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Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin “Gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarının metodikglarının və metodiki tövsiyələrinin təsdiq
edilməsi haqqında” 31 oktyabr 201#cü il tarixli 100/143 nömrəli sərəncamında
dəyişiklikfedilməsi barədə

%,

“Gömrük rəsmiləşdirilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə Konsepsiya”nın təsdiqi və tətbiqindən
irəli gələn məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 23 aprel
2019-cu il tarixli 1000/113 saylı sərəncamının 4.2-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar olaraq
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 5.6.11-ci
yarımbəndinə əsasən:
1.
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin “Gömrük bəyannamələrinin
doldurulması qaydalarının metodikalarının və metodiki tövsiyələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 31
oktyabr2014-cü il tarixli 100/143 nömrəli sərəncamında aşäğıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. “Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydasının Metodikası”nın 2.1-ci bəndində
“26” rəqəmi çıxarılsın.
1.2. “Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydasının Metodikası”nın 2.3-cü bəndi üzrə:
1.2.1. 14-cü qrafanm doldurulması qaydasının ikinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Bəyannaməçi birbaşa təmsilçi olduqda 01, dolayı təmsilçi olduqda 02 göstərilir;
Gömrük brokerlərinin dövlət qeydiyyatına alınmasına dair reyestr nömrəsi”;
1.2.2. 18-ci qrafanın doldurulması qaydasmın birinci abzasında “vaqonunun” sözündən sonra
“və (və ya) platformasının” sözləri əlavə olunsun;
1.2.3. 21-ci qrafanın doldurulması qaydasının birinci abzasında “vaqonunun” sözündən sonra
“və (və ya) platformasının” sözləri əlavə olunsun;
1.2.4. 26-cı qrafanın doldurulmasına dairtələblər çıxarılsın;
1.2.5. 31-ci qrafanın doldurulması qaydası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Qrafada mallar barədə aşağıdakı məlumatlar göstərilir:
1. malın adı (ticari, kommersiya və ya digər ənənəvi);
2. istehsalçısı;
3. istehsal tarixi;
4. malın ticarət nişanı, markası, artikulu, sortu, standartı;
5. malın modeli;
6. XİF MN kodunun şərtlərinə cavab verən müvafiq texniki göstəriciləri və xüsusiyyətləri;
7. malın zavod (seriya) nömrəsi;
8. tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malın reyestrinin qeydiyyat nömrəsi;
9. malın fiziki xüsusiyyətləri (həb, toz, maye, sprey və s.);
10. malın miqdarı;
11. malın tərkibi (məsələn: yağlılıq faizi, alkoqolun faizi və s.);
12. malın CAS № (kimyəvi maddələr, dərman); təhlükəli tullantıların xüsusiyyət kodu;
ozondağıdıcı maddələrin işarəsi və düsturu;
13. malın qablaşdırılmasının növü, materialı (karton, plastmassa, şüşə, metal, kisə,
polietilen kisə və s.) və ölçüsü;
14. yük yerlərinin sayı və növü, onların markalanması;
15. malı səciyyələndirən digər əsas xüsusiyyətlər (bu xüsusiyyətlər hər bir mal və ya mal
qrupu üçün fərdi xarakter daşıyır. Məsələn:
- rəsm əsərləri - hansı növ material (kağız, ipək, kətan, ağac və s.) üzərində çəkilməsi,
hansı boya (sulu, yağlı və s.) ilə çəkilməsi, tamamilə əllə çəkilmiş və ya çap olunmuş,
çərçivədə olub-olmaması və s.;
- xəzlər - təbii (su samuru, dələ, yenot, tülkü və s. xəzləri) və süni (parça, trikotaj və s. süni
xəzlər);
- geyimlər - kimin üçün nəzərdə tutulduğu (kişi, qadın, uşaq, xüsusi formalar və s.),
ölçüsü, materialı (pambıq, yun, kətan, sintetik və s.), alt paltarlarının növləri (pijama, kalson,
trikotaj və toxunma alt paltarları, mayka, şort, gecə köynəkləri və s.);
- nəqliyyat vasitələrinə məxsus şinlər - hansı nəqliyyat vasitəsi üçün nəzərdə tutulduğu,
istehsal tarixi, yararlılıq müddəti, köhnə və istifadə edilmiş olub-olmaması, əgər köhnə və
istifadə olunmuşdursa, protektorun dərinliyinin ölçüsü (mm-lə);
- parketlər - ədədli xam parket, parket lövhəsi, massiv və s.;
- mebel - taxta mebel, metal mebel, ağac karkas əsaslı mebel, ofis mebeli, ticarət
müəssisələri üçün mebel, mətbəx mebeli və s.;
- saat - qol saatı, cib saatı, zəngli saat, divar saatı və s.;
- ağaclar - dekorativ və s.;
- nəqliyyat vasitələrinin əlavə avadanlıqları - səsgücləndirici, səsboğucular və s.;

