*Məlumat
Azərbaycan Respublikasının bütün sərhəd keçid məntəqələrində gömrük xidməti
fəaliyyət göstərir (aeroportlar, dəniz limanları, avtomobil və dəmiryolu keçid
məntəqələri).
Gömrük xidməti əməkdaşlarının xüsusi geyim forması və tanınma nişanları vardır.
(Gömrük orqanlarının bayrağı və tanınma nişanları).
Azərbaycan Respublikasının Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə və İranla sərhədlərində
keçid məntəqələri fəaliyyət göstərir. Həmçinin, Qazaxıstan, Türkmənistan, Rusiya
və İran ilə dəniz sərhədləri vardır, Türkmənistan və Qazaxıstanla bərə vasitəsi ilə
gediş-gəliş mövcuddur.
* Daha geniş məlumatı sərhəd keçid məntəqələrində fəaliyyət göstərən gömrük
orqanlarından almaq olar.
1. Fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçərkən:
1.1. Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə
tutulmayan mallar, o cümlədən dövlət orqanlarının nəzarət siyahılarına aid
edilməyən mallar sadələşdirilmiş qaydada bəyan edilir.
1.2. Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhədindən keçirilən malların təyinatı fiziki
şəxsin səfərinin bütün halları nəzərə alınmaqla, malların gömrük sərhədindən fiziki
şəxsin və onun ailə üzvlərinin şəxsi istifadəsi və istehlakı məqsədləri üçün
keçirildiyi yəqinləşdirilməklə, onların xassələri, miqdarı, habelə sərhəddən
keçirilməsinin mütəmadiliyi əsasında gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilir.
1.3. Fiziki şəxslərin gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilməsinin
güzəştli və sadələşdirilmiş qaydasından istifadə etməsi üçün gömrük sərhəd
buraxılış məntəqələrində “Yaşıl kanal’’ və “Qırmızı kanal” buraxılış sistemləri
tətbiq olunur.
1.4. “Yaşıl kanal” buraxılış sistemi fiziki şəxslər tərəfindən malların (müşayiət
olunmayan baqajda keçirilən və poçt göndərişlərində göndərilən mallar istisna
olmaqla) şifahi formada gömrük orqanlarına bəyan edilməsi üçün nəzərdə tutulur.
1.5. “Qırmızı kanal” buraxılış sistemi mallara dair gömrük orqanlarına bəyannamə
təqdim edilməklə, onların yazılı formada bəyan olunması üçün nəzərdə tutulur.
1.6. Fiziki şəxslər istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə
tutulmayan malları gömrük sərhədindən əl yükündə və (və ya) müşayiət edilən

baqajda keçirdikdə bəyannamə malların gömrük orqanına təqdim edilməsi ilə eyni
vaxtda verilir.
1.7. Gömrük ərazisinə müşayiət olunmayan baqajda gətirilən mallara dair
bəyannamə həmin mallar gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçiriləcəyi gömrük
orqanına təqdim edildiyi tarixdən 15 (on beş) gündən gec olmayaraq, gömrük
ərazisindən müşayiət olunmayan baqajda aparılan mallara dair bəyannamə isə
onların gömrük orqanına təqdim edilməsi ilə eyni vaxtda verilir.
1.8. Bəyannamə yetkinlik yaşına çatmış fiziki şəxs tərəfindən doldurulur.
1.9. Müşayiət olunmayan baqajda yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə aid olan mallar
onun valideynləri, övladlığa götürənləri, qəyyumları, himayəçiləri, yaxud
göstərilən şəxslərin etibarnamələri əsasında hərəkət edən başqa fiziki şəxslər
tərəfindən bəyan edilir.
1.10. Fiziki şəxslər Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi internet saytının
(customs.gov.az) elektron gömrük xidməti bölməsindən istifadə etməklə, gömrük
sərhədindən keçirəcəkləri mal və nəqliyyat vasitələrinə dair bəyannaməni
əvvəlcədən və ya gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsində quraşdırılmış elektron
köşkdən istifadə etməklə həmin vaxtda doldurub çap edərək keçdikləri sərhəd
gömrük orqanına təqdim edə bilərlər.
