“Rəsmiləşdirmə üçün tələb olunan sənədlərin surətləri”
elektron gömrük xidmətindən istifadə təlimatı
Xidmətdən istifadə etmək üçün www.e-gov.az saytına daxil olmaqla “Bütün
xidmətlər” bölməsi seçilir:

2-ci addımda ölkə üzrə fəaliyyət göstərən elektron xidmətlərin ümumi siyahısından
«Qurumlar» bölməsindən “Dövlət Gömrük Komitəsi” seçilir:

3-cü addımda “Rəsmiləşdirmə üçün tələb olunan sənədlərin surətləri” xidməti
seçilir:

Növbəti addımda elektron hökumət portalına daxil olmaq üçün səhifə açılır:

Bu mərhələdə elektron hökumət portalına daxil olmaq üçün bizdə aktiv olan
müvafiq daxilolma vasitəsinə uyğun rejim seçilir. Əgər asan imza ilə daxil olmaq

lazımdırsa, “Asan imza ilə daxil olmaq” rejimi seçilir və ekranda aşağıdakı məlumatlar
görünür:

Asan imza və istifadəçi İD-si daxil olunduqdan sonra “Daxil ol” düyməsi sıxılır və
ekranda göstərilən rəqəm ilə telefona gələn rəqəm qarşılaşdırılır, eyni olduqda telefonun
ekranında olan düymənin köməyilə bu təsdiq edilir, daha sonra Pin1 kodu daxil edilir,
hər şey normal olarsa, aşağıdakı kimi səhifə açılır(Şəkil 1):

Şəkil 1.
Əgər “Öhdəlik forması” düyməsi sıxılarsa, gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçirilmiş
mallara dair sənədlərin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş
müddət ərzində saxlanılması barədə öhdəliklə tanış olmaq olar. Əvvəllər daxil olunmuş
sənədlərlə tanış olmaq üçün həmin sənədlərin daxilolunma periodunu daxil etmək və
“Axtar” düyməsini sıxmaq lazımdır.
Sistemə yeni sənəd daxil etmək üçün “Yeni sənəd” düyməsini sıxmaq lazımdır.
Bundan sonra ekranda aşağıdakılar görünür (Şəkil 2):

Şəkil 2.
VÖEN/GÖÖEN seçildikdən sonra seçilmiş VÖEN/GÖÖEN-ə uyğun məlumatlar və
daxil olunacaq sənədlə işləmək üçün müvafiq məlumatlar ekranda görünür (Şəkil 3):

Şəkil 3.
Sənədin növü reimini seçsək, müvafiq seçim aparmaq üçün aşağıdakı ekran
görünür (Şəkil 4):

Şəkil 4.
Əgər əlavə olunan sənəd kimi müqavilə seçilərsə, onda müqavilə haqqında
müvafiq məlumatlar daxil edilir və əvvəlcədən skan olunmuş (pdf formatlnda) müqavilə
sənədə əlavə olunur (Şəkil 5):

Şəkil 5.
Müqavilənin nömrəsi, tarixi, etibarlılıq müddəti alan və göndərən haqqında
məlumatlar, sənəd haqqlnda qeyd daxil olunur,
düyməsinin üzərində slxmaqla
əvvəlcədən skan olunmuş fayl sənədə əlavə olunur,kod yerinə ekranda görünən kod
daxil olunur və “Yaddaşa yaz” düyməsi sıxılır və ekranda aşağıdakılar görünür (Şəkil 6):

Şəkil 6.
Ekranda da göründüyü kimi məlumat düzgün daxil olunduqdan sonra sistem
həmin sənədə kod verir (bizim halda bu 180001724-dür). Artıq sistemdə bu koda uyğun
sənəd vardır və həmin kodu istər gömrük orqanına, istərsə də banka təqdim etmək olar.
Şəkil 4-dən müqaviləni seçdiyimiz kimi digər sənədləri də seçərək həmin sənədlər
haqqında məlumatları analoji qayda ilə əvvəlcədən daxil etmək olar.

