Azərbaycan Respublikası Vergilər
Nazirliyinin 9 yanvar 2003-cü il tarixli,
A-06 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir
(Əlavə 1)

Hüquqi şəxsin və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və əməliyyatları barədə
məlumatların verilməsi haqqında
Bildiriş № ______
_________________________________

___________________

(rayon, şəhəri)

(tarix)

1. Bankın (kredit təşkilatının adı) _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Bankın (kredit təşkilatının) VÖEN-i ________________________________________________
3. Bank hesabı və əməliyyatları barədə məlumat tələb edilən vergi ödəyicisinin tam adı
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Vergi ödəyicisinin VÖEN-i _______________________________________________________
5. Vergi ödəyicisinin hesabı (hesabları) barədə məlumat ___________________________________
________________________________________________________________________________
(hesabın (hesabların) adı, nömrəsi)

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 76-cı maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq,
göstərilən hər bir hesab üzrə ________________________ tarixdən _________________________
tarixədək aparılmış əməliyyatlar barədə məlumatlar bildirişə əlavə edilmiş reyestr formasında,
hesablar üzrə əməliyyatlar üzrə əməliyyatların aparılmasını təsdiq edən ilkin sənədlərin surəti əlavə
edilməklə (edilməməklə)* ________________________________________ gün müddətinə
________________________________________________________________________________
__________________________________________ ünvanda vergi orqanına təqdim edilməlidir.
_________________________________________________________ rəhbəri (rəhbərin müavini)
(vergi orqanının adı)

________________________

_________________

_________________________________

(fərdi rütbəsi)

(imzası)

(soyadı, adı, atasının adı)

________________________

_________________

_________________________________

(bildirişi qəbul edən müvəkkil bankın
(kredit təşkilatının) vəzifəli şəxsinin
vəzifəsi, soyadı, adı və atasının adı)

(imza)

(tarix)

M.Y.
Bildiriş surətini aldım:**

* Lazım olmayanın üzərindən xətt çəkilməlidir.
**
Bildiriş sifarişli məktubla göndərildikdə vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanmır.

Azərbaycan Respublikası
Vergilər
Nazirliyinin 09 yanvar 2003-cü il
tarixli A-06 saylı əmri ilə təsdiq
edilmiş vergi ödəyicisinin hesabları və
ya əməliyyatları barədə məlumatların
verilməsi haqqında bildirişə əlavə

REYESTR
Vergi ödəyicisinin tam adı __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
VÖEN __________________________________________________________________________
Hesabın №-si və açılma tarixi _______________________________________________________
Əməliyyatlar üzrə məlumatların təqdim edildiyi dövr:

Adı

№-si

Tarixi

Ödənişin məbləği

Mədaxil

Məxaric

Ödəyicinin
(alanın)

Adı

VÖEN-i

Ödənişə əsas

Ödəniş sənədinin

Ödənişin təyinatı

-ci il tarixdən « __»____________20__ -cu il tarixədək

Ödəyicinin
(alanın) bank
rekvizitləri

Əməliyyatın
aparıldığı tarix

«__ » _____________20

(Hesab üzrə əməliyyatların aparılmasını təsdiq edən ilkin sənədlərin surətinin təqdim edilməsi tələb
olunduqda, onların ________ vərəqədə reyestrdə əlavə edilməsi barədə müvafiq qeyd edilməlidir).
Bankın (kredit təşkilatının) rəhbəri
______________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

________________________
(imza)

Baş mühasib
______________________________________
(soyadı, adı, atasının adı)

M.Y.

________________________
(imza)