1.11. Fiziki şəxslər gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində quraşdırılmış elektron
köşkün “Səyahətçilər üçün məlumat” qrafasından istifadə etməklə müvafiq
qanunvericilik aktları barədə məlumat əldə edə bilərlər.
2. Fiziki şəxslər tərəfindən təyinatı istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri
üçün nəzərdə tutulmayan hesab edilmiş aşağıda göstərilən mallar (aksizli
mallar və avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla) güzəştli qaydada (gömrük
ödənişlərini ödəmədən) Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən
keçirilə bilər:
2.1 . səfər zamanı fiziki şəxsin zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi üçün nəzərdə
tutulan şəxsi əşyalar;
2.2 . hər təqvim ayı ərzində bir dəfə gətirilən ümumi gömrük dəyəri 1500 ABŞ
dolları ekvivalenti məbləğindən (müşayiət edilən hər bir yetkinlik yaşına
çatmamış fiziki şəxsə görə əlavə 500 ABŞ dolları ekvivalenti məbləğindən)
artıq olmayan mallar;
2.3 . 2.12-ci yarımbəndində göstərilən məhdudiyyət nəzərə alınmaqla, gömrük
ərazisindən aparılan mallar;
2.4 . beynəlxalq poçt göndərişləri və ya daşıyıcı şirkət vasitəsilə eyni fiziki şəxsin
adına 30 (otuz) gün müddətində ümumi gömrük dəyəri 1000 ABŞ dolları
ekvivalenti məbləğindən artıq olmayan gömrük ərazisinə gətirilən mallar;

2.5 . 2.12-ci yarımbəndində göstərilən məhdudiyyət nəzərə alınmaqla, beynəlxalq
poçt göndərişləri və ya daşıyıcı şirkət vasitəsilə gömrük ərazisindən göndərilən
mallar;
2.6 . avtomobilin konstruksiyasında nəzərdə tutulmuş yanacaq bakının tutumu
həcmində yanacaq;
2.7 . Azərbaycan Respublikasında dövlət qeydiyyatından keçməyən dərman
vasitələri də daxil olmaqla, şəxsi istifadə üçün zəruri olan miqdarda dərman
vasitələri;
2.8 . müvəqqəti qalma müddətində, istehsal və kommersiya məqsədləri üçün idxal
olunmuş istənilən mal istisna olmaqla, mədəniyyət, turizm, idman, peşəkar
görüşlər, səhiyyə, tədris və sair məqsədlərlə səyahətin bütün şərtləri nəzərə
alınmaqla, səyahət boyu xarici səyahətçinin şəxsi istifadəsi üçün 2.2-ci
yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş hədlərdən artıq müvəqqəti keçirilən mallar;
2.9 . Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
açılmış vərəsəlik hüququ əsasında əldə edilmiş əşyalar (müvafiq təsdiqedici
sənəd təqdim edilməklə);
2.10. hər təqvim ayı ərzində bir dəfə 18 yaşına çatmış hər bir fiziki şəxs tərəfindən
şəxsi istifadə üçün gömrük ərazisinə gətirilən 3 litr alkoqollu içki, 600 ədəd
siqaret və 20 qram qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət
məmulatları, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş 0,5
karat almaz;
2.11. hər təqvim ayı ərzində bir dəfə gömrük ərazisinə gətirilən 30 kiloqrama qədər
müxtəlif növ ərzaq məhsulları;
2.12. hər təqvim ayı ərzində bir dəfə gömrük ərazisindən aparılan 5 kiloqrama
qədər nərə cinsli balıq və 125 qrama qədər nərə cinsli balıq kürüsü;
2.13. əcnəbi əməkçi miqrant Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı olan əməkçi miqrant xarici ölkədə əmək fəaliyyətinə
başlamaq və əmək fəaliyyətini başa vurduqdan sonra qayıtmaq üçün gömrük
sərhədini keçərkən onun şəxsi əşyaları, məişət avadanlıqları, əmək fəaliyyəti
üçün zəruri olan alətlər.
