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Gömrük bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının metodikalarının 

            və metodiki tövsiyələrinin təsdiqi haqqında 

 

 

  

      Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22 iyul 2014-cü il tarixli, 263 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi 

Qaydaları”ndan və “Normativ hüquqi aktlardan irəli gələn vəzifələr haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin 04 avqust 2014-cü il tarixli, 100/097 nömrəli 

Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə “Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”nin 5.6.11-ci yarım bəndinə əsasən:        

 

1. Gömrük bəyannamələrinin doldurulması aşağıdakı metodikaları və metodiki tövsiyələri təsdiq 

edilsin: (Əlavə olunur)  

1.1. “Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydasının Metodikası”; 

1.2. “Dövri Bəyannamənin doldurulması Qaydalarının Metodikası”; 

1.3. “Əlavə Bəyannamənin (Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar) doldurulması Qaydalarının 

Metodikası”; 

 1.4. “Əlavə Bəyannamənin (yardım yükləri) doldurulması Qaydalarının Metodikası”; 

1.5. “Natamam Bəyannamənin doldurulması Qaydalarının Metodikası”; 

1.6. “Qısa İdxal Bəyannaməsinin doldurulması Qaydalarının Metodikası”; 

1.7. “Qısa İxrac Bəyannaməsinin doldurulması Qaydalarının Metodikası”; 

1.8. “Sadələşdirilmiş Bəyannamənin (Səlahiyyətli İqtisadi Operatorları) doldurulması Qaydalarının 

Metodikası”; 

1.9. “Sadələşdirilmiş Bəyannamənin (yardım yükləri) doldurulması Qaydalarının Metodikası”; 

1.10. “Təkrar İxrac Bildirişinin doldurulması Qaydalarının Metodikası”; 



1.11. “Mallar daxildə emal və xaricdə emal xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilərkən 

gömrük bəyannamələrinin (bundan sonra GB) doldurulmasına dair Metodiki Tövsiyə”; 

1.12. “Mallar gömrük anbarında saxlanc və müvəqqəti saxlanc anbarında saxlanc xüsusi gömrük 

prosedurları altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin (bundan sonra GB) doldurulmasına 

dair Metodiki Tövsiyə”; 

1.13. “Mallar müvəqqəti ixrac gömrük proseduru və müvəqqəti idxal xüsusi gömrük prosedurları 

altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin (bundan sonra GB) doldurulmasına dair Metodiki 

Tövsiyə”; 

1.14. “Mallar son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük 

bəyannamələrinin (bundan sonra GB) doldurulmasına dair Metodiki Tövsiyə”; 

1.15. “Mallar təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin 

(bundan sonra GB) doldurulmasına dair Metodiki Tövsiyə”; 

1.16. “Malların təkrar ixrac proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin (bundan 

sonra GB) doldurulmasına dair Metodiki Tövsiyə”; 

2. Komitə sisteminə daxil olan gömrük orqanlarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, yuxarıda qeyd olunan 

gömrük bəyannamələrinin doldurulması metodikalarından və metodiki tövsiyələrindən irəli gələn 

tələblərin yerinə yetirilməsini təmin etsinlər. 

3. İşlər İdarəsi (Rizvan Mustafayev) sərəncamın və ona əlavə olunmuş sənədlərin aidiyyəti üzrə 

göndərilməsinin təmin etsin. 
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                                                                                                                       tarixli, 100/143 sərəncamı ilə təsdiq 

                                                                                                                       edilmişdir. 

 

 

 

                                              Gömrük bəyannamələrinin doldurulması 

                                                             qaydasının Metodikası 

 

 

1. Ümumi müddəalar 

 

1.1. Gömrük bəyannamələrinin doldurulması qaydasının Metodikası (bundan sonra Metodika) 

malların ixrac və idxalı üzrə gömrük bəyannamələrinin (sonrakı yazılışlarda - (GB) doldurulma 

qaydasının metodikasını müəyyən edir. 

1.2. GB kağız üzərində yazılı və ya “Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu”nun tələbləri nəzərə alınmaqla elektron şəkildə doldurulur. 

1.3. GB əsas vərəqdən və bu Metodikada nəzərdə tutulan hallarda əlavə vərəqlərdən (bu 

Metodikanın 1 saylı Əlavəsi) ibarətdir. 

1.4. GB-nin əsas vərəqi bir müqavilə və ya şəxsin mallar barədə sahiblik, istifadə və (və ya) 

sərəncamvermə hüquqlarını təsdiq edən sənəd, yaxud istənilən digər sənəd əsasında eyni 

göndərən tərəfindən, eyni bir gömrük proseduru tətbiq olunan, eyni mənşəli və adlı mallar (XİF MN 

üzrə mal mövqeyi 10-cu işarə səviyyəsinə qədər eyni təsnifat olunanlar) haqqında məlumatları 

göstərmək üçün istifadə olunur. 

1.5. Bir müqavilə və ya şəxsin mallar barədə sahiblik, istifadə və (və ya) sərəncamvermə 

hüquqlarını təsdiq edən sənəd, yaxud istənilən digər sənəd əsasında eyni göndərən tərəfindən, eyni 

bir gömrük proseduru tətbiq olunan, bir neçə adda olan və ya eyni adlı lakin mənşə ölkəsi fərqli olan 

malların bəyan olunması zamanı əsas GB-nin ayrılmaz hissəsi olan əlavə vərəqlərdən istifadə 

olunur. Əlavə vərəqlərin hər biri üç adda mal bəyan etməyə imkan verir. 

1.6. Bir GB-də əlavə vərəqlərin sayı 33-dən artıq ola bilməz. Əlavə vərəqlərin doldurma qaydaları, 

əlavə vərəqdə bəyannaməçi tərəfindən doldurulmayan A qrafası istisna olunmaqla, GB-nin əsas 

vərəqlərinin uyğun qrafalarının doldurulması qaydaları kimidir. 

1.7. GB Azərbaycan dilində doldurulur. Keyfiyyətsiz şəkildə doldurulmuş GB-ləri gömrük orqanları 

tərəfindən qəbul edilmir. 

1.8. Gömrük orqanı bu Metodikanın 2.4. bəndində göstərilən sxem üzrə GB-nin əsas vərəqinin 7-ci 

qrafasında və hər bir əlavə vərəqin A qrafasının aşağı hissəsinə qeydiyyat nömrəsi, GB-nin qəbul 

tarixini yazmaqla, bəyannamə və əlavə vərəqləri qeydiyyatdan keçirir. 

1.9. Burada istifadə olunan əsas anlayışlar aşağıdakıları bildirir: 

■ «nəqliyyat sənədi» - gömrük sərhədinə qədər (malların ixracı zamanı), gömrük sərhədindən 

təyinat yerinə qədər (malların idxalı zamanı), daşımalar üzrə müşayiət sənədləri də daxil olmaqla 

malların beynəlxalq daşımalarını həyata keçirmək üçün sənəddir; 



■ «göndərən» - bəyan olunan malları nəqliyyat sənədində göstərilən, malı qəbul edənə çatdırılması 

üçün daşıma müqaviləsinə uyğun olaraq daşıyıcıya verən və ya vermək istəyən, habelə daşıyıcının 

xidmətlərindən istifadə etməyərək, malı qəbul edənə çatdıran hüquqi və ya fiziki şəxsdir; 

■ «malı qəbul edən» - nəqliyyat sənədinə müvafiq daşıyıcı tərəfindən və ya göndərənin göstərişi 

əsasında gömrük sərhəddindən keçdikdən sonra, malların sərəncamına verildiyi nəqliyyat 

sənədində göstərilən hüquqi və ya fiziki şəxsdir 

■ «maliyyə tənzimlənməsinə məsul şəxs» -ödənişli əsasda xarici ticarət əməliyyatları üzrə 

müqavilələr (alqı-satqı, konsiqnasiya müqavilələri, lizinq sazişləri və s.) bağlayan və onlar üzrə 

hesabatlara məsul olan vətəndaşlardır 

■ «invoys dəyəri »- ödənişli əsasda xarici-ticarət əməliyyatlarının şərtlərinə müvafiq olaraq malların 

faktiki ödənilmiş və ya ödəniləcək, habelə qarşılıqlı mal göndərişi ilə kompensasiya olunan 

qiymətidir; 

■ «gömrük dəyəri»: 

■ malların “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun müvafiq olaraq müəyyən 

olunan dəyəridir; 

■ idxal olunan mallar üçün malların mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən olunan dəyəridir; 

■ ixrac olunan mallar üçün 

■ödənişli əsasda sövdələşmələr üçün - gömrük ərazisindən malların ixrac yerinə çatdırılması 

(daşınma, yükləmə, boşalma, sığorta) üçün xərclər, habelə digər lazımi düzəlişlər də nəzərə 

alınmaqla, ixrac olunan malların ödənilməsi və ya ödənilməli olan qiyməti əsasında təyin olunan 

dəyərdir; 

■ ödənişsiz əsasda digər sövdələşmələr üçün - gömrük ərazisindən ixrac yerinə çatdırılması xərcləri 

nəzərə alınmaqla qiymətləndirilən və ya eyniləşdirilmiş olan bircinsli malların dəyəri haqqında 

məlumat - kommersiya, nəqliyyat, bank, mühasibat və digər təsdiqedici sənədlə təyin olunan 

qiymətlər əsasında müəyyən olunan dəyərdir; 

■ «ticarət edən ölkə» - digər bir ölkənin vətəndaşı ilə milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 

müqavilə bağlayan (və ya şəxsin mallar barədə sahiblik, istifadə və (və ya) sərəncamvermə 

hüquqlarını təsdiq edən sənəd, yaxud istənilən digər sənədi olan) şəxsin qeydiyyatda olduğu 

(yaşadığı) ərazinin olduğu ölkədir; 

■ VÖEN - hüquqi və fiziki şəxslərə verilmiş vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi; 

■ GÖÖEN - vergi ödəyicisi olmayan fiziki şəxslərə verilmiş gömrük ödənişlərinin ödəyicisinin 

eyniləşdirmə nömrəsi (ilk dəfə əməliyyat aparan şəxslər tərəfindən tez xarab olan malların 

rəsmiləşdirilməsi üçün bir dəfə istifadə edilə bilər) 

 

2. İxrac olunan mallar üçün gömrük bəyannaməsinin doldurulması qaydaları 

 

2.1. Bəyannaməçi tərəfindən GB-nin aşağıdakı qrafaları doldurulur 

 

■ rəqəmlə göstərilən: 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20,21,22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; 

 

■ hərflə göstərilən: A və B 



 

2.2.  Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən D və C qrafaları doldurulur. 

Sorğu nömrəsi sistem tərəfindən verilir və 7-ci qrafada əks etdirilir. 

 

2.3.  Qrafaların doldurulma qaydaları 

 

Qrafa «A. Göndərən gömrük orqanı» 
 

Qrafada malların göndərildiyi gömrük orqanı haqqında məlumatlar göstərilir. 

Qrafanın yuxarı sağ hissəsində GB-nin gömrük rəsmiləşdirilməsinə qəbul olunduğu tarixdə 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ABŞ dollarının milli valyuta ilə ifadə olunmuş 

məzənnəsi göstərilir. Valyutanın məzənnəsindən sonra 1 rəqəm tərtibində boş yer buraxılmaqla 

valyutanın cari məzənnəsinin tarixi göstərilir. 

Qrafanın aşağı sağ hissəsində qoşma vərəqlər istifadə olunduğu hallarda qoşma vərəqlərin sayı 

aşağıdakı formatda göstərilir: 

«Qoşma-SS» 

burada: SS — qoşma vərəqlərin sayı rəqəmlə göstərilir 

 

Qrafa 1. «Bəyanamənin tipi» 
 

Qrafanın birinci yarımbölməsində malların keçirilmə istiqaməti - «İX» göstərilir. 

Qrafanın ikinci yarımbölməsində malların gömrük sərhəddindən keçirilmə prosedurları təsnifatına 

uyğun olaraq gömrük prosedurunun iki rəqəmli kodu göstərilir (bu Metodikanın 2 saylı əlavəsi). 

 

Qrafa 2. «Göndərən» 
 

Qrafada malları göndərən haqqında aşağıdakı məlumatlar: 

■ sağ yuxarı küncdə VÖEN və ya GÖÖEN göstərilir; 

■ hüquqi şəxsin adı və ünvanı, ya da fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq 

edən məlumat və ünvan göstərilir.  

 

Qrafa 3. «Formalar» 
 

Qrafa əlavə vərəqlər istifadə olunduqda doldurulur. Qrafanın birinci yarımbölməsində vərəqin sıra 

nömrəsi, ikincidə isə əlavə vərəqlər daxil olmaqla, təqdim olunmuş GB vərəqlərinin ümumi sayı 

göstərilir.       

 

Qrafa 4. «Yükləmə spesifikasiyası» 
 

Qrafada yükləmə spesifikasiyası vərəqlərinin ümumi sayı göstərilir. (Yük göndərən və yük alan 

barədə məlumatlarla yanaşı mal yerlərinin sayı, qablaşdırmanın növü, yüklərin ölçüləri və malların 

müxtəlif yük yerlərində yerləşdirilməsi haqqında məlumatları özündə əks etdirən sənəd.)   

 

 

 

Qrafa 5. «MalIarın adları»   
  



Qrafada GB-nin əsas vərəqlərinin və əlavə vərəqlərinin 31-ci qrafalarında göstərilən, bəyan olunan 

hissədəki malların adlarına uyğun olaraq ümumi sayı rəqəmlə göstərilir.     

 

Qrafa 6. «Qablaşdırmanın (taranın) sayı »      
 

Qrafada bəyan olunan malların qablaşdırma növlərində partiyasında yerlərin ümumi sayı göstərilir. 

Tökülüb doldurula bilən, səpələnib tökülmə və axıcılıq qabiliyyətli yüklər, habelə boru kəməri 

nəqliyyatı, elektrik xətləri vasitəsilə və qalaq halında gömrük sərhəddindən mallar keçirildikdə, bu 

qrafada «0» rəqəmi yazılır    

 

Qrafa 8. «Malı qəbul edən» 
 

Qrafada malları qəbul edən haqqında aşağıdakı məlumat göstərilir: 

■ xarici hüquqi şəxsin adı, ünvanı, ya da fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı və ünvanı.   

 

Qrafa 9. «Maliyyə tənzimlənməsinə məsul şəxs» 

 
 

Qrafada xarici ticarətin həyata keçirilməsini təsdiq edən müqavilə və ya şəxsin mallar barədə 

sahiblik, istifadə və (və ya) sərəncam vermə hüquqlarını təsdiq edən sənəd, yaxud istənilən digər 

sənəd əsasında faktiki ödənişi həyata keçirən şəxs haqqında məlumatlar bildirilir: 

■ sağ yuxarı küncdə VÖEN və ya GÖÖEN; 

■ hüquqi şəxsin adı və ünvanı və ya fiziki şəxsin S.A.A, ünvanı və onun şəxsiyyətini təsdiq edən 

sənəd haqqında məlumat; 

Qrafa, ödənişsiz əsasda həyata keçirilən sövdələşmələr üzrə malların keçirilməsi hallarında 

doldurulmur.  

 

Qrafa 10. “Daxil olduğu birinci təyinat ölkəsi”   
 

Qrafada Bu Metodikanın 3 saylı Əlavəsində göstərilmiş dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun daxil 

olduğu birinci təyinat ölkəsinin müvafiq olaraq a) yarımbölməsində hərfi kod (alfa-2) və b) 

yarımbölməsində rəqəmlə ifadə olunan kodu göstərilir. 

 

Qrafa 11. «Ticarət edən ölkə» 
 

Qrafada Bu Metodikanın 3 saylı Əlavəsində göstərilmiş dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun ticarət 

edən ölkənin müvafiq olaraq a) yarımbölməsində hərfi kod (alfa-2) və b) yarımbölməsində rəqəmlə 

ifadə olunan kodu göstərilir. 

 

Qrafa 12. «Ümumi gömrük dəyəri» 
 

Qrafada əsas və əlavə vərəqlərin 45-ci qrafalarında göstərilən malların ümumi gömrük dəyəri 

göstərilir. 

 

 

 

Qrafa 13. “SİO” 



Qrafada mallar Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar tərəfindən bəyan edildikdə “1”, digər hallarda “0” 

simvolu yazılır.   

 

Qrafa 14. «Bəyannaməçi / Təmsilçi» 
 

Qrafada malları bəyan edən - bəyannaməçi haqqında məlumat göstərilir:  

■ sağ yuxarı küncdə VÖEN və ya GÖÖEN; 

■ bəyannaməçinin adı və ünvanı. 

      Bəyannaməçi birbaşa təmsilçi olduqda 01, dolayı təmsilçi olduqda 02 göstərilir. 

          Gömrük brokerlərinin dövlət qeydiyyatına alınmasına dair reyestr nömrəsi. 

 

Qrafa 15. «Göndərən ölkə» 
 

 

Qrafada dünya ölkələrinin təsnifatına (Bu Metodikanın 3 saylı Əlavəsi) uyğun göndərən ölkənin qısa 

adı göstərilir 

 

Qrafa 15a. «Göndərən ölkənin kodu» 
 

 

Qrafada Bu Metodikanın 3 saylı Əlavəsində göstərilmiş dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun 

göndərən ölkənin müvafiq olaraq a) yarımbölməsində hərfi kod (alfa-2) və b) 

yarımbölməsində rəqəmlə ifadə olunan kodu göstərilir 

 

Qrafa 16. «Mənşə ölkəsi» 

Qrafada dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq malın mənşə ölkəsinin qısa adı göstərilir. Bəyan 

edilən malların mənşə ölkəsi müxtəlif olduqda qrafada “müxtəlif” sözü yazılır. 

 

Qrafa 17. «Təyinat ölkəsi» 

Qrafada dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq, təyinat ölkəsinin qısa adı göstərilir (Bu 

Metodikanın 3 saylı Əlavəsi). 

 

Qrafa 17a. «Təyinat ölkəsinin kodu» 

Qrafada Bu Metodikanın 3 saylı Əlavəsində göstərilmiş dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun təyinat 

ölkəsinin ölkənin müvafiq olaraq a) yarımbölməsində hərfi kod (alfa-2) və b) yarımbölməsində 

rəqəmlə ifadə olunan kodu göstərilir. 

 

Qrafa 18. «Göndərən ölkədən çıxan nəqliyyat vasitəsinin eyniləşdirilməsi» 

Qrafanın sol yarımbölməsində göndərən ölkədən çıxan nəqliyyat vasitəsinin sayı, bundan sonra isə 

bir hərf tərtibində məsafə buraxılmaqla gömrük sərhədi buraxılış məntəqəsinə aparılmaq üçün malın 

yükləndiyi nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat (dəniz, ya da çay gəmisinin adı, hava gəmisinin reys 

və bort nömrəsi, dəmiryol vaqonunun və (və ya) platformasının nömrəsi, yol nəqliyyatı vasitələrinin 

qeydiyyat nömrəsi və digər məlumatlar) göstərilir. 

