Dövlət rüsumlarını
ödəmək üçün rekvizit
A1. Emitent (ödəyən) bank
Adı …………………………………………….
Kodu ……………………………………………
VÖEN …………………………………………..
Müxbir hesab ...…………………………………
S.W.I.F.T BİK ………………………………….

B1. Benefisiar (alan) bank
Adı……….……DXA
Kodu…………..210005………….………………….
VÖEN………....1401555071………………………..
Müxbir hesab.... AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T BİK.......CTREAZ22..................................
Vasitəçi bank..............................................................

A2. Ödəyici
Adı: …….…..…………………………………….
Hesab № …………………........... …….…..
VÖEN…....………………........... …….…………….

B2. Vəsaiti alan
Adı
Vergilər Nazirliyi Yanında MGD
Hesab № … AZ17CTRE00000000000002117131
VÖEN…………1602473621………………………

C1. Valyuta növü .....AZN…..
C2. Köçürülən
Məbləğ rəqəmlə ……………………………
Məbləğ yazı ilə ……………………………………………………………..…………….
D1. Ödənişin təyinatı və əsas. Əqli Mülkiyyət Agentliyinə İddia sənədinin nömrəsini və adını mütləq yazmaq

vacibdir
Dövlət rüsumu köçürülür.
D2. Ödənişlə əlaqədar əlavə informasiya.............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
D3. Büdcə təsnifatının kodu: 142273
Müştərinin imzası (ları)

D4. Büdcə səviyyəsinin kodu: 1
1.
2.

M.Y.

Bankın imzaları:

1.
2.

M.Y.
İcra haqqında bank qeydi:

Dövlət rüsumlarının məbləğləri
Maddə
18.

İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin,
əlaqəli hüquqlar obyektinin inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə
alınması, müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər,
habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə
bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsi üçün dövlət rüsumunun dərəcələri

18.11.

İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin qeydiyyatı, patentin verilməsi və dərc olunması ilə bağlı:

18.11.1.
18.11.2.

ixtira üçün ;

18.11.3.
18.11.4.
18.11-1.

sənaye nümunəsi üçün;

faydalı model üçün ;
patentə məxsus təsvirin düsturla birlikdə 30-dan artıq hər səhifəsi üçün .
Patentin dublikatının və patentə görə hüquqların qismən başqa şəxsə keçməsinə dair patentin
verilməsi üçün .
Verilmiş patentlərə dəyişiklik edilməsi üçün – .

20 manat
15 manat
15 manat
1 manat
10 manat

18.11-2.
7 manat
18.11-3. İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi ilə bağlı hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyata alınması üçün:
18.11-3.1. bir ədəd ixtira, bir ədəd faydalı model və bir ədəd sənaye nümunəsinə dair iddia sənədi üzrə, ayrılıqda
15 manat
hər biri üçün ;

18.11-3.2. bir ədəd ixtira patenti, bir ədəd faydalı model patenti və bir ədəd sənaye nümunəsi patenti üzrə,

ayrılıqda hər biri üçün – ;
18.11-3.3. ixtira, faydalı model, sənaye nümunəsinə görə bir neçə iddia sənədi üçün (birdən artıq hər iddia sənədi
üçün) ;
18.11-3.4. ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin bir neçə patenti üçün (birdən artıq hər patent üçün) .

18.11-4.
18.11-4.1.
18.11-4.2.
18.11-4.3.
18.11-5.

Qeydə alınması, məlumatın dərci və şəhadətnamənin verilməsi üçün:
əmtəə nişanı üçün ;

18.11-6.

Əmtəə nişanı və coğrafi göstəriciyə dair şəhadətnamələrin dublikatının və əmtəə nişanına hüquqların
qismən başqa şəxsə keçməsinə dair şəhadətnamənin verilməsi üçün .
Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı üçün:
iddia sənədi üzrə bir ədəd əmtəə nişanı üçün ;
iddia sənədləri üzrə bir neçə əmtəə nişanı üçün (birdən artıq hər əmtəə nişanı üçün) ;
qeydə alınmış bir ədəd əmtəə nişanı üçün ;
qeydə alınmış bir neçə əmtəə nişanları üçün (birdən artıq hər əmtəə nişanı üçün) .
Patent müvəkkillərinə şəhadətnamə verilməsi üçün.
Apellyasiya şurasına etirazla müraciət edilməsi:
ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə patentin verilməsindən imtina qərarına qarşı ;

18.11-7.
18.11-7.1.
18.11-7.2.
18.11-7.3.
18.11-7.4.
18.11-8.
18.11-9.
18.11-9.1.
18.11-9.2.
18.11-9.3.
18.12.
18.12.1.
18.12.2.
18.33.
18.34.
18.34.1.
18.34.2.
18.34.3.
18.34.4.
18.34.5.
18.34.6.
18.34-1.
18.34-2.
18.34-3.
18.48.

coğrafi göstərici üçün ;
kollektiv nişan üçün .
Reyestrdə və şəhadətnamədə qeydiyyatla bağlı məlumatlarda dəyişikliklər edilməsi üçün .

ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi barəsində dərc olunmuş iddia sənədinə qarşı ;
ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinə patentin verilməsinə qarşı .
Ötürülmüş müddətlərin bərpası:
patent verilməsindən imtina qərarı barəsində iddiaçı tərəfindən apellyasiya şurasına etirazla müraciət
edilməsi üçün ;
dərc olunmuş iddia sənədi üzrə daxil olan etirazla bağlı iddiaçının apellyasiya şurasına cavab verilməsi
üçün - .
Ötürülmüş müddətin bərpası ilə bağlı, iddia sənədi barədə ekspertizanın qərarı ilə razı olmadıqda
apellyasiya şurasına etiraz verilməsi üçün .
Apellyasiya şurasına etirazın verilməsi
əmtəə nişanına dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı
coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədinə baxılma barədə ilkin ekspertizanın rədd qərarına qarşı ;
əmtəə nişanına dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı - ;
coğrafi göstəriciyə dair iddia sənədi barəsində ekspertizanın qərarına qarşı ;
qeydə alınmış əmtəə nişanına qarşı ;
qeydə alınmış coğrafi göstəriciyə qarşı.
Əmtəə nişanının geniş tanınmasına dair Apellyasiya şurasına ərizənin verilməsi üçün .
Geniş tanınmış əmtəə nişanına qarşı verilmiş etirazla bağlı Apellyasiya şurasına müraciət üçün
Apellyasiya şurasına etirazın baxılma müddətinin altı aydan çox olmayan müddətə uzadılması üçün

Attestasiya komissiyasının qərarına görə Apellyasiya şurasına etiraz vermək üçün

25 manat
10 manat
10 manat
45 manat
30 manat
60 manat
25 manat
10 manat

35 manat
20 manat
60 manat
50 manat
10 manat.
10 manat
6 manat
40 manat
20 manat
25 manat
20 manat

20 manat
20 manat
60 manat
35 manat
80 manat
45 manat
150 manat
120 manat
40 manat
30 manat

Qeyd: Rusum ödənişini etdikdən sonra ödənişin surətini maliyye@copat.gov.az
poçt ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.

Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinə

XİDMƏT HAQQLARINI
ödəmək üçün rekvizit
B1. Benefisiar (alan) bank
A1. Emitent (ödəyən) bank
Adı………… ABB Səbail filialı
Adı
………………………………
Kodu…………805056
………………………………
Kodu…………...……………
VÖEN……….9900001881
………………………………
VÖEN………………………
………………………………
Müxbir hesab.. .. AZ03NABZ01350100000000002944
Müxbir
hesab….…….…………….
S.W.I.F.T BİK.......IBAZAZ2X
S.W.I.F.T BİK ..……...……...
.................................................
A2. Ödəyici
B2. Vəsaiti alan
Adı: …….…..
………………………………
Adı.......Az.Respub Əqli Mülkiyyət Agentliyi
………………………….
Hesab
№ Hesab № … AZ23IBAZ38090029446144606209
…………………...........
…….…..
VÖEN…....………………....... VÖEN…………1700451171……………………...
.... …….…………….
C1. Valyuta növü .....AZN.……
C2. Köçürülən
Məbləğ rəqəmlə………………………........... …….…..
Məbləğ yazı ilə………………………........... …….…..
…………………………………………............................................................
D1. Ödənişin təyinatı və əsas..................................................................................
Əqli Mülkiyyət Agentliyinə sənədin nömrəsi adı nə üçün köçürülməsi mütləq

yazılmalıdır.

D2. Ödənişlə əlaqədar əlavə
informasiya..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.
Müştərinin imzası (ları)

1.
2.

M.Y.
Bankın imzaları:

1.
2.

M.Y.
İcra haqqında bank qeydi:

Ödəniləcək XİDMƏT HAQLARIN məbləğləri
İxtira, faydalı model, sənaye nümunəsi, əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin hüquqi
mühafizəsi sahəsində göstərilən xidmətlərin siyahısı və həmin xidmətlərə görə
Xidmətlərin siyahısı

1.1.

haqq /manatla/

İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi obyektindən istifadə hüququnun verilməsi
barədə müqavilənin qeydiyyata alınması üçün
bir iddia sənədi üçün

10

bir neçə iddia sənədi üçün (hər əlavə iddia sənədi üçün)

10

1.2.

