
Maddə 164. Vergi ödəməkdən azad edilmə 

  

164.1. Malların ixracından başqa, malların təqdim edilməsinin, işlər görülməsinin 

və xidmətlər göstərilməsinin aşağıdakı növlərindən, habelə idxalın aşağıdakı 

növlərindən ƏDV tutulmur: 

164.1.1. özəlləşdirilmə qaydasında dövlət müəssisəsindən satın alınan 

əmlakın dəyəri, habelə dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən alınan icarə 

haqqının büdcəyə ödənilməli olan hissəsi; [816] 

164.1.2. maliyyə (maliyyə lizinqi daxil olmaqla) xidmətlərinin 

göstərilməsi; [817] 

164.1.3. milli və ya xarici valyutanın (numizmatika məqsədlərindən başqa), 

həmçinin qiymətli kağızların göndərilməsi və ya idxal edilməsi; 

164.1.4. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının və Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Fondunun aktivlərində yerləşdirilməsi üçün 

nəzərdə tutulan qızılın, habelə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankının valyuta sərvətlərinin, xaricdə istehsal edilmiş Azərbaycan 

Respublikası pul nişanlarının, yubiley sikkələrinin və digər bu qəbildən 

olan qiymətlilərin idxalı; [818] 

164.1.5. idxal olunan əmlak istisna olmaqla müəssisənin nizamnamə 

fonduna (kapitalına) pay şəklində hər hansı əmlakın qoyulması (əmlakın 

pay şəklində qoyuluşu, onun müqabilində bilavasitə digər əmlakın əldə 

edilməsi ilə əlaqədar olmadıqda); [819] 

164.1.6. tutulan məbləğlər hədlərində dövlət hakimiyyəti, maliyyə 

bazarlarına nəzarət, yerli özünü idarəetmə və digər səlahiyyətli orqanların 

tutduğu dövlət rüsumu, icazə haqları, yığımlar, xüsusi notariusların aldığı 

haqlar (notariat hərəkətlərinin aparılmasına və notariat hərəkətləri ilə 

əlaqədar göstərilən xidmətə görə) və onların tutulması müqabilində 

göstərdiyi xidmətlər; [820] 

164.1.7. 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 idxalı 

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

şəklində kağızın idxalı və satışı; [821] 

164.1.8. mətbu kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının və kitabların (o 

cümlədən elektron kitabların), habelə dərslik komplektlərinin istehsalı ilə bağlı 

redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti (reklam xidmətləri istisna olmaqla); [822] 

164.1.9. dəfn və qəbiristanlığın mərasim xidmətləri; 

164.1.10. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının və Azərbaycan 

Respublikasının Dövlət Neft Fondunun qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş 
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vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı, iş görülməsi və xidmət 

göstərilməsi. [823] 

164.1.11. Azərbaycan Respublikasına, o cümlədən onu təmsil edən hüquqi 

şəxslərə neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay 

bölgüsü, ixrac boru kəmərləri haqqında və bu qəbildən olan digər sazişlərə 

uyğun olaraq verilməsi nəzərdə tutulan əsas fondların, daşınan əmlakın və 

digər aktivlərin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fonduna və ya 

Azərbaycan Respublikasını təmsil edən tərəfə hər hansı şəkildə təqdim 

edilməsi, habelə idxalı üzrə əməliyyatlar. [824] 

164.1.12. Metropolitenlə sərnişindaşıma xidmətləri. [825] 

164.1.13. Ödənişli məktəbəqədər təhsil xidmətlərinin göstərilməsi (digər 

fəaliyyətləri ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi istisna olmaqla). [826] 

164.1.14. Bu Məcəllənin 106.1.9-106.1.11-ci maddələri ilə müəyyən olunan 

aktivlərin dəyəri və onların hər hansı şəkildə təqdim olunması üzrə 

əməliyyatlar; [827] 

164.1.15. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən 

yaradılan sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının infrastrukturunun, 

istehsal sahələrinin yaradılması və tikintisi, habelə elmi-tədqiqat və 

təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi məqsədi ilə sənaye, yaxud 

texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatı və ya operatoru tərəfindən 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiqedici sənədi əsasında texnikanın, 

texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı; 

164.1.16. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan 

sənaye və texnologiyalar parkında istehsal sahələrinin tikintisi, elmi-

tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi və istehsal məqsədi 

ilə sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər 

və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki 

şəxslər tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiqedici sənədi 

əsasında idxal olunan texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların 

idxalı - rezidentin sənaye və texnologiyalar parkında qeydiyyata alındığı 

tarixdən 10 il müddətinə; [828] 