- mobil telefon - markası, sim kartların sayı, yaddaş tutumu və s.).
Əgər eyni XİF MN kodu üzrə 2 və ya daha artıq mal bəyan olunarsa, bu qrafada malın
dəyərini təsdiq edən sənəd üzrə pozisiyalarının nömrəsi göstərilir:

“Sənəd üzrə”_N°-li

pozisiyalar.
Əgər eyni XİF MN kodu və malın dəyərini təsdiq edən sənəd üzrə eyni pozisiyada 2 və ya
daha artıq mal bəyan olunursa, bu qrafada “Qoşma vərəqə bax” sözləri qeyd olunur və
bəyannaməyə əlavə siyahı qoşulur.
Bəyan olunan malların XİF MN üzrə mal mövqelərinin adları altında göstərilməsinə yol
verilmir.
Konteynerlərdə aparılan mallar üçün, qrafanın sağ yuxarı hissəsində konteynerlərin
nömrəsi göstərilir.
Əgər bu qrafada bəyan olunan mallar yük yerini və ya konteyneri tam doldurmursa, bu
haqda qrafada «qutunun bir hissəsi», «konteynerin bir hissəsi» və s. göstərilir.
Tarif tənzimlənməsi üçün qrafanın aşağı sağ küncündə xüsusi ayrılmış sahədə malın
miqdarı, XİF MN üzrə ölçü vahidinin qısaldılmış adı yazılmaqla göstərilir. Gömrük ödənişlərinin
tətbiqi məqsədilə zəruri hallarda əlavə ölçü vahidi üzrə miqdar əlavə ölçü vahidinin qısaldılmış
adı yazılmaqla əiavə olaraq göstərilir.
Əlavə vərəqlər istifadə olunduqda, yuxarıda göstərilən məlumatlar hər bir mala uyğun
olaraq həmin vərəqin 31-ci qrafasında göstərilir.”.
1.2.6. 36-cı qrafanın doldurulması qaydası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Qrafada gömrük ödənişləri üzrə imtiyazlar təsnifatına (bu Metodikanın 14 saylı Əlavəsi)
uyğun imtiyazın kodu göstərilir və bütün hallarda doldurulur. imtiyaz olmadıqda, “000” yazılır.
Metodikanın 14 saylı əlavəsinə uyğun imtiyaz kodunun:
- qarşısında “a” yazılması - idxal rüsumundan azad ticarət sazişinin müddəalarına əsasən
azadolma;
- qarşısında “b” yazılması - idxal rüsumunun “0” tarif dərəcəsi ilə tutulması;
- qarşısında “c” yazılması - ƏDV tətbiq edilməməsi, idxal rüsumu tətbiq edilməsi nəzərdə
tutulur.
36-cı qrafada imtiyaz kodu seçildiyi halda, GB-nin 44-cü qrafasında məlumatların
göstərilməsi zamanı istifadə olunan sənəd növlərinin təsnifatına (bu Metodikanın 13 saylı
Əlavəsi) uyğun olaraq gömrük vergi və rüsumları üzrə imtiyazların verilməsini təsdiq edən
normativ sənəd qeyd edilməlidir.”;
1.2.7. 44-cü qrafanın 9-cu hissəsinin doldurulması qaydasına aşağıdakı məzmunda abzas
əlavə olunsun:
“Bank qarantiyası əsasında mallar sərbəst dövriyyəyə buraxıldıqda, qarantiyanı verən
bankın adı, qarantiyanın verildiyi tarix və son müddəti göstərilir.”;
1.2.8. 54-cü qrafanın doldurulması qaydası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Qrafada GB-nin doldurulduğu yer və tarix göstərilir.
14-cü qrafada 01 qeyd olunduqda, GB-ni tərtib edən şəxsin adı, soyadı, ata adı göstərilir.
14-cü qrafada 02 qeyd olunduqda, aşağıdakı məlumatlar göstərilir:
- gömrük təmsilçisi ilə mal sahibi arasında bağlanmış müqavilənin nömrəsi və tarixi;
- GB-ni tərtib edən şəxsin adı, soyadı, ata adı, ixtisas attestatının nömrəsi və tarixi.”.