GB-də bütün məlumatları göstərmək mümkün olmadıqda, «qoşma vərəqə bax» ifadəsi yazılmaqla, 

ona istinad edilərək, qoşma vərəqdə, nəqliyyat vasitələrinin nömrəsi, səlahiyyətli şəxsin imzası və 

bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunmaqla göstərilir.   



 Qrafanın sağ yarımbölməsində dünya ölkələrinin Təsnifatına (Bu Metodikanın 3 saylı Əlavəsi) 

uyğun nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu ölkənin rəqəmli kodu göstərilir. 

 

Qrafa 19. «Konteyner» 
 

Qrafada: 

■ mallar konteynerdə keçirildikdə - «1» rəqəmi; 

■ mallar konteynerdə keçirilmədikdə - «0» rəqəmi yazılır. 

 

Qrafa 20. «ÇatdırıIma şərtləri » 
 

Qrafanın birinci yarımbölməsində çatdırılma şərtlərinin Təsnifatına uyğun olaraq (bu Metodikanın 4 

saylı Əlavəsi) göndərmə şərtlərinin iki rəqəmli kodu göstərilir. 

Qrafanın ikinci yarımbölməsinin sol hissəsində göndərmə şərtinin qısa adı və coğrafi məntəqə 

göstərilir. 

Üçüncü yarımbölmədə malın dəyərinin ödəniş şərtindən asılı olaraq aşağıdakılar göstərilir: 

■ «001» - malın dəyəri əvvəlcədən ödənildikdə (ixracatçının bank hesabına köçürülməklə və ya 

hesaba mədaxil edilməklə); 

■ «002» - malın dəyəri mal ixrac olunduqdan sonra ödənildikdə (ixracatçının bank hesabına 

köçürülməklə və ya hesaba mədaxil edilməklə);        

■ «003» - konsiqnasiya yolu ilə mal ixracı zamanı malın dəyəri onun xaricdə satışından əldə olunan 

vəsait hesabına ixrac faktından sonra ödənildikdə (ixrac olunmuş mallar satılmadıqda ölkəyə geri 

gətirildiyi hallar istisna olmaqla); 

■ «004» - malın dəyərinin bir hissəsi əvvəlcədən, qalan hissəsi isə ixracdan sonra ödənildikdə; 

■ «005» - malın ixracından əldə edilən valyuta vəsaitlərinin ixracatçının bu malın istehsalı və ya 

emalı üçün xarici maliyyə institutları qarşısında gotürmüş olduğu öhdəliklərinin (o cümlədən, aldığı 

xarici kreditlərin) yerinə yetirilməsi üçün sərf ediləcəyi əvvəlcədən məlum olduğu hallarda; 

■ «006» - hasilatın pay bölgüsü və birgə fəaliyyət sövdələşmələri ilə xarici tərəf müqabillərinin 

payına düşən mallar dəyəri ödənilmədən ixrac edildikdə; 

■ «007» - ixrac zamanı malın dəyərinin ödənilməsi qanunvericiliklə tələb olunmadıqda (o cümlədən, 

reklam və marketinq məqsədilə ixrac, şəxsi əmlakın, diplomatik yüklərin, banknotların xarici 

banklardakı müxbir hesablara göndərilməsi və s.) 

Qrafa ödənişsiz əsasda həyata keçirilən sövdələşmələr üzrə malların keçirilməsi hallarında 

doldurulmur.       

 

Qrafa 21. «Sərhəddən keçən nəqliyyat vasitəsinin eyniləşdirilməsi» 
 

Qrafanın sol yarımbölməsində nəqliyyat vasitələrinin sayı, bir hərf tərtibində boş məsafə 

buraxılmaqla, malları gömrük ərazisindən çıxaracaq nəqliyyat vasitəsi haqqında (dəniz və ya çay 

gəmisinin adı, hava gəmisinin reys və bort nömrəsi, dəmiryolu vaqonunun və (və ya) platformasının 

nömrəsi, yol nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nömrəsi və s.) məlumatlar göstərilir. 

Bütün məlumatları GB-də göstərmək mümkün olmadıqda, «qoşma vərəqə bax» ifadəsi yazılmaqla, 

ona istinad edilərək, qoşma vərəqdə nəqliyyat vasitələrinin nömrəsi, səlahiyyətli şəxsin imzası və 

bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunmaqla göstərilir. 



Qrafanın sağ yarımbölməsində dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun (Bu Metodikanın 3 saylı Əlavəsi) 

nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu ölkənin üç rəqəmli kodu göstərilir. 

 

Qrafa 22. «Valyuta və malların ümumi invoys dəyəri» 
 

Qrafanın sol yarımbölməsində 42-ci qrafada göstərilmiş malların invoys dəyərini ifadə edən 

valyutanın rəqəmli kodu valyutaların təsnifatına (bu Metodikanın 5 saylı Əlavəsi) uyğun olaraq 

göstərilir. 

Qrafanın sağ yarımbölməsində göstərilən ümumi invoys dəyəri GB-nin əsas və əlavə vərəqlərinin 

42-ci qrafalarında göstərilən invoys dəyərlərinin cəmindən yaranır. 

 

Qrafa 23. «Valyuta məzənnəsi». 
 

GB gömrük rəsmiləşdirilməsinə qəbul olunduğu tarixə malın invoys dəyərinin göstərildiyi valyutanın 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən müəyyən edilən Azərbaycan Respublikasının 

milli valyutasına qarşı məzənnəsi göstərilir. 

 

Qrafa 24. «Sövdələşmənin xüsusiyyəti» 
 

Qrafanın sol yarımbölməsində sövdələşmənin xüsusiyyətinin Təsnifatına uyğun olaraq (bu 

Metodikanın 6 saylı Əlavəsi) sövdələşmə xüsusiyyətinin iki rəqəmli kodu göstərilir. 

Bu qrafada sövdələşmə xüsusiyyətinin iki rəqəmli kodundan sonra göndərişlərin xüsusi şərtini 

xarakterizə edən əlavə üçüncü işarə göstərilir: 

■  «0» - xüsusi şərt olmadıqda 

■  «1» - xarici kreditlər hesabına göndərişlər; 

■  «2» - dövlət kreditləri hesabına göndərişlər; 

■  «3» - kommersiya kreditləri hesabına göndərişlər; 

■  «4» - birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun vəsaiti hesabına 

həyata keçirilən mal göndərişləri; 

■  «7» - yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.  

 

Qrafa 25. «Sərhəddə nəqliyyat növü» 
 

Qrafada nəqliyyat vasitələrinin Təsnifatına uyğun (bu Metodikanın 7 saylı Əlavə) nəqliyyat 

vasitəsinin kodu göstərilir. 

 

Qrafa 27 «Yükləmə/boşaltma yerləri». 
 

Qrafada malların yükləmə yerləri konkret (şəhər, rayon) göstərilir. 

 

Qrafa 28. «MaIiyyə və bank məlumatı» 
 

Qrafada 9-cu qrafada göstərilən hüquqi və ya fiziki şəxs haqqında bank və maliyyə məlumatları hər 

birinin qarşısına növbəti sıra nömrəsi qoyulmaqla göstərilir və hesablar ayrı- ayrı banklarda olan 

hallarda və digər səbəblərdən qrafada bütün məlumatları göstərmək mümkün olmadıqda “qoşma 

vərəqə bax” ifadəsi yazılmaqla səlahiyyətli şəxsin imzası və bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq 

olunmaqla qoşma vərəqdə yazılır: 

■  1 - valyuta nəzarəti sənədinin nömrəsi, ya da bankın identifıkasiya nömrəsi; 



■  2 - bankın qısaldılmış adı; 

■  3 - 9-cu qrafada göstərilən hüquqi və ya fiziki şəxsin milli valyuta hesabının nömrəsi; 

■  4 - 9-cu qrafada göstərilən hüquqi və ya fiziki şəxsin xarici valyuta hesabının nömrəsi. 

Pul hesablaşması nəzərdə tutulmayan müqavilə üzrə malların gömrük sərhədindən keçirilməsi 

hallarında doldurulmur. Bu qrafada mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq valyuta nəzarəti məqsədi 

üçün lazım olan məlumatlar da göstərilə bilər.  

 

Qrafa 29. «Sərhəd gömrük orqanı» 
 

Qrafada malların gömrük sərhəddini keçdiyi gömrük orqanın Təsnifata uyğun (bu Metodikanın 11 

saylı Əlavəsi) kodu göstərilir. 

 

Qrafa 30. «Malların yerləşdiyi yer» 
 

Malların gömrük rəsmiləşdirilməsi dövründə onların müvəqqəti saxlanc anbarında yerləşdirilməsi 

zamanı doldurulur. 

Qrafada müvəqqəti saxlanc anbarını təsis etmiş gömrük orqanının kodu göstərilir. 

Əgər malların gömrük rəsmiləşdirilməsi digər yerdə aparılarsa, bu halda qrafada belə malların 

hesabatını aparan müvəqqəti saxlanc anbarının nömrəsi göstərilir. 

 

Qrafa 31. “Malların təsviri” (Eyniləşdirmə vasitələri və nömrələr, konteynerlərin nömrəsi, 

malların miqdarı və növü) 
 

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; 

             - polietilen torbalar (kisələr) - qalınlığının mikronla göstərilməsi). 

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 əlavə 

olaraq göstərilir. 



Əlavə vərəqlər istifadə olunduqda, yuxarıda göstərilən məlumatlar hər bir mala uyğun olaraq həmin 

vərəqin 31-ci qrafasında göstərilir. 

  

Qrafa 32. «Malın №-si» (malın nömrəsi) 
 

Qrafada 31-ci qrafada bəyan olunan malın sıra nömrəsi göstərilir. 

 

Qrafa 33. «Malın kodu» 
 

Qrafanın 1-ci yarıbölməsində malların XİFMN üzrə 6 və 2-ci yarımbölmədə 4 simvol olmaqla 10 

rəqəmli kodu göstərilir. 

Kod strukturuna görə rəqəm tərtibində boş yer buraxılmadan və digər ayırıcı işarələr olmadan 

yazılır. Bu mərhələdə müvəqqəti olaraq qrafanın kənarındakı sağ yarımbölmələr ehtiyat qrafa kimi 

saxlanılır. 

Qrafanın 2-ci hissəsində bu bölmədə rəsmiləşdirilən malların ümumi sayı göstərilir. 

 

Qrafa 34. «Mənşə ölkəsinin kodu» 
 

Dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun qrafada (XİF MN üzrə 10-cu rəqəm səviyyəsində eyni cür 

təsnifləşdirilən və bu mallara münasibətdə eyni bir gömrük proseduru müəyyən olunan) bəyan 

olunan eyni adlı malların mənşə ölkəsinin müvafiq olaraq a) yarımbölməsində hərfi və b) 

yarımbölməsində rəqəmli kodu göstərilir. 

 

Bir neçə adda və ya eyni adlı, lakin mənşə ölkəsi fərqli olan mallar bəyan olunarkən, dünya 

ölkələrinin Təsnifatına (bu Qaydaların 3 Saylı Əlavəsi) uyğun olaraq əlavə vərəqlərdə malların hər 

birinin mənşə ölkəsinin kodu göstərilir. 

 

Qrafa 35. «Brutto çəki (kq)» 

 

Qrafada malların qablaşdırma vasitəsilə birlikdə ümumi çəkisi kiloqramla yuvarlaqlaşdırma qaydası 

ilə yuvarlaqlaşdırılaraq vergüldən sonra 3 rəqəm saxlanılmaqla göstərilir. 

 

Elektrik enerjisi bəyan olunduqda qrafada “0” göstərilir. 

 

Qrafa 36. «İmtiyazlar» 

 

 “Qrafada gömrük ödənişləri üzrə imtiyazlar təsnifatına (bu Metodikanın 14 saylı Əlavəsi) uyğun 

imtiyazın kodu göstərilir və bütün hallarda doldurulur. İmtiyaz 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. 

 

Qrafa 37. «Əməliyyat» 
 

Qrafada bəyan olunmuş gömrük proseduruna uyğun malların keçirilmə prosedurlarının 1-ci 

yarımbölmədə 4 və 2-ci yarımbölmədə 2 simvol olmaqla 6 rəqəmli kodu göstərilir. 

Birinci iki rəqəm malların gömrük sərhəddindən keçirilmə prosedurları təsnifatına uyğun bu 

Metodikanın 2 Saylı Əlavəsində malların təqdim olunduğu gömrük prosedurunun kodunu göstərir. 

 

Əgər əvvəlki gömrük proseduru məlumdursa, ikinci iki rəqəm həmin gömrük prosedurunun kodunu 

göstərir. Əvvəlki gömrük proseduru naməlum olduqda, ya da olmadığı hallarda «00» göstərilir. 

 

Altı rəqəmli kodun sonuncu iki rəqəmi bəyan olunan gömrük proseduruna müvafiq təsnifatın ikinci 

bölməsinə (bu Metodikanın 2 Saylı Əlavəsi) əsasən malların keçirilmə xüsusiyyətini göstərir. 

Əgər təsnifatın ikinci bölməsində nəzərdə tutulmuş xüsusiyyətlər yoxdursa, bu halda «00» göstərilir 

 

Qrafa 38. «Netto çəkisi (kq)» 
 

Qrafada malların qablaşdırılma vasitəsi nəzərə alınmadan onların xalis çəkisi kiloqramla 

yuvarlaqlaşdırma qaydası ilə yuvarlaqlaşdırılaraq vergüldən sonra 3 rəqəm saxlanılmaqla göstərilir. 

Elektrik enerjisi bəyan olunduğu hallarda bu qrafada “0” yazılır. 

 

Qrafa 39. «Kvota» 
 

Miqdarına məhdudiyyət müəyyən olunmuş mallar üçün doldurulur. 

Qrafada, ayrılmış kvotanın qalığı ölçü vahidi ilə göstərilir. Kvota qalığının təyini zamanı bəyan 

olunan mal hissəsi nəzərə alınmır. 

 

Qrafa 40. «ƏvvəIki bəyannamə və sənədin xülasəsi » 
 

Bəyan olunan gömrük prosedurundan əvvəl digər gömrük prosedurunun olduğu (mal mübadiləsi 

əməliyyatlarında - qarşılıqlı mal göndərişləri) hallarda və ya natamam və dövrü bəyannamələrin 

təqdim olunması zamanı doldurulur. 

 

Qrafada əvvəlki bəyannamənin (qısa idxal və ixrac, natamam və dövri və əvvəlki prosedur olduqda 

onun nömrəsi) nömrəsi göstərilir. 

 

Natamam bəyannamə ilə bəyan olunmuş yüklər tam GB ilə rəsmiləşdirilərkən bu qrafada «qoşma 

vərəqə bax» sözləri yazılaraq, qoşma vərəqdə natamam bəyannamə haqqında məlumatlar 

aşağıdakı formatda göstərilir»: 

 

Sıra sayı NB qeydiyyat 

nömrəsi 

NB tarixi  Nəqliyyat 

vahidinin sayı 

Malın çəkisi 



 

Qrafa 41. «XİF MN-dəki ölçü » 
 

Qrafada XİF MN üzrə 31-ci qrafada olan malın miqdarının əlavə ölçü vahidinin bu Metodikanın 16 

saylı Əlavəsinə uyğun olaraq kodu göstərilir. 

 

Qrafa 42. «Malın invoys dəyəri» 
 

Qrafada mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq, 22-ci qrafada göstərilmiş, valyuta ilə 31-ci qrafada 

bəyan olunmuş malların invoys dəyəri göstərilir. 

 

Qrafa 44. «Təqdim olunan sənədlər » 
 

Qrafada mallar üzərində gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi üçün 

lazım olan sənədlər haqqında məlumatlar hər rekvizit yeni sətirdən başlanmaqla göstərilir: 

 

1. Bu Metodikanın 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq, lisenziyanın və ya icazə sənədinin kodu, 

nömrəsi və verildiyi tarix, habelə onun fəaliyyət müddətinin son tarixi göstərilir. 

 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

XXXX/S/T1/T2 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

T2 — sənədin fəaliyyət müddətinin son tarixi (gün, ay və il); 

 

2. Bu Metodikanın 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq, nəqliyyat sənədinin kodu, nömrəsi və tarixi 

göstərilir. 

 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin tarixi (gün, ay və il); 

 

3. Bu Metodikanın 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq malların çatdırmasına nəzarətə dair sənədin 

qeydiyyat nömrəsi və BYD kitabçasının nömrəsi (əgər BYD kitabçası varsa) və tarixi göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 



4. Bu Metodikanın 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq müqavilənin (kontraktın, sazişin və s.), 

müqavilə, saziş və s. olan əlavələrin nömrəsi və verildiyi tarix göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin tarixi (gün, ay və il); 

 

5. Bu Metodikanın 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq malların təsnifatı haqqında məcburi qərarın və 

gömrük laboratoriyanın rəyinin nömrəsi və tarixi göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 

6. Malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı qanunvericiliklə digər sənədlərin (icazə, rəy, 

şəhadətnamə, sertifikat və s.) təqdim olunması nəzərdə tutulduğu hallarda bu Metodikanın 13 saylı 

Əlavəsinə uyğun olaraq sənədlər haqqında məlumatlar göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur : 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 

7. Bu Metodikanın 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq malların mənşəyini təsdiq edən sənədin 

(sertifikat və s.) nömrəsi və tarixi göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 

8. Bu Metodikanın 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq malların hesab-fakturasının (invoysun və s.) 

nömrəsi və tarixi göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 



S — sənədin nömrəsi; 

Tl- sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 

9. Qrafanın bu hissəsində gömrük ödənişləri üzrə imtiyaz və ya güzəştlər verildiyi hallarda həmin 

imtiyaz və ya güzəştlərin verilməsi haqqında və ya qanunvericiliklə müəyyən olunmuş hallarda digər 

sənədlər haqqında məlumatlar 13 saylı əlavəyə uyğun göstərilir. 

Qrafa aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 

Hər bir pozisiyada yalnız bir sənəd yazılmalıdır. Eyni bir pozisiyaya uyğun sənədlərin sayı 1-dən çox 

olduqda sənədin tipi təkrar olunmaqla yuxarıdakı qaydalara uyğun olaraq doldurulur. 

Qrafada bütün məlumatları göstərmək mümkün olmadıqda «qoşma vərəqə bax» sözləri yazılmaqla, 

ona istinad edilir və məlumatlar qoşma vərəqlərdə göstərilərək bəyannaməçinin möhürü və imzası 

ilə təsdiq olunur. 

Sənədin kodu “1999”, “2999”,”4999”, “5999”,”6999”, “8002”, “9999” (qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş digər sənədlər) olarsa, bu halda sənədin 4 rəqəmli kodundan sonra sənədin və onu verən 

orqanın qısa adı yazılır. 

Bank qarantiyası əsasında mallar sərbəst dövriyyəyə buraxıldıqda, qarantiyanı verən bankın adı, 

qarantiyanın verildiyi tarix və son müddəti göstərilir. 

 

Qrafa 45. «Gömrük dəyəri» 
 

Qrafada bəyan olunan malların gömrük dəyəri milli valyuta ilə göstərilir. 

 

Qrafa 46. «Statistik dəyər» 
 

Qrafada bəyan olunan malların statistik dəyəri ABŞ dolları ilə göstərilir. 

