Azərbaycan Respublikası
Dövlət Gömrük Komitəsi

Malın təsnifatı və mənşə ölkəsinə dair məcburi qərarların tətbiqi ilə bağlı
TƏLİMAT

1. Ümumi müddəalar
1.1. “Malın təsnifatı və mənşə ölkəsinə dair məcburi qərarların tətbiqi ilə bağlı Təlimat”
(bundan sonra – Təlimat) Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin (bundan sonra –
Gömrük Məcəlləsi) 50 və 322-ci maddələrinin müddəalarına uyğun olaraq hazırlanmış,
şəxslər tərəfindən konkret mallar və əməliyyatlarla əlaqədar malın təsnifatını və mənşə
ölkəsini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək məqsədilə gömrük orqanına yazılı, o cümlədən
elektron formada müraciət olunması və həmin müraciət əsasında gömrük orqanları
tərəfindən mallar və əməliyyatlarla əlaqədar malın təsnifatının və mənşə ölkəsinin
müəyyən edilməsinə dair məcburi olan qərarların qəbul edilməsi qaydalarını tənzimləyir.
1.2. Bu Təlimat malın təsnifatının və mənşə ölkəsinin əvvəlcədən müəyyən edilməsi
məqsədilə məcburi qərarların qəbulu, icrası, dəyişiklik edilməsi, qəbulundan imtinası və
ləğvi qaydalarını əhatə edir.
1.3. “Məcburi qərarlar” sistemi biznes subyektlərinə konkret mallar və əməliyyatlarla
əlaqədar malın təsnifatı və mənşə ölkəsinə dair məlumatları əvvəlcədən
müəyyənləşdirmək imkanı yaratmaqla mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhəd
buraxılış məntəqələrindən sürətli keçidini, gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesinin
sadələşdirilməsini,
xarici
ticarət
iştirakçılarına
öz
biznes
əməliyyatlarının
proqnozlaşdırılmasını, təkrarçılığın aradan qaldırılmasını və gömrük-biznes arasında tam
şəffaflığın yaradılmasını təmin edir.
1.4. Bu Təlimatda qeyd olunan texniki prinsiplər xarici ticarət iştirakçıları üçün məcburi
qərarların qəbul edilməsi üzrə praktiki tədbirlərin həyata keçirilməsində və tətbiqində
yardım göstərilməsi məqsədini daşıyır.
2. Anlayışlar
2.1. müraciət edən şəxs – idxal-ixrac olunacaq mal barəsində qərarın qəbul edilməsi
üçün tərəfindən ərizə təqdim olunmuş hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs yaratmadan
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs;
2.2. ərizəçi – qərarın qəbul edilməsi üçün gömrük orqanlarına ərizəni təqdim edən
səlahiyyətli şəxs;
2.3. elektron müraciət – ərizəçi tərəfindən rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə edilən
müraciət;
2.4. məcburi qərar – xarici ticarət iştirakçısının müraciəti əsasında konkret mallar və
əməliyyatlarla əlaqədar malın təsnifatını və mənşə ölkəsini əvvəlcədən müəyyənləşdirmək
baxımından gömrük orqanı tərəfindən qəbul edilən qərar;
2.5. malın təsnifatı – malın xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasında olan kodu;
2.6. mənşə ölkəsi – gömrük tarifinin, miqdar məhdudiyyətlərinin, yaxud ticarətə aid
başqa tədbirlərin tətbiqi üçün nəzərdə tutulmuş meyarlara uyğun olaraq, malın tamamilə
istehsal və ya kifayət qədər emal edildiyi ölkə;
2.7. xarici ticarət iştirakçısı – xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan rezidentlər və
qeyri-rezidentlər (təsərrüfat subyektləri);
2.8. prob – tədqiqat üçün tələb olunan minimum miqdarda (sayda, ölçüdə) götürülmüş,
bütün malın həcminin tərkib və xassələrini xarakterizə edən mal və ya malın bir hissəsidir;

2.9. nümunə – bütün mal (məhsul) partiyasının və ya seriyasının struktur, tərkib və
xassələrinə uyğun gələn mal (məhsul) vahidi, yaxud yazılı və ya digər təsvir etmə
formalarında təqdim edilmiş tək obyektdir;
2.10. fors-major hallar – baş verməsi əvvəlcədən ehtimal edilməyən və müvafiq
şəraitdə qarşısının alınmasının mümkün olmaması nəticəsində şəxslərin öz öhdəliklərini
yerinə yetirməsinə maneəçilik törədən, ləngidən fövqəladə hallar, təbii fəlakətlər, yaxud
ictimai-siyasi hadisələr;
2.11. idxalatçı – malları idxal edən şəxs;
2.12. ixracatçı – malları ixrac edən şəxs.