1.3. “Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydasımn Metodikası”mn 3.3-cü bəndində
“26” rəqəmi çıxarılsın.
1.4. “Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydasının Metodikası”nın 3.4-cü bəndi üzrə:
1.4.1. 18-ci qrafanın doldurulması qaydasının birinci abzasında “vaqonunun” sözündən
sonra “və (və ya) platformasının” sözləri əlavə olunsun;
1.4.2. 18-ci qrafanın doldurulması qaydasının birinci abzasında “yol nəqliyyat vasitələri”
sözləri “avtonəqliyyat vasitəsinin və onun qoşqularının” sözləri ilə əvəz edilsin;
1.4.3. Qrafa 25-in doldurulması qaydasından sonra aşağıdakı məzmunda 26-cı qrafanın adı
və doldurulması qaydası əlavə olunsun:
“Qrafa 26. «Ölkəyə daxil olan nəqliyyatın növü»
Qrafada nəqliyyat vasitələrinin Təsnifatına uyğun (bu Metodikamn 7 saylı Əlavəsi) nəqliyyat
vasitəsi növünün kodu göstərilir.”;
1.4.4. 27-ci qrafanın doldurulması qaydası aşağıdakı redaksiyasında verilsin:
“Bu qrafada malların boşaldılacağı yerlərin və ya saxlanc yerlərinin hüquqi ünvanı və
boşaltma yeri xarici ticarət iştirakçısına məxsus təsərrüfat subyekti olduqda, obyektin vergi
orqanlarında qeydiyyat kodu göstərilir.”.
1.5. “Malların təkrar ixrac proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin
(bundan sonra GB) doldurulmasına dair Metodiki Tövsiyə”nin 1.1-ci və 1.3-cü bəndlərində “26”
rəqəmi çıxarılsın.
1.6. “Mallar beynəlxalq və daxili tranzit (bundan sonra tranzit) xüsusi gömrük prosedurları
altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin doldurulmasına dair Metodiki Tövsiyə”nin 40-cı
qrafasının doldurulması qaydası aşağıdakı redaksiyada verilsin:
“Qrafada tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar üzərində yük
əməliyyatları (nəqliyyat vasitəsində daşınan mallar boşaldılaraq digər nəqliyyat vasitəsinə
yükləndikdə və ya nəqliyyat vasitəsində daşınan mallar boşaldılaraq müvəqqəti saxlanc anbarına
yerləşdirildikdən sonra digər nəqliyyat vasitəsinə yükləndikdə) həyata keçirildikdə əvvəlki
bəyannamənin və ya tranzit sənədinin nömrəsi göstərilir.”.
1.7. “Qısa ixrac Bəyannaməsinin doldurulması Qaydalarının Metodikası”nın 2-ci bəndində
“26” rəqəmi çıxarılsın.
1.8. “Təkrar ixrac Bildirişinin doldurulması Qaydalarının Metodikası"nın 2.1-ci bəndində “26”
rəqəmi çıxarılsın.
1.9. “Gömrük bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikası”nın “Gömrük
orqanlarının təsnifatı” adlı 11 saylı əlavəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
Gömrük
orqanının kodu

Gömrük orqanmın adı

10000

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Aparatı

20000

Naxçivan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi

01800
02000
01000
01100
02100
01001
01102

Naxçivan Şəhər Gömrük İdarəsi
Naxçivan Hava Nəqliyyatında Gömrük idarəsi
Culfa Gömrük idarəsi
Sədərək Gömrük İdarəsi
Şahtaxtı Gömrük İdarəsi
“Culfa” gömrük postu
“Sədərək” gömrük postu

02001
02101
00100
00121
00105
00104
00102
00116
00118
00110
00106
00120
00700
11000
11001
11005
11004
11006
11002
11008
11009
11007
11003
11011
11010
01400
01402
01405
01401
01403
01404
12000
12001
12004
12006
12005
12007
12002
12003
12008
00800
00806
00807
00809
00808

“Naxçivan Hava Limam” gömrük postu
“Şahtaxtı” gömrük postu
Bakı Baş Gömrük idarəsi
“Abşeron” gömrük postu
“Keşlə” gömrük postu
“Xırdalan” gömrük postu
“Biləcəri” gömrük postu
“ipək Yolu" gömrük postu
“Xocasən” gömrük postu
“Sahil” gömrük postu
“Qaradağ” gömrük postu
“Meyvəli Bazar" gömrük postu
Sumqayıt Baş Gömrük Idarəsi
Qərb Ərazi Baş Gömrük idarəsi
“Tovuz” gömrük postu
“Qırmızı körpü” gömrük postu
“Böyük kəsik” gömrük postu
“Sadıxlı” gömrük postu
“Yevlax” gömrük postu
“Mingəçevir” gömrük postu
“Qəbələ” gömrük postu
“Şəki” gömrük postu
“Balakən” gömrük postu
“Mazımçay” gömrük postu
“Muğanlı” gömrük postu
Şimal Ərazi Baş Gömrük idarəsi
“Samur” gömrük postu
“Şirvanlı” gömrük postu
“Xanoba” gömrük postu
“Yalama” gömrük postu
“Zuxul” gömrük postu
Cənub Ərazi Baş Gömrük Idarəsi
“Lənkəran” gömrük postu
“Astara” gömrük postu
“Astara dəmir yolu” gömrük postu
“Biləsuvar” gömrük postu
“Kürdəmir” gömrük postu
“Şirvan” gömrük postu
“Xudafərin” gömrük postu
“Horadiz” gömrük postu
Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi
“Poçt göndərişləri” gömrük postu
“Terminal-1 Beynəlxalq Hava limanı” gömrük postu
“Terminal-2 Beynəlxalq Hava limam” gömrük postu
“Bakı Karqo Terminalı Hava limam” gömrük postu