164.1.17. hüquqi şəxsin iştirak paylarının və ya səhmlərinin təqdim 

edilməsi; [829] 

164.1.18. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları (o cümlədən, sənaye 

üsulu ilə) tərəfindən özlərinin istehsal etdikləri kənd təsərrüfatı 

məhsullarının satışı üzrə dövriyyələr - 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il 

müddətinə; [830] 

164.1.19. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadə 

olunan bütün növ texnika və texniki vasitələr, onların ehtiyat hissələri və xüsusi 

proqram təminatları, silah-sursat idxalı, müdafiə təyinatlı məmulatların 
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yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyalar, avadanlıqlar və 

dəstləşdirici hissələr; [831] 

164.1.20. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mövcud qaydada qeydiyyatdan 

keçmiş humanitar təşkilatlar, həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

müəyyən etdiyi qurumun razılığı ilə digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən 

humanitar yardım kimi gətirilən mallar; 

164.1.21. texniki yardım da daxil olmaqla, təmənnasız yardım və xeyriyyə məqsədi 

ilə dövlətlərin, hökumətlərin və beynəlxalq təşkilatların xətti ilə gətirilən mallar; 

164.1.22. müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda və 

qaydada fiziki şəxs tərəfindən gömrük sərhədindən keçirilən istehsal, yaxud 

kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallar; 

164.1.23. ixrac məqsədli neft-qaz fəaliyyəti ilə əlaqədar gətirilən avadanlıq və 

materiallar (müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən ixrac məqsədli neft-qaz 

fəaliyyəti üzrə Azərbaycan Respublikasına idxal olunan avadanlıq və materialların 

təsdiq olunmuş siyahısı gömrük orqanlarına təqdim edildiyi təqdirdə); 

164.1.24. xüsusi iqtisadi zonaya idxal edilən mallar (aksizli mallar istisna olmaqla); 

164.1.25. lizinq müqaviləsinin obyekti olan əsas vəsaitlərin idxalı; [832] 

164.1.26. investisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar 

tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının təsdiqedici sənədi əsasında 

texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı – investisiya təşviqi 

sənədinin alındığı tarixdən 7 il müddətinə; 

164.1.27. buğdanın idxalı və satışı, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışı - 

2017-ci il yanvarın 1-dən 7 il müddətinə; [833] 

164.1.28. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye 

parkında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul 

olan sənaye parkının rezidenti tərəfindən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 

təsdiqedici sənədi əsasında həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün bütün növ malların 

idxalı - 2016-cı il mayın 1-dən 10 il müddətinə; [834] 

164.1.29. damazlıq heyvanların idxalı və satışı; 

164.1.30. toxum və tinglərin idxalı və satışı; 

164.1.31. mineral gübrələrin, pestisidlərin idxalı və satışı; 

164.1.32. 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 və satışı; 

164.1.33. kənd təsərrüfatı heyvanlarının və quşların profilaktikası, diaqnostikası və 

müalicəsi üçün istifadə olunan baytarlıq preparatlarının idxalı; 

164.1.34. siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən təsdiq olunmuş bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və 

digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə kənd 

təsərrüfatı texnikasının ehtiyat hissələrinin istehsalı, idxalı və satışı; [835] 
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164.1.34-1. kənd təsərrüfatı texnikalarının mülkiyyət hüququnun keçməməsişərtilə 

kənd təsərrüfatı istehsalçılarına lizinqə (icarəyə) verilməsi; [836] 

164.1.34-2. kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına aqrotexniki xidmətlərin 

göstərilməsi; 

164.1.35. siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan 

xammalın və materialların idxalı; [837] 

164.1.36. ödəmə qabiliyyətini itirmiş bankların rezolyusiyası və sağlamlaşdırma 

tədbirləri çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada 

qeyri-işlək (toksik) aktivlərin təqdim edilməsi, habelə bankın iflas proseduru 

çərçivəsində aktivlərinin təqdim edilməsi – 2017-ci il yanvarın 1-dən 5 il 

müddətinə; [838] 

164.1.37. heyvan və quş ətinin satışı – 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il müddətinə; [839] 

164.1.38. mülki aviasiya məqsədləri üçün idxal edilən uçuş aparatları, onların 

ehtiyat hissələri, mühərrikləri və güc qurğuları; [840] 

