
 
 

ŞİRKƏTLƏR VƏ İQTİSADİ OPERATORLAR ÜÇÜN QEYDİYYAT BLANKI 

ICE - İTALİYA TİCARƏT AGENTLİYİNİN BAKI OFİSİNİN TƏCHİZATÇI SİYAHISI 

İQTİSADİ OPERATOR HAQQINDA MƏLUMAT 

 

ŞİRKƏTİN REYESTR MƏLUMATLARI 

Şirkətin adi:  

Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi:  

Müəssisə növü:  

Ünvanı:  

E-Mail:  

Telefon:  

Fax:  

Veb-sayt:  

Mobil telefon:  

 

ŞİRKƏTİN HÜQUQİ NÜMAYƏNDƏSİ 

Adı, soyadı:  

Şirkətdəki vəzifəsi:  

Telefon nömrəsi – ofis və əl telefonu:  

E-mail:  

 

ŞİRKƏT HAQQINDA MƏLUMAT 

Şirkət böyüklüyünə görə bunlardan hansına 
aiddir (1)? 

[1] mikro biznes, [2] kiçik müəssisə, [3] orta 
müəssisə, [4] böyük müəssisə, [5] fərdi 
biznes/sahibkar (məs. Memar, Mühəndis və s.) 

                                                           
1 Mikro biznes: 10-dan az işçinin fəaliyyət göstərdiyi və illik dövriyyəsi və ya ilin sonunda maliyyə 
hesabatındakı məbləği 2 milyon avrodan çox olmayan müəssisə. Kiçik müəssisə: 50-dən az işçinin 
fəaliyyət göstərdiyi və illik dövriyyəsi və ya ilin sonunda maliyyə hesabatındakı məbləği 10 milyon 
avrodan çox olmayan müəssisə. Orta müəssisə: mikro və kiçik biznes kateqoriyalarına aid olmayan və 
250-dən az işçinin fəaliyyət göstərdiyi və illik dövriyyəsi 50 milyon avrodan, illik maliyyə hesabatındakı 
məbləği isə 43 milyon avrodan çox olmayan müəssisə. Böyük müəssisə: 250-dən çox işçinin fəaliyyət 
göstərdiyi müəssisə. 
 



 
 

İşçilərin sayı:  

Şirkətin təsis edilməsi və/və ya fəaliyyətə 
başlaması tarixi: 

[…………………………………………………………………] 

Zəruri olarsa: iqtisadi operator müəssisələrin 
dövlət reyestrində, təchizatçı və ya xidmət 
təminatçıları siyahısında qeydiyyatdadırmı və 
ya dövlət orqanları tərəfindən akkreditə 
olunmuş sertifikata malikdirmi?   
 
Bəli: 

 İqtisadi operatorun qeydiyyatda olduğu 
Təşkilat/Orqanın adını qeyd edin 

 Yuxarıda qeyd olunan Sertifikatın 
rəqəmsal surətini əlavə edin 

[    ]  Bəli    [    ]  Xeyr 
 
 
 
 
 
 
[…………………………………………………………………] 
 
 
[…………………………………………………………………] 

Nizamnamə kapitalı:  

Son üç ildə dövriyyəsi:  

İl: Məbləğ: 

İl: Məbləğ:  

İl: Məbləğ: 

Yerli və/və ya Beynəlxalq Dövlət Orqanları 
tərəfindən Şirkətə verilmiş Sertifikatları qeyd 
edin 

 
[…………………………………………………………………] 

İqtisadi operator son üç il ərzində 
Azərbaycanda tələb olunan vergi, rüsum və 
digər ödənişlərlə bağlı öhdəlikləri yerinə 
yetirmişdir? 

[       ]  Bəli         [       ]  Xeyr 

Yerinə yetirməmişdirsə, həmin ödənişlərin 
edilməmə səbəblərini və hansı illərə aid 
olduğunu qeyd edin: 

[…………………………………………………………………] 

 



 
 

ŞİRKƏTİN SİYAHIDA AİD EDİLMƏK İSTƏDİYİ SEKTOR VƏ SUBSEKTORLAR 

 
Sektor: 
 
 
 
 
Subsektor: 
 
 
 
 

 
[…………………………………………………………………] 
 
 
 
 
[…………………………………………………………………] 

 
Sektor: 
 
 
 
 
Subsektor: 
 
 
 
 

 
[…………………………………………………………………] 
 
 
 
 
[…………………………………………………………………] 

 

DİGƏR MƏLUMATLAR: 

ICE Agentliyinin Bakı Ofisi və ya Azərbaycandakı digər diplomatik nümayəndəliklər üçün Sizin 
tərəfinizdən təqdim edilmiş xidmətlər 

 

 

 

 

“ICE Agentliyi – Bakı Ofisinin Təchizatçı Siyahısına qeydiyyat qaydaları”nı oxuduğumu və qəbul 

etdiyimi bəyan edirəm.  

Tarix ………………………………. 

İmza və şirkətin möhürü ……………………………………. 


