
2023-cü il üçün BNF "İcazə"lərinin (ANNK jurnalları) bölgüsündə iştirak etmək üçün 
Keyfiyyət Xartiyasının tələblərinə uyğun olaraq, siyahıda göstərilən sənədlərin 

SİYAHISI 

 Ərizəçi hüquqi şəxs olduqda, hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti; 

 Ərizəçi fiziki şəxs olduqda, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 

 Ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti; 

 Ərizəçi hüquqi şəxs olduqda, onun idarəetmə orqanının rəhbəri (rəhbərləri) haqqında məlumatlar (adı, 

soyadı, atasının adı və vəzifəsi); 

 Məsul şəxs (şəxslər) haqqında məlumatlar (adı, soyadı, atasının adı və fərdi identifikasiya nömrəsi); 

 Məsul şəxsin (şəxslərin) müəyyən olunmasını təsdiq edən sənədin surəti; 

 avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyat şəhadətnaməsi (texniki pasport) və ekoloji sinifi təsdiq edən 

Sertifikat 

 avtonəqliyyat vasitələrindən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu təsdiq 

edən sənədin surəti; 

 Sürücünün (sürücülərin) sürücülük vəsiqəsinin (vəsiqələrinin) surəti və əmək müqaviləsinə dair 

Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzləşdirilmiş elektron 

informasiya sisteminin “əmək müqaviləsi bildirişi” altsistemindən çıxarış; 

 Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş avtonəqliyyat vasitələrinə münasibətdə bağlanan icbari 

sığorta müqaviləsi və beynəlxalq sığorta müqaviləsi – Azərbaycan Yaşıl Kartı; 

 avtonəqliyyat vasitəsi sürücüsünün istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində 

peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığortalanması üzrə icbari sığorta 

şəhadətnamələrinin surəti (elektron qaydada bağlanılan icbari sığorta şəhadətnamələrinin seriya və 

nömrəsi); 

 Avtonəqliyyat vasitəsinə (vasitələrinə) texniki xidmət göstərilməsi, onun (onların) saz vəziyyətdə 

saxlanılması və təmiri üçün texniki-təmir stansiyasının (sahəsinin) olmasını təsdiq edən sənədin və ya 

belə xidmətləri göstərəcək şəxs (şəxslər) ilə bağlanmış müqavilənin (müqavilələrin) surəti; 

 Fərdi sahibkarın və ya hüquqi şəxsin idarəetmə orqanının rəhbərinin (rəhbərlərinin)/məsul şəxsinin ağır və 

(və ya) xüsusilə ağır cinayətlərə görə məhkumluğunun olmaması barədə Azərbaycan Respublikasının 

Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən arayış; 

 son 12 (on iki) ay ərzində, hər birinə ayrı-ayrılıqda tətbiq olunmaq şərti ilə, ərizəçinin, onun məsul şəxsinin 

(şəxslərinin) və sürücüsünün (sürücülərinin) Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 326-1-

ci, 332-ci, 337-ci və 353-cü maddələrindən hər hansı biri üzrə nəzərdə tutulmuş inzibati xətaların 

törədilməsi ilə bağlı ümumilikdə beş dəfədən artıq məsuliyyətə cəlb olunmaması barədə Azərbaycan 

Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən, Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 

348-ci maddəsi üzrə isə müvafiq qaydada Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər və Fövqəladə Hallar 

nazirlikləri tərəfindən verilən arayış; 

 Məsul şəxsin (şəxslərin), habelə sürücünün (sürücülərin) peşəkarlıq səriştəsi ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 8 iyul tarixli 247 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avtomobil 

nəqliyyatı ilə beynəlxalq sərnişin və yük daşımaları fəaliyyətinin operatorunun məsul şəxsinin (şəxslərinin), 

habelə beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sürücülərin peşəkarlıq səriştəsinə dair 

hazırlığının və yenidən hazırlığının keçirilməsi Qaydası” üzrə hazırlıq və ya yenidən hazırlıq keçməsi 

haqqında şəhadətnamənin surəti; 

 Sürücünün iş və istirahət dövrlərinə dair müvafiq məlumatların taxoqrafdan yüklənilməsi üçün istifadə edilən 

daşıyıcı kartının və müvafiq kateqoriyalı (altkateqoriyalı) sürücülük vəsiqəsi olan avtonəqliyyat vasitələri 

sürücülərinin rəqəmsal taxoqraf kartlarının olması barədə məlumat. 

 mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququ ilə yalnız bir avtonəqliyyat vasitəsinə malik olduqda, 9000 (doqquz 

min) avro, iki və daha çox avtonəqliyyat vasitəsinə malik olduqda, hər əlavə avtonəqliyyat vasitəsi üçün 

5000 (beş min) avro aktivlərə (pul vəsaitlərinə, depozitlərə və digər aktivlərə) malik olması barədə ərizənin 

verildiyi günədək kənar (müstəqil) auditor tərəfindən təsdiq edilmiş son hesabat dövrünə aid maliyyə 

hesabatları və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatları (auditor rəyi əlavə edilməklə), 

habelə maliyyə vəziyyəti barədə bank arayışı; 

 Nəqliyyat vasitəsi tərəfindən ətraf mühitə buraxılan işlənmiş qazların tullantısı və səs-küyü, nəqliyyat 

vasitəsinin və qoşqunun təhlükəsizlik tələbləri, eyni zamanda istismara yararlılıq haqqında Sertifikatlar. 


