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Çıxarış 
 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Gömrük 

rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallardan və nəqliyyat vasitələrindən 

istifadə edilməsi və onlar barəsində sərəncam verilməsinə dair Şərtlər və 

məhdudiyyətlər”in təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 8 yanvar tarixli 

1 nömrəli, “Gömrük ödənişləri üzrə güzəştlər verilərək şərti buraxılmış 

mallar barəsində sərəncam verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” 2013-cü il 8 yanvar tarixli 2 nömrəli, “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin ərzaq payı ilə təmin olunan 

vəzifəli şəxslərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə” 2013-cü il 

15 yanvar tarixli 5 nömrəli, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

gömrük sərhədindən elektrikötürücü xətlər vasitəsi ilə keçirilən 

mallar üzərində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın 

təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 15 yanvar tarixli 6 nömrəli, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının gömrük sərhədindən 

boru kəməri vasitəsi ilə keçirilən mallar üzərində gömrük 

nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” 2013-cü il 15 yanvar tarixli 7 nömrəli, 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında gömrük nəzarətinin 

həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 

2013-cü il 28 yanvar tarixli 13 nömrəli və “Gömrük 

ödənişlərinin qaytarılması Qaydaları”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” 2013-cü il 28 fevral tarixli 

34 nömrəli qərarlarının ləğv edilməsi barədə 
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“Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında 

Əsasnamənin və komitənin strukturunun təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 4 iyun tarixli 646 nömrəli Fərmanında 

dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin       

2022-ci il 28 noyabr tarixli 1891 nömrəli Fərmanına və “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi sədrinin bəzi fərman və sərəncamlarında dəyişiklik 

edilməsi və bəzi fərman və sərəncamlarının ləğv edilməsi haqqında” Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2023-cü il 31 yanvar tarixli                    

148-VI FR nömrəli Fərmanının 3-cü hissəsinə əsasən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Gömrük 

rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallardan və nəqliyyat vasitələrindən 

istifadə edilməsi və onlar barəsində sərəncam verilməsinə dair Şərtlər və 

məhdudiyyətlər”in təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 8 yanvar tarixli             

1 nömrəli, “Gömrük ödənişləri üzrə güzəştlər verilərək şərti buraxılmış mallar 

barəsində sərəncam verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”        

2013-cü il 8 yanvar tarixli 2 nömrəli, “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi 

haqqında” 2013-cü il 28 yanvar tarixli 13 nömrəli və “Gömrük ödənişlərinin 

qaytarılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2013-cü il 28 fevral 

tarixli 34 nömrəli qərarları ləğv edilsin. 

2. Bu Qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir. 
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