00805
00801
00802
00804
00803
13000
13001
13004
13005
13006
13002
13003
13007
13009
13008
14000
15000
15001
15002
15003
15004
15005
15006
15007
15008
15009
15010
15011
15012
15013
15014
15015

“Qəbələ Beynəlxalq Hava limam” gömrük postu
“Gəncə Beynəlxalq Hava limam” gömrük postu
“Qala” gömrük postu
“Lənkəran Beynəlxalq Hava Limam’’ gömrük postu
“H.Z.Tağıyev” gömrük postu
Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi
“Liman” gömrük postu
“Yeni Sənqaçal” gömrük postu
“Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limam” gömrük postu
“Zirə Dəniz” gömrük postu
“Dübəndi” gömrük postu
“Güzdək” gömrük postu
“Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limam” gömrük postu
“Lənkəran” Dəniz gömrük postu
“Xaçmaz” Dəniz gömrük postu
Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsi
"ASAN xidmət" mərkəzləri
1 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi
2 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi
3 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi
4 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi
5 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi
Gəncə "ASAN xidmət" mərkəzi
Sumqayıt "ASAN xidmət" mərkəzi
Sabirabad "ASAN xidmət" mərkəzi
Bərdə "ASAN xidmət" mərkəzi
Masallı "ASAN xidmət" mərkəzi
Qəbələ "ASAN xidmət" mərkəzi
Mingəçevir "ASAN xidmət" mərkəzi
Quba "ASAN xidmət" mərkəzi
İmişli "ASAN xidmət" mərkəzi
Şəki "ASAN xidmət" mərkəzi

1.10.
“Gömrük bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikası’Yıın “GB-nin 44-cü
qrafasmda məlumatların göstərilməsi zamanı istifadə olunan sənəd növlərinin Təsnifatı” adlı 13
saylı əlavəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

Sənədin növü (kateqoriyası)
1
1 nömrəsi altında göstərilir
ixracı və idxalı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı
əsasında aparılan mallara dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı

Sənədin
növünün kodu
2
1010

“İxrac nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
ixrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin
nəticələrinin) ixracı, təkrar ixracı, idxalı, təkrar idxalı və tranziti üçün
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən verilən icazə
“İxrac nəzarəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən
ixrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin
nəticələrinin) ixracı, təkrar ixracı, idxalı, təkrar idxalı və tranziti üçün digər
dövlət orqanları tərəfindən verilən icazə
“Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə
olmasma xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi
məhdudlaşdırılmış)
əşyaların
siyahısı
haqqında"
Azərbaycan
Respublikasının
Qanununa
əsasən
mülki
dövriyyənin
müəyyən
iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına icazə əsasında yol
verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsinə icazə
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təhlükəli tullantıların idxalı, ixracı və
tranzit daşınmasına dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
razılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyinin verdiyi icazə
Ayrı-ayrı mal növlərinin ixracına və (və ya) idxalına nəzarətin həyata
keçirilməsi zamanı səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən ayrı-ayrı mal
növlərinin ixracı və (və ya) idxalına verilmiş icazə sənədi
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər icazə sənədiəri
2 nömrəsi altında göstərilir
Konosament
Su nəqliyyatı ilə malların daşınması zamanı nəqliyyat qaiməsi
Dəmiryol qaiməsi
Dəmiryol daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş digər sənədlər
Beynəlxalq avtomobil qaiməsi
Aviaqaimə
Malların stasionar nəqliyyatla daşınması zamanı istifadə olunan nəqliyyat
qaiməsi
Poçt qaiməsi
Ekspress-çatdırılma zamanı ümumi qaimə
Ekspress-çatdırılma zamanı fərdi qaimə
Baqaj qəbzi
BYD kitabçası
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər nəqliyyat sənədləri
3 nömrəsi altında göstərilir
Malların çatdırılmasına nəzarətə dair sənəd
4 nömrəsi altında göstərilir
Xarici iqtisadi sövdələşmənin həyata keçirilməsi zamanı bağlanan müqavilə
(kontrakt, saziş və s.)
Gömrük anbarına mal yerləşdirmiş şəxslə gömrük anbarı sahibi arasında
bağlanmış mülki-hüquqi müqavilə
Əqli mülkiyyətə hüquqların ötürülməsini təsdiq edən sənədlər (müəllif,