 

Qrafa 47. «Gömrük ödənişlərinin hesablanması» 
 

GB-nin 47-ci qrafasının bütün sütunları doldurulur. Bu zaman sütunlarda yazılmış rəqəmlər və 

hərflər arasında hərf tərtibində boş yer buraxılmalıdır. Əgər sütunlarda eyni zamanda rəqəmli və 

simvollu işarələr olarsa, onlar arasında da hərf tərtibində boş yer buraxılmasına yol verilmir. 

Hesablanmış gömrük ödənişlərinin məbləği Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankında tətbiq 

olunan qaydalara uyğun olaraq yuvarlaqlaşdırılır. 

 

47-ci qrafanın ayrı-ayrı sütunlarının doldurulması: 

 

■ «Növ» sütununda gömrük ödənişlərinin Təsnifatına (8 saylı Əlavə) uyğun olaraq gömrük ödənişi 

növünün kodu göstərilir. 



■ Hesablama bazası” sütununda hər bir gömrük ödənişinin növünə və tutulma üsuluna uyğun olaraq 

12-ci, 38-ci, 45-ci qrafalarında və 31-ci qrafanın aşağı sağ küncündə qeyd olunan göstəricilərə 

əsasən gömrük ödənişlərinin hesablanması üçün baza göstərlir. 

■ “Tarif dərəcəsi” sütununda hər bir gömrük ödənişi üzrə müəyyən edilmiş ödəniş dərəcəsi 

göstərilir. 

■ “Məbləğ” sütununda tarif dərəcələrinə uyğun, ödəniləcək gömrük ödənişlərinin məbləği göstərilir. 

■  “ÖÜ” ödəniş üsulu sütununda ödəniş üsulunun iki rəqəmli kodları mövcud gömrük tədiyyələrinin 

ödəniş şərtləri və üsulundan asılılıq Metodikaya (10 saylı Əlavə) uyğun olaraq göstərilir. 

 

 

Qrafa B. “Hesablamanın detalları” 
 

Qrafada hər bir gömrük ödəniş növünün kodu üzrə GB-nin əsas vərəqi və hər bir əlavə vərəqi üzrə 

ödəniş məbləğinin cəmi yazılır. 
 

“B” qrafasının doldurulması zamanı bütün elementlər bir-birindən defıs işarəsi ilə ayrılır və 

elementlər daxilində simvol tərtibində boş yer qoyulmasına yol verilmir. 
 

Əgər 47-ci qrafanın “ÖÜ” (ödəniş üsulu) sütununda “05” işarəsi göstərilərsə, belə hallarda bu 

gömrük ödənişi növü üzrə “B” qrafası doldurulmur. 
 

Gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üzrə məlumatlar “B” qrafasında aşağıdakı sxem üzrə formalaşır: 

1-saylı elementdə ödəniş növünün kodu göstərilir; 

2-saylı elementdə gömrük ödənişi növü üzrə ödənilməli məbləğ göstərilir; 

3-saylı elementdə Azərbaycan Respublikasının milli valyutasının kodu göstərilir. 

“B” qrafasının aşağı hissəsində gömrük ödənişlərinin cəmi məbləği göstərilir. 

Gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə möhlət verildiyi hallarda “B” qrafası aşağıdakı sxem üzrə 

formalaşır: 

1-saylı elementdə ödənilməsinə möhlət verilmiş ödəniş növünün kodu göstərilir; 

2-saylı elementdə gömrük ödənişi növü üzrə ödənilməli məbləğ göstərilir; 

3-saylı elementdə Azərbaycan Respublikasının milli valyutasının kodu göstərilir; 

4-saylı elementdə gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə təminat növlərinin təsnifatına (bu Metodikanın 

9 saylı Əlavəsi) uyğun olaraq gömrük ödənişlərinin ödəniləcəyinə təminat verən müvafiq üsulun 

rəqəmli və ya hərfi kodları göstərilir. 

 

Qrafa 48. «ÖdənişIərə möhlət müddəti» 
 

Qrafada gömrük ödənişlərinin ödənilməsinin uzadılması və ödənilməyə verilmiş möhlətin son 

müddəti altı rəqəmlə (99.99.99) göstərilir. Nöqtələr vasitəsilə bir-birindən ayrılan, hər bir rəqəm cütü 

müvafiq olaraq - günü, ayı və ili bildirir. 

 

Qrafa 49. «SaxIanc yerlərinin eyniləşdirilməsi» 
 

Qrafa mallar gömrük anbarına yerləşdirildiyi təqdirdə doldurulur. Burada Azərbaycan Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən gömrük anbarının təsis edilməsinə görə verilmiş lisenziyanın 

(xüsusi razılıq) nömrəsi və tarixi göstərilir. 



Əgər anbar gömrük orqanları tərəfindən təsis edilmişsə, onda qrafada anbarı təsis etmiş gömrük 

orqanının kodu göstərilir. 

 

Qrafa 50. «Vəkalət verən» 
 

Bəyannaməçi birbaşa təmsilçi olduqda bəyannaməçinin adı qeyd olunur. 

Bəyannaməçi dolayı təmsilçi olduqda isə dolayı təmsilçinin adı qeyd olunur. “İxracatçı (ixracatçının 

adı qeyd olunur) ilə dolayı təmsilçi (gömrük brokeri) arasında bağlanmış __________ nömrəli 

__________ tarixli müqavilə əsasında” sözləri yazılır. 

 

Qrafa 51. «Göndərən gömrük orqanı və göndərən ölkə» 
 

Qrafada malların göndərildiyi gömrük orqanının və ölkənin müvafiq olaraq kodları göstərilir. 

 

Qrafa 52. «Təminat üsulu» 
 

Qrafa gömrük borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi üçün təminat tələb olduğu halda doldurulur. 

Qrafada gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə təminat növlərinin Təsnifatına (bu Metodikanın 9 saylı 

əlavəsi) uyğun təqdim edilən təminat növünün hərfi və rəqəmli kodları göstərilir. 

 

Qrafa 53. «Təyinat gömrük orqanı və təyinat ölkəsi» 
 

Qrafada malların göndərildiyi təyinat gömrük orqanım adı və təyinat ölkəsinin kodu göstərilir. 

 

Qrafa 54. “Tarix, bəyannaməçinin / təmsilçinin imzası, adı və möhürü” 
 

           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.”.  

 

2.4. Gömrük orqanı tərəfindən qrafaların doldurulması qaydaları 

 

Qrafa D 
 

Qrafaya gömrük orqanının ştamp və möhürü vurulur. Lazım olan hallarda isə gömrük nəzarəti 

nəticələrini əks etdirən başqa qeydlər olunur. 

GB-nin qoşma vərəqində əlavə məlumatlar yazılarkən məsuliyyətli şəxs tərəfindən ştamp və ya 

möhür vurulması zəruridir. 

Qoşma vərəq GB-nin bütün nüsxələri üçün çap olunur. 

 

Qrafa C 
 

GB-nin bu qrafası gömrük orqanı tərəfindən texnoloji qeydlər üçün istifadə oluna bilər. 

 

3. İdxal olunan mallar üçün gömrük bəyannaməsinin doldurulması qaydaları 

 



3.1. Bəyannaməçi GB-nin aşağıdakı qrafalarını doldurur: 

■  rəqəmlə göstərilən: 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54; 

■  hərflə göstərilən: A və B 

 

3.2. Gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən D və C qrafaları doldurulur. 

 

Sorğu nömrəsi sistem vasitəsilə verilir və 7-ci qrafada əks olunur. 

 

3.3. A, B, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 54, D və C qrafaları ixrac gömrük proseduru 

altında yerləşdirilən mallar üçün gömrük bəyannaməsinin doldurulması qaydalarına uyğun olaraq 

doldurulur (bölmə 2.3). 

 

3.4. İxrac olunan mallar üçün bu Metodikanın 2.3-cü bəndində göstərilən gömrük bəyannamələrin 

doldurulması ilə fərqli olan qrafaların doldurulması qaydaları 

 

Qrafa 1. «Bəyannamənin tipi» 
 

Qrafanın birinci yarımbölməsində malların keçirilmə istiqaməti - «İD» göstərilir. 

Qrafanın ikinci yarımbölməsində malların gömrük sərhəddindən keçirilmə üsulları Təsnifatına uyğun 

olaraq gömrük prosedurunun iki rəqəmli kodu göstərilir. 

 

Qrafa 2. «Göndərən» 
 

Qrafada malları göndərən haqqında məlumat - xarici müəssisənin adı və ünvanı, ya da fiziki şəxsin 

S.A.A. və ünvanı göstərilir. 

 

Qrafa 8. «MaIı qəbul edən» 
 

Qrafada malları alan haqqında aşağıdakı məlumatlar göstərilir: 

■  sağ yuxarı küncdə VÖEN və ya GÖÖEN göstərilir; 

■ hüquqi şəxsin adı və ünvanı, ya da fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, ünvanı və şəxsiyyətini 

təsdiq edən sənəd haqqında məlumat. 

 

Qrafa 10. “Daxil olduğu birinci təyinat ölkəsi” 
 

Qrafada malların daxil olduğu birinci təyinat ölkəsinin bu Metodikanın 3 saylı Əlavəsində müəyyən 

olunmuş Dünya ölkələrinin Təsnifatı üzrə kodları yazılır, (birinci yarımbölmədə hərfi (alfa-3, ikinci 

yarımbölmədə 3 rəqəmli) 

 

Qrafa 18. «Göndərən ölkədən çıxan nəqliyyat vasitəsinin eyniləşdirilməsi» 
 



Qrafanın sol yarımbölməsində nəqliyyat vasitələrinin sayı göstərilir. Bundan sonra simvol tərtibində 

boş yer buraxılaraq, gömrük rəsmiləşdirilməsini aparacaq fəaliyyət bölgəsi gömrük idarəsinə malları 

gətirən nəqliyyat vasitəsi haqqında (dəniz, ya da çay gəmisinin, hava gəmisinin reys və bort 

nömrələri, dəmiryolu vaqonunun və (və ya) platformasının nömrəsi, yol nəqliyyatı vasitəsinin 

qeydiyyat nömrəsi və buna oxşar məlumat) məlumat göstərilir. 

Blankda bütün məlumatları göstərmək mümkün olmadıqda, «qoşma vərəqə bax» ifadəsi yazılmaqla 

ona istinad edilərək, GB-nin qoşma vərəqində nəqliyyat vasitələrinin nömrəsi göstərilərək 

səlahiyyətli şəxsin imzası və bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunur. 

Sağ yarımbölmədə dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu 

ölkənin rəqəmli kodu göstərilir. 

 

Qrafa 20. «Çatdırılma şərtləri» 
 

Birinci və ikinci yarımbölmə malların ixracında olduğu kimi doldurulur. Bu qrafanın üçüncü 

yarımbölməsi aşağıdakı qaydada doldurulur: 

■ «120» - malın dəyərinin idxaldan sonra ödəniləcəyi tərəflər arasındakı sövdələşmə ilə nəzərdə 

tutulduqda və malın dəyəri idxaldan sonra ödənildikdə; 

■  «130» - mallar xarici kredit hesabına idxal olunduqda; 

■  «140» - idxal olunan malın dəyərinin ödənişi nəzərdə tutulmadıqda; 

■  «200» - malın dəyəri xarici kredit hesabına əvvəlcədən ödənilmişdir; 

■  «210» - malın dəyərinin bir hissəsi xarici kredit hesabına əvvəlcədən ödənilmişdir; 

■ «220» - mal konsiqnasiya şərti ilə idxal olunduqda və idxal olunmuş malın dəyəri onun ölkədə 

satışından əldə olunan vasait hesabına ödənildikdə (idxal olunmuş malların satılmadığı təqdirdə 

ölkədən geri aparılacağı tərəflər arasındakı sazişlə nəzərdə tutulduqda). 

 

Qrafa 21. «Sərhəddən keçən nəqliyyat vasitəsinin eyniləşdirilməsi» 
 

Qrafanın sol yarımbölməsində bəyan olunan malları daşıyan nəqliyyat vasitəsi 18-ci Qrafada 

göstərilən nəqliyyat vasitəsi olduqda (bax Qrafa 18) yazılır, fərqli olduqda isə malların təyinat 

yerlərinə çatdırılmasını yerinə yetirən nəqliyyat vasitəsi haqqında məlumat (dəniz, ya da çay 

gəmisinin adı, hava gəmisinin reys və bort nömrələri) yazılır. 

Bütün məlumatları GB blanklarında göstərmək mümkün olmadıqda, «qoşma vərəqə bax» ifadəsi 

yazılmaqla, ona istinad edilərək GB-nin qoşma vərəqində nəqliyyat vasitələrinin nömrəsi 

göstərilməklə, səlahiyyətli şəxsin imzası və bəyannaməçinin möhürü ilə təsdiq olunur. 

Sağ yarımbölmədə dünya ölkələrinin Təsnifatına uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu 

ölkənin rəqəmli kodu göstərilir. 

 

    Qrafa 26. «ÖIkəyə daxil olan nəqliyyatın növü» 
 

Qrafada nəqliyyat vasitələrinin Təsnifatına uyğun (bu Metodikanın 7 saylı Əlavəsi) nəqliyyat vasitəsi 

növünün kodu göstərilir. 

 

Qrafa 27. «YükIənmə/boşaItma yerləri» 



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. 

 

Qrafa 43. «Gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üsulu» 
 

Qrafada - birinci yarımbölmədə: 

■ əgər göstərilən gömrük dəyərində düzəliş olmamışsa - «0» rəqəmi; 

■ əgər göstərilən gömrük dəyərində düzəliş olmuşdursa - «1» rəqəmi göstərilir. 

İkinci yarımbölmədə: 

■ gömrük dəyərinin təyini Təsnifatına (12 saylı Əlavə) uyğun olaraq təyinat metodunun kodu 

göstərilir. 

 

Qrafa 50. «Vəkalət verən» 
 

Bəyannaməçi birbaşa təmsilçi olduqda bəyannaməçinin adı qeyd olunur. 

Bəyannaməçi dolayı təmsilçi olduqda isə dolayı təmsilçinin adı qeyd olunur. “İdxalatçı (idxalatçının 

adı qeyd olunur) ilə dolayı təmsilçi (gömrük brokeri) arasında bağlanmış __________ nömrəli 

__________ tarixli müqavilə əsasında” sözləri yazılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

           Gömrük bəyannamələrinin 

doldurulması  qaydalarının Metodikasına  

2 saylı Əlavə 

 

 

 

                               Gömrük sərhədindən malların keçirilmə üsullarının 

                                                                    təsnifatı 

 

1. Gömrük prosedurları 

 

 

 

 

 

 

Sıra No Gömrük prosedurunun adı Kodu 

1                                            İxrac 10 

2                                            Təkrar ixrac 11 

3                                            Müvəqqəti ixrac 21 

4                       Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış       40 

5                                            Təkrar idxal 41 

6                                            Beynəlxalq tranzit 80 

7                                            Daxili tranzit 81 

8  Müvəqqəti saxlanc 61 

9                                            Gömrük anbarı 74 

10                                            Sərbəst zona 71 

11                                            Müvəqqəti idxal 31 

12                                            Son istifadə 20 

13                                            Daxildə emal 51 

14                                            Xaricdə emal 52 



 

 

2. Malların keçirilmə xüsusiyyətləri 

                         

Sıra No Göndərilən malların keçirilmə xüsusiyyətlərinin adı Kodu 

1 Dövlət, hökumət, beynəlxalq təşkilatların xəttilə təmənnasız kömək və 

xeyriyyəçilik məqsədilə malların keçirilməsi 

01 

2 Humanitar kömək məqsədilə malların keçirilməsi 02 

3 Texniki kömək məqsədilə malların keçirilməsi 03 

4 Hədiyyə verilən malların keçirilməsi 04 

5 Təbii fəlakət, qəza və faciəli hadisələrin nəticəsini aradan qaldırmaq 

üçün malların keçirilməsi 

05 

6 Beynəlxalq daşımaları həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin normal 

istismarı üçün material-texniki təchizat, vasitə və ləvazimatların, 

yanacaq, ərzaq və başqa əmlakların keçirilməsi 

07 

7 Komplekt obyektlər üçün avadanlıq, xammal və materialların keçirilməsi 11 

8 Diplomatik və onlar səviyyəli xarici dövlətlərin nümayəndəlikləri üçün 

malların idxalı 

12 

9 Xarici sərmayəli müəssisələr və xarici müəssisələrin nizamnamə     

fonduna əmanət ödənişi şəklində malların idxalı 

13 

10 Sərmayələr şəklində malların ixracı 14 

11 Dövriyyəyə buraxılmamış milli valyuta və qiymətli kağızların keçirilməsi 15 

12 Monetar qızıl, dövriyyəyə buraxılmış milli və xarici valyutaların 

(numizmatik məqsədlər üçün istifadə olunanlardan başqa), qiymətli 

kağızların keçirilməsi 

16 

13 Təminatlı xidmətlər üzrə malların keçirilməsi 17 

14 Səhv göndərişlər 18 

15 Nümayəndəliklər məqsədi üçün malların keçirilməsi 19 

16 Sərgi eksponatları 20 

17 Reklam materialları və suvenirlər 21 

18 Bir il müddətinə icarə müqaviləsinə uyğun olaraq malların keçirilməsi 22 

19 Bir ildən artıq müddətə icarə müqaviləsinə uyğun malların keçirilməsi 23 

20 Konsiqnasiya sazişləri üçün keçirilən mallar 24 

21 İdman və əyləncə tədbirləri üçün malların keçirilməsi 25 

22 Xarici sərmayəli müəssisələrin öz istehsalı olan malların ixracı 26 

23 Çoxdövriyyəli taraların keçirilməsi 27 

24 Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, ya da digər kommersiya fəaliyyəti 

üçün nəzərdə tutulmamış müəyyən olunmuş dəyər və kvotadan artıq 

malların keçirilməsi 

28 

25 Milli və şəxslər tərəfindən icarə olunmuş hava gəmiləri üçün yanacaq 

və sürtgü materiallarının ixracı 

29 

26 Nümunələr kimi malların keçirilməsi 30 



27 Xaricdə olan təşkilatların fəaliyyətinə təminat üçün malların ixracı 31 

28 Sərmayəçilik fəaliyyətinin dividendləri hesabına 

keçirilməsi 

32 

29 Girov hesabına malların ixracı 33 

30 Təmirə göndərilən və təmirdən sonra geri qaytarılan malların 

keçirilməsi 

34 

31 Konsorsium üçün malların keçirilməsi 35 

33 Rüsumsuz Ticarət Mağazasında satılmaq üçün keçirilməsi 36 

34 Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təyinatı üzrə (malların idxalının 

məqsədindən asılı olaraq) gömrük vergi və rüsumlarından azadolmalar 

37 

35 Konsorsium tərəfindən son istifadə üçün gətirilən malların sonradan 

sərbəst dövriyyəyə buraxılışı 

38 

36 Standart mübadilə sistemi çərçivəsində idxal edilmiş məhsulların 

(əvəzləyici məhsul) keçirilməsi 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Gömrük bəyannamələrinin doldurulması 

 qaydalarının Metodikasına 

3 saylı Əlavə 

 

