respublikası).
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
149. Kommersiya qurumunun adı: "ORHAN
CEYHUN" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 200686831. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ7000, Naxçivan şəhəri, B.Abbasov ev 39. Nizamnamə kapitalı: 100 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Nəsirov Ceyhun Ismayil oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
150. Kommersiya qurumunun adı: "EXCLUSİVE
BUSİNESS ADVİSERS" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1002889551. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1147,
Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Həmzə Babaşov 9
mkr ev.6, Q/Y SAHƏSİ. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Abasov Rəşad Əmir Soltan oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
151. Kommersiya qurumunun adı: "İMPRESA
CONSULTİNG" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1303208291. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1065, BAKI şəhəri Yasamal rayonu, Nəriman Nərimanov pr. ev.201 m.17.
Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məcnunov
Vüqar Məcnun oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 2 Aprel 2013.
152. Kommersiya qurumunun adı: "MKF" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
6400952851. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ4427,
Masalli rayonu, Qızılavar. Nizamnamə kapitalı: 2
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Fətullayev Kənan Məhərrəm oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
153. Kommersiya qurumunun adı: "N.E.H.-7MMC"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2302230581. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2006, Gəncə şəhəri, Rüstəm Allahverdi oğlu ev
31 m. Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Musayev
Nizami Müslüm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 2 Aprel 2013.
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154. Kommersiya qurumunun adı: "HÜQUQEKSPERTİZA MƏRKƏZİ" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1701465601. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1021,
Bakı şəhəri Səbail Rayonu, Badamdar ŞTQ,
M.Müşviq ev 31A. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Məmmədov Mübariz Müzəffər oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 2 Aprel 2013.
155. Kommersiya qurumunun adı: "BAYKAL-M"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6800677481. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli. Nizamnamə
kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Quliyev Musa Gülağa oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
156. Kommersiya qurumunun adı: "ALPARUS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6800678961. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli. Nizamnamə
kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Şirinov Tərxan Ceyhun oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
157. Kommersiya qurumunun adı: "İTALİAN İNTERİOR" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1002890351. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1147, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Adil
Məmmədov 9 mkr ev.10 m.16. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Abdullayev Samir Nizami oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
158. Kommersiya qurumunun adı: "MİRAJ-KL"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. eydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6800678681. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli. Nizamnamə
kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Şirinov Tərxan Ceyhun oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
159. Kommersiya qurumunun adı: "AGAT
GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1002891831. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1116, BAKI ŞƏHƏRİ Binəqədi
rayonu, mikrorayon 7 ev.keçid 1260, məh 3123,
EV 2 m.8. Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Abdullayev
Ramin Yusif oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
3 Aprel 2013.
160. Kommersiya qurumunun adı: "HTM" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
2902750141. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ5000,
Sumqayit şəhəri, 3 MKR ev.31\21 m.51. Nizamnamə
kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Həsənov Turan Mərdan oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
161. Kommersiya qurumunun adı: "KAPİTAN-X"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6800678701. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli. Nizamnamə
kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Şirinov Tərxan Ceyhun oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
162. Kommersiya qurumunun adı: "COTTONBAKU" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1502284151. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1069, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu,
Ziya Bünyadov ev. məhəllə 2113. Nizamnamə
kapitalı: 100 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Mehdiyev Fariz Salavat
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
163. Kommersiya qurumunun adı: “GORANBOY
225 SAYLI APTEK” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
6100489301. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ2201,
Goranboy rayonu, Goranboy şəhəri, S.Civəzadə.
Nizamnamə kapitalı: 50 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyeva
Mələksima Hüseyn qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
164. Kommersiya qurumunun adı: "STEROT
LTD" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2700732591. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ4500, Mingəçevir şəhəri, Mingəçevir
şəhəri, Sabir ev.11\51 m.1. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
165. Kommersiya qurumunun adı: "OSIRIS LIMITED" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2700732741. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ4500, Mingəçevir şəhəri, Mingəçevir
şəhəri, Sabir ev 11\51 m.1. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
166. Kommersiya qurumunun adı: "BƏYAS-2010"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2601154391. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ4243, Lənkəran rayonu, Şiləvar. Nizamnamə
kapitalı: 2 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Abdullayev Oruc Vəli
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
167. Kommersiya qurumunun adı: "LİMAR"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902749211. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5002, Sumqayit şəhəri, Inşaatçilar qəs. Ev 4 bağ
evləri m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Hüseynov
Vüsal Müqabil oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
168. Kommersiya qurumunun adı: "SPEKTR
PRODUCTİON" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 3200472041. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ0200, Aqdam rayonu, Üçoğlan.
Nizamnamə kapitalı: 50 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev
Teymur Zahid oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
169. Kommersiya qurumunun adı: "ŞİRVAN-13"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6800678271. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli. Nizamnamə

kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov Tərxan Ceyhun
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
170. Kommersiya qurumunun adı: "ARİAN HOLDİNG" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1502283771. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1007, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu,
Vladislav Plotnikov ev 33 m.3. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Əfqanzadə (Afghanzada) Xalid
(Khaled) .(Əfqanıstan İslam Respublikası). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
171. Kommersiya qurumunun adı: "OKİAN"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902749061. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5002, Sumqayit şəhəri, İnşaatçılar qəs. ev.4, bağ
evləri. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Hüseynov
Vüsal Müqabil oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
172. Kommersiya qurumunun adı: "LAND
BRIDGE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1002890481. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1053, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu, Binəqədi ŞTQ, mədən 2-ci (Binəqədi qəs.) ev
101 m. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Hümbətov
Nəsimi Məcid oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
173. Kommersiya qurumunun adı: "OSKAR -TT"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6800677631. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5434, SABİRABAD rayonu, Rüstəmli.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev Musa Gülağa
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.

Mingəçevir şəhəri, Sabir ev.11\51 m.1. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
185. Kommersiya qurumunun adı: "AKEL YAPI
İNŞAAT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1701466091. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1023, Bakı şəhəri Səbail rayonu,
Salyan şossesi ev.2, dalan 3 m.5. Nizamnamə kapitalı:
50 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Əliyev Murad Dövrüş oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
186. Kommersiya qurumunun adı: "HİLAL-ÜMİD"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2601154411. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ4232, Lənkəran rayonu, Şiləvar. Nizamnamə
kapitalı: 2 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Abdullayev Oruc Vəli oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
187. Kommersiya qurumunun adı: "RICTA
GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2700732051. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ4500, Mingəçevir şəhəri,
Mingəçevir şəhəri, Sabir ev.11\51 m.1. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
188. Kommersiya qurumunun adı: "TROYAN
QRUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 6800677351. əşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev Musa Gülağa
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.

Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov Tərxan
Ceyhun oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3
Aprel 2013.
200. Kommersiya qurumunun adı: "TRİADASC" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 5900324721. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev.
m. Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev
Musa Gülağa oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
201. Kommersiya qurumunun adı: "BESPOKE"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2700732181. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ4500, Mingəçevir şəhəri, Mingəçevir şəhəri,
Sabir ev.11\51 m.1. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Mirzəyev Allahyar Adaşil oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
202. Kommersiya qurumunun adı: "MAXIS
SERVIS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2700733121. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ4500, Mingəçevir Şəhəri,
Mingəçevir şəhəri, Sabir ev.11\51 m.1. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. qanuni təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
203. Kommersiya qurumunun adı: "MARKETİNG
AND BUSİNESS COMPANY" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1502284301. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1052, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Yusif
Vəzir Çəmənzəminli ev 98 m.41. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Sərdarov Şahin
Məmmədağa oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.

174. Kommersiya qurumunun adı: "METRICA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2700732331. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ4500, Mingəçevir şəhəri, Mingəçevir şəhəri,
Sabir ev 11\51 m.1. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Mirzəyev Allahyar Adaşil oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 3 Aprel 2013.

189. Kommersiya qurumunun adı: "LAUTE
GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2700732201. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ4500, Mingəçevir şəhəri,
Mingəçevir şəhəri, Sabir ev.11\51 m.1. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.

175. Kommersiya qurumunun adı: "FİORELLA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1502283921. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1069, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Ceyhun
Hacıbəyli dön.2 ev.13. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Məmmədov Nurlan Rəfail oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.

190. Kommersiya qurumunun adı: "AZ LİNE
SERVİCE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2002603291. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1129, Bakı şəhəri Xətai rayonu,
Məhəmməd Hadi ev.21 m.158. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Rəhimov Ramil Lütfiyar oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.

205. Kommersiya qurumunun adı: "FƏAL-2013"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 300407431. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ6722, Babək rayonu, şixmahmud, Şixmahmud.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov
Elman Əsəd oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.

176. Kommersiya qurumunun adı: "QARABAĞ
AQRAR SƏNAYE KOMPLEKSİ" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
4000877901. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ0900,
Bərdə rayonu, Mehdili. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Rzayev Zaur Vahid oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 3 Aprel 2013.