1011

1012

1013

1014

1015

1999
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2999
3001
4011
4012
4021

lisenziya müqaviləsi, əqli mülkiyyət obyektinin qeydiyyatı haqqında
şəhadətnamə, əmtəə nişanından istifadəyə dair müqavilə və digər sənədlər)
Dövlətin ərazisində əmtəə nişanı ilə nişanlanmış malların mülki dövriyyəyə 4031
buraxılmasını təsdiq edən sənədlər, hüquq sahibinin diler, distribütor ilə
müqaviləsi, yazılı razılıq və digər sənədlər
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər sənədlər
4999
5 nömrəsi altında göstərilir
Malların təsnifatı haqqmda məcburi qərar
5013
Malların təsnifatına dair gömrük laboratoriyasının rəyi
5014
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər sənədlər
5999
6 nömrəsi altında göstərilir
Dövlət standartları və texniki reqlamentlərin tələblərinə riayət olunması üzrə dövlət
nəzarətinin həyata keçirilməsini təsdiq edən sənədlər
Azərbaycan Respublikasının Antiinhisar və Istehlak Bazarına Nəzarət Dövlət
Agentliyi tərəfindən verilən standart nümunələrin və ya ölçmə vasitələrinirı 6015
tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikat
Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyinin tabeli qurumu “AzlnTelecom” MMC tərəfindən verilən 6016
telekommunikasiya vasitələri və qurğularının tipini təsdiq edən sənəd
Avtonəqliyyat vasitələrinin tipinin təsdiqi haqqında sertifikat
6119
Avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair 6120
tələblər əsasında avtonəqliyyat vasitələrinin uyğunluq sertifikatı
Kənd təsərrüfatı, səhiyyə və digər sahələrdə tələb olunan sənədlər
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən baytarlıq preparatlarına verilən 6031
qeydiyyat şəhadətnaməsi
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin baytarlıq xidmətində tətbiq edilən dərman, 6032
bioloji preparatlar və baytarlıq ləvazimatlarının idxalına rəyi
Bitki və bitkiçilik məhsulları gömrük ərazisinə idxal edildikdə, Azərbaycan 6033
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş
ekvivalentlik prinsipinə uyğun olaraq ixracatçı ölkə tərəfindən əvvəlcədən
verilən fitosanitar sertifıkatı
Bitki və bitkiçilik məhsulları gömrük ərazisindən ixrac edildikdə, fitosanitar 6034
sertifikatı
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bitkilərin mühafizəsi üçün istifadə edilən 6035
kimyəvi vasitələrin idxalına rəyi
Malın gigiyenik sertifikatı
6036
Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət 6038
qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə
Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin idxalına lisenziya
6039
Qida təhlükəsizliyi sertifikatı
6040
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi 6041
qeydiyyatına alınmasına dair reyestrdən çıxarış
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən istehsalçıların qida 6044
təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasına dair reyestrdən çıxarış
Mədəni sərvətlərin Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənara aparılmasına nəzarəti