164.1.39. 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; [841] 

164.1.40. KOB klaster şirkəti tərəfindən mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafını 

dəstəkləyən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın 

(qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında istehsal, yaxud emal məqsədləri üçün 

texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı – KOB klaster şirkətinin 

KOB klaster şirkətlərinin reyestrinə daxil edildiyi tarixdən 7 il müddətinə; 

164.1.41. yalnız elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillərin idxalı və satışı; [842] 

164.1.41-1. istehsal tarixi 3 ildən və mühərrikinin həcmi 2500 kubsantimetrdən çox 

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

müddətinə; [843] 

164.1.41-2. elektrik mühərriki ilə işləyən avtomobillər üçün ikinci və üçüncü 

səviyyə elektrik enerji doldurucularının idxalı və satışı - 2022-ci il yanvarın 1-dən 

3 il müddətinə; 

164.1.42. “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 

tərəfindən haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili ilə əlaqədar işçi qüvvəsinin təqdim 

edilməsi üzrə əməliyyatlar; 

164.1.43. kəpəyin istehsalı və satışı – 2019-cu il martın 1-dən 5 il müddətinə. [844] 

164.1.44. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

müəyyən etdiyi qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən verilmiş təsdiqedici sənəd əsasında Azərbaycan 

Respublikasında keçirilən UEFA 2019 Avropa Liqasının final oyunu ilə əlaqədar 

UEFA, onun yaratdığı qeyri-rezident hüquqi şəxslər və qeyri-rezident futbol 

klubları (assosiasiyaları) tərəfindən həmin oyunla bağlı malların təqdim edilməsi, 
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işlər görülməsi və xidmətlər göstərilməsi, habelə malların idxalı; (2019-cu il martın 1-dən 

2021-ci il avqustun 1-dək qüvvədədir.) 
164.1.45. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

müəyyən etdiyi qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən verilmiş təsdiqedici sənəd əsasında Azərbaycan 

Respublikasında keçirilən UEFA 2020 Futbol çempionatı ilə əlaqədar UEFA, onu 

təmsil edən, habelə onun yaratdığı və tərəfindən səlahiyyətləndirilmiş hüquqi 

şəxslər tərəfindən çempionatla bağlı malların təqdim edilməsi, işlər görülməsi və 

xidmətlər göstərilməsi, habelə malların idxalı. [845] (2019-cu il martın 1-dən 2021-ci il avqustun 1-dək 

qüvvədədir.) 
164.1.46. heyvandarlıq və quşçuluq təsərrüfatlarında istifadə edilən siyahısı 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən 

təsdiq edilən yem və yem əlavələrinin satışı üzrə dövriyyələr – 2020-ci il yanvarın 

1-dən 4 il müddətinə; [846] 

164.1.47. bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən tikilən binanın 

yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin dövlətə ayrılan hissəsinin təqdim edilməsi üzrə 

dövriyyələr; 

164.1.48. siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən təsdiq edilən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslər 

tərəfindən nizamnamələrində nəzərdə tutulan və onlara həvalə edilən vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına müvafiq icra 

hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə bağlanılmış müqavilə 

əsasında işlərin və xidmətlərin göstərilməsi – 2020-ci il yanvarın 1-dən 4 il 

müddətinə; [847] 

164.1.49. Azərbaycan Respublikasında keçirilən Formula 1 və Formula 2 yarışları 

ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) ilə 

bağlanılmış müqavilə əsasında mal, iş və xidmətin təqdim edilməsi – 2018-ci il 

yanvarın 1-dən 6 il müddətinə; 

164.1.50. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-

rezident şəxslərin mülki aviasiya fəaliyyəti çərçivəsində hava gəmilərinin və hava 

gəmilərinin mühərriklərinin rezident hüquqi şəxslərə icarəyə və ya lizinqə 

verilməsi; 

164.1.51. “Tibbi sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun 

olaraq icbari tibbi sığorta fondunun vəsaiti hesabına tibbi xidmətlərin göstərilməsi 

– 2020-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə; [848] 

164.1.52. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

təsdiqedici sənədi əsasında iri neft emalı zavodlarının (xam neft üzrə illik emal gücü 

3 milyon tondan az olmayan) yenidən qurulması layihələri çərçivəsində 

avadanlıqların və materialların idxalı – 2021-ci il yanvarın 1-dən 2 il müddətinə; 
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164.1.53. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

təsdiqedici sənədi əsasında yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı 

vaksinlərin və həmin vaksinlər üçün nəzərdə tutulmuş şprislərin idxalı – 2021-ci 

il yanvarın 1-dən 2 il müddətinə; [849] 

