
Paçsyz söwda dükanyna eýelik 

edýänleriň sanawyna goşmagyň 

şertleri we ol Sanawy ýöretmegiň 

tertibine  

1-nji goşundy 

 

 

Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawy 

 

T/b 
Şahadatnamanyň 

belgisi 

Sanawa 

goşulan 

senesi 

Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýän 

Paçsyz söwda dükanyň ýerleşýän 

ýeriniň salgysy, aragatnaşyk 

serişdeleri 

Hususy 

salgyt 

belgisi 

Ady 

Poçta indeksi, ýerleşýän 

ýeriniň salgysy, aragatnaşyk 

serişdeleri, Internet torundaky 

resmi saýtynda 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

 

 



Paçsyz söwda dükanyna eýelik 

edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri 

we ol Sanawy ýöretmegiň tertibine  

2-nji goşundy 
 

Türkmenistanyň 

Döwlet gümrük gullugyna 
 

Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawyna goşmak hakynda 

ARZA 
 

 Türkmenistanyň Gümrük kodeksine laýyklykda ________________________ 

____________________________________________________________________ 
(guramaçylyk-hukuk görnüşini görkezmek bilen,  

___________________________________________________________________ 
ýuridik şahsyň doly ady) 

Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawyna goşmagyňyzy Sizden haýyş 

edýäris. 

Ýuridik şahs barada maglumatlar 

1 Guramaçylyk-hukuk görnüşi  

2 Doly ady  

3 Gysga ady  

4 Hususy salgyt belgisi  

5 Hukuk salgysy  

6 Poçta indeksi we ýerleşýän ýeriniň salgysy  

7 Aragatnaşyk serişdeleri (telefon we faks belgileri, 

elektron poçtasynyň salgysy) 

 

8 Internet torundaky resmi saýty   

9 Ýolbaşçynyň familiýasy, ady we atasynyň ady  

10 Paçsyz söwda dükanyň ýerleşýän ýeriniň salgysy, 

aragatnaşyk serişdeleri 

 

11 Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet 

klassifikatoryna laýyklykda paçsyz söwda 

dükanynda amala aşyryljak işiň görnüşleri 

 

12 Esaslyk maýasy  
 

Türkmenistanyň Gümrük kodeksi we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy 

hukuk namalary bilen paçsyz söwda dükanyna eýelik edýäne bellenilen hukuklar, 

borçlar we jogapkärçilik, şeýle hem paçsyz söwda dükanyna eýelik edýäne bildirilýän 

talaplar bilen tanyş bolduk. 

Töledip alynmagy gümrük edaralarynyň üstüne ýüklenilen gümrük we beýleki 

tölegleriniň, Türkmenistanyň Gümrük kodeksi we Türkmenistanyň beýleki 

kadalaşdyryjy hukuk namalary bilen paçsyz söwda dükanyna eýelik edýän tarapyndan 

tölenmegi bellenen ýagdaýlarda, şol tölegleri tölejekdigimizi kepillendirýäris. 

Goşundy _____ sahypadan ybarat. 
 

_____________________________________________            ___________________ 
                (wezipesi, familiýasy, ady we atasynyň ady)                                        (MÝ we goly) 



Paçsyz söwda dükanyna eýelik 

edýänleriň sanawyna goşmagyň şertleri 

we ol Sanawy ýöretmegiň tertibine  

3-nji goşundy 

 

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy 

 

Gerb 

 

Ýuridik şahsyň paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawyna 

goşulandygy hakynda şahadatnama 

 

№_____________                                                          ____________________ 
                   (belgisi)                                                                                   (bellige alnan senesi) 

 

 Şu ýuridik şahsyň paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawyna 

goşulandygy hakynda şahadatnamasy Türkmenistanyň Gümrük kodeksine laýyklykda, 

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň _________________________________  
                                                                                           (çözgüdiň kabul edilen senesi we belgisi) 

çözgüdi bilen _________________________________________________________ 
                        (guramaçylyk-hukuk görnüşini görkezmek bilen,  

____________________________________________________________________ 
ýuridik şahsyň doly ady) 

berildi we görkezilen ýuridik şahsyň Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň 

sanawyna goşulandygyny hem-de oňa Paçsyz söwda dükanynyň işini amala aşyrmaga 

hukugyň berlendigini tassyklaýar. 
 

Hukuk salgysy   ______________________________________ 
 

Hususy salgyt belgisi  ______________________________________ 
 

Ýolbaşçysynyň familiýasy 

ady we atasynyň ady  ______________________________________ 
 

Paçsyz söwda dükanyň ýerleşýän ýeriniň salgysy _______________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Ykdysady işleriň görnüşleriniň döwlet klassifikatoryna laýyklykda paçsyz 

söwda dükanynda amala aşyryljak işiň görnüşleri _______________________ 

_______________________________________________________________ 
 

Şu şahadatnama möhletsiz berilýär we ýokarda görkezilen ýuridik şahs babatda 

hakykydyr. Şahadatnamada görkezilen ýuridik şahsyň paçsyz söwda dükanyna eýelik 

edýänleriň sanawyndan çykarylan pursatynda şahadatnama ýatyrylan diýip hasap 

edilýär. 

Paçsyz söwda dükanyna eýelik edýänleriň sanawy Türkmenistanyň Döwlet 

gümrük gullugynyň Internet torundaky resmi saýtynda ýerleşdirilendir we ol sanaw 

bilen customs.gov.tm elektron salgy boýunca tanyşyp bolýar. 
 

_________________________________                                            ___________________ 
     (Gullugyň başlygynyň familiýasy we ady)                                                        (goly/ MÝ) 

 