3. Malın təsnifatı və mənşə ölkəsi üzrə məcburi qərarların verilməsinə dair
müraciət
3.1. Gömrük orqanları şəxslərin yazılı və ya elektron formada rəsmi müraciəti əsasında
malın təsnifatına və mənşə ölkəsinə dair məcburi qərarlar qəbul edirlər. Malın təsnifatına
və mənşə ölkəsinə dair məcburi qərar hər bir mal adı üzrə qəbul edilir.
3.2. Malın təsnifatı və mənşə ölkəsi üzrə məcburi qərarın qəbul edilməsinə dair elektron
müraciətdə malın təsnifatının və ya mənşəyinin qiymətləndirilməsi üçün tələb olunan bütün
zəruri məlumatlar əks olunmalıdır:
3.2.1. Malın markası qeyd olunmaqla tam adı, artikulu və yaxud istehsalçı tərəfindən
nəzərdə tutulmuş digər eyniləşdirmə əlaməti;
3.2.2. İstehsalçı haqqında məlumat;
3.2.3. Malın ətraflı təsviri (malın xarici görünüşü, çəkisi, miqdarı, ölçüsü, tərkibi və malın
hazırlanmasında istifadə olunan materiallar, təyinatı və istifadə dairəsi, malın texniki təsviri,
onun funksiyaları, konfiqurasiya təsviri, qablaşdırmanın təsviri, daşınma növü eləcə də
malın gömrük rəsmiləşdirilməsinə təqdim olunduğu andakı vəziyyəti);
3.3. Ərizədə olan məhsul haqqında məlumatı təsdiq etmək üçün malın xüsusiyyətlərinə
görə sənədlərə və materiallara aşağıdakılar əlavə olunur:
3.3.1. prob və nümunələr, keyfiyyət sertifikatları, sınaq protokolları, akkreditə olunmuş
ekspert təşkilatlarının ekspertiza aktları;
3.3.2. texniki və normativ-texniki sənədlər (məsələn texniki pasportlar, reseptlər və s.);
3.3.3. sxemlər, çertyojlar, şəkillər və fotoşəkillər;
3.3.4. təqdimat və məlumat broşuraları;
3.3.5. istehsalçı hüquqi şəxs olduğu təqdirdə şirkətin adı (fiziki şəxs olduğu təqdirdə isə
şəxsin adı, soyadı, atasının adı), vergi ödəyicisinin eyniləşdirilmə nömrəsi və ünvanı qeyd
olunur. İstehsalçıya dair vergi ödəyicisinin eyniləşdirilmə nömrəsi haqqında məlumatlar
mövcud olmadığı təqdirdə ərizəçi həmin hissəni doldurmaya bilər.