həyata keçirən dövlət orqanının verdiyi icazələr
Mədəni sərvətlərin dövlət qeydiyyatında olmadığını və onların dövlətin
ərazisindən çıxarılmasına icazə verən şəhadətnamənin tələb olunmadığına
dair sənəd
Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət
tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasımn milli
mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına daxil edilmiş mədəni sərvətlərin
müvəqqəti ixracına mədəni sərvətin mühafizə şəhadətnaməsi
Mədəni sərvətlərin ixracına mədəni sərvətin mühafizə şəhadətnaməsi
CITES-in inzibati orqanı tərəfindən verilən icazə
CİTES obyektlərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxalı, dənizdən
introduksiyası, habelə respublikadan ixracı və təkrar ixracı üçün inzibati
orqan tərəfindən verilən icazə/sertifıkat
Dövlət icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən verilən digər sənədlər
Dini təyinatlı ədəbiyyatın (kağız və elektron daşıyıcılarında), audio və
videomaterialların, mal (məmulatların) və dini məzmunlu başqa məlumat
materiallarının idxalına və ixracına Azərbaycan Respublikasının Dini
Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən razılıq
Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin idxalı zamanı
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilən lisenziya
Dərman vasitələri, о cümlədən Azərbaycan Respublikasının ərazisində
nəzarət edilən psixotrop maddələrin və tibbi ləvazimatın idxalına verilən rəy
Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsinə Azərbaycan Respublikası
iqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilən lisenziya
Çöl heyvanları, yabanı bitkilər və qazıntılarda tapılmış heyvan sümüklərinin
ixracına verilən rəy
Vəhşi heyvanlardan və yabanı bitkilərdən dərman istehsalı üçün xammal,
ilan, böyə və əqrəb zəhərlərinin ixracına verilən rəy
Qiymətli metalların və qiymətli daşların gətirilməsinə və aparılmasına dair
verilən sənəd
Azərbaycan Respublikası ərazisində quruda və dəniz iqtisadi zonası
hüdudlarında yerləşən istilik enerji və mineral xammal yataqları haqqında və
rayonlar üzrə məlumatların aparılmasına dair rəy
Ixtiralar, «nou-hau» və elmi tədqiqat işlərinin nəticələri (ixrac nəzarətinə
düşənlər istisna olmaqla)
Xidməti və mülki silahların, onların döyüş sursatlarının gətirilməsinə
(aparılmasına) dair xüsusi icazə
Dərman vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxalına icazə

6062

6064

6065
6063

6100

6110

6111
6112
6113
6114
6115
6116

6117
6118

6122

6123
Dərman vasitəsinin dövlət qeydiyyatı haqqında qeydiyyat vəsiqəsi
Səhiyyə Nazirliyinin bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizasına dair 6124
rəyi
Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti, idarəedici təşkilatı və 6125
operatoru, habelə investisiya təşviqi sənədi almış hüquqi şəxslər və hüquqi
şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər
tərəfindən texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı üçün

təsdiqedici sənəd
İnvestisiya təşviqi sənədi

6126

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər sənədlər
7 nömrəsi altında göstərilir
Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikat
Malın mənşə ölkəsi haqqında məcburi qərar
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin idxala icazəsi
Baytarlıq sertifikatı
Fitosanitar sertifikatı
Dövlət baytarlıq nəzarətində olan mallar gömrük ərazisinə idxal edildikdə,
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə
müəyyən edilmiş ekvivalentlik prinsipinə uyğun olaraq ixracatçı ölkə
tərəfindən əvvəlcədən verilən baytarlıq sertifikatı
8 nömrəsi altında göstərilir
invoys (hesab-faktura), proforma-invoys (hesab-proforma)
Digər hesablaşma və ya kommersiya sənədləri (o cümlədən kassa və ya
malların pərakəndə şəbəkədə satışı üçün əmtəə qəbzi)
Malın gömrük dəyəri haqqında məcburi qərar
Malın gömrük ödənişləri haqqında məcburi qərar
9 nömrəsi altında göstərilir
Gömrük vergi və rüsumları üzrə imtiyazların verilməsini təsdiq edən normativ
sənəd
Vergilər üzrə imtiyazın verilməsini təsdiq edən normativ sənəd
Gömrük rüsumları üzrə imtiyazın verilməsini təsdiq edən normativ sənəd

6999

Bank qarantiyası sənədi

9003

Müvəqqəti idxal əməliyyatları zamanı malların geri qaytarılması üzrə öhdəlik
Müvəqqəti ixrac əməliyyatları zamam malların geri qaytarılması, üzrə öhdəlik
Malların daxildə və xaricdə emal xüsusi gömrük prosedurlarına dair
bəyannaməçinin gömrük orqanlarına təqdim etməsi üçün tələb olunan
sənədlər (“Malların emal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə dair
verilmiş ərizə”, “Qüsur aktı”, “Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin emal
xüsusi gömrük proseduruna dair rəyi”)
Malların xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə
dair verilmiş icazə
Malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə dair
verilmiş icazə
Mallar və nəqliyyat vasitələrinin məhvi potensial təhlükəli, xüsusi toksik və ya
radioaktiv tullantıların atılması, axıdılması, anbarlaşdırılması ilə bağlı olduğu
halda, bu cür məhvə yalnız Azərbaycan Respublikasının ətraf təbii mühitin
mühafizəsi və sanitar-epidemioloji nəzarət sahəsində xüsusi səlahiyyətlərə
malik dövlət orqanlarının icazə sənədi
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər sənədlər
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9103

7000
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7003
7006
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8001
8002
8003
8004
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9002