164.1.54. qızıldan və gümüşdən hazırlanan zərgərlik məmulatlarının istehsalı və 

emalı işlərinin görülməsi məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən 

etdiyi orqanın (qurumun) təsdiqedici sənədi əsasında dəzgahların, avadanlıqların 

və qurğuların idxalı – 2021-ci il yanvarın 1-dən 3 il müddətinə; 

164.1.55. külçə, sikkə və ya qranul şəklində qızılın və gümüşün satışı; [850] 

164.1.56. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

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 oktyabrın 15-dən 5 il müddətinə; [851] 

164.1.57. lotereya biletlərinin satıcısı ilə bağlanmış müqavilə əsasında və ya onun 

tapşırığı əsasında lotereya biletlərinin bütün mərhələlərdə agent qaydasında 

satışının həyata keçirilməsi üzrə xidmətlərin göstərilməsi; [852] 

164.1.58. özəl baytarlıq xidmətlərinin göstərilməsi. [853] 

164.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı konkret sahənin inkişafını təmin etməklə 

konkret dövr üçün nəzərdə tutulan, istehsal ehtiyaclarını yerli xammal hesabına 

ödəmək mümkün olmadıqda, istehsal təyinatlı xammal və müasir texnologiyanı 

təmin edən avadanlıqların idxalını ƏDV-dən azad edə bilər. [854] 

  

Qeyd: Bu Məcəllənin 164.1.37-ci maddəsinin müddəaları kəsilmə və dondurulma 

əməliyyatlarına məruz qalan heyvan və quş ətləri istisna olmaqla, emal əməliyyatlarına 

məruz qalan heyvan və quş ətinə münasibətdə tətbiq edilmir. [855] 

  

Maddə 165. Verginin sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulması 

  

165.1. Aşağıdakı işlərin görülməsinə, xidmətlərin göstərilməsinə və 

əməliyyatların aparılmasına görə ƏDV sıfır (0) dərəcəsi ilə tutulur: [856] 

165.1.1. Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş beynəlxalq 

təşkilatların və xarici Ölkələrin diplomatik və konsulluq 

nümayəndəliklərinin rəsmi istifadəsi, həmçinin bu nümayəndəliklərin 

müvafiq statuslu Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan 
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diplomatik və inzibati-texniki işçilərinin, o cümlədən onlarla yaşayan ailə 

üzvlərinin şəxsi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mallar və xidmətlər; [857] 

165.1.2. qrant müqaviləsi (qərarı) əsasında xaricdən alınan 

qrantlar hesabına malların idxalı, qrant üzrə resipiyentlərə malların təqdim 

edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi; [858] 

165.1.3. malların (o cümlədən əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində bu Məcəllənin 165.3-cü maddəsinə uyğun 

olaraq əlavə dəyər vergisinin qaytarılması qaydasında satıcı kimi qeydiyyata 

alınmış vergi ödəyicilərindən əldə edilmiş istehsal yaxud kommersiya məqsədləri 

üçün nəzərdə tutulmayan malların) və bu Məcəllənin 168.1.5-ci maddəsində 

göstərilmiş xidmətlərin ixracı; [859] 

165.1.4. beynəlxalq poçt xidmətləri istisna olmaqla, beynəlxalq və tranzit 

yük və sərnişin daşınması, habelə tranzit yük daşınması ilə bilavasitə bağlı yük 

aşırılma xidməti. Beynəlxalq və tranzit uçuşlarla bilavasitə bağlı olan işlərin 

görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi, habelə beynəlxalq və tranzit yük daşınması 

ilə bağlı ekspeditor xidmətlərinin göstərilməsi; [860] 

165.1.5. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına qızıl və digər 

qiymətlilərin göndərilməsi. 

