Deslapky çözgüdiň görnüşi
we ony kabul etmegiň tertibi
hakynda Düzgünnama 1-nji goşundy

___________________
(gümrük edarasynyň ady)

______________________________
(gümrük edarasynyň ýolbaşçysynyň ýa-da onuň ýerine
galan şahsyň wezipesi, familiýasy, ady we atasynyň ady)

Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasyna laýyklykda harytlary
toparlara bölmek hakynda deslapky çözgüdi kabul etmek hakynda
ARZA
_____________________________________________________________
(Fiziki şahslar üçin – arza berijiniň familiýasy, ady we atasynyň ady; ýuridik şahslar üçin –
edaranyň ady, ýolbaşçysynyň familiýasy, ady we atasynyň ady)
_____________________________________________________________
(Fiziki şahslar üçin - doly poçta salgysy; ýuridik şahslar üçin - onuň ýerleşýän ýeri we hukuk
salgysy)

_____________________________________________________________
(Fiziki şahslar üçin - pasportynyň seriýasy, belgisi we pasporty beren tarap, ýuridik şahslar üçin
- hojalyk subýektleriniň umumy klassifikatory boýunça kody (HSUK kody))

Hususy salgyt belgisi___________________________________________
(fiziki we ýuridik şahslar üçin)

Aşakda görkezilen haryt babatda Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasyna
laýyklykda harytlary toparlara bölmek hakynda deslapky çözgüdi bermegiňizi haýyş
edýärin.
Harydyň doly beýany: _________________________________________
(Harydyň doly täjirçilik ady, firma ady, esasy tehniki we täjirçilik
häsiýetnamalary, mysal üçin: harydyň niýetlenişi, ýerine ýetirýän wezipesi, standarty,
sorty, kysymy, modeli, artikuly, haýsy materialdan ýasalandygy, gaplanyşy (gabynyň
beýany, onuň agramy we ölçegleri), söwda-senagat edarasynyň ýa-da bilermenler
seljermesini amala aşyrýan başga guramalaryň bilermenler seljermesiniň namalary,
barlag (synag) teswirnamalary, laýyklyk we hil sertifikatlary, kepilnamalary ýa-da
şahadatnamalary, harydyň nusgalygy (nusgasy) we Daşary ykdysady işiň haryt
nomenklaturasy boýunça dokuz belginiň derejesinde harydyň anyk toparlara bölüniş
koduny kesgitlemäge mümkinçilik berýän başga häsiýetnamalary görkezilýär.)
_____________________________________________
(Sene)

(arza berijiniň goly)

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:________________________________

Deslapky çözgüdiň görnüşi
we ony kabul etmegiň tertibi
hakynda Düzgünnama 2-nji goşundy

Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasyna laýyklykda harytlary
toparlara bölmek hakynda deslapky çözgüt
1. Deslapky çözgüdi beren gümrük
edarasynyň ady
3. Bellige alyş belgisi

2.Arza beriji
4.Bellige alnan senesi (güni, aýy we
ýyly)

5. Harydyň ady

6. Daşary ykdysady işiň haryt
nomenklaturasyna laýyklykda harydyň
kody
7. Haryt barada we Daşary ykdysady işiň haryt nomenklaturasyna laýyklykda
harydyň koduny kesgitlemek üçin zerur bolan başga maglumatlar
8. Kabul edilen çözgüdiň esaslandyrylyşy
9. Gulluk bellikleri üçin
10. Gümrük edarasynyň wezipeli adamynyň goly
____________________________________________________
(wezipesi)

__________________________________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)

_____________________________________________
(goly)

möhür üçin ýer

Deslapky çözgüdiň görnüşi
we ony kabul etmegiň tertibi
hakynda Düzgünnama 3-nji goşundy

______________________
(gümrük edarasynyň ady)

_______________________________
(gümrük edarasynyň ýolbaşçysynyň ýa-da onuň ýerine
galan şahsyň wezipesi, familiýasy, ady we atasynyň ady)

Harytlaryň gelip çykan ýurdy hakynda deslapky çözgüdi kabul etmek
hakynda
ARZA
________________________________________________________
(Fiziki şahslar üçin - arza berijiniň familiýasy, ady we atasynyň ady; ýuridik şahslar üçin edaranyň ady, ýolbaşçysynyň familiýasy, ady we atasynyň ady)