Rəqəmli 

kodu 

Ölkənin tam adı Ölkənin qısa adı Hərfi kod 

alfa-2 alfa-3 

001 Müxtəlif Müxtəlif XX XXX 

581 ABŞ-nin uzaq xırda adaları ABŞ-nin uzaq xırda 

adaları 

UM UMI 

 248 Aland adaları Aland adaları AX ALA 

 008 Albaniya Respublikası Albaniya AL ALB 

 276 Almaniya Federativ Respublikası Almaniya DE DEU 

 840 Amerika Birləşmiş Ştatları Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

US USA 

 016 Amerika Samoası Amerika Samoası AS ASM 

 020 Andorra Knyazlığı Andorra AD AND 

 660 Anqilya (Britaniya) Anqilya (Britaniya) Al AIA 

 024 Anqola Respublikası Anqola AO AGO 

020 Antarktika Antarktika AQ AND 

028 Antiqua və Barbuda Antiqua və Barbuda AG ATG 

530 Antil adaları (Niderland antilləri) Antil adaları AN ANT 

032 Argentina Respublikası Argentina AR ARG 

533 Aruba Aruba AW ABW 

036 Avstraliya İttifaqı Avstraliya AU AUS 

040 Avstriya Respublikası Avstriya AT AUT 

031 Azərbaycan Respublikası Azərbaycan AZ AZE 

 

044 Baham adaları Birliyi Baham adaları BS BHS 

050 Banqladeş Xalq Respublikası Banqladeş BD BGD 

052 Barbados Barbados BB BRB 

112 Belarus Respublikası Belarus BY BLR 

056 Belçika Krallığı Belçika BE BEL 

084 Beliz Beliz BZ BLZ 

204 Benin Respublikası Benin BJ BEN 

060 Bermud adaları Bermud adaları BM BMU 

048 Bəhreyn Krallığı Bəhreyn BH BHR 



784 Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

AE ARE 

834 Birləşmiş Tanzaniya Respublikası Tanzaniya TZ TZA 

068 Boliviya Respublikası Boliviya BO BOL 

100 Bolqarıstan Respublikası Bolqarıstan BG BGR 

535 Boneyr, Sint-Estatius və Saba Boneyr, Sint- Estatius və 

Saba 

- 
BES 

070 Bosniya və Herseqovina 

Bosniya və Herseqovina 

BA BIH 

072 Botsvana Respublikası Botsvana BW BWA 

826 
Böyük Britaniya (Birləşmiş Krallıq) 

Birləşmiş Krallıq GB GBR 

442 Böyiik Lüksemburq Hersoqluğu Lüksemburq LU LUX 

076 Braziliya Federativ Respublikası Braziliya BR BRA 

096 Bruney-Darüssalam Bruney-Darüssalam BN BRN 

854 Burkina-Faso Burkina-Faso BF BFA 

108 Burundi Respublikası Burundi BI BDI 

064 Butan Krallığı Butan BT BTN 

074 Buve adası Buve adası BV BVT 

832 Cersi adası Cersi adası JE JEY 

292 Cəbəli-Tariq Cəbəli-Tariq GI GIB 

710 Cənubi Afrika Respublikası Cənubi Afrika 

Respublikası 

ZA ZAF 

239 Cənubi Georgiya və Cənubi Sandviç 

adaları 

Cənubi Georgiya və 

Cənubi Sandviç adaları 

GS SGS 

728 Cənubi Sudan Respublikası Cənubi Sudan ss SSD 

262 Cibuti Respublikası Cibuti DJ DJI 

148 Çad Respublikası Çad TD TCD 

203 Çex Respublikası Çexiya CZ CZE 

152 Çili Respublikası Çili CL CHL 

156 Çin Xalq Respublikası Çin CN CHN 

446 Çinin xüsusi inzibati rayonu Aonıin 
(Makao) 

Çinin xiis. inz. ı-nu 
Aonıin (Makao) 

MO MAC 

208 Danimarka Krallığı Danimarka DK DNK 

212 Dominika Birliyi Dominika DM DMA 

214 Dominikan Respublikası Dominikan 

Respublikası 

DO DOM 



218 Ekvador Respublikası Ekvador EC ECU 

226 Ekvatorial Qvineya Respublikası Ekvatorial Qvineya GQ GNQ 

222 El-Salvador Respublikası Salvador sv SLV 

232 Eritreya Dövləti Eritreya ER ERİ 

051 Ermənistan Respublikası Ermənistan AM ARM 

233 Estoniya Respublikası Estoniya EE EST 

004 Əfqanıstan İslam Respublikası Əfqanıstan AF AFG 

012 Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası Əlcəzair DZ DZA 

234 Farer adaları Farer adaları FO FRO 

242 Fici Respublikası Fici FJ FJI 

608 Filippinlər Respublikası Filippinlər PH PHL 

246 Finlandiya Respublikası Finlandiya FI FIN 

238 Folklend (Malvin) adaları Folklend (Malvin) 
adaları 

FK FLK 

254 Fransa Qvianası Fransa Qvianası GF GUF 

258 Fransa Polineziyası Fransa Polineziyası PF PYF 

250 Fransa Respublikası Fransa FR FRA 

249 Fransa, Metropoliya Fransa, Metropoliya FX FXX 

260 Fransanın cənubi əraziləri Fransanın cənubi 
əraziləri 

TF ATF 

268 Gürcüstan Gürcüstan GE GEO 

332 Haiti Respublikası Haiti HT HTI 

831 Hernsi adası Hernsi adası GG GGY 

231 Həbəşistan Federativ Demokratik 
Respublikası 

Həbəşistan ET ETFI 

356 Hindistan Respublikası Hindistan IN IND 

086 Hind okeanında Böyük Britaniyanın 
ərazisi 

Hind okeanında Böyük 
Britaniyanın ərazisi 

İO İOT 

340 Honduras Respublikası Honduras HN HMD 

 

 

 

344 Honkonq, Çinin xüsusi inzibati rayonu 

Honkonq, Çinin xüsusi 

inzibati rayonu 

HK HKG 

334 Xerd və Maldonald adaları Xerd və Maldonald 

adaları 

HM HMD 

191 Xorvatiya Respublikası Xorvatiya HR HRV 

360 İndoneziya Respublikası İndoneziya ID IDN 

400 İordaniya Haşirni Krallığı İordaniya JO JOR 

368 İraq Respublikası İraq IQ IRQ 



364 İran İslam Respublikası İran İslam Respublikası IR IRN 

372 İrlandiya İrlandiya IE IRL 

352 İslandiya İslandiya IS ISL 

724 İspaniya Krallığı İspaniya ES ESP 

376 İsrail Dövləti İsrail IL ISR 

752 İsveç Krallığı İsveç SE SWE 

756 İsveçrə Konfederasiyası İsveçrə CH CHE 

275 İşğal olunmuş Fələstin əraziləri Fələstin PS PSE 

380 İtaliya Respublikası İtaliya IT ITA 

132 Kabo-Verde Respublikası Kabo-Verde CV CPV 

116 Kamboca Krallığı Kamboca KH KHM 

120 Kamerun Respublikası Kamerun CM CMR 

124 Kanada Kanada CA CAN 

136 Kayman adaları Kayman adaları KY CYM 

807 Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası 

Makedoniya 

Keç. Yuq. Resp. 

Makedoniya 

MK MKD 

404 Keniya Respublikası Keniya KE KEN 

196 Kipr Respublikası Kipr CY CYP 

296 Kiribati Respublikası Kiribati KI KİR 

170 Kolumbiya Respublikası Kolumbiya CO COL 

166 
Kokos adaları Kokos (Kilinq) adaları cc CCK 

180 Konqo Demokratik Respublikası Konqo (Kinşasa) CD COD 

178 Konqo Respublikası Konqo (Brazzavil) CG COG 

408 

Koreya Xalq-Demokratik Respublikası 

Koreya (KXDR) KP PRK 

410 Koreya Respublikası Koreya Respublikası KR KOR 

188 Kosta-Rika Respublikası Kosta-Rika CR CRI 

384 Kot-Divuar Respublikası Kot-Divuar CI CİV 

192 Kuba Respublikası Kuba CU CUB 

184 Kuk adaları (Yeni Zelanda) Kuk adaları (Yeni 
Zelanda) 

CK COK 

4)4 Küveyt Dövləti Küveyt KW KWT 

266 Qabon Respublikası Qabon GA GAB 

270 Qambiya Respublikası Qambiya GM GMB 

288 Qana Respublikası Qana GH GHA 

328 Qayana Kooperativ Respublikası Qayana GY GUY 



398 Qazaxıstan Respublikası Qazaxıstan KZ KAZ 

174 Qəmər adaları İttifaqı Qəmər adaları KM COM 

732 Qərbi Sahara Qərbi Sahara EH ESH 

634 Qətər Əmirliyi Qətər QA QAT 

417 Qırğızıstan Respublikası Qırğızıstan KG KGZ 

308 Qrenada Qrenada GD GRD 

304 Qrenlandiya Qrenlandiya GL GRL 

316 Quam (ABŞ) Quam (ABŞ) GU GUM 

312 Qvadelupa (Fransa) Qvadelupa (Fransa) GP GLP 

320 Qvatemala Respublikası Qvatemala GT GTM 

324 Qvineya Respublikası Qvineya GN GIN 

624 Qvineya-Bissau Respublikası Qvineya-Bissau GW GNB 

418 Laos Xalq-Demokratik Respublikası Laos (LXDR) LA LAO 

428 Latviya Respublikası Latviya LV LVA 

426 Lesoto Krallığı Lesoto LS LSO 

430 Liberiya Respublikası Liberiya LR LBR 

438 Lixtenşteyn Knyazlığı Lixtenşteyn LI LIE 

440 Litva Respublikası Litva LT LTU 

422 Livan Respublikası Livan LB LBN 

434 Liviya Liviya LY LBY 

348 Macarıstan Macarıstan HU HUN 

450 Madaqaskar Respublikası Madaqaskar MG MDG 

454 Malavi Respublikası Malavi MW MWI 

458 Malayziya Malayziya MY MYS 

462 Maldiv Respublikası Maldiv adaları MV MDV 

466 Mali Respublikası Mali ML MLI 

470 Malta Malta MT MLT 

175 Maori (Mayotta) Maori (Mayotta) YT MYT 

584 Marşal Adaları Respublikası Marşal adaları MFI MHL 

474 Marti ni ka Marti ni ka MQ MTQ 

 480 Mavriki Respublikası Mavriki MU MUS 

 478 Mavritaniya İslam Respublikası Mavritaniya MR MRT 

 484 Meksika Birləşmiş Ştatları Meksika MX MEX 

 833 Men adası Men adası IM 1MN 

 504 Mərakeş Krallığı Mərakeş MA MAR 

140 Mərkəzi Afrika Respublikası Mərkəzi Afrika 

Respublikası  

 

 

CF CAF 



583 Mikroneziya Federativ Ştatları Mikroneziya FM FSM 

162 Milad adası Milad adası CX CXR 

818 Misir Ərəb Respublikası Misir EG EGY 

498 Moldova Respublikası Moldova MD MDA 

492 Monako Knyazlığı Monako MC MCO 

496 Monqolustan Monqolustan MN MNG 

499 Monteneqro Monteneqro ME MNE 

500 Montserrat Montserrat MS MSR 

508 Mozambik Respublikası Mozambik MZ MOZ 

654 Müqəddəs Yelena Adası (Böyük 

Britaniya) 

Müqəddəs Yelena Adası SH SHN 

882 Müstəqil Samoa Dövləti Samoa WS WSM 

104 Myanma Birliyi Respublikası Myanma MM MMR 

516 Namibiya Respublikası Namibiya NA NAM 

520 Nauru Respublikası Nauru NR NRU 

524 Nepal Federativ Demokratik 

Respublikası 

Nepal NP NPL 

528 Niderland Krallığı Niderland NL NLD 

566 Nigeriya Federativ Respublikası Nigeriya NG NGA 

562 Niger Respublikası Niger NE NER 

558 Nikaraqua Respublikası Nikaraqua NI NIC 

570 Niue (Yeni Zelanda) Niue (Yeni Zelanda) NU NIU 

574 Norfolk adası (Avstraliya) 

Norfolk adası 

(Avstraliya) NF NFK 
578 Norveç Krallığı Norveç NO NOR 

512 Oman Sultanlığı Oman OM OMN 

860 Özbəkistan Respublikası Özbəkistan UZ UZB 

586 Pakistan İslam Respublikası Pakistan PK PAK 

585 Palau Respublikası Palau PW PLW 

591 Panama Respublikası Panama PA PAN 

598 

Papua-Yeni Qvineya Müstəqil Dövləti 

Papua-Yeni Qvineya PG PNG 

600 
Paraqvay Respublikası Paraqvay PY PRY 

604 Peru Respublikası Peru PE PER 

612 Pitkem adaları (Britaniya) Pitkem (Britaniya) PN PCN 

616 Polşa Respubliklası Polşa PL POL 

620 Portuqaliya Respublikası Portuqaliya PT PRT 



630 Pueıto-Riko (ABŞ) Pueıto-Riko (ABŞ) PR PRI 

638 Reyunyon (Fransa) Reyunyon (Fransa) RE REU 

646 Ruanda Respublikası Ruanda PW RWA 

642 Rumıniya Rumıniya RO ROM 

643 Rusiya Federasiyası Rusiya RU RUS 

674 San-Marino Respublikası San-Marino SM SMR 

678 

San-Tome və Prinsipi Demokratik 

Respublikası San-Tome və Prinsipi ST STP 

686 Seneqal Respublikası Seneqal SN SEN 
652 Sen-Bartelemi Sen-Bartelemi BL BLM 

659 Sent-Kits və Nevis Federasiyası Sent-Kits və Nevis KN KNA 

662 Sent-Lüsiya Sent-Lüsiya LC LCA 

663 Sen-Marten (Fransa) Sen-Ma rten (Fransa) MF MAF 
534 Sen-Marten (Niderland) Sen-Marten 

(Niderland) 

SX SXM 

666 Sen-Pyer və Mikelon Sen-Pyer və Mikelon PM SPM 

670 

Sent-Vinsent və Qrenadina (Fransa) Sent-Vinsent və 

Qrenadina (Fransa) VC VCT 

688 Serbiya Respublikası Serbiya RS SRB 

690 Seyşel adaları Respublikası Seyşel adaları SC SYC 
858 Şərqi Uruqvay Respublikası Uruqvay UY URY 

682 Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Səudiyyə Ərəbistanı SA SAU 

702 Sinqapur Respublikası Sinqapur SG SGP 

703 Slovakiya Respublikası Slovakiya SK SVK 

705 Sloveniya Respublikası Sloveniya SI SVN 
090 Solomon Adaları Solomon adaları SB SLB 

706 Somali Respublikası Somali SO SOM 

736 Sudan Respublikası Sudan SD SDN 
740 Surinam Respublikası Surinam SR SUR 

760 Suriya Ərəb Respublikası 

Suriya Ərəb 

Respublikası SY SYR 
744 Svalbard (Şpisbergen və Yan- Mayen 

adaları) 

Svalbard 

(Şpisbergen və Yan- 

Mayen adaları) 

SJ SJM 

748 Svazilend Krallığı Svazilend sz SWZ 

694 Syerra-Leone Respublikası Syerra-Leone SL SLE 

580 Şimali Marian Adaları Birliyi Şimali Marian MP MNP 

 

(ABŞ) adaları (ABŞ) 

  144 Şri-Lanka Demokratik Sosialist 
Respublikası 

Şri-Lanka LK LKA 

762 Tacikistan Respublikası Tacikistan TJ TJK 



764 Tailand Krallığı Tailand TH THA 

158 Tayvan (Çinin əyaləti) Tayvan TW TWN 

626 Timoı-Leste Demokratik Respublikası Şərqi Timor TL TLS 

772 Tokelau (Yeni Zelanda) Tokelau (Yeni Zelanda) TK TKL 

768 Toqo Respublikası Toqo TG TGO 

776 Tonqa Tonqa TO TON 

780 Trinidad və Tobaqo Respublikası Trinidad və Tobaqo TT TTO 

788 Tunis Respublikası Tunis TN TUN 

796 Turk və Kaylcos adaları Turk və Kaykos adaları TC TCA 

798 Tuvalu Tuvalu TV TUV 

792 Türkiyə Respublikası Türkiyə TR TUR 

795 Türkmənistan Türkmənistan TM TKM 

804 Ukrayna Ukrayna UA UKR 

800 Uqanda Respublikası Uqanda UG UGA 

548 Vanuatu Respublikası Vanuatu VU VUT 

336 Vatikan Vatikan VA VAT 

862 Venesuela Bolivar Respublikası Venesuela VE VEN 

850 Virgin adaları (ABŞ) Virgin adaları (ABŞ) VI VIR 

092 Virgin adaları (Britaniya) Virgin adaları 
(Britaniya) 

VG VGB 

876 Vollis və Futuna adaları (Fransa) Vollis və Futuna WF WLF 

704 Vyetnam Sosialist Respublikası Vyetnam VN VNM 

388 Yamayka Yamayka JM JAM 

392 Yaponiya Yaponiya JP JPN 

540 Yeni Kaledoniya (Fransa) Yeni Kaledoniya 
(Fransa) 

NC NCL 

554 Yeni Zelanda Yeni Zelanda NZ NZL 

887 Yəmən Respublikası Yəmən YE YEM 

300 Yunanıstan Respublikası Yunanıstan GR GRC 

894 Zambiya Respublikası Zambiya ZM ZMB 

716 Zimbabve Respublikası Zimbabve zw ZWE 
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Çatdırılma şərtlərinin təsnifatı 

 

 

 

Kod 

 

 

 

Çatdırılma şərtlərinin adları 

 

 

 

Qısaldılmış 

adı 

 

rəqəmli

  

 

hərfi 

  