191. Kommersiya qurumunun adı: “GORANBOY
756 SAYLI APTEK” Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
6100489431. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ2201,
Goranboy rayonu, Goranboy şəhəri, 16-ci kvartal.
izamnamə kapitalı: 50 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Rəhimov Vüsal Vaqif
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.

206. Kommersiya qurumunun adı: "CAVADXAN
CS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 6800678421. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov
Tərxan Ceyhun oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.

177. Kommersiya qurumunun adı: "PRAKSİMA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902749471. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5002, Sumqayit şəhəri, Inşaatçilar qəs. ev.4, bağ
evləri. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Hüseynov
Vüsal Müqabil oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
178. Kommersiya qurumunun adı: "KORAY"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303210981. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1073, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Məmməd
Rahim ev.2, məhəllə 534 m.12. Nizamnamə kapitalı:
2000 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Kömürcü Mehmet Çetin (Türkiyə
Respublikası). Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3
Aprel 2013.

192. Kommersiya qurumunun adı: "KALİMBA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5900324981. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev Musa Gülağa
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
193. Kommersiya qurumunun adı: "INVENT
GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2700731951. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ4500, Mingəçevir şəhəri,
Mingəçevir şəhəri, Sabir ev.11\51 m.1. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.

179. Kommersiya qurumunun adı: "LANCER
SERVIS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2700732871. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ4500, Mingəçevir şəhəri, Mingəçevir
şəhəri, Sabir ev.11\51 m.1. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.

194. Kommersiya qurumunun adı: "TTC SERVİCE"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1303210721. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1012, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Yeni Yasamal
1 ev.10 m.31. Nizamnamə kapitalı: 30 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Əhmədov Araz Əhməd oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 3 Aprel 2013.

180. Kommersiya qurumunun adı: "QLADİATOR-B" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 6800677911. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov Tərxan Ceyhun
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.

195. Kommersiya qurumunun adı: "VAZZARİ"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902750011. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5004, Sumqayit Şəhəri, 8 mkr ev.12\34 m.14.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ələkbərov
Anar Əlimösüm oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.

181. Kommersiya qurumunun adı: "ALBUS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3101172161. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ0100, Abşeron rayonu, Xirdalan şəhəri, 27-ci
məhəllə ev.6 m.18. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Yaqubov Yaqub Məhəmməd oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.

196. Kommersiya qurumunun adı: "ASFALTZAVOD.AZ" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1303209491. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1141, Bakı şəhəri Yasamal
rayonu, Şəhriyar ev.6. Nizamnamə kapitalı: 20
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Salmanov Emin Vidadi oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.

182. Kommersiya qurumunun adı: "GM GROUP"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 8301108211. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1500, Cəlilabad rayonu, Cəlilabad şəhəri, Füzuli
ev.39. Nizamnamə kapitalı: 2 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov
Qoşqar Hüseyn oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.

197. Kommersiya qurumunun adı: "HOLDİNG2013" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 2902749341. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5002, Sumqayit şəhəri, Inşaatçilar qəs.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Hüseynov
Vüsal Müqabil oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.

183. Kommersiya qurumunun adı: "DJOKER"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5900324851. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar
- 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev Musa Gülağa
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
184. Kommersiya qurumunun adı: "MOGANO
GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2700732611. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ4500, Mingəçevir şəhəri,

198. Kommersiya qurumunun adı: "ARENA
TƏHCİZAT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 6800678141. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ5434, Sabirabad rayonu,
Rüstəmli. Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov
Tərxan Ceyhun oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
199. Kommersiya qurumunun adı: "XƏZRİ-L"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6800678831. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli, ev. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01

204. Kommersiya qurumunun adı: "KAMIL1984" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 5600175721. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ6515, Yardimli rayonu, Urağaran.
Nizamnamə kapitalı: 2 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Cəfərov
Kamil SƏFTƏR oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.

