
Elektron xidmətlər

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları

tərəfindən göstərilən elektron

xidmətlərin siyahısı Nazirlər
Kabinetinin 19 aprel 2014-cü il

tarixli 105 saylı qərarı ilə artırılıb 

və özündə aşağıdakıları da ehtiva 
edir:

• Dövlət əmlakının icarəyə
verilməsi müqavilələri üzrə icarə
haqqı borcu barədə məlumatın

verilməsi;

• Daşınmaz əmlakla bağlı

uzufruktun və servitutun dövlət

qeydiyyatı və dövlət qeydiyyatının

ləğvi üçün müraciətin və sənədlərin

qəbulu;

• Məhv olmuş dövlət əmlakının 

və onun üzərindəki hüquqların

dövlət qeydiyyatının ləğvi; 

• Daşınmaz əmlak obyekti

barədə daşınmaz əmlakın dövlət

reyestrindən məlumatların

verilməsi.

Əcnəbilər və vətəndaşlığı

olmayan şəxslər üçün

“Səyahət sənədinin”
forması

Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin 133 saylı Fərmanı

əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan

şəxslər üçün “səhayət sənədləri”

üçün qayda və nümunələrini

müəyyən etmişdir. 

Səyahət sənədi Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından

kənara çıxarılan və sərhədkeçmə
sənədləri olmayan əcnəbilərə və
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə
Azərbaycan Respublikasının Dövlət

PwC Azerbaijan Times
4 saylı Buraxılış

Aprel 2014-cü il

Buraxılışın əsas xəbərləri:

• Elektron xidmətləri

• Əcnəbilər və vətəndaşlığı

olmayan şəxslər üçün

“Səyahət sənədinin” forması

• İkiqat vergitutmanın

aradan qaldırılması sazişləri

üzrə yeniliklər

Burada əks olunan məlumatlarla bağlı hər hansı 
bir sual yaranarsa, Marketinq və Kommunikasiya 
məsələləri üzrə Menecer Aysel Süleymanova ilə 
əlaqə saxlaya bilərsiniz.
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© 2014 PwC. Bu xəbərdə əks olunan 
informasiya yalnız ümumi məlumat xarakteri 
daşıyır və hərtərəfli hüquqi analiz təşkil etmir. 
Məlumatların dəqiqliyinə və tamlığına dair heç 
bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir nəticəyə gəlib 
onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən) əvvəl 
oxucular öz spesifik məsələləri üzrə 
mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. 
Oxucuların bu xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb 
hər hansı bir nəticəyə gəlib onu tətbiq etmələrinə
və ya hər hansı vacib məqamı nəzərdən 
qaçırmalarına görə biz heç bir məsuliyyət 
daşımırıq.
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Miqrasiya Xidməti tərəfindən verilir.

Səyahət sənədi yuxarıda göstərilən şəxslərin

Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini

vizasız keçərək ölkə hüdudlarından kənara

çıxması üçün əsasdır.

Bu sənəd yuxarıda göstərilən şəxslərə
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq

müqavilələrində nəzərdə tutulmuş hallarda, 

habelə həmin şəxslər üçün mənşə
ölkələrindən sərhədkeçmə sənədlərini əldə
etmək mümkün olmadığı hallarda verilir.

İkiqat vergitutmanın aradan

qaldırılması sazişləri üzrə yeniliklər

Azərbaycanla İspaniya arasında ikiqat
vergitutmanın aradan qaldırılması üzrə saziş

23 aprel 2014-cü il tarixində imzalanmışdır. 

Saziş ratifikasiya sənədlərinin

mübadiləsindən sonra qüvvəyə minəcək.
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