2.14. Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət əməkdaşları və diplomatik
xidmət orqanlarının inzibati-texniki xidmətini həyata keçirən şəxslər və
Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Diplomatik
Nümayəndəliklərin Mühafizə İdarəsinin hərbi qulluqçuları tərəfindən müvafiq
təsdiqedici sənəd (müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti
tərəfindən xarici ölkəyə ezam olunmuş əməkdaşın geri çağırılma əmrinin
müvafiq qaydada təsdiq olunmuş surəti) təqdim edilməklə, onların xaricdə
işlədikləri dövrdə əldə etdikləri vəsaitin və əmlakın, o cümlədən avtonəqliyyat
vasitələrinin gömrük ərazisinə gətirilməsinə görə gömrük ödənişləri tutulmur.
3. Xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan
Respublikasından çıxarılması Qaydaları:

3.1. Rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər xarici valyutanı gömrük
prosedurlarına əməl etməklə məhdudiyyət olmadan Azərbaycan Respublikasına
gətirə bilərlər.
3.2. Rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər məbləği 10000 (on min)
ABŞ dolları ekvivalentinədək olan xarici valyutanı gömrük orqanında şifahi
formada bəyan etməklə Azərbaycan Respublikasından nağd şəkildə çıxara bilərlər.
3.3. Rezident və qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər 10000 (on min) ABŞ
dolları ekvivalenti məbləğindən 50000 (əlli min) ABŞ dolları ekvivalenti
məbləğinədək olan xarici valyutanı onun əvvəllər Azərbaycan Respublikasına nağd
şəkildə gətirilməsini təsdiq edən gömrük sənədlərini və yazılı formada
bəyannaməni gömrük orqanına təqdim etməklə Azərbaycan Respublikasından
nağd şəkildə çıxara bilərlər.
3.4. Bu Qaydaların 3.2-ci və 3.3-cü bəndlərində nəzərdə tutulmuş hallar istisna
olmaqla, bütün digər hallarda xarici valyutanın rezident və qeyri-rezident fiziki və
hüquqi şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasından çıxarılması yalnız
müvəkkil banklar və poçt rabitəsinin milli operatoru vasitəsilə köçürmə yolu ilə
həyata keçirilə bilər.
4. Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanları tərəfindən verilmiş
icazə sənədləri təqdim edilməklə sadələşdirilmiş qaydada gömrük
sərhədindən keçirilən və beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsilə alınan
(göndərilən) mallar.
4.1. «Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin
beynəlxalq ticarəti haqqında» Konvensiya (CİTES) üzrə inzibati orqanın –
Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin verdiyi CİTES
İcazə/sertifikatına əsasən kökünün kəsilmə təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı
flora növləri (CİTES növləri), habelə dənizdən introduksiya.
4.2. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin (Azərbaycan
Respublikasına səfərləri zamanı xarici dövlət və hökumət başçılarını, onların ailə
üzvlərini, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərini, habelə xarici dövlətlərin və
beynəlxalq təşkilatların vəzifəli şəxslərini müşayiət edən həmin dövlətlərin və
təşkilatların mühafizə xidmətlərinin əməkdaşları tərəfindən öz xidməti vəzifələrini
icra etmək məqsədi ilə xidməti silahın və onun döyüş sursatının Azərbaycan
Respublikasına gətirilməsinə və Azərbaycan Respublikasından aparılmasına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin)
xüsusi icazəsi təqdim edilməklə, xidməti və mülki silah, həmçinin onların döyüş
sursatları.
4.3. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət
Baytarlıq Xidmətinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədləri əsasında
heyvanlar, baytarlıq preparatları və ləvazimatları; Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sənədləri əsasında bitkilər və bitkiçilik
məhsulları, həmçinin bitki mühafizə vasitələri və aqrokimyəvi maddələr.
4.4. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin razılığı
əsasında dini təyinatlı ədəbiyyat (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və video
materiallar, mal və məmulatlar və dini məzmunlu başqa məlumat materialları.
4.5. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin verdiyi ixracın
mümkünlüyü barədə mühafizə şəhadətnaməsini təqdim etməklə və onun
tələblərinə riayət etməklə, mühafizə siyahısına daxil edilmiş mədəniyyət sərvətləri.
5. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən
keçirilməsi qadağan olunan mallar. (Azərbaycan Respublikası Gömrük
Məcəlləsinin 214-215-ci maddələrinə, “Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən
(mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında” Azərbaycan
Respublikasının 23 dekabr 2003-cü il tarixli 564 nömrəli Qanununa, “Mülki
dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına
xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların
siyahısı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 23 dekabr 2003-cü il tarixli 565
nömrəli Qanununa, “İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun
kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı”nın
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 9 fevral
2006-cı il tarixli 42 nömrəli Qərarı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Poçt
göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların Siyahısı"na
əsasən)
5.1. Ölkə ərazisinə gətirilməsi qadağan olunmuş mallar:
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş
xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi
texnika;
- radioaktiv maddələr ;
- narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə
üçün ləvazimat;
- əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, terrorizmi təbliğ və reklam edən materiallar;
- narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması
texnologiyasına aid materiallar;
5.2. Beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsi ilə alınması qadağan olunmuş mallar:
- yuxarıda qeyd olunan ölkə ərazisinə gətirilməsi qadağan olunan mallar;
- pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;
- insan orqanları və (və ya) toxumaları;
- canlı heyvanlar;

- tezalışan maddələr;
- zəhərli və toksikoloji maddələr;
- bioloji və infeksion maddələr;
- civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;
- tez xarab olan qida məhsulları;
- öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə yarada
bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab
olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;
- sikkələr, banknotlar və yol çekləri.
5.3. Ölkə ərazisindən aparılması qadağan olunmuş mallar:
- aparılmasına və ya göndərilməsinə, gətirilməsinə və ya alınmasına Azərbaycan
Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin icazəsi olmayan zooloji
kolleksiyalar, onların hissələri və ya ayrı-ayrı obyektləri, o cümlədən heyvanlar
aləmi obyektləri;
- qiymətli ağac cinsləri (qoz, şabalıd, cökə, palıd, fıstıq, dəmir ağacı);
- Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə dövriyyəsi qadağan olunmuş
xidməti və mülki silahlar, hərbi təyinatlı bütün əşyalar, partlayıcı maddələr, hərbi
texnika;
- radioaktiv maddələr;
- narkotik vasitələr, psixotrop maddələr və onların prekursorları, onlardan istifadə
üçün ləvazimat;
- əxlaq pozğunluğunu, zorakılığı, təbliğ və reklam edən materiallar;
- narkotik vasitələrin, psixotrop, zəhərləyici, partlayıcı maddələrin hazırlanması
texnologiyalarına aid materiallar;
- xüsusi məxfi rabitə vasitələri, onların şifrləri və istismarı haqqında ədəbiyyat;
- Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti,
Dövlət Sərhəd Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin operativ istintaq fəaliyyəti üzrə
informasiya sistemləri, sənədləri və arxivləri;
- dövlət əhəmiyyətli sənədlər, ixtiralar, layihələr;
- Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına düşmüş nadir bitkilər, maral və
cüyür buynuzları;
- müvəqqəti sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, prezentasiya, beynəlxalq
mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi halları istisna olmaqla Azərbaycan
Respublikasının milli mədəniyyət əmlakı Dövlət Siyahısına daxil olan milli
mədəniyyət əmlakı olan obyektlər;
- məlumat daşıyıcılarının məzmununun oxunması halı mümkün olmadıqda, onlar
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən buraxılmır;
- silah və onun döyüş sursatlarının fiziki şəxslər tərəfindən göndərilməsinə yol
verilmir.