3.4. Malın mənşə ölkəsinə dair qərar qəbul etmək üçün ərizə ilə birlikdə bu Təlimatın 3.2
və 3.3-cü bəndlərində tələb olunanlardan əlavə aşağıdakı sənədlər və məlumatlar da
təqdim edilir:
3.4.1. Malın tam istehsal olunduğu ölkəni göstərən təsdiqedici sənəd;
3.4.2. İstehsal mərhələləri bir və ya daha artıq ölkələrdə baş verdiyi halda həyata
keçirilən istehsal və ya emal proseslərinə dair sənədlər;
3.4.3. Malın istehsal prosesinin vəziyyətinə dair məlumatlar (çeşidli yığılma, toplam
yığılma və s);
3.4.4. İnvoys;

3.4.5. Malın mənşəyinin müəyyən edilməsinə kömək edəcək digər məlumatlar
(məhsulun kodu, tarif təsnifatı, o cümlədən qablaşdırma və etiketlənmə, zavod nömrələri,
model və tipləri);
3.4.6. Malın preferensial və ya qeyri-preferensial mənşəyi (ərizəçi məcburi qərarlara
dair müraciətin preferensial və ya qeyri-preferensial məqsədli olduğunu qeyd edir. Əgər
məcburi qərara dair müraciət preferensial məqsəd daşıyırsa ərizəçi preferensiyaya dair
hüquqları əks etdirən tənzimləyici sənəd üzrə istinadı göstərir);
3.4.7. Xarici dildə tərtib edilmiş sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinə
tərcümə olunaraq notarial qaydada təsdiq edilməklə təqdim edilir;
3.4.8. Ərizənin Komitəyə elektron və ya yazılı qaydada təqdim edilməsinin başa
çatdırılması “Gömrük yığımlarının məbləğləri”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 aprel 2016-cı il tarixli 168 nömrəli Qərarının
tələblərinə uyğun olaraq gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq
bəyannaməçinin, mal barəsində səlahiyyəti olan şəxslərin və ya onların nümayəndələrinin
təşəbbüsü ilə malın gömrük ekspertizasının aparılmasına görə nəzərdə tutulan yığımın
ödənilməsi ilə həyata keçirilir.

4. Malın təsnifatı və mənşə ölkəsinə dair müraciətə baxılması və qəbul edilməsi
4.1. Ərizədə əks olunan məlumatlar və ya əlavə olunmuş sənədlər natamam olduqda,
ərizə icraata qəbul edildikdən sonra ərizənin qeydiyyata alındığı tarixdən 5 (beş) iş
günündən gec olmayaraq gömrük orqanı onların aradan qaldırılması barədə məlumatı
ərizəçiyə bildirir.
4.2. Ərizəçi həmin çatışmazlıqları məlumatı aldığı tarixdən ən geci 10 (on) iş günü
ərzində aradan qaldırmalıdır. Bu zaman qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı müddətin axımı
dayandırılır və dayandırılmış müddət qərarın qəbul edilməsi müddətinə daxil edilmir.
Çatışmazlıqların aradan qaldırılması barədə ərizəçinin müraciətindən sonra müddətin
axımı bərpa olunur.
4.3. Müraciətin qəbulu təsdiq edildikdən sonra ərizəyə “İnzibati icraat haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş müddətdə baxılır və məcburi
qərarın qəbulu, yaxud imtinası barədə müvafiq qərar qəbul edilir. Gömrük orqanı
tərəfindən əlavə araşdırma tələb olunduğu hallarda icra müddəti hər dəfə 30 (otuz) gün
olmaqla iki dəfə uzadılır.
4.4. Qəbul edilmiş məcburi qərar müvafiq bildirişin və qərarın surətinin barəsində qərar
çıxarılmış şəxsə yazılı və ya elektron formada təqdim olunduğu tarixdən qüvvəyə minir.
Həmin tarixdən bu qərarın icrası gömrük rəsmiləşdirilməsi tamamlanan mala və həmin
qərarın təqdim olunduğu şəxsə münasibətdə gömrük orqanları üçün məcburidir.
4.5. Qəbul olunmuş qərarlar Azərbaycan Respublikasının bütün gömrük ərazisində
eyni hüquqi qüvvəyə malikdir.
4.6. Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı bəyan edilən malın təsnifatına və mənşə
ölkəsinə dair qəbul edilmiş məcburi qərarda əks olunan şərtlər ilə uyğunluğu qərar sahibi
tərəfindən sübuta yetirilir.