165.1.6. Çıxarılmışdır. [861] 

165.1.7. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye 

parkında müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi fəaliyyətlə məşğul 

olan sənaye parkının rezidentinə podratçı tərəfindən, podratçıya isə onunla birbaşa 

müqavilə bağlamış subpodratçı tərəfindən həmin fəaliyyətin məqsədləri üçün 

malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi - 2016-cı il 

mayın 1-dən 5 il müddətinə; [862] 

165.1.8. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) 

müəyyən etdiyi qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan 

(qurum) tərəfindən verilmiş təsdiqedici sənəd əsasında Azərbaycan 

Respublikasında keçirilən UEFA 2020 Futbol çempionatının oyunları ilə əlaqədar 

UEFA və onun yaratdığı hüquqi şəxslər, habelə bu fəaliyyət çərçivəsində UEFA 

tərəfindən cəlb edilmiş qeyri-rezident fiziki şəxslər tərəfindən malların təqdim 

edilməsi, işlər görülməsi və xidmətlər göstərilməsi; [863] 

165.1.9. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 

tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada malların ixrac qeydi ilə satışı. [864] 

165.2. Bu Məcəllənin 165.1.1-ci maddəsi üzrə sıfır (0) dərəcəsi ilə ƏDV o ölkələrə 

münasibətdə tətbiq edilir ki, həmin ölkələr tərəfindən 165.1.1-ci maddəsində 

göstərilən işlərə, xidmətlərə və əməliyyatlara görə ƏDV sıfır (0) dərəcəsi ilə tətbiq 

edilsin. [865] 

165.3. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində alınmış, istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan 

https://e-qanun.az/framework/46948#_edn857
https://e-qanun.az/framework/46948#_edn858
https://e-qanun.az/framework/46948#_edn859
https://e-qanun.az/framework/46948#_edn860
https://e-qanun.az/framework/46948#_edn861
https://e-qanun.az/framework/46948#_edn862
https://e-qanun.az/framework/46948#_edn863
https://e-qanun.az/framework/46948#_edn864
https://e-qanun.az/framework/46948#_edn865


mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilir. [866] 

165.4. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada təşkil edilən 

ticarət festivalları dövründə fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində alınmış, istehsal yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan 

mallara görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 

tərəfindən müəyyən edilir. [867] 

165.5. Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

pərakəndə ticarət və ya ictimai iaşə fəaliyyəti göstərən şəxslərdən alınmış mallara (neft və 

qaz məhsulları, avtomobillər, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları istisna olmaqla), 

habelə tibb müəssisələri tərəfindən göstərilən tibbi xidmətlərə görə ödənilmiş ƏDV-nin 

qaytarılması qaydasını müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) 

müəyyən edir. Bu maddəyə uyğun olaraq qaytarılan məbləğ nağdsız qaydada ödənilmiş 

ƏDV-nin 15 faizini, nağd qaydada ödənilmiş ƏDV-nin 10 faizini təşkil edir. Ödənilmiş 

ƏDV-nin bu maddə ilə müəyyən olunmuş hissəsinin qaytarılması zamanı təqdim edilən 

nəzarət-kassa aparatının çeki bu Məcəllənin 50.8-ci maddəsinin tələblərinə cavab 

verməlidir. ((alkoqollu içkilər və tütün məmulatlarına münasibətdə) 2022-ci il oktyabrın 1-dən tətbiq 

edilir) [868] 

165.6. Fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində bina 

tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərdən nağdsız qaydada alınmış yaşayış və qeyri-

yaşayış sahələrinə görə ödənilmiş ƏDV-nin qaytarılması şərtlərini və qaydasını müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) təsdiq edir. Bu maddəyə uyğun 

olaraq qaytarılan məbləğ ödənilmiş ƏDV-nin 30 faizini təşkil edir. Fiziki şəxs olan 

istehlakçılar eyni binadan bir və ya bir neçə yaşayış və (və ya) qeyri-yaşayış sahələrini 

aldıqda, ƏDV-nin qaytarılması alınmış yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetr və qeyri-

yaşayış sahəsinin 500 kvadratmetrdən çox olmayan hissəsinə mütənasib ödənilmiş ƏDV-

yə tətbiq edilir. [869] 
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AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 
NAZİRLƏR  KABİNETİ  

 

Q Ə R A R  
 

“İdxalı və satışı əlavə dəyər vergisindən azad 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 Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə  
 
 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik 
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr 
tarixli 406-VIQD nömrəli Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun 
tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli 
1533 nömrəli Fərmanının 2.1.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin  
etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti         
qərara alır: 

“İdxalı və satışı əlavə dəyər vergisindən azad 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 Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 
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                                 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 
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2 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2022-ci il 13 may 
tarixli 184 nömrəli Qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir. 
 