207. Kommersiya qurumunun adı: "QASIRĞA"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 6800677761. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli. Nizamnamə
kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov Tərxan Ceyhun
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel
2013.
208. Kommersiya qurumunun adı: "TƏRSANƏ
TƏHCİZAT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 6800678551. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ5434, Sabirabad rayonu,
Rüstəmli. Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov
Tərxan Ceyhun oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
209. Kommersiya qurumunun adı: "REYTİNQ-101" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 3101171651.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ0100, ABŞERON
rayonu, Xirdalan şəhəri, 27-ci məhəllə ev.7
m.51. Nizamnamə kapitalı: 100 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Rəfiyev Vahid Rəfi oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
210. Kommersiya qurumunun adı: "ALFATEXNİKA" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 6800679061. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov
Tərxan Ceyhun Oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
211. Kommersiya qurumunun adı: "ALKATRAS"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 5900325081. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2142, Gədəbəy rayonu, Söyüdlü, ev. m.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Quliyev
Musa Gülağa oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
212. Kommersiya qurumunun adı: "ŞTURMANB" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 6800677891. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5434, Sabirabad rayonu, Rüstəmli.
Nizamnamə kapitalı: 5 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Şirinov
Tərxan Ceyhun oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 3 Aprel 2013.
213. Kommersiya qurumunun adı: "KRİSTALİNO"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3101171801. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ0115, Abşeron rayonu, Hökməli ŞTQ, At Yali
ərazisi ev. Fərdi yaşayış evi. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Əliyev Habil Kamil oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
214. Kommersiya qurumunun adı: "ŞƏMS-2013"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2902748961. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ5002, Sumqayit şəhəri, Inşaatçilar qəs. ev.4,
bağ evləri. Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:

Hüseynov Vüsal Müqabil oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 3 Aprel 2013.
215. Kommersiya qurumunun adı: "HAPPY LİFE
İN" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1002893951. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1108, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu,
Mustafa Kamal Atatürk ev.65 B, məhəllə 3078A.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyeva Şəfa
Əlövsət qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4
Aprel 2013.
216. Kommersiya qurumunun adı: "DESİGN
STONE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1502284561. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1072, Bakı şəhəri Nərimanov
rayonu, Fətəlixan Xoyski pr. ev.108 "B". Nizamnamə
kapitalı: 20 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ismayilov Novruz Binət
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel
2013.
217. Kommersiya qurumunun adı: "GLOBAL
DİL HİZMETLERİ DANIŞMANLIK TURİZM
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER MEDİKAL
EMLAK GİDA SANAYİ ELEKTRONİK
PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ"
şirkətinin Azərbaycan Respublikasindaki filiali.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402488571. Təşkilatihüquqi forması: Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi
ünvanı: AZ1007, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Vaqif
pr. ev.3 m.79. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Çelik Coşkun Aliekber (Türkiyə
Respublikası). Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4
Aprel 2013.
218. Kommersiya qurumunun adı: “NCIST”
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1502284841. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1154, Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, Zeynal
Xəlil ev.məhəllə 1929. Nizamnamə kapitalı: 20
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyeva Rəhilə Nadir qızı. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.
219. Kommersiya qurumunun adı: "BABA
GROUP" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402488851. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1010, Bakı şəhəri Nəsimi
rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli ev.106 m.91. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Babayev Hüseynəddin
Bəradər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4
Aprel 2013.
220. Kommersiya qurumunun adı: "BAKU İNVESTMENTS S.R.O." Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1402490311. Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1022,
Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Əlimərdan bəy
Topçubaşov ev 21 m.48. Nizamnamə kapitalı: 100
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Yakuboviçova Eleonora (Slovak
Respublikası). Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4
Aprel 2013.
221. Kommersiya qurumunun adı: "KOSMOPOLİT-CS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 3400577951. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ0400, Ağcabədi rayonu,
Pərioğullar, AZ0400 tələb olunana Q ev. m.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov
Cahid Asif oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
4 Aprel 2013.
222. Kommersiya qurumunun adı: "AKORD
SYSTEMS" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402489101. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1111, Bakı şəhəri Nəsimi
rayonu, Ali Mustafayev 3 mkr ev.30\14 m.2.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01
Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Seyfullayev
Ravil Rahib oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 4 Aprel 2013.
223. Kommersiya qurumunun adı: "AYNA CO"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1701466521. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1095, Bakı şəhəri Səbail rayonu, Neftçilər PR.
ev.131 m.21. Nizamnamə kapitalı: 20 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Mehdiyev Aydin Ənvər oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 4 Aprel 2013.
224. Kommersiya qurumunun adı: "MERD CAN"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 1601820151. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1118, Bakı şəhəri Nizami rayonu, Qara Qarayev
pr. ev.1 m.46. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Özgen Nazmi (Türkiyə Respublikası). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.
225. Kommersiya qurumunun adı: “TRENDM” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1303211361. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1012, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Yeni
Yasamal 1 ev.13 m.68. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Rüstəmov Aydin Ricaddin oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.
226. Kommersiya qurumunun adı: "PALİTRASM" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 3400577821. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ0400, Ağcabədi rayonu, Pərioğullar,
AZ0400 tələb olunana Q ev. m. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov Cahid Asif
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel
2013.
227. Kommersiya qurumunun adı: "ELLEPSAE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 3400577671. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ0400, Ağcabədi rayonu, Pərioğullar,
AZ0400 tələb olunana Q ev. m. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov Cahid Asif
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel
2013.
228. Kommersiya qurumunun adı: "AĞDAM-2"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3200472451. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ0200, Aqdam rayonu, Əlibəyli. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Ismayilzadə Ismayil Tahir
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel
2013.
[ ardı 16-cı ñÿù.