5. Müraciət üzrə qərar çıxarılmasından imtina edilməsi
5.1. Ərizə icraata qəbul edildikdən sonra aşağıdakı hallardan hər hansı biri olduqda
müraciət üzrə qərar çıxarılmasından imtina edilir:
5.1.1. təqdim edilən məlumatlar yanlış olduqda;
5.1.2. ərizəçi bu Təlimatın 2.2-ci maddəsində göstərilən şəxs olmadıqda;
5.1.3. gömrük orqanı tərəfindən ərizəçidən əlavə məlumatın verilməsi tələb edildikdə,
lakin ərizəçi tərəfindən tam olmayan məlumatlar təqdim edildikdə;
5.1.4. gömrük orqanının ərizəçiyə göndərdiyi bildirişdə göstərilən müddət ərzində tələb
olunan məlumatlar təqdim edilmədikdə və ya çatışmazlıqlar aradan qaldırılmadıqda;
5.1.5. ərizədə qeyd olunan əməliyyat üzrə qərar mövcud olduqda və bu əməliyyat üzrə
göstəricilərdə hər hansı dəyişiklik baş vermədikdə;
5.1.6. ərizədə qeyd olunan əməliyyat artıq baş tutmuş olduqda və ya bu əməliyyatla
bağlı gömrük orqanının qərarı və ya məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı olduqda;
5.1.7. barəsində qərar qəbul edilməsi üçün müraciət edilmiş əməliyyat üzrə şəxsin
gömrük ödənişlərindən yayınma məqsədi gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edildikdə;
5.1.8. ərizəçi tərəfindən qərarın qəbul olunması üçün müraciət zamanı bu Təlimat ilə
müəyyən olunmuş tələblərə əməl edilmədikdə;
5.1.9. qərarın qəbul edilməsi üçün tələb olunan gömrük yığımı ödənilmədikdə;
5.1.10. şəxsin eyni məsələ üzrə müraciətindən imtina olunduğu halda 90 (doxsan) gün
müddətində təkrar müraciət edildikdə;
5.1.11. eyni şəxsin və ya onun adından digər şəxsin müraciəti əsasında eyni malların
təsnifatına və mənşə ölkəsinə dair əvvəllər eyni və ya digər gömrük orqanları tərəfindən
qərar qəbul edilmişsə, yaxud belə müraciət edilmişsə;
5.1.12. müraciət qəbul edilməsi nəzərdə tutulan qərarlardan və ya gömrük
prosedurlarından təyinatı üzrə istifadəyə əsaslanmırsa;
5.1.13. məcburi qərarın qəbul edilməsi Azərbaycan Respublikasının milli və iqtisadi
maraqlarına təhlükə yaradarsa.
5.2. Ərizənin icrasından imtina barədə qərar imtinanın səbəbi əsaslandırılmış şəkildə
göstərilməklə, ərizənin icra müddəti başa çatanadək yazılı və ya elektron qaydada şəxsə
göndərilir.
6. Mala dair prob və nümunələrin təqdim edilməsi
6.1. Prob və nümunələr müraciətçi tərəfindən saxlanma və daşınma qaydalarına riayət
edilməklə gömrük orqanına təqdim edilməlidir.
6.2. Prob və nümunələrin təqdim edilmə yeri gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
6.3. Prob və nümunələr üçün gömrük ekspertizasının aparılmasının tələb olunduğu
hallar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Gömrük ekspertizasının aparılması
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında 27 avqust 2013-cü il tarixli 232 nömrəli Qərarının
müddəaları əsasında həyata keçirilir.
7. Məcburi qərarın qüvvədə olma müddəti
7.1.Malın təsnifatına və mənşə ölkəsinə dair gömrük orqanlarının qəbul etdiyi
məcburi qərarlar qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən 3 (üç) il ərzində qüvvədədir.

8. Məcburi qərara dəyişikliklər və onun ləğv edilməsi
8.1.Məcburi qərarın qəbul edilməsi zamanı yol verilmiş malın təsnifatına və mənşə
ölkəsinə təsir etməyəcək səhvlər gömrük orqanı və ya ərizəçi tərəfindən aşkar edildikdə
ilkin qərara dəyişikliklərin edilməsi haqqında qərar qəbul edilir.
8.2.Məcburi qərara edilmiş dəyişikliklər onun qəbul edildiyi tarixdən qüvvəyə minir.
