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Qərar № 02 

  

Bakı Şəhəri, 3 dekabr 2015-ci il 

  

Neft, neft məhsullarının və yük avtomobillərinin ölkə ərazisindən  tranzit daşınması ilə bağlı 

xidmətlərin tariflərinin tənzimlənməsi barədə 

  

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 655 nömrәli Fәrmanı ilә tәsdiq 

edilmiş “Azәrbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrә Koordinasiya Şurası haqqında 

Əsasnamә”nin 2.0.1-ci yarımbәndinә vә 4.6-cı bәndinә uyğun olaraq, “Azәrbaycan Dәmir Yolları” 

QSC-nin, “Azәrbaycan Xәzәr Dәniz Gәmiçiliyi” QSC-nin vә ölkәnin dәniz terminallarının tәkliflәri 

nәzәrә alınmaqla Azәrbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar üzrә Koordinasiya Şurası 

QƏRARA ALIR: 

1. Neft vә neft mәhsullarının Azәrbaycan Respublikasının әrazisindәn ayrı-ayrı istiqamәtlәr üzrә 

dәmir yolları vasitәsilә tranzit daşınması xidmәtlәrinin tariflәrinin yuxarı hәddi tәsdiq edilsin 

(Əlavə 1). 

2. Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt bayrağı altında üzәn, hәmçinin Azәrbaycan 

Respublikasının rezidenti vә filial vә nümayәndәliyi olan qeyri-rezidenti tәrәfindәn istismar 

edilәn xarici dövlәtlәrin bayrağı altında üzәn gәmilәr vasitәsilә neft, neft mәhsullarının vә yük 

avtomobillәrinin tranzit daşınması xidmәtlәrinin tariflәrinin yuxarı hәddi tәsdiq edilsin (Əlavə 2). 

3. Neft vә neft mәhsullarının tranzit daşınması ilә bağlı dәniz terminalları tәrәfindәn göstәrilәn 

yükaşırma xidmәtlәrinin tariflәrinin yuxarı hәddi tәsdiq edilsin  

(Əlavə 3). 

4. Bu qәrarın 1-3-cü hissәlәri ilә tәsdiq edilmiş tariflәrә neft, neft mәhsullarının vә yük 

avtomobillәrinin tranzit daşınması vә hәmin yüklәrin aşırılması xidmәtlәri ilә bağlı bütün 

ödәnişlәr daxildir. 

5. Bu qәrarın 1-3-cü hissәlәri ilә tәsdiq edilmiş tariflәrә aidiyyәti xidmәt göstәrәn subyektlәr 

tәrәfindәn 30 faizәdәk güzәştlәr tәtbiq edilә bilәr. Tranzit dәhlizlәrә әlavә yüklәrin cәlb 

edilmәsinin stimullaşdırılması mәqsәdilә aidiyyәti xidmәt göstәrәn subyektlәrin müraciәtlәri 

әsasında yüklәrin tranzit daşınması vә hәmin yüklәrin aşırılması xidmәtlәri üzrә güzәştlәrin 30 

faizdәn artıq müәyyәn edilmәsi mәsәlәsinә Azәrbaycan Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar 

üzrә Koordinasiya Şurası tәrәfindәn baxılır. 

6. Neft, neft mәhsullarının vә yük avtomobillәrinin tranzit daşınması vә hәmin yüklәrin aşırılması 

xidmәtlәri üzrә nәqliyyat-ekspedisiya xәrclәri bu qәrarın 1-3-cü hissәlәri ilә tәsdiq edilmiş 

tariflәrin üzәrinә 2 faizәdәk әlavәnin edilmәsi yolu ilә hesablanır. 

7. Neft, neft mәhsullarının vә yük avtomobillәrinin tranzit daşınması vә hәmin yüklәrin aşırılması 

xidmәtlәri üzrә müqavilә qiymәtinin dәyәri ümumilikdә tәsdiq edilmiş tariflәrdәn vә nәqliyyat-

ekspedisiya xәrclәrindәn çox olmamalıdır. 

8. Nәzәrә alınsın ki, neft, neft mәhsullarının vә yük avtomobillәrinin tranzit daşınması xidmәtlәrinin 

әks istiqamәtlәr üzrә tariflәri müvafiq istiqamәtlәr üzrә tәsdiq edilmiş tariflәrlә eynilik tәşkil edir. 

http://transit.az/upload/pdf/Elave1.pdf
http://transit.az/upload/pdf/Elave2.pdf
http://transit.az/upload/pdf/Elave3.pdf


9. Azәrbaycan Respublikası Tarif (qiymәt) Şurasının Katibliyi bu qәrardan irәli gәlәn mәsәlәlәrlә 

bağlı zәruri tәdbirlәrin görülmәsini tәmin etsin. 

10. Bu qәrar imzalandığı gündәn qüvvәyә minir. 

  

Azərbaycan Respublikası 

Tranzit Yükdaşımalar üzrə 

Koordinasiya Şurasının sədri                                     Şahin Mustafayev 

 


