
Əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin olduğu yer üzrə qeydiyyata 
alınması haqqında 

 

 
ƏRİZƏ-ANKET 

 

 
Aşağıdakı məlumatları nəzərə alaraq, əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin 
olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmasını xahiş edirəm: 
1. Əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs haqqında məlumatlar: 
1.1. soyadı 1.2. adı 1.3. atasının adı 
1.4. doğulduğu tarix (gün, ay, il) 1.5. cinsi 1.6. hansı ölkədən 

gəlmişdir 
1.7. vətəndaşlıq mənsubiyyəti 1.8. pasportun nömrəsi və 

etibarlılıq müddəti 
1.9. daimi yaşadığı ölkə 1.10. əcnəbinin və ya 

vətəndaşlığı olmayan 
şəxsin ölkəyə daxil olduğu 
tarix (gün, ay, il) 

1.11. əcnəbinin və vətəndaşlığı olmayan şəxsin ölkədə müvəqqəti olma müddəti 
1.11.1. Viza əsasında: 
vizanın etibarlılıq müddəti 

1.11.2. Viza tələb 
olunmayan qaydada: 

– ölkədə qalacağı müddət – 
vizadakı qalma müddəti – 
2. Qəbul edən hüquqi və ya fiziki şəxs haqqında məlumatlar: 
2.1. hüquqi şəxs olduqda – hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, 
hüquqi ünvanı:   

2.2. fiziki şəxs olduqda – soyadı, adı və atasının adı, ünvanı, 
şəxsiyyətini təsdiq 
edən sənəd haqqında məlumatlar (seriya, nömrə) 

3. Qəbul edən tərəfin və ya əcnəbinin 
imzası 

4. Qəbul edən tərəfin və ya əcnəbinin 
telefon nömrəsi 

5. Ərizənin verildiyi tarix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BELOW IS TRANSLATION OF THE APPLICATION FORM FOR YOUR CONVENIENCE AND REFERENCE ONLY. FILL 
IN AZERI LANGUAGE VERSION OF APPLICATION FORM (PAGE 1) ONLY. 
 
 
 
 
 

APPLICATION FOR REGISTRATION 
of foreign citizen or stateless person  

 
 

 
Please register the foreign citizen or stateless person basing on the information 
provided below 

       1. Information about foreign citizen or stateless person: 
1.1. Last name 1.2. First name 1.3. Middle name 
1.4. Date of birth (day, month, year) 1.5. sex 1.6. what country arrived 

from 
1.7. citizenship 1.8. passport number and 

expiry date 
1.9. the country of permanent residence 1.10. what date arrived to 

Azerbaijan (day, month, 
year) 

1.11. intended period of stay of foreign citizen 
1.11.1. Visa nationals: 
Visa validity period 

1.11.2. Visa free nationals: 

– planned period of stay in – 
Visa expires in NN days –                    country      
2. Information about receiving side: 
2.1. For legal entity – Legal name, legal address: 

   

2.2. For individual – full name and address, ID information (ID number)  
 

3. Signature of receiving side or foreign citizen  
imzası 

4. Phone number of receiving side or 
foreign citizen 

5. Date of application submission 
 

 

 