16

№ 25 (665) | 3 iyul 2013 | www.vergiler.az

Kommersèya ãóðóìlarûnûn
äþâëÿò reyestrè mÿlumatlarû
[ əvvəli 15-ci səh.
237. Kommersiya qurumunun adı:
"ÖZGÜN YAPI SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKƏTİ"nin Azərbaycan Respublikasindaki filiali. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002603981. Təşkilati-hüquqi
forması: Digər kommersiya təşkilatı. Hüquqi
ünvanı: AZ1142, Bakı şəhəri Xətai rayonu,
Seyid Əzim Şirvani ev.1 m.115. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Şentürk Alim (Türkiyə Respublikası). Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

245. Kommersiya qurumunun adı: "DAMIANI" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402489081.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1111, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Ali
Mustafayev 3 mkr ev.30\14 m.2. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Mirzəyev Allahyar Adaşil oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

231. Kommersiya qurumunun adı: "PROFDEZ IPM" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1002892471.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1114, Bakı şəhəri Binəqədi rayonu,
M.Rəsulzadə ŞTQ, I.dağistanli ev.57 m.17.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Məmmədov Elvin Xeybər oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

238. Kommersiya qurumunun adı:
"MINTENDO" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1402489231. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1111, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu,
Ali Mustafayev 3 mkr ev.30\14 m.2.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Seyfullayev Ravil Rahib oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

246. Kommersiya qurumunun adı:
"QARADAĞ İNK DİZAYN" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002603721. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1149, Bakı şəhəri Xətai
Rayonu, General Şixlinski ev.1A m.107.
Nizamnamə kapitalı: 20 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Ələsgərova Xəyalə Eldar qızı. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

239. Kommersiya qurumunun adı: "CENTAURI" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1701466371.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1095, Bakı şəhəri Səbail rayonu, Nizami
ev.69, İSR plaza, mərtəbə 5. Nizamnamə
kapitalı: 100 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar 31 Dekabr. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 4 Aprel 2013.

232. Kommersiya qurumunun adı: "ORAKLE" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402488721.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1111, Bakı şəhəri nəsimi rayonu, Ali
Mustafayev 3 mkr ev.30\14 m.2. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Seyfullayev
Ravil Rahib oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 4 Aprel 2013.

240. Kommersiya qurumunun adı: "MELİSSA FASHİON" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1402489511. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1007, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu,
Mirbəşir Qasimov ev.3 m.24. Nizamnamə
kapitalı: 100 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Verdiyev Elçin
Səyad oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 4 Aprel 2013.

247. Kommersiya qurumunun adı:
"SƏNAYEİNŞAATSATIŞ"
Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 3101172571. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ0100, Abşeron rayonu,
Xirdalan şəhəri, 25-ci məhəllə ev.118.
Nizamnamə kapitalı: 100 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Əliyev Məhərrəm Qubad oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

233. Kommersiya qurumunun adı: "F.S.M
ƏKİNÇİLİK VƏ HEYVANDARLIQ"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1002892751. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1117, Bakı
şəhəri Binəqədi rayonu, Biləcəri ŞTQ, yeni
yaşayiş sahəsi ev.30. Nizamnamə kapitalı: 15
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Fətəliyev Elburus Ramiz
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4
Aprel 2013.

241. Kommersiya qurumunun adı: "ASR13"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 1002893671. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ1117, Bakı
şəhəri Binəqədi rayonu, BİLƏCƏRİ ŞTQ,
Yəhya Hüseynov (Biləcəri qəs.) ev.2, döngə
2 m.50. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Ismayilov Sənan Nadir oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

229. Kommersiya qurumunun adı: "AYXAN2" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat
nömrəsi (VÖEN): 6300237791. Təşkilatihüquqi forması: Məhdud məsuliyyətli
cəmiyyət. Hüquqi ünvanı: AZ4300, Lerik
rayonu, Lerik şəhəri, H.Aslanov ev.62.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili:
01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Ağayev Anar Abi oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 4 Aprel 2013.
230. Kommersiya qurumunun adı: "INTOUR" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402489361.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1111, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Ali
Mustafayev 3 mkr ev.30\14 m.2. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Seyfullayev
Ravil Rahib oğlu. Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

234. Kommersiya qurumunun adı: "AYTEK
İNŞAAT" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1303211641.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1073, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Ələsgər
Ələkbərov ev.MƏH.590 m.53. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: Yilmaz Adem
(Türkiyə Respublikası). Dövlət qeydiyyatına
alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

242. Kommersiya qurumunun adı:
"NRS QROUP" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1402489491. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1022, Bakı şəhəri Nəsimi
rayonu, Səməd Vurğun ev.81 m.9.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni
təmsilçi: Əliyev Nizami Səttar oğlu.
Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4
Aprel 2013.