01 EXW Zavoddan EXV 

02 FCA Franko daşıyıcı FSA 

03 FAS Gəmi boyunca sərbəst FAS 

04 FOB Gəmi içərisində sərbəst FOB 

05 CFR Dəyər və icarə SFR 

06 CIF Dəyər, sığortalaşdırma və icarə SİF 

07 CPT Daşınma qədər ödənilmişdir SPT 

08 CIP Daşınma və sığortalaşdırma qədər ödənilmişdir SİP 

09 DAT Terminala qədər çatdırma (…terminalın adı) DAT 

10 DAP Məntəqəyə qədər çatdırma(…məntəqənin adı) DAP 

11 DDP Rüsumları ödənilmiş göndəriş DDP 
 

*  - GB-lərin doldurulması zamanı istifadə olunur. 
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Valyutanın kodu Valyutanın adı Dövlətlərin və ərazilərin qısa adı 
Rəqəm 

li 

Hərfli   

008 ALL Lek Albaniya 

012 DZD Əlcəzair dinarı Əlcəzair 

032 ARS Argentina pesosu Argentina 
036 AUD Avstraliya dolları Avstraliya; Kiribati; Kokos (Kilinq) adaları; 

Nauru; Norfolk adası; Milad adası; Xerd və 

Makdonald adaları; Tuvalu 
044 BSD Baham dolları Baham adları 

048 BI-ID Bəhreyn dinarı Bəhreyn 
050 BDT Taka Banqladeş 

051 AMD Erməni dramı Ermənistan 

052 BBD Barbados dolları Barbados 

060 BMD Bermud dolları Bermud adaları 

064 BTN Nqultrum Butan 

068 BOB Boliviano Boliviya, çoxmillətli dövlət 

072 BWP Pula Botsvana 

084 BZD Beliz dolları Beliz 

090 SBD Solomon adaları dolları Solomon adaları 

096 BND Bruney dolları Bruney-Darüssalam 

104 MMK Kyat Myanma 

108 BIF Burundi frankı Burundi 

116 KHR Riel Kamboca 

124 CAD Kanada dolları Kanada 

132 CVE Eskudo Kabo-Verde Kabo-Verde 

136 KYD Kayman adalarının dolları Kayman adaları 

144 LKR Şri-Lanka rupisi Şri-Lanka 

152 CLP Çili pesosu Çili 

156 CNY Yuan Çin 

170 COP Kolumbiya pesosu Kolumbiya 

174 KMF Qəmər frankı Qəmər adaları 

188 CRC Kostarika kolonu Kosta-Rika 

191 HRK Xorvat kunası Xorvatiya 



192 CUP Kuba pesosu Kuba 

203 CZK Çex kronu Çexiya 

208 DKK Danimarka kronu Qrelandiya; Danimarka; Farer adaları 

214 DOP Dominikan pesosu Dominikan Respublikası 

222 SVC Salvador kolonu El-Salvador 

230 ETB Həbəşistan bırı Həbəşistan 

232 ERN Nakfa Eritreya 

238 FKP Folklend adalarının funtu Folklend adaları (Malvin adaları) 

242 FJD Fici dolları Fici 

262 DJF Cibuti frankı Cibuti 

270 GMD Dalasi Qambiya 

292 GİP Cəbəli-Tariq funtu Cəbəli-Tariq 

320 GTQ Ketsal Qvatemala 

324 GNF Qvineya frankı Qvineya 

328 GYD Qayana dolları Qayana 

332 HTG Qurd Haiti 

340 HNL Lempira Honduras 

344 HKD Honkonq dolları Honkonq 

348 FIUF Forint Macarıstan 

352 ISK İslansiya kronu İslandiya 

356 İNR Hindistan rupisi Butan; Hindistan 

360 İDR Rupi İndoneziya 

364 1RR İran rialı İran (Tslam Respublikası) 

368 İQD İraq dinarı İraq 

376 ILS Yeni İsrail şekeli İsrail 

388 JMD Yamayka dolları Yamayka 

392 JPY Yena Yaponiya 

398 KZT Tenge Qazaxıstan 

400 JOD İordaniya dinarı İordaniya 

404 KES Keniya şillinqi Keniya 

408 KPW Şimali Koreya vonu Koreya Xalq-Demokratik Respublikası 

410 KRW Von Koreya Respublikası 

414 KWD Küveyt dinarı Küveyt 

417 KGS Som Qırğızıstan 

418 LAK Kip Laos Xalq-Demokratik Respublikası 

422 LBP Livan funtu Livan 

426 LSL Loti Lesoto 

428 LVL Latviya latı Latviya 

430 LRD Liberiya dolları Liberiya 

434 LYD Liviya dinarı Liviya 

440 LTL Litva liti Litva 



446 MOP Pataka Makao 

454 MWK Kvaça Malavi 

458 MYR Malayziya rinqqiti Malayziya 

462 MVR Rufıya Maldivlər 

478 MRO Uqiya Mavritaniya 

480 MUR Mavriki rupisi Mavriki 

484 MXN Meksika pesosu Meksika 

496 MNT Tuqrik Monqolustan 

498 MDL Moldaviya leyi Moldova 

504 MAD Mərakeş dirxəmi Qərbi Sahara; Mərakeş 

512 OMR Oman Rialı Oman 

516 NAD Namibiyanın dolları Namibiya 

524 NPR Nepal rupisi Nepal 

532 ANG Niderland antil quldeni Kürasao; Sen-Marten (niderland hissəsi) 

533 AWG Aruba florini Aruba 

548 vuv Vatu Vanuatu 

554 NZD Yeni Zelanda dolları Niue; Yeni Zelanda; Kuk adaları; Pitkern; 

Tokelau 558 NIO Qızıl kordoba Nikaraqua 

566 NGN Nayra Nigeriya 

578 NOK Norveç kronu Norveç; Buve adası, Şpisbergen və Yan Mayen 

586 PKR Pakistan rupisi Pakistan 

590 PAB Balboa Panama 

598 PGK Kina Papua-Yeni Qvineya 

600 PYG Quaran i Paraqvay 

604 PEN Yeni sol Peru 

608 PHP Filippin pesosu Filippinlər 

634 QAR Qətər rialı Qətər 

643 RUB Rusiya rublu Rusiya 

646 RWF Ruanda Frankı Ruanda 

654 SHP Müqəddəs Yelena funtu Müqəddəs Yelena; Askenson adası; Tristan- da-

Kunya 678 STD Dobra San-Tome və Prinsipi 

682 SAR Səudiyyə rialı Səudiyyə Ərəbistanı 

690 SCR Seyşel rupisi Seyşel rupisi 

694 SLL Leone Syerra-Leone 

702 SGD Sinqapur dolları Sinqapur 

704 VND Dong Vyetnam 

706 SOS Somali şilinqi Somali 

710 ZAR Rend Lesoto; Namibiya; Cənubi Afrika 

728 SSP Cənubi Sudan funtu Cənubi Sudan 

748 SZL Lilangeni Svazilend 

752 SEK İsveç kronu İsveç 



756 CHF İsveçrə frankı Lixtenşteyn; İsveçrə 

760 SYP Suriya funtu Suriya Ərəb Respublikası 

764 THB Bat Tay 1 and 

776 TOP Paanqa Tonqa 

780 TTD Trinidad və Tobaqo dolları Trinidad və Tobaqo 

784 AED Dirxəm (BƏƏ) Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 

788 TND Tunis dinarı Tunis 

800 UGX Uqanda şillinqi Uqanda 

807 MKD Denar Makedoniya, keçmiş Yuqoslaviya Respublikası 

818 EGP Misir funtu Misir 

826 GBP Funt sterlinq Birləşmiş Krallığ 

834 TZS Tanzaniya şillinqi Tanzaniya, Birləşmiş Respublika 

840 USD ABŞ dolları Amerika Samoası; Hind okeanında Böyük 

Britaniyanın ərazisi; Boneyr, Sint-Estatius və 

Saba; Virgin adaları (Britaniya); Virgin adaları 

(ABŞ); Haiti; Quam; ABŞ-nin uzaq xırda adaları; 

Marşal adaları; Mikroneziya, federativ ştatları; 

Turk və Kaykos adaları; Palau; Panama; Puerto-

Riko; Şimali Marian adaları; Amerika Birləşmiş 

Ştatları; Timor- Leste; Ekvador; El-Salvador 

858 UYU Uruqvay pesosu Uruqvay 

860 UZS Özbək sumu Özbəkistan 

882 WST Tala Samoa 

886 YER Yəmən rialı Yəmən 

894 ZMK Zambiya kvaçası Zambiya 

901 TWD Yeni Tayvan dolları Tayvan (Çin) 

931 CUC Konvertasiya edilən peso Kuba 

932 ZWL Zimbabve dolları Zimbabve 

934 TMT Yeni Türkmən manatı Türkmənistan 

936 GHS Qana sedi Qana 

937 VEF Bolivar fuertesi Venesuela Bolivar Respublikası 

938 SDG Sudan funtu Sudan 

940 UYI Uruqvay pesosu indekslənən 

vahidlərdə 

Uruqvay 

941 RSD Serb dinarı Serbiya 

943 MZN Mozambik metikalı Mozambik 

944 AZN Azərbaycan manatı Azərbaycan 

946 RON Yeni rumın ley i Rumıniya 

949 TRY Türk lirəsi Türkiyə 

950 XAF KFA BEAS (Mərkəzi Afrika 

ölkələri Bankının pul vahidi) 

frankı 

Qabon; Kamerun; Konqo; Mərkəzi Afrika 

Respublikası; Çad; Ekvatorial Qvineya 951 XCD Şərqi-karib dolları Angilya; Antiqua və Barbuda; Qrenada; 

Dominika; Montserrat; Sent-Vinsent və 

Qrenadina; Sent-Kits və Nevis; Sent-Liisiya 

952 XOF KFA BSEAO (Gərbi Afrika 

ölkələri Mərkəzi Bankının 

pul vahidi) frankı 

Benin; Burkina-Faso; Qvineya-Bisau; Kot- 

Divuar; Mali; Niger; Seneqal; Toqo 



953 XPF KFP frankı Yeni Kaledoniya; Fransa Polineziyası; Vollis və 

Futuna 960 XDR SDR (xüsusi borcalma 

hüququ) 

Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) 

968 SRD Surinam dolları Surinam 

969 MGA Malaqasiya ariarisi Madaqaskar 

970 COU Həqiqi dəyər vahidi Kolumbiya 

971 AFN Əfqani Əfqanistan 

972 TJS Somoni Tacikistan 

973 AOA Kvanza Anqola 

974 BYR Belarus rublu Belarus 

975 BYR Bolqar levı Bolqarıstan 

976 CDF Konqo frankı Konqo Demokratik Respublikası 

977 BAM Konvertasiya edilən mark Bosniya və Herseqovina 

978 EUR Avro Avstriya; Andorra; Belçika; Qvadelupa; 

Almaniya; Yunanıstan; İrlandiya; İspaniya; 

İtaliya; Kipr; Lüksenburq; Mayotta; Malta; 

Martinika; Monalco; Niderland; Vatikan; 

Portuqaliya; Reyunyon; San-Marino; Sen- 

Bartelemi; Sen-Marten (fransız hissəsi); Sent- 

Pyer və Mikelon; Slovakiya; Sloveniya; 

Finlyandiya; Fransa; Fransa Qvianası; Fransanın 

cənubi əraziləri; Monteneqro; Aland adaları; 

Estoniya 

980 UAH Qrivna Ukrayna 

981 GEL Lari Gürcüstan 

985 PLN Zlotı Polşa 

986 BRL Braziliya realı Braziliya 
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Sövdələşmə xüsusiyyətinin 

Təsnifatı 

 

Kodu                                                     Adı 

01 Milli valyuta ilə hesablaşmaqla malların keçirilməsi 

 Sərbəst dönərli valyuta (SDV) ilə hesablaşmalar 

21 SDV hesablaşmaları (dövlət krediti və dövlət kreditinin ödənişindən başqa) üzrə 

malların keçirilməsi 

23 Dövlət krediti üzrə malların keçirilməsi 

26 Dövlət kreditinin ödənilməsi hesabına malların keçirilməsi 

 Klirinq üzrə hesablaşmalar 

31 Klirinq valyutası hesablaşmaları ilə malların keçirilməsi (dövlət krediti və dövlət 

kreditinin ödənilməsindən başqa) 

33 Dövlət krediti üzrə malların keçirilməsi 

36 Dövlət kreditinin ödənişi hesabına malların keçirilməsi 

 Qapalı valyuta üzrə hesablaşmalar 

41 Qapalı valyuta hesablaşmaları əsasında malların keçirilməsi (dövlət kreditindən 

başqa) 

43 Dövlət krediti üzrə malların keçirilməsi 

 Digər kommersiya əməliyyatları üzrə malların keçirilməsi 

51 Birbaşa mal mübadiləsi qaydası (barter sövdələşmələri) ilə malların keçirilməsi 

52 Görülmüş iş və xidmətlərin hesabına malların keçirilməsi 

54 Digər ölkələrin ərazisindən qazın tranzit keçirilməsi 

 Müəssisə və obyektlərin tikintisi haqqında saziş-öhdəlik hesabına malların 

keçirilməsi 

71 Klirinq valyutası hesabı ilə kompensasiya öhdəliyi hesabına malların keçirilməsi 

72 MDB ölkələri öhdəliyi hesabına malların keçirilməsi 

75 MDB öhdəliyi hesabına müəssisələrin tikintisi üçün malların keçirilməsi 

78 Kompensasiyalı öhdəliklər hesabına SDV ilə hesablaşmalar əsasında malların 

keçirilməsi 

80 Digərləri 
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Nəqliyyat növlərinin təsnifatı 

 

(*) işarəsi — o cümlədən, bu nəqliyyat növü ilə daşınan istənilən nəqliyyat vasitəsi. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodu    Nəqliyyat növlərinin adı 

10 Dəniz nəqliyyatı (*) 

12 Dəniz gəmisində (bərədə) dəmir yolu vaqonları 

16 Dəniz gəmisində özühərəkət edən yol vasitələri 

20 Dəmiryolu nəqliyyatı 

23 Dəmiryolu platformasında özühərəkət edən yol vasitələri 

30 Avtomobil nəqliyyatı 

40 Hava nəqliyyatı 

50 Poçt göndərişi 

71 Boru kəməri ilə nəql 

72 Elektrik ötürücü xəttlər ilə nəql 

80 Daxili su nəqliyyatı (*) 

90 Mal qismində özü hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi 

99 Digərləri 
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Gömrük ödənişlərinin təsnifatı        

Ödəniş 

növünün 

kodu 

 

 Ödəniş növünün adı 

 1. Gömrük yığımları 

01 Malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları 

02  Mallara gömrük nəzarəti gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar saatlarda və iş 

yerindən kənarda həyata keçirildikdə malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə 

ikiqat məbləğdə gömrük yığımları 

03 Malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə əlavə gömrük yığımları 

04  Mallara gömrük nəzarəti gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar saatlarda və iş 

yerindən kənarda həyata keçirildikdə malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə 

ikiqat məbləğdə əlavə gömrük yığımları 

05 Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən (o cümlədən müvəqqəti 

gətirilən) nəqliyyat vasitələrinin qeydə alınması üçün vəsiqə verilməsinə görə 

gömrük yığımları 

06 Mallara gömrük nəzarəti gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar saatlarda və iş 

yerindən kənarda həyata keçirildikdə Azərbaycan Respublikasının gömrük 

ərazisinə gətirilən (o cümlədən müvəqqəti gətirilən) nəqliyyat vasitələrinin qeydə 

alınması üçün vəsiqə verilməsinə görə ikiqat məbləğdə gömrük yığımları 

07  Malların gömrük nəzarəti altında məhvinə görə gömrük yığımları 

08 Mallara gömrük nəzarəti gömrük orqanlarının iş vaxtından kənar saatlarda və iş 

yerindən kənarda həyata keçirildikdə malların gömrük nəzarəti altında məhvinə 

görə ikiqat məbləğdə gömrük yığımları 

09 Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlərin icrası ilə bağlı Azərbaycan 

Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan malların, o 

cümlədən mənfəət karbohidrogenlərinin gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə bu 

sazişlərin müvafıq müddəaları ilə müəyyən edilmiş miqdarda gömrük yığımları 

70 Malların saxlancına görə gömrük yığımları 

17 1) Azəri, Çıraq yataqlarında və Günəşli yatağının dərin sulu hissəsindən hasil 

edilən XAM NEFTİN, 

2) Xəzər Dənizinin Azərbaycan sektorunda Şah Dəniz perspektiv sahəsindən 

hasil edilən TƏBİİ QAZIN VƏ QAZ KONDENSATI-XAM NEFTİN 

rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımı 

18 Fiziki olaraq gömrük müşayiətinin aparılmasına görə gömrük yığımları 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 GPS xidməti vasitəsilə gömrük müşayiətinin aparılmasına görə gömrük 

yığımları 

 2. Gömrük rüsumları 

20 İdxal gömrük rüsumu 

21 xüsusi rüsumlar 

23 antidempinq rüsumları 

24 kompensasiya rüsumları 

26 mövsümü rüsumları 

25 İxrac gömrük rüsumları 

                3. Gömrük orqanları tərəfindən alınan vergilər 

30  Aksiz 

32 Əlavə dəyər vergisi 

  4. Digər gömrük ödənişləri 

91 Gömrük ödənişlərinə möhlət verilməsinə görə faizlər 

95 Dəbbə pulu 

75 Elektron gömrük xidməti haqqı 

76 Gömrük təmsilçiliyi xidməti haqqı 

77 Tərəzi haqqı 

85 Elektron gömrük xidməti üzrə ƏDV 

86 Gömrük təmsilçiliyi xidməti üzrə ƏDV 

87 Tərəzi xidməti üzrə ƏDV 
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                 Kod   

 

                               

                             Təminatın növü 

 

   rəqəmli

  

     

      hərfi 

 

11 MG Girov 

22 VZ Veksel zaminliyi (aval) 

33 BQ Bank qarantiyası 

44 DH Ödənilməli olan məbləğin gömrük orqanının depozit hesabına 

köçürülməsi 

55 SM Sığorta müqavilələri 

66 ÜZ Üçüncü şəxsin zaminliyi 

77 AÖ Avans ödəmələr 
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                                                Ödəniş növlərinin Təsnifatı 

                                                                                                

 

          KOD  

  

 

                            Ödəniş üsulu   

                        

 rəqəmli    hərfi   

01 HN Bank vasitəsilə nağdsız hesablaşma 

03 ÖM Gömrük ödənişlərinin ödənilməsinə möhlət verilməsi 

04 MU Gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üzrə möhlət müddətinin uzadılması 

05       ŞH Gömrük ödənişlərinə şərti hesablama 

06 XV Gömrük ödənişlərinin xəzinə vekselləri vasitəsi ilə 
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Gömrük orqanlarının təsnifatı 

                                                                                              

 