Patent hüququnun girov qoyulması barədə müqavilənin (bir ədəd ixtira patenti, bir ədəd
faydalı model patenti və bir ədəd sənaye nümunəsi patenti üzrə, ayrılıqda hər biri üçün)
qeydiyyata alınması üçün

50

1.3.

Lisenziya müqavilələrinin qeydiyyata alınması üçün

1.3.1.

ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hər birinin ayrılıqda bir ədəd patenti üçün

25

1.3.2.

ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsinin hər birinin ayrılıqda bir neçə patenti üçün
(birdən artıq nəzərdə tutulan hər patent üçün)

20

1.4.

İddia sənədi və ya patenti üzrə hüquqların verilməsinə dair qeydiyyata alınmış
müqavilələrdə və ya obyektin istifadəsi ilə bağlı qeydiyyata alınmış lisenziya
müqavilələrində dəyişikliklər edilməsi üçün

10

1.5.

İlkin istifadəçinin hüquqlarının tanınması məqsədilə onun iddiasına baxılması üçün

25

1.6.

İxtira patentinin qüvvədə saxlanılması üçün

1.6.1.

3-cü ildən 10-cu ilə kimi

1.1.1.
1.1.2.

fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün
hər artan il üçün

6 manat artırılmaqla

digər şəxslər üçün

50

hər artan il üçün

1.6.2.

60

hər artan il üçün

8 manat artırılmaqla

digər şəxslər üçün

300

hər artan il üçün

40 manat artırılmaqla

21-ci ildən 25-ci ilə kimi
fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün
hər artan il üçün
digər şəxslər üçün
hər artan il üçün

1.7.

30 manat artırılmaqla

11-ci ildən 20-ci ilə kimi
fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün

1.6.3.

10

142
10 manat artırılmaqla

710
50 manat artırılmaqla

Faydalı model patentinin qüvvədə saxlanılması üçün 3-cü ildən 10-cu ilə kimi
fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün

10

hər artan il üçün

6 manat artırılmaqla

digər şəxslər üçün

50

hər artan il üçün

1.8.

Sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə saxlanılması üçün

1.8.1.

3-cü ildən 10-cu ilə kimi
fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün
hər artan il üçün

30 manat artırılmaqla

10
6 manat artırılmaqla

digər şəxslər üçün
hər artan il üçün

1.8.2.

30 manat artırılmaqla

11 -cü ildən 15-cu ilə kimi
fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün

60

hər artan il üçün

8 manat artırılmaqla

digər şəxslər üçün

300

hər artan il üçün

1.9.

50

40 manat artırılmaqla

Patentin qüvvədəolma ilində illik haqqın ödənilməsi ilə bağlı ötürülən müddətin
verilməsinə görə hər ay üçün
fiziki şəxslər, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və bələdiyyələr üçün

3

digər şəxslər üçün

15

1.10.

İddia sənədinin ekspertizası üçün (ilkin ekspertiza da daxil olmaqla)

1.10.1.

bir ixtira, bir faydalı model və bir sənaye nümunəsi üçün

20

1.10.2.
1.10.3.

əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi üçün
əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi üçün

7
7

1.10.4.

sənaye nümunəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye nümunəsi üçün

5

1.10.5.

iddia sənədinin mətninin 30-dan artıq hər səhifəsi üçün

1

1.11.

Ekspertizanın sorğusuna cavabın verilməsi müddətinin iddiaçının vəsatəti əsasında 1
(bir) ay müddətinə uzadılması üçün

10

1.12.

İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinin mahiyyətcə ekspertizası üçün

1.12.1.

ixtira

90

1.12.2.

faydalı model və sənaye nümunəsi

60

1.12.3.

əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 1-dən artıq hər asılı olmayan bəndi üçün

25

1.12.4.

əlavə olaraq, çoxbəndli düsturun 10-dan artıq hər asılı olan bəndi üçün

10

1.12.5.

sənaye nümunəsinin 20-dən artıq hər əlavə sənaye nümunəsi üçün

10

1.13.

İddia sənədinin verildiyi tarixdən 1 (bir) ay müddət keçdikdən sonra iddiaçının vəsatəti
əsasında iddia sənədinin materiallarına düzəliş və əlavələrin edilməsi üçün

6

1.14.

İddiaçının vəsatəti əsasında ixtira barədə iddia sənədinin faydalı model barədə iddia
sənədinə (və ya əksinə) çevrilməsi üçün

7

1.15.

İddia sənədi üzrə ilkinliyin tələb edilməsi üçün

20

1.16.

İddia sənədi üzrə ilkinliyin tələb edilməsi müddətinin iddiaçının vəsatəti əsasında 2 (iki)
ay müddətinə uzadılması üçün

30

1.17.

İddia sənədinə dair məlumatın dərc edilməsi üçün

6

1.18.

İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinə dair məlumatın müəyyən edilmiş müddətdən
tez dərc edilməsi üçün

30

1.19.

Dərc edildikdən sonra iddia sənədinin materialları ilə maraqlı şəxslərin tanış olması üçün

10

1.20.

İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədi barədə məlumat axtarışının aparılması və
hesabatın hazırlanması üçün

1.20.1.

ixtira

70

1.20.2.

faydalı model və sənaye nümunəsi

60

1.21.

İddia sənədinin beynəlxalq sistem vasitəsilə qeydiyyatı üçün qəbulu, hazırlanması və
göndərilməsi

30

1.22.

İddiaçının xahişi ilə bir ədəd milli iddia sənədinin və ya onun barəsində məlumatların
(Patent Kooperasiyası haqqında müqavilənin təlimatının 17.1(v) qaydası, ilkin sənəd)
təsdiqlənmiş surətinin Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Beynəlxalq Bürosuna
göndərilməsi üçün

10

2. Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin hüquqi mühafizəsi sahəsində göstərilən xidmətlər
2.1.

Əmtəə nişanları və coğrafi göstəricilərin qeydə alınması ilə bağlı dövlət rüsumunun
ödənilməsi müddətinə əlavə olaraq 4 (dörd) ay müddətində möhlət verilməsi üçün

30

2.2.

Göstəricinin reyestr məlumatlarından çıxarışın verilməsi üçün

10

2.3.

Qeydiyyata alınmış əmtəə nişanına dair müstəsna hüquqların müqavilə əsasında başqa
şəxsə girov kimi verilməsi ilə bağlı girov müqaviləsinin qeydiyyatı üçün

2.4.

Lisenziya müqavilələrinin qeydə alınması üçün

2.4.1.

bir ədəd əmtəə nişanı üçün

80

2.4.2.

bir neçə əmtəə nişanı üçün (birdən artıq hər əmtəə nişanı üçün

50

2.5.

Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə və qeydə alınmış lisenziya
müqavilələrində dəyişikliklərin aparılması üçün

11

2.6.

Qeydiyyatın qüvvədəolma müddəti qurtardıqdan sonra onun müddətinin uzadılması
üçün

2.6.1.

əmtəə nişanı üçün

95

2.6.2.

coğrafi göstərici üçün

45

2.6.3.

kollektiv nişan üçün

145

2.7.

Qeydiyyatın qüvvədəolma müddəti keçdikdən sonra müddətin uzadılması üçün verilən 6
(altı) ay müddətinə görə, hər ay üçün:

2.7.1.

əmtəə nişanı üçün

5

2.7.2.

coğrafi göstərici üçün

5

2.7.3.

kollektiv nişan üçün

5

2.8.

İddia sənədinə aid olan materialların təqdim edilməsi müddətinin iddiaçının vəsatəti
əsasında 2 (iki) ay müddətinə uzadılması üçün

30

2.9.

İddia sənədinin ilkin ekspertizası üçün

40

2.10.

İddia sənədinin ekspertizası üçün

135

2.11.

Əmtəə nişanına dair ilkinliyin istənilməsi üçün

15

2.12.

İddia sənədinin ekspertizası üçün tələb olunan əlavə sənədin verilməsi müddətinin
iddiaçının vəsatəti əsasında 2 (iki) ay müddətinə uzadılması

25

2.13.
2.14.

İddia sənədinin ekspertizasına başlanıldığı tarixdən 1 (bir) ay müddət keçdikdən sonra
iddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinin materiallarına düzəliş və əlavələrin edilməsi
üçün
İddia sənədinin beynəlxalq sistem vasitəsilə qeydiyyatı üçün qəbulu, hazırlanması və
göndərilməsi üçün

60

30
40

3. Patent müvəkkillərinin attestasiyası ilə bağlı göstərilən xidmətlər

3.1.

Patent müvəkkillərinə namizədin patent müvəkkili kimi attestasiya olunması üçün

20

3.2.

Patent müvəkkillərinin qeydiyyata alınması üçün

5

3.3.

Qeydiyyata alınmış patent müvəkkili barədə məlumatların dərc edilməsi üçün

5

Qeydlər:
1. Əmtəə və ya xidmətin birdən artıq hər sinfi üçün iddia sənədinin ekspertizası üzrə haqq bu
cədvəlin 2.10-cu bəndində göstərilən haqqa 40 manat əlavə edilməklə müəyyənləşdirilir.
2. İddiaçının vəsatəti əsasında iddia sənədinin ekspertizasının 1 (bir) ay müddətində aparılması
üçün haqq bu cədvəlin 2.10-cu bəndində göstərilən haqqa 120 manat əlavə edilməklə
müəyyənləşdirilir.