8.3. Məcburi qərarlar aşağıdakı hallarda ləğv edilir:
8.3.1. Gömrük Məcəlləsinin 49.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş hallarda;
8.3.2. idxal olunan mala dair məlumatlar qərarda əks olunan məlumatlardan
fərqləndikdə;
8.3.3. məcburi qərar qəbul edildikdən sonra malın təsnifatı və mənşə ölkəsi ilə bağlı
məsələləri tənzimləyən qanunvericilik aktlarında qərarla ziddiyyət yaradan dəyişiklik
edildikdə;
8.3.4. gömrük orqanları müraciətə baxılması zamanı malın təsnifatına və mənşə
ölkəsinə təsir edəcək səhvə yol verildiyini aşkar edərsə;
8.3.5. şəxs tərəfindən qərarda nəzərdə tutulan öhdəliklər yerinə yetirilmədikdə;
8.3.6. bu barədə məhkəmə qərarı olduqda.
8.3.7. Məcburi qərarın ləğvi barədə qərar qəbul edildikdə, səbəbi əsaslandırılmış
şəkildə göstərilməklə, ləğvə dair məlumat yazılı və ya elektron qaydada şəxsə göndərilir.
8.3.8. Qanunvericilikdə başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, ləğvetmə barədə
qərar, məcburi qərar qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən qüvvəyə minmiş sayılır.
9. Nəzərdən keçirilmə hüququ
9.1. Ərizəçi gömrük orqanı tərəfindən bu Təlimata uyğun olaraq qəbul edilmiş
qərarın yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün gömrük orqanına bir dəfə müraciət etmək
hüququna malikdir.
9.2. Gömrük orqanı yenidən nəzərdən keçirilmə ilə bağlı müraciəti bu Təlimatın
4.1-ci bəndində müəyyən olunmuş müddət ərzində nəzərdən keçirdikdən sonra qərarı
qüvvədə saxlamaq və ya ona dəyişiklik etmək hüququna malikdir.
10. Şikayət vermək hüququ
10.1. Ərizəçi gömrük orqanı tərəfindən bu Təlimata uyğun olaraq qəbul edilmiş
qərardan, habelə həmin qərarın qəbul edilməsi ilə bağlı imtinadan inzibati qaydada və
məhkəmə qaydasında şikayət etmək hüququna malikdir.
11. Məlumatların nəşri və məxfiliyi
11.1. Qəbul edilmiş qərarlar digər xarici ticarət iştirakçılarının da maraq dairəsini
əhatə edə biləcəyindən şəxsin razılığı əsasında gömrük orqanlarının rəsmi internet
səhifəsində dərc edilir.
11.2. Gömrük orqanı tərəfindən məcburi qərarlara dair aşağıda qeyd olunan
məlumatların nəşri təmin edilir:
11.2.1. müraciət qaydaları və tələb olunan sənədlər;
11.2.2. qərarların qəbulu üçün müəyyən edilmiş müddət;

11.2.3. qəbul edilmiş qərarların etibarlılıq müddəti;
11.2.4. qəbul edilmiş qərarlar üzrə dövlət, kommersiya, bank və qanunla mühafizə
olunan digər məlumat və ya qərar sahibinə aid olan digər konfidensial məlumatlar istisna
olmaqla, digər xarici ticarət iştirakçılarının maraq dairəsini əhatə edəcək məlumatlar.
11.3. Şəxsə dair məcburi qərar nəşr edilərkən məlumatın xarakterinə uyğun olaraq
konfidensiallığı təmin edilir və şəxsin icazəsi olmadan konfidensial xüsusiyyətə malik heç
bir məlumat yayımlana bilməz.
12. Yekun müddəalar
12.1. Qəbul edilmiş müraciətə görə ödənilmiş gömrük yığımları qaytarılmır.
12.2. Xüsusi hallarda, gömrük orqanları digər gömrük əməliyyatları ilə əlaqədar
məcburi qərar qəbul etmək hüququna malikdir.
12.3. Mallar və əməliyyatlarla əlaqədar malın təsnifatının və mənşə ölkəsinin
müəyyən edilməsi baxımından gömrük orqanları tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar fiziki və
hüquqi şəxslər üçün məcburi xarakter daşıyır və həmin qərarların pozuntusuna görə
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq olaraq
inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.