Gömrük 

orqanının kodu 

Gömrük orqanının adı  

10000   Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Aparatı 

20000   Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 

01800   Naxçıvan Şəhər Gömrük İdarəsi 

02000   Naxçıvan Hava Nəqliyyatında Gömrük İdarəsi 

01000   Culfa Gömrük İdarəsi 

01100   Sədərək Gömrük İdarəsi 

02100   Şahtaxtı Gömrük İdarəsi 

01001   “Culfa” gömrük postu 

01102   “Sədərək” gömrük postu 

02001   “Naxçıvan Hava Limanı” gömrük postu 

02101   “Şahtaxtı” gömrük postu 

00100   Bakı Baş Gömrük İdarəsi 

00121   “Abşeron” gömrük postu 

00105   “Keşlə” gömrük postu 

00104   “Xırdalan” gömrük postu 

00102   “Biləcəri” gömrük postu 

00116   “İpək Yolu" gömrük postu 

00118   “Xocasən” gömrük postu 

00110   “Sahil” gömrük postu 



00106   “Qaradağ” gömrük postu 

00120   “Meyvəli Bazar” gömrük postu 

00700   Sumqayıt Baş Gömrük İdarəsi 

11000   Qərb Ərazi Baş Gömrük İdarəsi 

11001   “Tovuz” gömrük postu 

11005   “Qırmızı körpü” gömrük postu 

11004   “Böyük kəsik” gömrük postu 

11006   “Sadıxlı” gömrük postu 

11002   “Yevlax” gömrük postu 

11008   “Mingəçevir” gömrük postu 

11009   “Qəbələ” gömrük postu 

11007   “Şəki” gömrük postu 

11003   “Balakən” gömrük postu 

11011   “Mazımçay” gömrük postu 

11010   “Muğanlı” gömrük postu 

01400   Şimal Ərazi Baş Gömrük İdarəsi 

01402   “Samur” gömrük postu 

01405   “Şirvanlı” gömrük postu 

01401   “Xanoba” gömrük postu 

01403   “Yalama” gömrük postu 

01404   “Zuxul” gömrük postu 

12000   Cənub Ərazi Baş Gömrük İdarəsi 

12001   “Lənkəran” gömrük postu 

12004   “Astara” gömrük postu 

12006   “Astara dəmir yolu” gömrük postu 

12005   “Biləsuvar” gömrük postu 



12007   “Kürdəmir” gömrük postu 

12002   “Şirvan” gömrük postu 

12003   “Xudafərin” gömrük postu 

12008   “Horadiz” gömrük postu 

12009   “Qubadlı” gömrük postu 

12010   “Qazançı” gömrük postu 

  00800   Hava Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi 

   00801   “Gəncə Beynəlxalq Hava limanı” gömrük postu 

   00802   “Qala” gömrük postu 

   00803   “H.Z.Tağıyev” gömrük postu 

   00804   “Lənkəran Beynəlxalq Hava Limanı” gömrük postu 

   00805   “Qəbələ Beynəlxalq Hava limanı” gömrük postu 

00806   “Poçt göndərişləri” gömrük postu 

00807   “Terminal-1 Beynəlxalq Hava limanı” gömrük postu 

00808   “Bakı Karqo Terminalı Hava limanı” gömrük postu 

00809   “Terminal-2 Beynəlxalq Hava limanı” gömrük postu 

00810    “Füzuli beynəlxalq hava limanı” gömrük postu 

13000   Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsi 

13001   “Liman” gömrük postu 

13004   “Yeni Sənqaçal” gömrük postu 

13005   “Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı” gömrük postu 

13006   “Zirə Dəniz” gömrük postu 

13002   “Dübəndi” gömrük postu 

13003   “Güzdək” gömrük postu 

13007 “Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanı” gömrük postu 

13009   “Lənkəran” Dəniz gömrük postu 



13008   “Xaçmaz” Dəniz gömrük postu 

14000   Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsi 

15000   "ASAN xidmət" mərkəzləri 

15001   1 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi 

15002   2 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi 

15003   3 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi 

15004   4 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi 

15005   5 saylı Bakı "ASAN xidmət" mərkəzi 

15006   Gənсə "ASAN xidmət" mərkəzi 

15007   Sumqayıt "ASAN xidmət" mərkəzi 

15008   Sabirabad "ASAN xidmət" mərkəzi 

15009   Bərdə "ASAN xidmət" mərkəzi 

15010   Masallı "ASAN xidmət" mərkəzi 

15011   Qəbələ "ASAN xidmət" mərkəzi 

15012   Mingəçevir "ASAN xidmət" mərkəzi 

15013   Quba "ASAN xidmət" mərkəzi 

15014   İmişli "ASAN xidmət" mərkəzi 

15015   Şəki "ASAN xidmət" mərkəzi 
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                   Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi 

                                                                     üsullarının Təsnifatı 

 

KODU ADI 

01 Malların sövdələşmə qiyməti üsulu 

02 Eyni malların sövdələşmə qiyməti üsulu 



03 Eynicinsli malların sövdələşmə qiyməti üsulu 

04 Dəyərin çıxılması üsulu 
05 Dəyərin toplanması üsulu 

06 Ehtiyat üsulu 
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GB-nin 44-cü qrafasında məlumatların göstərilməsi zamanı istifadə olunan  

sənəd növlərinin Təsnifatı 

 

 

                           Sənədin növü (kateqoriyası) 

Sənədin 

növünün kodu 

1 2 

1 nömrəsi altında göstərilir 

- İxracı və idxalı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamı 

əsasında aparılan mallara dair Nazirlər Kabinetinin sərəncamı 

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 

1011 

“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 

1012 

 “Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə 

olmasına 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 

1013 

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   

1014 

 



 

 

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 

1015 

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparılması müvəqqəti 

olaraq tənzimlənən malların gömrük orqanları tərəfindən gömrük ərazisindən 

buraxılışı üçün həmin mallara dair Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat 

Nazirliyinin müsbət rəy məktubu 

1016 

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər icazə sənədləri 1999 

2 nömrəsi altında göstərilir 

Konosament  2011 

Su nəqliyyatı ilə malların daşınması zamanı nəqliyyat qaiməsi 2012 

Dəmiryol qaiməsi 2013 

Dəmiryol daşımaları üçün nəzərdə tutulmuş digər sənədlər 2014 

Beynəlxalq avtomobil qaiməsi 2015 

Aviaqaimə 2016 

Malların stasionar nəqliyyatla daşınması zamanı istifadə olunan nəqliyyat 

qaiməsi 

2017 

Poçt qaiməsi 2018 

Ekspress-çatdırılma zamanı ümumi qaimə 2019 

Ekspress-çatdırılma zamanı fərdi qaimə 2020 

Baqaj qəbzi 2021 

BYD kitabçası 2022 

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər nəqliyyat sənədləri 2999 

3 nömrəsi altında göstərilir 

Malların çatdırılmasına nəzarətə dair sənəd 3001 

4 nömrəsi altında göstərilir 



Xarici iqtisadi sövdələşmənin həyata keçirilməsi zamanı bağlanan müqavilə 

(kontrakt, saziş və s.) 

4011 

Gömrük anbarına mal yerləşdirmiş şəxslə gömrük anbarı sahibi arasında 

bağlanmış mülki-hüquqi müqavilə 

4012 

Xarici iqtisadi sövdələşmənin həyata keçirilməsi zamanı bağlanan 

müqaviləyə (kontrakta, sazişə və s.) əlavə 

4013 

Əqli mülkiyyətə hüquqların ötürülməsini təsdiq edən sənədlər (müəllif, 

lisenziya müqaviləsi, əqli mülkiyyət obyektinin qeydiyyatı haqqında 

şəhadətnamə, əmtəə nişanından istifadəyə dair müqavilə və digər sənədlər) 

4021 

Dövlətin ərazisində əmtəə nişanı ilə nişanlanmış malların mülki dövriyyəyə 

buraxılmasını təsdiq edən sənədlər, hüquq sahibinin diler, distribütor ilə 

müqaviləsi, yazılı razılıq və digər sənədlər 

4031 

Mal sahibi ilə gömrük təmsilçisi arasında bağlanan müqavilə 4041 

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər sənədlər 4999 

5 nömrəsi altında göstərilir 

Malların təsnifatı haqqında 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 İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət 

Agentliyi tərəfindən verilən standart nümunələrin və ya ölçmə vasitələrinin 

tipinin təsdiq edilməsi haqqında sertifikat 

6015 

        

        Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyinin tabeli qurumu “AzInTelecom” MMC tərəfindən verilən 

telekommunikasiya vasitələri və qurğularının tipini təsdiq edən sənəd 

6016 

Avtonəqliyyat vasitələrinin tipinin təsdiqi haqqında sertifikat 6119 

Avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair 

tələblər əsasında avtonəqliyyat vasitələrinin uyğunluq sertifikatı 

6120 

Kənd təsərrüfatı, səhiyyə və digər sahələrdə tələb olunan sənədlər 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən baytarlıq preparatlarına verilən 

qeydiyyat şəhadətnaməsi 

6031 



Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin baytarlıq xidmətində tətbiq edilən dərman, 

bioloji preparatlar və baytarlıq ləvazimatlarının idxalına rəyi 

6032 

Bitki və bitkiçilik məhsulları gömrük ərazisinə idxal edildikdə, Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən edilmiş 

ekvivalentlik prinsipinə uyğun olaraq ixracatçı ölkə tərəfindən əvvəlcədən 

verilən fitosanitar sertifikatı 

6033 

Bitki və bitkiçilik məhsulları gömrük ərazisindən ixrac edildikdə, fitosanitar 

sertifikatı 

6034 

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bitkilərin mühafizəsi üçün istifadə edilən 

kimyəvi vasitələrin idxalına rəyi 

6035 

Malın gigiyenik sertifikatı 6036 

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət 

qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə 

6038 

Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin idxalına lisenziya 6039  

Qida təhlükəsizliyi sertifikatı 6040 

Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi 

qeydiyyatına alınmasına dair reyestrdən çıxarış 

6041 

Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən istehsalçıların qida 

təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınmasına dair reyestrdən çıxarış 

6044 

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 

6062 

Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət 

tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının milli 

mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına daxil edilmiş mədəni sərvətlərin 

müvəqqəti ixracına mədəni sərvətin mühafizə şəhadətnaməsi  

6064 

 

Mədəni sərvətlərin ixracına mədəni sərvətin mühafizə şəhadətnaməsi 
6065 

CİTES-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/sertifikat  

6063 

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 

6100 



Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən razılıq  

Bitki mühafizə vasitələrinin və aqrokimyəvi maddələrin idxalı zamanı 

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilən lisenziya 

6110 

Dərman vasitələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

nəzarət edilən psixotrop maddələrin və tibbi ləvazimatın idxalına verilən rəy 
6111 

Prekursorların idxalı, ixracı, tranzit nəql edilməsinə Azərbaycan Respublikası 

İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilən lisenziya 
6112 

Çöl heyvanları, yabanı bitkilər və qazıntılarda tapılmış heyvan sümüklərinin 

ixracına verilən rəy 

6113 

Vəhşi heyvanlardan və yabanı bitkilərdən dərman istehsalı üçün xammal, 

ilan, böyə və əqrəb zəhərlərinin ixracına verilən rəy 

6114 

Qiymətli metalların və qiymətli daşların gətirilməsinə və aparılmasına dair 

verilən sənəd 

6115 

Azərbaycan Respublikası ərazisində quruda və dəniz iqtisadi zonası 

hüdudlarında yerləşən istilik enerji və mineral xammal yataqları haqqında və 

rayonlar üzrə məlumatların aparılmasına dair rəy 

6116 

İxtiralar, «nou-hau» və elmi tədqiqat işlərinin nəticələri (ixrac nəzarətinə 

düşənlər istisna olmaqla) 

6117 

Xidməti və mülki silahların, onların döyüş sursatlarının gətirilməsinə 

(aparılmasına) dair xüsusi icazə 

6118 

 

Dərman vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxalına icazə 6122 

Dərman vasitəsinin dövlət qeydiyyatı haqqında qeydiyyat vəsiqəsi 6123 

Səhiyyə Nazirliyinin bioloji fəallığa malik qida əlavələrinin ekspertizasına dair 

rəyi 

6124 

Sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti, idarəedici təşkilatı və 

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 

6125 

İnvestisiya təşviqi sənədi 6126 

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər sənədlər 6999 

7 nömrəsi altında göstərilir 

Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikat 7000 

Malın mənşə ölkəsi haqqında məcburi qərar 7001 

Dövlət Baytarlıq Xidmətinin idxala icazəsi 7002 

Baytarlıq sertifikatı  7003 

Fitosanitar sertifikatı 7006 

Dövlət baytarlıq nəzarətində olan mallar gömrük ərazisinə idxal edildikdə, 

Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrlə 

7007 



müəyyən edilmiş ekvivalentlik prinsipinə uyğun olaraq ixracatçı ölkə 

tərəfindən əvvəlcədən verilən baytarlıq sertifikatı 

8 nömrəsi altında göstərilir 

İnvoys (hesab-faktura), proforma-invoys (hesab-proforma) 8001 

Digər hesablaşma və ya kommersiya sənədləri (o cümlədən kassa və ya 

malların pərakəndə şəbəkədə satışı üçün əmtəə qəbzi) 

8002 

Malın gömrük dəyəri haqqında məcburi qərar 8003 

Malın gömrük ödənişləri haqqında məcburi qərar 8004 

9 nömrəsi altında göstərilir 

Gömrük vergi və rüsumları üzrə imtiyazların verilməsini təsdiq edən normativ 

sənəd 

9000 

Vergilər üzrə imtiyazın verilməsini təsdiq edən normativ sənəd 9001 

Gömrük rüsumları üzrə imtiyazın verilməsini təsdiq edən normativ sənəd 9002 

Bank qarantiyası sənədi 9003 

Müvəqqəti idxal əməliyyatları zamanı malların geri qaytarılması üzrə öhdəlik 9101 

Müvəqqəti ixrac əməliyyatları zamanı malların geri qaytarılması, üzrə öhdəlik 9102 

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”) 

9103 

Malların xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə 

dair verilmiş icazə 

9201 

Malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə dair 

verilmiş icazə 

9202 

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 

9303 

Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş digər sənədlər 9999 

 

 

                                                                                                                 

Gömrük bəyannamələrinin          

doldurulması qaydalarının Metodikasına  

14 saylı Əlavə 

 



 

Gömrük ödənişləri üzrə imtiyazların  

Təsnifatı 

 

№                                                    azadolmanın təyinatı 
imtiyaz 

kodu 

1.  Təkrar idxal 020 

2.  Diplomatik nümayəndəliklər və diplomatlara məxsus mallar 030 

3.  Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində və 

konsulluqlarında xidmət etmiş əməkdaşlar tərəfindən idxal olunan mallar 

035 

4.  Humanitar yardım 040 

5.  Texniki yardım 050 

6.  Xaricdə emal 060 

7.  Daxildə emal 070 

8.  Saxlanc 075 

9.  Müvəqqəti idxal 090 

10.  Müvəqqəti ixrac 095 

11.  Dövlət xeyrinə imtina 100 

12.  Rüsumsuz ticarət mağazası 110 

13.  Məhvetmə 130 

14.  Təkrar ixrac  140 

15.  Azad ticarət 210 

16.  Türkiyə Respublikası ilə Preferensial Ticarət Sazişi 211 

17.  Qrant və əvəzsiz maliyyə yardımları 220 

18.  Azəri-çıraq 300 

19.  Pirsaat 305 

20.  Şah-dəniz-Ş 310 

21.  Bahar yatağı 315 



22.  Lənkəran 320 

23.  CQBK (Cənubi Qafqaz Boru kəməri) 325 

24.  Kürdaşı dəniz bloku – KR 330 

25.  Binəqədi OİL 335 

26.  Naxçıvan yatağı – N 340 

27.  Suraxanı 345 

28.  Muradxanlı – M 350 

29.  Qaraçuxur 355 

30.  Oğuz 360 

31.  Neftçala OC 365 

32.  Alov – AL 370 

33.  Kürovdağ 375 

34.  Qobustan – Q 380 

35.  Abşeron (dəniz) 385 

36.  İnam – İ 390 

37.  Balaxanı 395 

38.  Dan-ulduzu – D 400 

39.  SVOB Abşeron 405 

40.  Abşeron 410 

41.  Ümid yatağı 415 

42.  Kürsəngi, Qarabağlı – KÜR 420 

43.  Şəfəq-Asiman yatağı 425 

44.  Atəşgah, Yanan tava, Muğan dəniz - YTM 430 

45.  Qarabağ yatağı 435 

46.  D-222 440 

47.  Əşrəfi-Dan Ulduzu-Aypara yatağı 445 



48.  Zəfər-Məşəl 450 

49.  Padar 460 

50.  Mişovdağ və Kəlaməddin 470 

51.  Zığ və Hövsan 480 

52.  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 

 

499 

53.  Fövqəladə halların qarşısının alınması və bu halların nəticələrinin aradan 

qaldırılması 

500 

54.  Mərkəzi bankının qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı 

501 

501a 

501b 

55.  Milli yığma komandalar 502 

56.  Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən 

müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal 

edilən texnologiyalar, avadanlıqlar və dəstləşdirici hissələr 

 

503 

57.  Dövlət Taxıl Fondu 504 

58.  Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan 

Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının 

Daxili İşlər 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 

 

 

 

 

505 

59.  Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə malların idxalı (1 iyun 

2024-cü ilədək) 

506 

60.  Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi 

İdarəsi tərəfindən alınan qeydiyyat şəhadətnamələri, sürücülük vəsiqələri, 

qeydiyyat nişanları, xidmətlə bağlı digər blanklar və büdcə vəsaiti 

 



hesabına idxal olunan avadanlıqlar 507 

61.  Əməkçi miqrant tərəfindən keçirilən mallar 510 

62.  Dəniz səviyyəsindən 1300 m hündürlükdə dağlıq ərazilərdə turizm 

sahəsinə olan investisiya layihələri 

511 

63.  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 

və materiallar 

 

 

 

512 

64.  Gömrük ərazisinə qaytarılan milli mədəniyyət sərvətləri 513 

65.  Dövlət Neft Fondunun qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin 

yerinə yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı 

514 

514a 

514b 

66.  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun aktivlərində 

yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan qızılın idxalı 

515 

67.  Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı 516 

68.  Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı 516a 

516b 

516c 

69.  Balaxanı Sənaye Parkı 517 

70.  Yüksək Texnologiyalar Parkı 518 

71.  AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı 519 

72.  Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisi üçün gətirilən mallar 520 

73.  Mingəçevir Yüksək Texnologiyalar Parkı  

 

521 

521a 

521b 



521c 

74 Füzuli, Laçın və Zəngilan rayonlarında beynəlxalq hava limanlarının 

tikintisi üçün idxal edilən mallar 

522 

75 Azərbaycan Respublikasına və ya onu təmsil edən hüquqi şəxslərə neft-

qaz 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 

 

530 

76 İxrac 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) 

 

540 

77 Ələt azad iqtisadi zonası 550 

78 Nazirlər Kabinetinin məktubu 610 

79 “0” tarif dərəcəsi ilə idxal 615 

80 Lizinq əməliyyatlarının obyekti olan əsas vəsaitlərin idxalı 

 

670 

670a 

670b 

670c 

81 Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyinin təsdiqedici 

sənədi əsasında Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş 

ərazilərinin, habelə müharibə və hərbi əməliyyatların təsirinə məruz qalmış 

digər ərazilərin minalardan və partlamamış hərbi sursatdan, tərkibində 

partlayıcı olan qurğulardan və digər partlayıcı qalıqlardan təmizlənməsi 

çərçivəsində bütün növ texnikanın, avadanlıqların, texniki vasitələrin və 

qurğuların, onların ehtiyat hissələrinin, fərdi zirehli qoruyucu geyimlərin, 

alətlərin, minaaxtaran itlərin, partlayıcı və pirotexniki vasitələrin idxalı 

(2021-ci il 15 oktyabr tarixindən 5 il müddətində) 

671 

82 Siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 

tərəfindən təsdiq edilən kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının və 

kitabların (elektron kitablar istisna olmaqla), habelə dərslik komplektlərinin 

və həmin malların (məhsulların) istehsalı (nəşri) ilə bağlı rulon və ya 

vərəqə şəklində kağızın idxalı 

672 

672a 

672b 



83 İstehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin həcmi 2500 kubsantimetrdən çox 

olmayan hibrid avtomobillərin idxalı (2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il 

müddətinə) 