5.4. Beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsi ilə göndərilməsi qadağan olunmuş
mallar:

- yuxarıda qeyd olunan ölkə ərazisindən aparılması qadağan olunan mallar;
- pulların və poçt ödənişi nişanlarının buraxılması üçün avadanlıqlar;
- insan orqanları və (və ya) toxumaları;
- canlı heyvanlar;
- tezalışan maddələr;
- zəhərli və toksikoloji maddələr;
- bioloji və infeksion maddələr;
- civə, kimyəvi reaktivlər və turşular;
- insanın şərəf və ləyaqətini alçaldan, milli və dini hissiyyatını təhqir edən
materiallar;
- tez xarab olan qida məhsulları;
- öz xüsusiyyətlərinə və ya qablaşdırılmasına görə poçt işçiləri üçün təhlükə yarada
bilən, digər poçt göndərişlərinin və poçt avadanlıqlarının zədələnməsinə, xarab
olmasına və ya çirklənməsinə səbəb olan göndərişlər;
- sikkələr, banknotlar və yol çekləri;
- təyinat ölkəsinin idxalına qadağa qoyduğu mal və əşyalar;
- odlu silah və onun döyüş sursatı;
- Dövlət gerbi həkk olunmuş sənədlərin əsli;
- dövlət kəmiyyət vahidləri etalonları;
- Dövlət Arxiv Fondunun sənədləri.
5.5. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən
keçirilməsinə məhdudiyyət qoyulan mallar.
- hərbi silah və sursat istehsal etmək üçün avadanlıq;
- döyüş təyinatlı hərbi texnikanı istehsal etmək üçün avadanlıq;
- xidməti və mülki silah;
- kosmik-peyk rabitə vasitələri, xüsusi məxfi rabitə vasitələri və şifrləri, bu
vasitələrin və şifrlərin istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıq;
- qiymətli daşların hasilatı, qızılın və digər qiymətli metalların, neftin, neft
məhsullarının və təbii qazın hasilatı və emalı, neft və neft məhsulları tullantılarının
emalı vasitələri;
- ionlaşdırıcı şüa mənbələri, o cümlədən radioaktiv maddələr, belə mənbələrin və
maddələrin istehsalı üçün nəzərdə tutulan avadanlıq, təsərrüfat-məişət və tibbi
əhəmiyyətli aparatlar istisna olmaqla, şüa verən aparatlar;
- qiymətli kağızların çap edilməsi üçün avadanlıq və belə avadanlığın istehsalı
üçün avadanlıq;
- qanunla Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan
narkotik vasitələr, psixotrop maddələr, Azərbaycan Respublikasının ərazisində
dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr, narkotik vasitə və psixotrop
maddələrin istehsalında istifadə edilən və dövriyyəsinə nəzarət edilən avadanlıq;
- partlayıcı maddələr və qurğular, tez alışan maddələr və pirotexniki məmulatlar;
- ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar;
- narkotik vasitələrə və psixotrop maddələrə aid olmayan güclü təsir edən və ya
zəhərli maddələr, həmin maddələri hazırlamaq və ya emal etmək üçün avadanlıq;

- gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş texniki vasitələr;
- radiomüşahidə və radionəzarət aparmaq üçün geniş tezlik diapazonlu
radioqəbuledici qurğular;
- müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən güc meyarı
həddindən artıq olan radioötürücülər;
- əməliyyat-axtarış fəaliyyəti subyektlərinin, hərbi qulluqçuların və prokurorluq
işçilərinin fərqlənmə nişanlan olan hərbi və xüsusi geyim formaları;
- elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulan
genetik modifikasiya olunmuş bitkilər, həmçinin müasir biotexnoloji və gen
mühəndisliyi metodları ilə yaradılmış kənd təsərrüfatı bitki materialları;
- elmi tədqiqat, sınaq və sərgilərdə nümayiş məqsədləri üçün nəzərdə tutulan,
genetik modifikasiya olunmuş bitkilərin genetik materiallarından istifadə edilərək
istehsal olunan yeyinti məhsulları;
- məsəafədən idarə edilən pilotsuz uçan aparatlar.
6. Azərbaycan Respublikası gömrük sərhədindən keçirilən nəqliyyat
vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi qaydaları
6.1. Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük ərazisinə avtonəqliyyat vasitələri
gətirilərkən, gömrük rəsmiləşdirilməsi xarici-iqtisadi fəaliyyətin tarif və qeyri-tarif
tənzimlənməsinə, qanunla müəyyən edilmiş digər tələblərə və təsdiqedici sənədlərə
uyğun olaraq gömrük ödənişləri alınmaqla, sadələşdirilmiş qaydada həyata
keçirilir.