235. Kommersiya qurumunun adı: "MEQAPALİS-CSD" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
3400577541. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ0400, Ağcabədi rayonu, Pərioğullar,
AZ0400 tələb olunana Q ev.- m. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Məmmədov Cahid
Asif oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 4
Aprel 2013.

243. Kommersiya qurumunun adı: "CONTRUST" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1402488981.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1111, Bakı şəhəri Nəsimi rayonu, Ali
Mustafayev 3 mkr ev.30\14 m.2.
Nizamnamə kapitalı: 10 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Seyfullayev Ravil Rahib oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

236. Kommersiya qurumunun adı: "İRES
GLOBAL RECRUİTMENT" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi
(VÖEN): 2002604231. Təşkilati-hüquqi
forması: Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət.
Hüquqi ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri Xətai
rayonu, Nobel pr. ev.15, məhəllə 1212, 119
sayli qeyri-yaşayiş sahəsi. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Həsənova Əfruzə
Rafiq qızı. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix:
4 Aprel 2013.

244. Kommersiya qurumunun adı:
"MOKKO" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
1303211511. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ1100, Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Mirəli Seyidov ev.15 m.116.
Nizamnamə kapitalı: 50 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Misirov Vadim Elzada oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.

248. Kommersiya qurumunun adı:
“ZƏFƏR TƏHSİL VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 2302233511.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ2000, Gəncə şəhəri, M.A.Abbaszadə
ev.76. Nizamnamə kapitalı: 6 manat. Maliyyə
ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi:
Hümbətov Zaur Israfil oğlu. Dövlət
qeydiyyatına alındığı tarix: 4 Aprel 2013.
249. Kommersiya qurumunun adı:
"STAR HOLDİNG" Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
2902751471. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5000, Sumqayit şəhəri, Corat
ev.187A. Nizamnamə kapitalı: 10 manat.
Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Məmmədov Fəxrəddin
Abuzər oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 4 Aprel 2013.
250. Kommersiya qurumunun adı:
"TAVAN"
Məhdud
Məsuliyyətli
Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN):
2902751341. Təşkilati-hüquqi forması:
Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi
ünvanı: AZ5000, Sumqayit şəhəri, 10
mkr ev.49A m.7. Nizamnamə kapitalı:
10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31
Dekabr. Qanuni təmsilçi: Əliyev Pərviz
Şaiq oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 4 Aprel 2013.
251. Kommersiya qurumunun adı: "12
CONSULTİNG HÜQUQ ŞİRKƏTİ"
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1303212711.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1005, Bakı şəhəri Yasamal rayonu,
Nizami ev.49. Nizamnamə kapitalı: 10
manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar - 31 Dekabr.
Qanuni təmsilçi: Hüseynli Ələskər Maqbet
oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 5
Aprel 2013.
252. Kommersiya qurumunun adı:
"HƏDƏF" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
Qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 8301108621.
Təşkilati-hüquqi forması: Məhdud
məsuliyyətli cəmiyyət. Hüquqi ünvanı:
AZ1500, Cəlilabad rayonu, Cəlilabad şəhəri,
M.Hüseynzadə ev.06 m.04. Nizamnamə
kapitalı: 10 manat. Maliyyə ili: 01 Yanvar 31 Dekabr. Qanuni təmsilçi: İsmayilov İlqar
Əcəbəli oğlu. Dövlət qeydiyyatına alındığı
tarix: 5 Aprel 2013.

ÅËÀÍËÀÐ
Səlimova Fəridə İsbəndiyar qızına məxsus
2700136282 saylı VÖEN şəhadətnaməsi itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

“Yusif-Nəsib qardaşları KFT” MMC (VÖEN:
7300457401) ləğv olunduğunu elan edir. Kreditorlar
iki ay ərzində tələblərini Tovuz rayonu, Koxa Nəbi
kəndi ünvanına bildirə bilərlər.