673 

673a 

673b 

84 Elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün ikinci və üçüncü səviyyə 

elektrik enerji doldurucularının idxalı (2022-ci il yanvarın 1-dən 3 il 

müddətinə) 

674 

674a 

674b 

85 Qızıl yataqları 680 

86 Nəqliyyat vasitəsində istifadə və istismar üçün ehtiyatlar hesab olunan 

malların idxalı 

681 

87 Yeni növ koronavirus (COVİD-19) infeksiyasına qarşı vaksinlərin və həmin 

vaksinlər üçün nəzərdə tutulmuş şprislərin idxalı 

682 

88 Qızıldan və gümüşdən hazırlanan zərgərlik məmulatlarının istehsalı və 

email işlərinin görülməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi orqanın təsdiqedici sənədi əsasında dəzgahların, 

avadanlıqların və qurğuların idxalı 

683 

683a 

683b 

89 İdxal olunan platin, qızıl və onlardan hazırlanmış zərgərlik və digər 

məmulatlar, emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş 

almaz 

684 

684a 

684b 

90 Azərbaycan Respublikasında Qaradağ, Çovdar, Dağkəsəmən filiz 

sahələrinin, Köhnəmədən sahəsinin və Kürəkçay hövzəsi yataqlarının 

öyrənilməsi, tədqiqi, kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü 

haqqında Saziş 

 

685 

91 Milli və xarici valyuta, həmçinin qiymətli kağızlar 686 

92 Çətir Sazişi 687 

93 İnvestisiya təşviqi sənədi 688 

94 Standart mübadilə sistemi çərçivəsində idxal edilmiş məhsul (əvəzləyici 

məhsul) 

689 

95 İri neft emalı zavodlarının yenidən qurulması layihələri 690 

96 Mülki aviasiya məqsədləri üçün idxal edilən uçuş aparatları, onların ehtiyat 691 



hissələri, mühərrikləri və güc qurğuları 691a 

691b 

97 KOB klaster şirkəti 692 

692a 

692b 

98 Yalnız elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin idxalı 693 

693a 

693b 

99 Buğdanın idxalı (2021-ci il yanvarın 1-dək)  695 

695a 

100 Damazlıq heyvanların idxalı 696 

696a 

696b 

101 Toxum və tinglərin idxalı 697 

697a 

697b 

102 Mineral gübrələrin, pestisidlərin idxalı 698 

698a 

698b 

103 Toxumların yetişdirilməsi, quşçuluq və arıçılıq üçün avadanlıqların, o 

cümlədən laboratoriya avadanlıqlarının, toxum, taxıl və quru paxlalı 

bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınların 

idxalı 

699 

699a 

699b 

104 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların profilaktikası, diaqnostikası və 

müalicəsi üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı 

700 

700a 

700b 

105 Bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və digər qurğuların, 701 



maşınların, avadanlıqların və texnikaların idxalı 701a 

701b 

106 Kənd təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin idxalı 702 

702a 

702b 

107 Siyahısı Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən müəyyən olunan 

xammalın və materialların idxalı  

703 

703a 

703b 

108 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) 

 

704 

704a 

704b 

109 Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə 

əsasən mal idxalı (konvensiya) 

705 

705a 

705b 

 

 

 

Qeyd: Bu təsnifatda qeyd olunan azadolmalar Azərbaycan Respublikasının müvafiq 

qanunvericilik aktlarının şərtlərinə uyğun olaraq tətbiq edilir. 
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Əlavə ölçü vahidlərinin kodları 

 

KODU ADI 

006 m 

033 sm 3 

055 m2 

112 1 
113 m 3 

114 1000 m3 

130 1000 1 

162 kar 

163 q 

166 kq 

181 BRT 

185 tyqq 

246 1000 kVt.saat 
305 Kİ 

306 qd/İ 

715 cüt 
796 əd 

GB 01 Gömrük Bəyannaməsi 
NB 02 Natamam Bəyannamə (İdxal) 

NB 03 Natamam Bəyannamə (İxrac) 

SB 04 Sadələşdirilmiş Bəyannamə (Yardım yüklər) 
SB 05 Sadələşdirilmiş Bəyannamə (Səlahiyyətli İqtisadi 

Operartor) 

SB 06 Sadələşdirilmiş Bəyannamə (Fiziki şəxslər) 

ƏB 07 Əlavə Bəyannamə (Yardım yüklər) 
ƏB 

08 
Əlavə Bəyannamə (Səlahiyyətli İqtisadi 
Operartor) 

    TİB 09 Təkrar İxrac Bildirişi 

DB 10 Dövrü Bəyannamə 

QB 11 Qısa İdxal Bəyannaməsi 
QB 12 Qısa İxrac Bəyannaməsi 

 



797 100 əd 

798 1000 əd 

831 1. 100% spirt 

841 kq H202 

845 kq 90% q/m 

852 kq K20 

859 kq KOH 

861 kq N 

863 kq NaOH 

865 kq P205 

867 kq U 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Azərbaycan Respublikası Dövlət 

                                                                                                                              Gömrük Komitəsinin 31.10.2014-cü il 

                                                                                                                     tarixli, 100/143 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

                                                                                                                                                                            edilmişdir. 

 

            

Mallar daxildə emal və xaricdə emal xüsusi gömrük prosedurları altında 

yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin (bundan sonra GB) doldurulmasına 

dair 

Metodiki Tövsiyə 

 

 

Bəyannaməçi tərəfindən GB-nin aşağıdakı qrafaları doldurulur: 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 

32,33,34,35,36, 37,38,40,41,42, 44,45,46, 47,48,53,54; 

 

Hərflə yazılan: 

 

A və B qrafaları 

 

Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsi tərəfindən C və D qrafaları doldurulur.  

 

  2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,2 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, A, B, C, D qrafaları “Gömrük bəyannamələrinin 

doldurulması Qaydalarının Metodikası’nın 2 və 3-cü bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 

 

1 və 9 -cu qrafaların doldurulması aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: 

 

Qrafa 1. «Bəyannamənin tipi» 
 

Qrafanın birinci yarımbölməsində: 

 

Mallar daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən — «ID»; 

 

Mallar xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən— «IX»; 

 

Qrafanın ikinci yarımbəndində gömrük prosedurunun iki rəqəmli kodu göstərilir. 

 

Qrafanın üçüncü yarımbəndi doldurulmur. 

 

Qrafa 9. «MaIiyyə tənzimləməsinə məsul şəxs» 
 

“Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikasının 2 və 3-cü bəndlərinin 

tələblərinə uyğun olaraq malları daxildə emal və ya xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında 

yerləşdirən şəxs barədə məlumatlar göstərilir. 



 
                                                                                                                                       Azərbaycan Respublikası Dövlət 
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Mallar gömrük anbarında saxlanc və müvəqqəti saxlanc anbarında saxlanc 

xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin 

(bundan sonra GB) doldurulmasına dair 

Metodiki Tövsiyə 

 

1.1. Bəyannaməçi tərəfindən GB-nin aşağıdakı qrafaları doldurulur: 

 

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54. 

 

Hərflə göstərilən A, B 

 

1.2. Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən C və D qrafaları doldurulur. 

 

1.3. Qrafalar: 

3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, A, B, C, D — « Gömrük Bəyannamələrinin 

doldurulması Qaydalarının Metodikası»mn 2 və 3-cü bəndinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 

 

1.4.    1, 2, 8, 9, 44 və 49-cu qrafaların doldurulması qaydaları aşağıdakı xüsusiyyətlərdən ibarətdir: 

 

Qrafa 1. «Bəyannamənin tipi» 

Qrafanın 1 -ci yarımbölməsində gömrük anbarları və ya müvəqqəti saxlanc anbarlarına 

yerləşdirilmiş malların : 

-  Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsi zamanı— «ID» göstərilir. 

-  Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparılması zamanı - ixrac gömrük proseduruna 

uyğun olaraq - “İX” göstərilir. 

Qrafanın 2-ci yarımbölməsində xüsusi gömrük prosedurunun ikirəqəmli kodu göstərilir 

Qrafanın 3-cü yarımbölməsi doldurulmur. 

 

Qrafa 2. “Göndərən” 

 

-   Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılması nəzərdə tutulan gömrük anbarında 

yerləşdirilmiş mallar. 

-  Bu qrafada «Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nın 2-ci bəndinin 

tələblərinə uyğun olaraq müvafiq qaydada gömrük anbarında malları yerləşdirən şəxs barəsində 

məlumatlar göstərilir. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən mallarla əlaqədar bu 



qrafanın doldurulması «Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydaları»nın tələblərinə uyğun 

təmin edilir. 

-  Qrafada «Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydaları»nın 3-cü bəndinin tələblərinə uyğun 

olaraq malları gömrük anbarına və müvəqqəti saxlanc anbarına yerləşdirən şəxs barəsində 

məlumatlar göstərilir. 

 

Qrafa 9. «Maliyyə tənzimlənməsinə məsul şəxs» 

 

Qrafada «Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydaları»nın tələblərinə uyğun olaraq gömrük 

orqanlarının icazəsi əsasında gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üçün məsul olan gömrük anbarına 

və ya müvəqqəti saxlanc anbarına yerləşdirmiş şəxs və gömrük anbarı və ya müvəqqəti saxlanc 

anbarının sahibi barəsində məlumatlar göstərilir. 

 

Qrafa 44. “ Təqdim olunan sənədlər” 

 

“4” rəqəminin qarşısında gömrük anbarına və ya müvəqqəti saxlanc anbarına mal yerləşdirmiş 

şəxslə gömrük anbarı və ya müvəqqəti saxlanc anbarının sahibi arasında bağlanmış müqavilənin 

tarixi və nömrəsi göstərilir. 

 

 Əlavə məlumatlar «Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydaları»nın tələblərinə uyğun olaraq 

göstərilir. 

 

Qrafa 49. “Saxlanc yerlərinin eyniləşdirilməsi” 

 

Qrafada gömrük anbarı və ya müvəqqəti saxlanc anbarlarının təsis edilməsi üçün verilmiş lisenziya 

(xüsusi razılıq) tarixi və nömrəsi göstərilir. 
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Mallar müvəqqəti ixrac gömrük proseduru və müvəqqəti idxal xüsusi gömrük gömrük 

prosedurları altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin (bundan sonra GB) 

doldurulmasına dair 

Metodiki Tövsiyə 

 

Bəyannaməçi tərəfindən GB-nin aşağıdakı qrafaları doldurulur: 

 

1.1   1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

50, 53, 54; 

1.2.  Hərflə yazılan: 

 

A və B qrafaları 

 

1.3 Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsi tərəfindən C və D qrafaları doldurulur. 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 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, 43, 44, 45, 46, 47,48, 50, 53, 54, A, B, C, D qrafaları 

“Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikası”nın 2-ci və 3-cü bəndlərinin 

tələblərinə uyğun doldurulur. 

 

1,9, 44 və 47-ci qrafalar aşağıdakı qaydada doldurulur:  

 

Qrafa 1. «Bəyannamənin tipi» 

 

Qrafanın birinci yarımbəndində : 

 

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən aparılan malların keçirilmə istiqaməti — «IX»; 

 

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların keçirilmə istiqaməti— «ID»; 

 

Qrafanın ikinci yarımbəndində gömrük prosedurunun ikirəqəmli kodu göstərilir.  

 

Qrafanın üçüncü yarımbəndi doldurulmur. 

 

Qrafa 9. «MaIiyyə tənzimləməsinə məsul şəxs»  

 



Qrafada “Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikası”nda nəzərdə tutulmuş 

formada malları müvəqqəti ixrac gömrük proseduru və müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru 

altında yerləşdirmiş şəxs barədə məlumatlar göstərilir. 

 

Qrafa 44. «Təqdim olunan sənədlər» 

Qrafa, «Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nda nəzərdə tutulmuş 

qaydada doldurulur. Əlavə olaraq, 9 rəqəmi altında təkrar ixrac proseduru altında yerləşdirilmiş 

malların Azərbaycan Respublikasından çıxarılmasının son müddəti aşağıdakı şəkildə göstərilir: 

 

9 — «Malların 99.99.9999-cu ilə qədər çıxarılmasına zəmanət verirəm», birinci iki rəqəm cütü 

müvafıq olaraq — günü, ayı, sonuncu dörd rəqəm isə ili bildirir. 

 

Qrafa 47. “Gömrük ödənişlərinin hesablanması” 

 

Gömrük ödənişləri hesablanarkən qrafanın doldurulması « Gömrük bəyannamələrinin doldurulması 

Qaydaları»na uyğun həyata keçirilir. 

 

Bu zaman 47-ci qrafanın beşinci sütununda “ÖÜ” (ödəniş üsulu) gömrük rüsumları və vergiləri 

hesablanarkən “ŞH” (şərti hesablama) və ya “05” kodu yazılır. 
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Mallar son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük 

bəyannamələrinin (bundan sonra GB) doldurulmasına dair 

Metodiki Tövsiyə 

 

1.1.  Bəyannaməçi tərəfindən GB-nin aşağıdakı qrafaları doldurulur: 

1.2.  3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54. 

 

Hərflə göstərilən A, B 

  

1.2.    Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən C və D qrafaları doldurulur. 

 

1.3.   Qrafalar: 

 

3,4,5,6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 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, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, A, B, C, D — « Gömrük 

Bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nın tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 

 

1.4.  Qrafaların bəyannaməçi tərəfindən doldurulma qaydaları: 

 

Qrafa 1. «Bəyannamənin tipi» 

Mallar son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirildiyi zaman qrafanın birinci 

yarımbölməsində aşağıdakılar göstərilir: 

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən mallar və yaxud həmin ərazidə digər 

gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar— «ID»; 

Qrafanın ikinci yarımbölməsində gömrük prosedurunun ikirəqəmli kodu göstərilir — «20». Qrafanın 

üçüncü yarımbölməsi doldurulmur. 

 

Qrafa 2. «Göndərən» 

 

Qrafa, Azərbaycan Respublikası gömrük ərazisinə gətirilən və yaxud həmin ərazidə digər gömrük 

prosedur altında yerləşdirilmiş mallar üçün ‘*GB-nin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nın 3-cü 

bəndinin tələblərinə uyğun doldurulur. 

 

Qrafa 9. «Maliyyə tənzimlənməsinə məsul şəxs» 

 

Qrafada «GB-nin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nın tələblərinə uyğun olaraq prosedur 

sahibi (rüsumsuz ticarət mağazasının sahibi və.s) haqqında məlumatlar bildirilir. 
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Mallar təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin 

(bundan sonra GB) doldurulmasına dair 

Metodiki Tövsiyə 

 

1.1. Bəyannaməçi tərəfindən GB-nin aşağıdakı qrafaları doldurulur: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54. 

 

Hərflə göstərilən A, B 

 

1.2.  Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən C və D qrafaları doldurulur. 

 

1.3.  Qrafalar: 

 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, A, B, C, D — « Gömrük Bəyannamələrinin 

doldurulması Qaydalarının Metodikası»nın 3-cü bəndinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 

 

Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olduğu müddətdə aparıldığı andakı vəziyyəti 

dəyişilmiş mallar təkrar idxal edilən zaman Komitənin Mərkəzi Gömrük Ekspertiza İdarəsinin 

malların eyniləşdirilərək Azərbaycan mənşəli olması haqqında yazılı rəyi alındıqdan sonra gömrük 

rəsmiləşdirilməsi həyata keçirilir. 

 

1.4. Qrafaların bəyannaməçi tərəfindən doldurulma qaydaları: 

 

 Qrafa 1. «Bəyannamənin tipi» 

 Qrafanın 1-ci yarımbölməsində malların keçirilmə istiqaməti — «ID» göstərilir.                                

Qrafanın 2-ci yarımbölməsində gömrük prosedurunun ikirəqəmli kodu göstərilir — «41». Qrafanın 3-

cü yarımbölməsi doldurulmur. 

 

Qrafa 9. «Maliyyə tənzimlənməsinə məsul şəxs» 

Qrafada «Gömrtik bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nın tələblərinə uyğun 

olaraq Azərbaycan Respublikası gömrük sərhədindən təkrar idxal proseduru altında yerləşdirilməsi 

məqsədilə malları keçirən şəxs haqqında məlumatlar bildirilir. 

 

Digər hallarda Qrafa «GB-nin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nın 2.3-cii bəndinin 

tələblərinə uyğun doldurulur. 



 

Qrafa 31. «MaIIarın təsviri »  

Azərbaycan mənşəli olması haqqında verdiyi rəyi nəzərə alınmaqla doldurulur. 

 

Qrafa 40. «ƏvvəIki bəyannamə və sənədin xülasəsi » 

Qrafada malların Azərbaycanın hüdudlarından kənara aparılması zamanı tərtib edilmiş gömrük 

bəyannaməsinin nömrəsi və tarixi və malların çıxarılma tarixi göstərilir. 
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Malların təkrar ixrac proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin 

(bundan sonra GB) doldurulmasına dair 

Metodiki Tövsiyə 

 

1.1. Bəyannaməçi tərəfindən GB-nin aşağıdakı qrafaları doldurulur: 

  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54. 

 

Hərflə göstərilən A, B 

 

1.2.  Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən 7, C və D qrafaları doldurulur. 

 

1.3.  Qrafalar: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, A, B, C, D « Gömrük 

bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nda nəzərdə tutulmuş qaydada 

doldurulur. 

1.4.Qrafaların bəyannaməçi tərəfindən doldurulma qaydaları:  

 

Qrafa 1. «Bəyannamənin tipi» 

Qrafanın birinci yarımbölməsində: 

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən təkrar ixrac gömrük proseduru altında 

yerləşdirilmiş malların çıxarılması zamanı — «IX» 

 

Qrafanın ikinci yarımbölməsində gömrük prosedurunun iki rəqəmli kodu göstərilir — «11». Qrafanın  

 

üçüncü yarımbölməsi doldurulmur. 

 



Qrafa 44. «Təqdim olunan sənədlər » 

Qrafa, « Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikası»nda nəzərdə tutulmuş 

qaydada doldurulur. Əlavə olaraq, 9 rəqəmi altında təkrar ixrac proseduru altında yerləşdirilmiş 

malların Azərbaycan Respublikasından çıxarılmasının son müddəti aşağıdakı şəkildə göstərilir: 

müvafiq olaraq — günü, ayı, sonuncu dörd rəqəm isə ili bildirir. 
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Mallar beynəlxalq və daxili (bundan sonra tranzit) xüsusi gömrük prosedurları altında 

yerləşdirilərkən gömrük bəyannamələrinin doldurulmasına dair 

Metodiki Tövsiyə 

 

Bəyannaməçi tərəfindən gömrük bəyannamələrinin aşağıdakı qrafaları doldurulur: 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31,32, 33, 34, 

35, 37, 38, 40, 44, 45, 47, 51, 53, 54; 

 

Hərflə yazılan: 

 

A və B qrafaları 

Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsi tərəfindən C və D qrafaları doldurulur. 

3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 19, 23, 25, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 45, 47, 54, B, C, 

D qrafaları “Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikasf’na uyğun doldurulur. 