9201
9202
9303

9999

1.11.
“Gömrük bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasf’nın “Gömrük ödənişlə
üzrə imtiyazların Təsnifatı” adlı 14 saylı əlavəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

azadolmanın təyinatı
Təkrar idxal
Diplomatik nümayəndəliklər və diplomatlara məxsus mallar
Humanitar yardım
Texniki yardım
Xaricdə emal
Daxildə emal
Saxlanc
Müvəqqəti idxal
Müvəqqəti ixrac
Dövlət xeyrinə imtina
Rüsumsuz ticarət mağazası
Məhvetmə
Təkrar ixrac
Azad ticarət
Qrant və əvəzsiz maliyyə yardımları
Azəri-çıraq
Pirsaat
Şah-dəniz-Ş
Bahar yatağı
Lənkəran
CQBK (Cənubi Qafqaz Boru kəməri)
Kürdaşı dəniz bloku - KR
Binəqədi OİL
Naxçivan yatağı - N
Suraxanı
Muradxanlı - M
Qaraçuxur
Oğuz
Neftçala ОС
Alov - AL
Kürovdağ
Qobustan - Q
Abşeron (dəniz)
inam - 1
Balaxanı
Dan-ulduzu - D
SVOB Abşeron
Abşeron
Umid yatağı
Kürsəngi, Qarabağlı - KÜR
Şəfəq-Asiman yatağı
Atəşgah, Yanan tava, Muğan dəniz - YTM

imtiyaz
kodu
020
030
040
050
060
070
075
090
095
100
110
130
140
210
220
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.
54.

55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.

Qarabağ yatağı
D-222
Əşrəfi-Dan Ulduzu-Aypara yatağı
Zəfər-Məşəl
Padar
Mişovdağ və Kəlaməddin
Zığ və Hövsan
Mərkəzi Bankın aktivində yerləşdirmək üçün qızılın və valyuta sərvətlərinin,
xaricdə istehsal edilmiş Azərbaycan Respublikası pul nişanlarının, yubiley
sikkələrinin və digər bu qəbildən olan qiymətlilərin idxalı
Fövqəladə halların qarşısının alınması və bu halların nəticələrinin aradan
qaldırılması
Mərkəzi bankının qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə
yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı
Milli yığma komandalar
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən müdafiə
təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən
texnologiyalar, avadanlıqlar və dəstləşdirici hissələr
Dövlət Taxıl Fondu
Azərbaycan
Respublikasının
Müdafiə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının
Daxili işlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti, Azərbaycan Respublikasının
Xarici Kəşfiyyat Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd
Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış
üzrə Dövlət Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Xüsusi Dövlət
Mühafizə Xidməti tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadə olunan bütün
növ texnika və texniki vasitələr, onların ehtiyat hissələri, silah-sursat idxalı
Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə malların idxalı (1 iyun
2024-cü ilədək)
Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi
idarəsi tərəfindən alınan qeydiyyat şəhadətnamələri, sürücülük vəsiqələri,
qeydiyyat nişanları, xidmətlə bağlı digər blanklar və büdcə vəsaiti hesabına
idxal olunan avadanlıqlar
Əməkçi miqrant tərəfindən keçirilən mallar
Dəniz səviyyəsindən 1300 m hündürlükdə dağlıq ərazilərdə turizm
sahəsinə olan investisiya layihələri
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pasportları və şəxsiyyət
vəsiqələri blankları, onların fərdiləşdirilməsi “Giriş-çıxış və qeydiyyat”
idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sisteminin yaradılması və
tətbiqi, əl-barmaq izlərinin, güllə və gilizlər üzərindəki izlərin müəyyən
edilməsi üçün gətirilən avadanlıqlar, məmulatlar, ləvazimatlar və
materiallar, polisə telefon zənglərinin qəbulu üzrə xüsusi “ 102” xidmətinə Zəng Mərkəzi Sisteminə daxil olan avadanlıqlar, məmulatlar, ləvazimatlar

435
440
445
450
460
470
480
499
500
501
501a
501b
502
503
504

505

506

507

510
511

512

62.
63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.

72.

73.
74.
75.

və materiallar
Gömrük ərazisinə qaytarılan milli mədəniyyət sərvətləri
Dövlət Neft Fondunun qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə
yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Neft Fondunun
aktivlərində
yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan qızılın idxalı
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Balaxanı Sənaye Parkı
Yüksək Texnologiyalar Parkı
AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisi üçün gətirilən mallar
Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı

Azərbaycan Respublikasına və ya onu təmsil edən hüquqi şəxslərə neftqaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, hasilatın pay bölgüsü, ixrac boru kəmərləri, bu
qəbildən olan digər sazişlərə uyğun olaraq verilməsi nəzərdə tutulan əsas
fondların, daşınan əmlakın və digər aktivlərin Dövlət Neft Fonduna hər
hansı şəkildə təqdim edilməsi
Ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar avadanlıq və materiallar
(Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ixrac məqsədli
neft-qaz fəaliyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasına idxal olunan avadanlıq
və materialların təsdiq olunmuş siyahısı gömrük orqanlarına təqdim edildiyi
təqdirdə)
Nazirlər Kabinetinin məktubu
“0” tarif dərəcəsi ilə idxal
Lizinq əməliyyatlarının obyekti olan əsas vəsaitlərin idxalı

76.
77.