“Nəsib-oba” MMC (VÖEN: 7300373691) ləğv
olunduğunu elan edir. Kreditorlar iki ay ərzində
tələblərini Tovuz rayonu Koxa Nəbi kəndi ünvanına
bildirə bilərlər.

“Armada Mebel” MMC (VÖEN: 2000531821)
ləğv olunduğunu elan edir. Kreditorlar iki ay ərzində
tələblərini Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, O.Kərimov
70/2 ünvanına bildirə bilərlər.

“ASMEP” MMC (VÖEN: 2002163561) ləğv
olunduğunu elan edir. Kreditorlar iki ay ərzində
tələblərini Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Zığ şosesi, ev
18 ünvanına bildirə bilərlər.

“KARVAN-SS” MMC (VÖEN: 1400077581)
“MMM-YS” MMC-nin (VÖEN: 1100591211)
fəaliyyətinə xitam verərək ona qoşulması nəticəsində
yenidən təşkil olunduğunu elan edir.

“ELAT” MMC (VÖEN: 2000767411) ləğv olunduğunu elan edir. Kreditorlar iki ay ərzində tələblərini
Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Rahib Məmmədov küçəsi,
ev 16, mənzil 15 ünvanına bildirə bilərlər.


Təsisçi:
SOSİAL-İQTİSADİ HƏFTƏLİK
12 fevral 2000-ci ildən çıxır

Azərbaycan Respublikası
Vergilər Nazirliyi

“Xəzər Sənaye və Ticarət” şirkətinə məxsus
(VÖEN: 2000482181) nizamnamə itdiyi üçün
etibarsız sayılır.

“Xəzər Sənaye və Ticarət” şirkəti (VÖEN:
2000482181) yenidən təşkil olunaraq “Xəzər Sənaye
Ticarət” MMC-yə çevrildiyini elan edir.

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 28 noyabr 1996-cı
il tarixdə “Nurad” firmasına (VÖEN: 1800288691)
verilmiş 31718 saylı dövlət qeydiyyatı haqqında
şəhadətnamə itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyində
14 aprel 2008-ci il tarixdə 1301627921 dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN)-lə qeydiyyata alınmış
“MERKURİ-BAKI”
Məhdud
Məsuliyyətli
Cəmiyyətinin ləğv edilməsi barədə iştirakçılarının
ümumi yığıncağı tərəfindən qərar qəbul edilmişdir.
Kreditorlar tələblərinin bildirilməsi üçün 2 (iki) ay
ərzində Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, 574-cü məhəllə,
Həsənbəy Zərdabi prospekti 2 ünvanına müraciət
edə bilərlər.

“Optika-Mexanika” İstehsalat Birliyi MMC-nin
“Alov” zavoduna məxsus 9900050161 saylı VÖEN
şəhadətnaməsi itdiyi üçün etibarsız sayılır.

“CƏNUB QAPISI SIĞORTA AGENTİ” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti (VÖEN 2600861261) ləğv
olunduğunu elan edir. Kreditorlar iki ay ərzində
tələblərini Lənkəran rayon, Sütəmurdov kəndi
ünvanına bildirə bilərlər.

Baş redaktor:
Anar Əliyev
anar.eliyev@taxes.gov.az

Baş redaktor müavini:
Məti Osmanoğlu
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Televizor
2 (85)-962/2011
13.02.2012
Telefon
2 (85)-962/2011
13.02.2012

1

1

Dԥmir seyf
2-2 (86)-579/2011
28.07.2011

1

1

Orion 101F
2 (85)-1052/11
24.10.2011
Qadın papaqları
2 (82)-679/11
22.08.2011
“Adidas” markalı
mԥktԥbli çantası
2 (82)-679/11
22.08.2011
Ayı kuklaları
2 (82)-679/11
22.08.2011
Qadın xalatları
2 (82)-679/11
22.08.2011
Kiúi papaqları
2 (82)-679/11
22.08.2011
Saat
2 (82)-679/11
22.08.2011
“i-Sensey” markalı
surԥtçıxaran
2 (82)-679/11
22.08.2011
BMV X6
uúaq maúını
2 (82)-679/11
22.08.2011
Prade
2 (82)-679/11
22.08.2011
Noutbuk-uúaq
oyunca÷ı
2 (82)-679/11
22.08.2011
Noutbuk-uúaq
oyunca÷ı
2 (82)-679/11
22.08.2011
Qatar uúaq oyunca÷ı
2 (82)-679/11
22.08.2011
Qadın úԥrflԥri
2 (82)-679/11
22.08.2011
Mԥktԥbli çantaları
2 (82)-679/11
22.08.2011
Oyuncaq maúın
2 (82)-679/11
22.08.2011
Kukla
2 (82)-679/11
22.08.2011
Pultlu maúın
2 (82)-679/11
22.08.2011
Qadın corabları
2 (82)-679/11
22.08.2011
Kiúi corabları
2 (82)-679/11
22.08.2011
Mata
2 (85)-1188/12
18.06.2012
Üzlük
2 (85)-1188/12
18.06.2012
Astar
2 (85)-1188/12
18.06.2012
Gips
2 (85)-1188/12
18.06.2012
Avtomobilyuma
avadanlı÷ı
2 (85)53/1028.01.2010
“Beko 2300”
kondisioner
2 (66)-07
17.12.2007
Kola, 0,5 litr
2 (66)-07
17.12.2007
Mineral su
2 (66)-07
17.12.2007