________________________________________________________
(Fiziki şahslar üçin - doly poçta salgysy; ýuridik şahslar üçin - onuň ýerleşýän ýeri we hukuk
salgysy)

__________________________________________________________
(Fiziki şahslar üçin - pasportynyň seriýasy, belgisi we pasporty beren tarap," ýuridik şahslar
üçin - hojalyk subýektleriniň umumy klassifikatory boýunça kody (HSUK kody))

Hususy salgyt belgisi ______________________________
(fiziki we ýuridik şahslar üçin)

Aşakda görkezilen harydyň gelip çykan ýurdy hakynda deslapky çözgüdi
bermegiňizi haýyş edýärin.
Haryt barada gysgaça maglumat ____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(Harydyň doly täjirçilik ady, firma ady, esasy tehniki we täjirçilik
häsiýetnamalary, mysal üçin: harydyň niýetlenişi, ýerine ýetirýän wezipesi, standarty,
sorty, kysymy, modeli, artikuly, haýsy materialdan ýasalandygy, gaplanysy (gabynyň
beýany, onuň agramy we ölçegleri), söwda-senagat edarasynyň ýa-da bilermenler
seljermesini amala aşyrýan başga guramalaryň bilermenler seljermesiniň namalary,
barlag (synag) teswirnamalary, laýyklyk we hil sertifikatlary, kepilnamalary ýa-da
şahadatnamalary, harydyň nusgalygy (nusgasy) we DYI HN boýunça dokuz belginiň
derejesinde harydyň anyk toparlara bölüniş koduny ýa-da harydyň gelip çykan ýurduny
kesgitlemäge mümkinçilik berýän başga häsiýetnamalary bolmalydyr.)
_________________
(Sene)

___________________________
(arza berijiniň goly)

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:_______________________

Deslapky çözgüdiň görnüşi
we ony kabul etmegiň tertibi
hakynda Düzgünnama 4-nji goşundy

Harytlaryň gelip çykan ýurdy hakynda deslapky çözgüt
1. Deslapky çözgüdi beren gümrük 2. Arza beriji
edarasynyň ady
3. Bellige alyş belgisi
4. Bellige alnan senesi (güni, aýy we
ýyly)
5. Harydyň ady
6. Harydyň gelip çykan ýurdy
7. Harydyň gelip çykan ýurduny kesgitlemek üçin zerur bolan maglumatlar
8. Kabul edilen çözgüdiň esaslandyrylyşy
9. Gulluk bellikleri üçin
10. Gümrük edarsynyň wezipeli adamynyň goly
_________________________________________
(wezipesi)
_______________________________
(familiýasy, ady, atasynyň ady)
____________________________
(goly)

möhür üçin ýer

Deslapky çözgüdi kabul etmegiň
tertibi we görnüşi hakynda
Düzgünnama 5-nji goşundy

Deslapky çözgütleri bellige alyş kitaby
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Kitabyň doldurylyş tertibi:
1-nji sütünde deslapky çözgüdiň bellige alyş belgisi görkezilýär; 2-nji sütünde
deslapky çözgüdiň bellige alnan senesi görkezilýär; 3-nji sütünde deslapky çözgüdiň
iki görnüşiniň biri görkezilýär: DYI HN-na laýyklykda harytlary toparlara bölmek
hakynda ýa-da harydyň gelip çykan ýurdy hakynda; 4-nji sütünde deslapky çözgüdiň
hereket edýän möhletiniň soňky senesi görkezilýär;
5-nji sütünde ýuridik şahs üçin - edaranyň ady we hukuk salgysy, fiziki şahs üçin
-familiýasy, ady, atasynyň ady we poçta salgysy görkezilýär;
6-njy sütünde harydyň ady görkezilýär;
7-nji sütünde kabul edilen çözgüt: DYI HN-na laýyklykda harydyň kody ýa-da
harydyň gelip çykan ýurdy görkezilýär; 8-nji sütünde deslapky çözgüdiň owezlik
nusgasy berlen ýagdaýlarynda owezlik nusgasynyň berlen senesi görkezilýär. 9-njy
sütünde gulluk maksatlary üçin zerur bolan bellikler görkezilip bilner.