 

1, 2, 8, 9, 18, 21, 28, 31, 40, 44, 51, 53 və A qrafalarının doldurulması aşağıdakı xüsusiyyətlərə 

malikdir: 

 

Qrafa 1. «Bəyannamənin tipi» 

Qrafanın birinci yarımbəndində malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilmə istiqamətləri göstərilir: 

 

Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilən mallar üçün — «ID»; xarici dövlətin 

ərazisindən keçirilən mallar üçün — «IX»; 

 

Qrafanın ikinci yarımbəndində gömrük prosedurunun ikirəqəmli kodu göstərilir. — «80» və ya 

«81». 

 

Qrafanın üçüncü yarımbəndi doldurulmur. 

 

Qrafa 2. «Göndərən» 

Qrafada nəqliyyat sənədlərində qeyd olunan tranzit gömrük proseduru altında yerləşdirilən malları 

göndərən şəxsin adı və poçt ünvanı göstərilir. 

 

Qrafa 8. «Malı qəbul edən» 

Qrafada nəqliyyat sənədlərində göstərilən tranzit gömrük proseduru altında yerləşdirilən malları alan 

şəxsin adı və poçt ünvanı göstərilir. 

 

Qrafada daşıyıcı barədə məlumatlar göstərilir. 



 

Daşıyıcı dedikdə, tranzit malların daşınmasına dair müqavilə bağlamış həmin malların göndərən 

gömrük orqanından təyinat gömrük orqanına aparılmasına məsul olan şəxs başa düşülür. 

 

Qrafada daşıyıcı haqqında məlumatlar göstərilir. 

 

       Qrafa 18. «Göndərən ölkədən çıxan nəqliyyat vasitəsinin eyniləşdirilməsi » 

       Qrafanın sol yarımbəndində malları göndərən gömrük orqanından təyinat gömrük orqanınadək 

daşınması həyata keçirilən nəqliyyat vasitəsi barədə məlumatlar göstərilir (dəniz və ya çay 

gəmisinin adı, hava gəmisinin reys nömrəsi və bort nömrəsi, dəmiryol vaqonunun nömrəsi, yol 

nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nömrəsi və.s məlumatlar). 

        Sağ yarımbənddə dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsinin mənsub 

olduğu ölkənin rəqəmli kodu göstərilir. 

 

Qrafa 21. «Sərhəddən keçən nəqliyyat vasitəsitəsinin eyniləşdirilməsi» 

         Qrafanın sol yarımbəndində tranzit malların, Azərbaycan Respublikasının ərazisindən təyinat 

gömrük orqanınadək daşındığı nəqliyyat vasitəsi barədə məlumatlar göstərilir (dəniz və ya çay 

gəmisinin adı, hava gəmisinin reys nömrəsi və bort nömrəsi, dəmiryol vaqonunun nömrəsi və buna 

bənzər məlumatlar). 

          Sağ yarımbənddə nəqliyyat vasitəsinin mənsub olduğu ölkənin rəqəmli kodu göstərilir. Kod 

dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun göstərilir. 

          Əgər mal Azərbaycan Respublikasının ərazisinə hansı nəqliyyat vasitəsilə gətirilmişsə, həmin 

nəqliyyat vasitəsində aparılarsa, onda «18-ci qrafaya bax» qeydi edilir. 

          Dəniz nəqliyyatı ilə gömrük ərazisinə gətirilən və tranzit daşınması dəmir yolu nəqliyyatı ilə 

davam etdirilən konteynerləşdirilmiş malların beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında 

yerləşdirilməsi zamanı konteynerin yüklənəcəyi dəmir yolu platformasının nömrəsi əvvəlcədən 

müəyyən edilə bilmədikdə tranzit rəsmiləşdirilməsinin sürətləndirilməsi məqsədilə qrafanın sol 

yarımbəndində konteynerin nömrəsi göstərilir. 

          Qrafanın sağ yarımbəndində konteynerin daşınacağı dəmir yolu platformasının mənsub 

olduğu ölkənin dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun olaraq rəqəmli kodu göstərilir.” 

 

 

Qrafa 28. «Maliyyə və bank məlumatları» 

Qrafada rekvizitlərin hər birini yeni sətirdən başlamaqla və onların hər birinin qarşısında növbəti sıra 

nömrəsi qoyulmaqla aşağıdakılar göstərilir: 

 

1— milli valyuta ilə hesablaşma hesabının nömrəsi və 9-cu qrafada göstərilən şəxsin hesablaşma 

hesabının açıldığı bankın qısa adı: 

 

2— xarici valyutada hesabın nömrəsi və 9-cu qrafada göstərilən şəxsi hesablaşma hesabının 

açıldığı bankın qısa adı. 

 

Qrafa 31. «Malların təsviri » 



Qrafada aşağıdakılar göstərilir: 

 

- yuxarı sağ küncdə konteynerlərdə daşınan malların konteynerinin nömrələri; 

 

- malın miişayətedici sənədlərinə uyğun olaraq təsviri; 

 

- qablaşdırmanın, yük yerlərinin təsviri və onların sayı.  

 

Yeni gömrük bəyannaməsi təqdim olunduğu halda r halda doldurulur (daşıyıcı dəyişdikdə və ya mal 

partiyaları yenidən formalaşdınldıqda). 

 

2.2.   Qrafa 40. «Əvvəlki bəyannamə və sənədin xülasəsi » 

Qrafada əvvəlki gömrük bəyannamənin nömrəsi göstərilir.  

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. 

 

Qrafa 44. «Təqdim olunan sənədlər» 

Rekvizitlərin hər birini yeni sətirdən başlayaraq və onların hər birinin qarşısında sıra nömrəsi 

qoyulmaqla aşağıdakılar göstərilir: 

 

2 — nəqliyyat sənədininnömrəsi. 

 

3 — daşımaya dair müqavilənin nömrəsi və tarixi. 

 

4 — invoys sənədinin nömrəsi və tarixi, habelə təyinat gömrük orqanına təqdim edilməli olan 

mallara aid digər sənədlərin adları, nömrələri və tarixləri. 

 

Qrafa 51. «Göndərən gömrük orqanı və göndərən ölkə » 

Qrafa, tranzit gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallarla gömrük orqanının icazə verdiyi yük 

əməliyyatları aparılacağı hallarda doldurulur. 

Qrafanın birinci iki yarımbəndində tranzit mallarla yük əməliyyatlarının aparılmasını həyata keçirən 

və ona nəzarət etməli olan aralıq gömrük orqanlarının kodları göstərilir. 

 

Qrala 53. «Təyinat gömrük orqanı və təyinat ölkəsi » 

Qrafada təyinat gömrük orqanının və təyinat ölkəsinin adı və kodu göstərilir. 

 

Qrafa A 

Qrafada tranzit mallar, gömrük brokeri və ya daşıyıcının təmsilçisi olmayan malların müşayiətçisi 

tərəfindən bəyan edildikdə doldurulur. 

 



Qrafada göstərilir: 

1 —milli valyuta ilə hesabın nömrəsi, bəyannaməçinin hesablaşma hesabının açıldığı bankın adı və 

poçt ünvanı. 
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                                                 Dövri Bəyannamənin doldurulması 

                                                         Qaydalarının Metodikası 

 

 

1. Ümumi müddəalar 

 

Bu Metodika mallara dair Dövri Bəyannamənin (sonrakı yazılışlarda - DB ) doldurulma qaydalarını 

müəyyən edir. 

 

2. Dövri Bəyannamənin doldurulması qaydası 

 

DB-nin A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 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, 43, 44, 45, 46, 47, B, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, C və D qrafaları Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının 

Metodikasının 2 və 3-cü bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 
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                 Əlavə Bəyannamənin (Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar) doldurulması 

                                                        Qaydalarının Metodikası 

 

      1. Ümumi müddəalar 

 

Bu Metodika mallara dair Əlavə Bəyannamə (Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar) (sonrakı yazılışlarda - 

ƏB (SİO)) doldurulma qaydalarını müəyyən edir. 

 



     II. ƏB (SİO)-nin doldurulması qaydası 

 

2.1. ƏB (SİO)-nun əsas və əlavə vərəqlərinin A, 1,2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 20, 

25, 26, 27, 29, 30, 32, 40, 47, B, 49, 50, 52, 53, 54, C və D qrafaları gömrük orqanları tərəfindən 

Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 2-ci və 3-cü bəndlərinin 

tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 

2.2.   Qrafa 40. «Əvvəlki bəyannamə və sənədin xülasəsi » 

Qrafada mallara dair Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar tərəfindən təqdim olunmuş Sadələşdirilmiş 

bəyannamələrin nömrələri göstərilir. 
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Əlavə Bəyannamənin (yardım yükləri) doldurulması 

Qaydalarının Metodikası 

 

 

      1. Ümumi müddəalar 

Bu Metodika mallara dair Əlavə Bəyannamə (yardım yükləri) (sonrakı yazılışlarda - ƏB (YY)) 

doldurulma qaydalarını müəyyən edir. 

 

      2. ƏB (YY)-nin doldurulması qaydası 

 2.1. ƏB (YY)-nun əsas və əlavə vərəqlərinin A, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 

26, 28, 32, 34, 39, 40, 47, B, 50, 52, 53, 54, C və D qrafaları gömrük orqanları tərəfındənGömrük 

Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 2-ci və 3-cü bəndlərinin tələblərinə 

uyğun olaraq doldurulur. 

2.2. Qrafa 40. «Əvvəlki bəyannamə və sənədin xülasəsi » 

Qrafada mallara dair Sadələşdirilmiş bəyannamələrin (yardım yükləri) nömrələri göstərilir. 
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Qısa İdxal Bəyannaməsinin doldurulması 

Qaydalarının Metodikası 

 

 

1. Ümumi müddəalar 

Bu Metodika mallara dair qısa idxal bəyannaməsinin (sonrakı yazılışlarda - QİB) doldurulma 

qaydalarını müəyyən edir. 

2. QIB-nin doldurulması qaydası 

QİB-in A, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 47, 

50, 53, 54, C və D qrafaları Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 3-

cü bəndinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 
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Qısa İxrac Bəyannaməsinin doldurulması 

Qaydalarının Metodikası 

  

 

1. Ümumi müddəalar 

Bu Metodika mallara dair qısa ixrac bəyannaməsinin (sonrakı yazılışlarda - QİXB) doldurulma 

qaydalarının müəyyən edir. 

      2. QİXB-nin doldurulması qaydası 

QİXB-in A, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 18, 22, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 



50, 53, 54, C və D qrafaları Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 2-

ci bəndinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 
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Natamam Bəyannamənin doldurulması 

Qaydalarının Metodikası 

 

    1. Ümumi müddəalar 

 

Bu Metodika mallara dair Natamam Bəyannaməsinin (sonrakı yazılışlarda - NB) doldurulma 

qaydalarını müəyyən edir. 

    2. NB-nin doldurulması qaydası 

2.1. NB-nin əsas və əlavə vərəqlərinin A, 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 14, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 

21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 44, 47, B, 48, 49, 50, 52, 53, C və D qrafaları 

gömrük orqanları tərəfindən Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 2-

ci və 3-cü bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 

2.2. Qrafa 40. «Əvvəlki bəyannamə və sənədin xülasəsi » 

 

Qrafada mallara dair Qısa İdxal və İxrac bəyannamələrinin nömrələri göstərilir. 

 

 2.3. Qrafa 44. “Təqdim olunan sənədlər” 

Qrafada mallar üzərində gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi üçün 

lazım olan sənədlər haqqında məlumatlar hər rekvizit yeni sətirdən başlanmaqla göstərilir: 

 

1. Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 13 saylı Əlavəsinə uyğun 

olaraq, lisenziyanın və ya icazə sənədinin kodu, nömrəsi və verildiyi tarix, habelə onun fəaliyyət 

müddətinin son tarixi göstərilir. 

 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

XXXX/S/T1/T2 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S— sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

T2 — sənədin fəaliyyət müddətinin son tarixi (gün, ay və il); 



 

2. Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 13 saylı Əlavəsinə uyğun 

olaraq müqavilənin (kontraktın, sazişin və s.), müqavilə, saziş və s. olan əlavələrin nömrəsi və 

verildiyi tarix göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin tarixi (gün, ay və il 

 

3.  Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 13 saylı Əlavəsinə uyğun 

olaraq malın XİF MN-ə uyğun təsnif edilməsi barədə ilkin qərarın nömrəsi və tarixi göstərilir. 

Qrafanm bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 

4.  Malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı qanunvericiliklə digər sənədlərin (icazə, rəy, 

şəhadətnamə, sertifikat və s.) təqdim olunması nəzərdə tutulduğu hallarda Gömrük 

Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının Metodikasının 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq 

sənədlər haqqında məlumatlar göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur : 

 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 

Hər bir pozisiyada yalnız bir sənəd yazılmalıdır. Eyni bir pozisiyaya uyğun sənədlərin sayı 1 -dən 

çox olduqda sənədin tipi təkrar olunmaqla yuxarıdakı qaydalara uyğun olaraq doldurulur. 

 

Qrafada bütün məlumatları göstərmək mümkün olmadıqda « qoşma vərəqə bax» sözləri 

yazılmaqla, ona istinad edilir və məlumatlar qoşma vərəqlərdə göstərilərək bəyannaməçinin möhürü 

və imzası ilə təsdiq olunur. 

 

Sənədin kodu “1999”, “2999”,”4999”, “5999”,”6999”, “8002”, “9999” (Qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş digər sənədlər) olarsa, bu halda sənədin 4 rəqəmli kodundan sonra sənədin və onu verən 

orqanın qısa adı yazılır. 
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Sadələşdirilmiş Bəyannamənin (Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar) doldurulması 
Qaydalarının Metodikası 

 

1. Ümumi müddəalar 

Bu Metodika mallara dair Sadələşdirilmiş Bəyannamə (Səlahiyyətli İqtisadi Operatorlar) (sonrakı 

yazılışlarda - SB (SİO)) doldurulma qaydalarını müəyyən edir. 

2. SB (SİO)-nin doldurulması qaydası 

2.1    SB (SİO)-nun əsas və əlavə vərəqlərinin A, 1,2, 3, 5, 7,8, 9, 11,12,13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, B, 48, 50, 54, C və D 

qrafaları gömrük orqanları tərəfindən Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması qaydalarının 

Metodikasının 2-ci və 3-cü bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 

2.2  Qrafa 40. «Əvvəlki bəyannamə və sənədin xülasəsi » 

Qrafada mallara dair Qısa İdxal və İxrac bəyannamələrinin nömrələri göstərilir. 

2.3   Qrafa 44. “Təqdim olunan sənədlər” 

Qrafada mallar üzərində gömrük nəzarəti və gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi üçün 

lazım olan sənədlər haqqmda məlumatlar hər rekvizit yeni sətirdən başlanmaqla göstərilir: 

1. Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikasının 13 saylı Əlavəsinə uyğun 

olaraq, lisenziyanın və ya icazə sənədinin kodu, nömrəsi və verildiyi tarix, habelə onun fəaliyyət 

müddətinin son tarixi göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

XXXX/S/T1/T2 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

T2 — sənədin fəaliyyət müddətinin son tarixi (gün, ay və il); 

 

2. Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikasının 13 saylı Əlavəsinə uyğun 

olaraq müqavilənin (kontraktın, sazişin və s.), müqavilə, saziş və s. olan əlavələrin nömrəsi və 

verildiyi tarix göstərilir. 



Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur: 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin tarixi (gün, ay və il); 

3. Gömrük bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikasının 13 saylı Əlavəsinə uyğun 

olaraq malın XİF MN-ə uyğun təsnif edilməsi barədə ilkin qərarın nömrəsi və tarixi göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdalcı sxem üzrə doldurulur: 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

4. Malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı qanunvericiliklə digər sənədlərin (icazə, rəy, 

şəhadətnamə, sertifikat və s.) təqdim olunması nəzərdə tutulduğu hallarda Gömrük 

bəyannamələrinin doldurulma Qaydalarının Metodikasının 13 saylı Əlavəsinə uyğun olaraq sənədlər 

haqqında məlumatlar göstərilir. 

Qrafanın bu hissəsi aşağıdakı sxem üzrə doldurulur : 

XXXX/S/T1 

XXXX — sənədin dördrəqəmli kodu; 

S — sənədin nömrəsi; 

T1 — sənədin verildiyi tarix (gün, ay və il); 

 

Hər bir pozisiyada yalnız bir sənəd yazılmalıdır. Eyni bir pozisiyaya uyğun sənədlərin sayı 1- 

dən çox olduqda sənədin tipi təkrar olunmaqla yuxarıdakı qaydalara uyğun olaraq doldurulur. 

Qrafada bütün məlumatları göstərmək mümkün olmadıqda « qoşma vərəqə bax» sözləri 

yazılmaqla, ona istinad edilir və məlumatlar qoşma vərəqlərdə göstərilərək bəyannaməçinin möhürü 

və imzası ilə təsdiq olunur. 

Sənədin kodu “1999”, “2999”,”4999”, “5999”,”6999”, “8002”, “9999” (Qanunvericilikdə nəzərdə 

tutulmuş digər sənədlər) olarsa, bu halda sənədin 4 rəqəmli kodundan sonra sənədin və onu verən 

orqanın qısa adı yazılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                       

Azərbaycan Respublikası Dövlət 

                                                                                                                               Gömrük Komitəsinin 31.10.2014-cü il 

                                                                                                                     tarixli, 100/143 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

                                                                                                                                                                            edilmişdir. 

 

Sadələşdirilmiş Bəyannamənin (yardım yükləri) doldurulması 

Qaydalarının Metodikası 

1. Ümumi müddəalar 

Bu Metodika mallara dair Sadələşdirilmiş Bəyannamə (yardın yükləri) (sonrakı yazılışlarda - 

SB (YY)) doldurulma qaydalarını müəyyən edir. 

2. SB (YY)-nin doldurulması qaydası 

2.1. SB (YY)-nin əsas və əlavə vərəqlərinin A, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 17, 17a, 

21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

48, 50, 53, 54, C və D qrafaları gömrük orqanları tərəfindən Gömrük 

bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikasının 2-ci və 3-cü bəndlərinin 

tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 

2.2. Qrafa 40. «Əvvəlki bəyannamə və sənədin xülasəsi » 

          Qrafada mallara dair Qısa İdxal və İxrac bəyannamələrinin nömrələri göstərilir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                       

Azərbaycan Respublikası Dövlət 

                                                                                                                               Gömrük Komitəsinin 31.10.2014-cü il 

                                                                                                                     tarixli, 100/143 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

                                                                                                                                                                            edilmişdir. 
 

                                                Təkrar İxrac Bildirişinin doldurulması 

                                                         Qaydaları Metodikası 

 

      1. Ümumi müddəalar 

 

Bu qaydalar mallara dair Təkrar İxrac Bildirişinin (sonrakı yazılışlarda - TİB) doldurulma qaydalarmı 

müəyyən edir. 

 

     2. TİB-nin doldurulması qaydası 

 

2.1. TİB-in A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 17a, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, B, 48, 50, 53, 54, C və D qrafaları 

gömrük orqanları tərəfindən Gömrük Bəyannamələrinin doldurulması Qaydalarının Metodikasının 2-

ci və 3-cü bəndlərinin tələblərinə uyğun olaraq doldurulur. 