6.2. Sükanı sağ tərəfdə olan nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasına
gətirilməsi və dövlət qeydiyyatına alınması qadağandır.
6.3. Xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda olmayan və ya qeydiyyatdan çıxarılmış
avtonəqliyyat vasitələrinin (tranzit qaydada keçən avtonəqliyyat vasitələri istisna
olmaqla) gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq gətirilməsinə icazə verilmir.
6.4. Xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda olan XİFMN-in 8703 və 8711 mal
mövqelərinə aid avtonəqliyyat vasitələrinin və onların qoşqularının
(yarımqoşqularının) qeyri-rezidentlər tərəfindən müvafiq təsdiqedici sənədlə
gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq gətirilməsinə 90 (doxsan) gün müddətinədək,
bu müddətin uzadılmasına görə isə Gömrük Məcəlləsinin 258-ci maddəsi ilə
müəyyən edilmiş gömrük borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi üçün təminat
üsullarının tətbiqi ilə 1 (bir) ildən artıq olmamaq şərtilə həmin şəxsin vizasında və
ya Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşamaq üçün icazə
vəsiqəsində, yaxud əcnəbinin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsin Azərbaycan
Respublikasında müvəqqəti olma müddətinin uzadılması haqqında qərarda
göstərilən müddətə icazə verilir.
6.5. Xarici dövlətlərdə daimi qeydiyyatda olan avtonəqliyyat vasitələrinin
rezidentlər tərəfindən gömrük ərazisinə müvəqqəti olaraq gətirilməsinə Gömrük

Məcəlləsinin 258-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş gömrük borcunun ödənilməsinin
təmin edilməsi üçün təminat üsullarının tətbiqi ilə 1 (bir) ildən artıq olmayan
müddətə icazə verilir və həmin avtonəqliyyat vasitələrinin müvəqqəti qeydiyyat
müddəti artırılmır.
6.6. Avtonəqliyyat vasitəsinin müvəqqəti gətirilmə müddəti bitənədək,
avtonəqliyyat vasitəsi tranzit qaydada keçərkən isə 72 saat ərzində aşağıdakı
şərtlərdən birinə əməl edilməlidir:
6.6.1. avtonəqliyyat vasitəsi gömrük ərazisindən geri aparılır;
6.6.2. Gömrük Məcəlləsinin 258-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş gömrük
borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi üçün təminat üsulları tətbiq olunur;
6.6.3. avtonəqliyyat vasitəsi gömrük orqanının müəyyən etdiyi yerlərdə gömrük
nəzarəti altında saxlanılır;
6.6.4. avtonəqliyyat vasitəsinin qəza nəticəsində sıradan çıxması barədə
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi
İdarəsi tərəfindən, avtonəqliyyat vasitəsi üzərinə həbs qoyulduqda isə bu
barədə qərar qəbul etmiş dövlət orqanı tərəfindən verilən təsdiqedici sənəd
təqdim edilir;
6.6.5. xarici-iqtisadi fəaliyyətin tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsinə uyğun gömrük
ödənişləri alınmaqla, sadələşdirilmiş qaydada gömrük rəsmiləşdirilməsi
aparılır.
6.7. Bu qaydaların 6.6.3-cü yarımbəndində nəzərdə tutulmuş hallarda
avtonəqliyyat vasitəsinin gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş yerlərə
gətirilməsi və ya daşınması, habelə saxlanması ilə əlaqədar əməliyyatlar gömrük
orqanlarının əlavə xərclərinə səbəb olmamalıdır.
Bu qaydalarda göstərilən müddətlər bitənədək, avtonəqliyyat vasitəsini müvəqqəti
gətirən və ya tranzit qaydada keçirən qeyri-rezident ölkə ərazisini tərk etdikdə də
həmin bənddə nəzərdə tutulan şərtlərdən birinə əməl etməlidir.