Qızıl yataqları
Nəqliyyat vasitəsində istifadə və istismar üçün ehtiyatlar hesab olunan
malların idxalı

78.

Azərbaycan Respublikasında Qaradağ, Çovdar, Dağkəsəmən filiz
sahələrinin, Köhnəmədən sahəsinin və Kürəkçay hövzəsi yataqlarının
öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü
haqqında Saziş
Milli və xarici valyuta, həmçinin qiymətli kağızlar
Çətir Sazişi
İnvestisiya təşviqi sənədi
Standart mübadilə sistemi çərçivəsində idxal edilmiş məhsul (əvəzləyici
məhsul)
iri neft emalı zavodlarımn yenidən qurulması layihələri
Mülki aviasiya məqsədləri üçün idxal edilən uçuş aparatları, onların ehtiyat

79.
80.
81.
82.
83.
84.

513
514
514a
514b
515
516
517
518
519
520
521
521a
521 b
521c
530

540

610
615
670
670a
670b
670c
680
681

685

686
687
688
689
690
691

hissələri, mühərrikləri və güc qurğuları
85.

KOB klaster şirkəti

86.

Yalnız elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin idxalı

87.

88.

Azərbaycan Respublikasında keçirilən UEFA 2019 Avropa Liqasının final
oyunu və UEFA 2020 Futbol çempionatının oyunları ilə əlaqədar malların
idxalı
Buğdanın idxalı (2021-ci il yanvarın 1-dək)

89.

Damazlıq heyvanların idxalı

90.

Toxum və tinglərin idxalı

91.

Mineral gübrələrin, pestisidlərin idxalı

92.

Toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqların, о
cümlədən laboratoriya avadanlıqlarının, toxum, taxıl və quru paxlalı
bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınların
idxalı
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların profilaktikası, diaqnostikası və
müalicəsi üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı

93.

94.

Bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma
maşınların, avadanlıqların və texnikaların idxalı

və

digər

qurğuların,

95.

Kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin idxalı

96.

Siyahısı Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müəyyən olunan
xammalın və materialların idxalı

97.

Sürücü daxil olmaqla 10 nəfərdən çox adam daşımaq üçün nəzərdə
tutulmuş sıxılmış qazla işləyən avtobusların idxalı (2020-ci il yanvarın
1-dən 5 il müddətinə)

98.

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə
əsasən mal idxalı (konvensiya)

691a
691b
692
692a
692b
693
693a
693b
694

695
695a
696
696a
696b
697
697a
697b
698
698a
698b
699
699a
699b
700
700a
700b
701
701a
701b
702
702a
702b
703
703a
703b
704
704a
704b
705
705a
705b

2. Dəyişikliklər Dövlət Gömrük Komitəsi sistemində 2020-ci il 1 yanvar tarixindən tətbiq
olunsun.
3. Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş
idarəsi (Səməd Qaralov) və Gömrük Tariflərinin Tənzimlənməsi və Ödənişlər Baş idarəsi
(Mirqasım Vahabov) malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı yuxarıda qeyd olunan dəyişikliklərin
tətbiqinə dair aidiyyəti üzrə nəzarətin həyata keçirilməsini təmin etsinlər.
4. Dövlət Gömrük Komitəsinin Texnoloji innovasiyalar və Statistika Baş İdarəsi (Təmkin
Xəlilov) yuxarıda qeyd olunan dəyişikliklərin Kömitənin Vahid Avtomatlaşdmlmış idarəetmə
Sistemində nəzərə alınmasını təmin etsin.
5. Komitənin strukturuna daxil olan ərazi və ixtisaslaşdırılmış gömrük idarələrinin rəisləri
malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı bu sərəncamdan irəli gələn tələblərin yerinə
yetirilməsinə nəzarətin gücləndirilməsini təmin etsinlər.
6. İnzibati idarəetmənin Təşkili İdarəsi (Nüsrət Qurbanov) sərəncamın aidiyyəti üzrə
göndərilməsini təmin etsin.

Səfər Mehdiyev

