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Cəmi 2 addıma lisenziya əldə edə bilərsiniz:

Biznes-fəaliyyətiniz https://lisenziya.gov.az internet səhifəsinə daxil olur və məşğul 
olduğunuz fəaliyyət sahəsi üzrə lisenizya və icazə tələb olunub-olunmamasını müəyyən 
edirsiniz.

Müraciətə baxılması müddəti
Lisenziya verən orqan təqdim olunmuş sənədlərə baxılmasının nəticəsi əsasında 
ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən 10 iş günündən gec olmayaraq lisenziyanı

1-ci addım

Lisenziyanın alınması üçün lisenziya verən orqana ərizə ilə aşağıdakı sənədləri “ASAN 
xidmət” mərkəzləri vasitəsi ilə təqdim edirsiniz və ya https://lisenziya.gov.az saytı 
vasitəsi ilə göndərirsiniz:

2-ci addım

ərizəçi hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, nümayəndəliyi olduqda, hüquqi 
şəxslərin dövlət reyestrindən çıxarışın surəti;
ərizəçi fərdi sahibkar olduqda, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
ərizəçinin vergi ödəyicisi kimi uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti;
ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üzərində ərizəçinin mülkiyyət, istifadə və 
ya icarə hüququnu təsdiq edən sənədin surəti (əgər lisenziya tələb olunan fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi və icazə tələb olunan hərəkətin yerinə yetirilməsi obyektlə 
bağlıdırsa); 
lisenziya və icazə şərtlərinin (qanunla nəzərdə tutulduqda) yerinə yetirilməsini təsdiq 
edən sənədlər;
dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında sənəd (lisenziya verilməsindən imtina 
edilmədikdə təqdim edilir).

–

–
–
–

–

–

verir və ya verilməsindən imtina haqqında inzibati akt qəbul edir.

Dövlət rüsumu
Hər bir lisenziyalaşdırılan fəaliyyət növü üzrə Dövlət rüsumunun məbləği https://
lisenziya.gov.az saytında verilmişdir. Dövlət rüsumu bank vasitəsi ilə və ya online

rejimində ödənilə bilər.

Lisenziya və icazənin qüvvədə olduğu müddət və ərazi
Sellülar (mobil) rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə) üzrə 
verilən lisenziya istisna olmaqla, lisenziya müddətsiz verilir. Sellülar (mobil)

rabitə xidmətləri (texnoloji standartın adı göstərilməklə) üzrə lisenziya 10 il müddətinə 
verilir.
Azərbaycan Respublikasında verilmiş lisenziya və icazə onun bütün ərazisində, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının lisenziya və icazə verən orqanları tərəfindən verilən lisenziya 
(icazə) yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində qüvvədədir.



Lisenziyanın və icazənin verilməsindən imtina halları
ərizədə və ona əlavə olunmuş sənədlərdə qanuna uyğun olmayan məlumatlar 
olduqda; 

ərizəçi lisenziya və icazə verilməsi şərtlərini yerinə yetirmədikdə.

–

–

Lisenziya və icazələrin dayandırıldığı hallar
lisenziya (icazə) sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;
lisenziyanın (icazənin) sahibi lisenziya və icazə şərtlərinin pozulması hallarının

aradan qaldırılmasına dair lisenziya və icazə verən orqanın, həmçinin müvafiq nəzarət 
orqanının göstərişlərini yerinə yetirmədikdə;
Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş digər hallarda.

–
–

–

Lisenziya və icazələrin ləğv edildiyi hallar
lisenziyanın (icazənin) sahibi tərəfindən müvafiq ərizə təqdim edildikdə;
lisenziyanın (icazənin) müddəti bitdikdə;

lisenziyanın (icazənin) sahibi olan hüquqi şəxs, xarici hüquqi şəxsin filialı, 
nümayəndəliyi ləğv edildikdə;
lisenziyanın (icazənin) sahibi olan fiziki şəxsin fərdi sahibkar kimi fəaliyyətinə xitam 
verildikdə;
məhkəmənin müvafiq qərarı olduqda;
lisenziyanın və icazənin verilməsi üçün təqdim edilmiş sənədlərdə sonralar düzgün 
olmayan məlumatlar aşkar edildikdə;
lisenziyanın sahibi lisenziyanın dayandırıldığı müddət bitənədək lisenziyanın 
dayandırılmasına səbəb olan halların aradan qaldırılması ilə bağlı lisenziya verən 
orqana yazılı məlumat vermədikdə;
lisenziyada göstərilmiş fəaliyyət növü və icazə lisenziya tələb olunan fəaliyyət 
növlərinin və icazələrin siyahısından çıxarıldıqda;
Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilmiş digər hallarda.

–
–

–

–

–
–

–

–

–

Lisenziya və icazələrin yenidən rəsmiləşdirildiyi hallar
lisenziyanın (icazənin) sahibi olan hüquqi şəxs yenidən təşkil edildikdə;
lisenziyanın (icazənin) sahibi olan hüquqi şəxsin, xarici hüquqi şəxsin filialının,

nümayəndəliyinin adı və ya hüquqi ünvanı dəyişdikdə;
lisenziyanın (icazənin) sahibi olan fərdi sahibkarın soyadı, adı, atasının adı və ya 
fəaliyyət ünvanı dəyişdikdə;
icazənin sahibi icazənin müddətinin uzadılması ilə bağlı icazə verən orqana müraciət 
etdikdə;
lisenziya sahibinin ümumi lisenziyada göstərilən fəaliyyət növünün bir və ya bir 
neçə alt növünü həyata keçirmək hüququna qanunvericiliyə müvafiq olaraq xitam 
verildikdə.

–
–

–
–
–

–



Lisenziya və icazələr üzrə bütün məsələlər ilə bağlı daha ətraflı məlumatları bu internet 
saytında əldə etmək olar:

https://lisenziya.gov.az

AzərbAycAn respublİkAsının İqtİsAdİyyAt nAzİrlİyİ

“Sahibkarlığın dövlət tənzimlənməsi sahəsində 
həyata keçirilən tədbirlərə dəstək” layihəsi 