2

2

2
3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
28

1
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2 saylı ԤVD
Sumqayıt úԥhԥri,
9-cu mikrorayon,
ev 20/21, mԥnzil 33
Sumqayıt úԥhԥri,
9-cu mikrorayon,
ev 20/21, mԥnzil 33
5 saylı ԤVø
Neftçala rayonu,
Xıllı ùTQ
2 Saylı ԤVD
Digah STQ,
H.Rԥhmanov
küçԥsi, ev 25A
Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

´¿Ì· Í³Î¸·É·À·¼·¼
¯³Ê

(1 Î³Î³)

HÎ¿¿¯É
q·¸»ÎÁ·
(10% aƔaŒı)
(1 Î³Î³)

´È
(1
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100

90

9.0

100

90

Babayev Ramiz
Mԥhԥrrԥm o÷lu
VÖEN 2901042902
Babayev Ramiz
Mԥhԥrrԥm o÷lu
VÖEN 2901042902

40

36

“Neftçala
Aqrotexservis”ASC
VÖEN 6500100801

3.6

80

72

7.2

60

54

Hԥsԥnov Ramil
Sahib o÷lu
VÖEN 3100585332
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
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2

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

12

10.8

3

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

33

29.7

4

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

68

61.2

5

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

50

45

2

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

10

9

1

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

60

54

2

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

40

5

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

2

90.0

5.4

1.08

Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942

2.97

36

Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942

3.6

50

45

4.5

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

28

25.2

Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942

1

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

15

13.5

Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942

1.35

4

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

68

61.2

6.12

15

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

60

54

20

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

120

108

10

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

30

27

10

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

70

63

10

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

160

144

30

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

30

27

10

Sabunçu rayonu,
Pirúa÷ı qԥsԥbԥsi

20

18

14

Hökmԥli qԥsԥbԥsi,
A.Ԥhmԥdov küçԥsi,
ev 35
Hökmԥli qԥsԥbԥsi,
A.Ԥhmԥdov küçԥsi,
ev 35
Hökmԥli qԥsԥbԥsi,
A.Ԥhmԥdov küçԥsi,
ev 35
Hökmԥli qԥsԥbԥsi,
A.Ԥhmԥdov küçԥsi,
ev 35
Saray qԥsԥbԥsi,
N.Aslanov küçԥsi,
ev 32

70

63

60

54

250

225

240

216

1800

1620

Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
VÖEN 6200066942
Mԥmmԥdov ølyas
Mԥmmԥd o÷lu
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Hÿrraúlar ilkin start qiymÿti ilÿ ÿmlaklar qÿzetdÿ dÿrc olunduqdan
1 ay tamamûndan sonra hÿr hÿftÿnin I-V gönlÿri saat 10.00-13.00 vÿ 14.00-17.00-a qÿdÿr
N.Nÿrimanov kö÷ÿsi 7A önvanûnda ke÷irilÿcÿk. ßlaqÿ telefonlarû: 561-78-55, 563-00-85

Qeydiyyat şəhadətnaməsi №R148.
VÖEN: 1300327481.
H/h АЗ46АТАЗ01200012258000138090
Atabank ASC. Kod: 507581.
VÖEN: 9900006651.

M/h: 0137010032944
SWIFT BIK ATAZAZ-22.
Ünvan:
AZ 1141, Bakı ş.,
Щцсейн Ъавид пр., 81

Telefon:
012 403 87 89
012 403 87 95
(faks / abunə ilə bağlı)

«Vergilər» qəzetinin kompüter
mərkəzində yığılıb səhifələnмиш və
«Азярбайъан» няшриййатында
çap олунмушдур.
Tiraj: 15000