6.8. Müvəqqəti gətirilmiş avtonəqliyyat vasitələrinin müəyyən olunmuş
müddətlər pozulmaqla gömrük ərazisindən kənara aparılmasına və ya bu
qaydaların tələbləri pozulmaqla gömrük ərazisindən kənara aparılmamasına görə
qeyri-rezidentlər Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun
olaraq məsuliyyət daşıyırlar.
6.9. Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasında daimi qeydiyyatda
olan avtonəqliyyat vasitələrinin 2 (iki) il müddətinə gömrük ərazisindən kənara
müvəqqəti aparılmasına və ya qeydiyyatdan çıxarılması şərtilə daimi aparılmasına
icazə verilir.
6.10. Fiziki şəxslər tərəfindən avtonəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən
tranzit keçirilməsi və ya gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçiriləcəyi gömrük
orqanına çatdırılması həmin avtonəqliyyat vasitələrinin digər şəxslərin istifadəsinə
və ya sərəncamına verilməmək şərtilə 72 saat ərzində yerinə yetirilməlidir.

6.11. Gömrük ərazisinə 30 (otuz) gündən artıq müddətə müvəqqəti gətirilmiş
avtonəqliyyat vasitələrinə müvəqqəti dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsinin və
qeydiyyat nişanlarının verilməsi nəqliyyat vasitələrinin geriyə qaytarılması barədə
onun sahibinin öhdəçilik götürməsilə və müvafiq gömrük orqanı tərəfindən
gömrük vəsiqəsi (müvafiq icazə sənədi) tərtib edilməklə, “Yol hərəkəti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrinin dövlət
qeydiyyatını aparan orqan tərəfindən həyata keçirilir.
7.Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən
keçirilən xidməti və mülki silahların, onların döyüş sursatlarının gömrük
rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti Qaydaları.
7.1. Fiziki şəxslər tərəfindən mülki silahların, onların döyüş sursatlarının
Azərbaycan Respublikasına gətirilməsinə verilən xüsusi icazənin etibarlılıq
müddəti altı aydır.
7.2. Xidməti və mülki silah, onların döyüş sursatları Azərbaycan Respublikasının
gömrük ərazisinə rezidentlər tərəfindən gətirilə bilər.
7.3. Qeyri-rezidentlər tərəfindən mülki silah Azərbaycan Respublikasına yalnız
qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada silah sərgisində və ya idman
yarışlarında istifadə edilməsi və ov edilməsi məqsədilə müvəqqəti gətirilə bilər.
7.4. Xidməti və mülki silahlara dair Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər
Nazirliyinin verdiyi xüsusi icazə etibarnamə ilə başqa fiziki və ya hüquqi şəxsə
verilə bilməz.
7.5. Qeyri-rezidentlər vətəndaşı olduğu dövlətlərin nümayəndəliyinin vəsatətinə
əsasən Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş xüsusi icazəsi əsasında alındığı
vaxtdan beş gündən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisindən kənara çıxartmaq şərti ilə mülki silahları, onların döyüş sursatlarını
əldə edəbilərlər. Alınan silahların və onların döyüş sursatlarının Azərbaycan
Respublikasının ərazisindən aparılma müddəti pozularsa, həmin silah və döyüş
sursatları müsadirə olunur.
8. Mədəniyyət sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən
keçirilməsi Qaydaları:
8.1. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mədəniyyət
sərvətləri gömrük orqanına mütləq yazılı formada bəyan edilməlidir.
8.2. Milli mədəniyyət əmlakı olan sərvətlər Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisindən kənara, yalnız müvəqqəti sərgi, qastrol səfərləri, prezentasiya, bərpa
işləri və beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi zamanı bir qayda olaraq il
ərzində altı aydan çox olmamaq şərti ilə buraxılır.

8.3. Milli arxiv fonduna daxil olan sənədlərin orijinalları və ya onları əvəz edən
nüsxələri müəyyən olunmuş qaydada ən çoxu üç ay müddətində Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarıla bilər.
8.4. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən mədəniyyət sərvətlərini
müvəqqəti keçirən şəxs Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən
edilmiş qaydada gömrük orqanına onların geri qaytarılması haqqında öhdəlik
təqdim etməlidir.