 

İdxalı və satışı əlavə dəyər vergisindən azad 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 

  
SİYAHISI 

  

XİF MN üzrə 
kod 

Malların təsviri 

1 2 

4801 00 000 0 
Rulonlarda və ya vərəqlər şəklində qəzet 
kağızı 

4802 54 000 0 

4801 və ya 4803 mal mövqeyinin kağızından 
başqa, tərkibində mexaniki və ya kimyəvi-
mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya 
tərkibində belə liflərin ümumi miqdarı lif 
kütləsinin 10 %-dən çox olmayan, 1 m2-nin 
kütləsi 40 q-dan az olan rulonlarda və ya 
istənilən ölçülü düzbucaqlı (kvadrat da daxil 
olmaqla) vərəqlərdə, yazı, çap və ya digər 
qrafik məqsədləri üçün istifadə edilən 
təbaşirlənməmiş kağız və karton 

4802 55 150 0 
4802 55 250 0 
4802 55 300 0 
4802 55 900 0 

4801 və ya 4803 mal mövqeyinin kağızından 
başqa, tərkibində mexaniki və ya kimyəvi-
mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya 
tərkibində belə liflərin ümumi miqdarı lif 
kütləsinin 10 %-dən çox olmayan, 1 m2-nin 
kütləsi 40 q və ya daha çox, lakin 150 q-dan 
çox olmayan, rulonlarda, yazı, çap və ya digər 
qrafik məqsədləri üçün istifadə edilən 
təbaşirlənməmiş kağız və karton 



3 

 

 

 

1 2 

4802 56 800 0 

4801 və ya 4803 mal mövqeyinin kağızından 
başqa, tərkibində mexaniki və ya kimyəvi-
mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya 
tərkibində belə liflərin ümumi miqdarı lif 
kütləsinin 10 %-dən çox olmayan, 1 m2-nin 
kütləsi 40 q və ya daha çox olan, lakin 150 q-
dan çox olmayan, açılmış halda bir tərəfinin 
ölçüsü 435 mm-dən, digər tərəfinin ölçüsü 
297 mm-dən çox olmayan vərəqlərdə, yazı, 
çap və ya digər qrafik məqsədləri üçün 
istifadə edilən təbaşirlənməmiş kağız və 
karton (bir tərəfinin ölçüsü 297 mm və digər 
tərəfinin ölçüsü 210 mm olan A4 formatlı 
vərəqlərdən başqa)  

4802 57 000 0 

4801 və ya 4803 mal mövqeyinin kağızından 
başqa, tərkibində mexaniki və ya kimyəvi-
mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya 
tərkibində belə liflərin ümumi miqdarı lif 
kütləsinin 10 %-dən çox olmayan, 1 m2-nin 
kütləsi 40 q və ya daha çox olan, lakin 150 q-
dan çox olmayan, açılmış halda bir tərəfinin 
ölçüsü 435 mm-dən, digər tərəfinin ölçüsü 
297 mm-dən çox olan vərəqlərdə, yazı, çap 
və ya digər qrafik məqsədləri üçün istifadə 
edilən təbaşirlənməmiş kağız və karton 

4802 58 100 0 
4802 58 900 0 

4801 və ya 4803 mal mövqeyinin kağızından 
başqa, tərkibində mexaniki və ya kimyəvi-
mexaniki üsulla alınmış liflər olmayan və ya 
tərkibində belə liflərin ümumi miqdarı lif 
kütləsinin 10 %-dən çox olmayan, 1 m2-nin 
kütləsi 150 q-dan çox olan rulonlarda və ya 
istənilən ölçülü düzbucaqlı (kvadrat da daxil 
olmaqla) vərəqlərdə, yazı, çap və ya digər 
qrafik məqsədləri üçün istifadə edilən 
təbaşirlənməmiş kağız və karton 



4 

1 2 

4802 61 150 0 
4802 61 800 0 

4801 və ya 4803 mal mövqeyinin kağızından 
başqa, tərkibində mexaniki və ya kimyəvi-
mexaniki üsulla alınmış liflərin ümumi miqdarı 
lif kütləsinin 10 %-dən çox olan, rulonlarda, 
yazı, çap və ya digər qrafik məqsədləri üçün 
istifadə edilən təbaşirlənməmiş kağız və 
karton 

4802 62 000 0 
4802 69 000 0 

4801 və ya 4803 mal mövqeyinin kağızından 
başqa, tərkibində mexaniki və ya kimyəvi-
mexaniki üsulla alınmış liflərin ümumi miqdarı 
lif kütləsinin 10 %-dən çox olan, vərəqlərdə, 
yazı, çap və ya digər qrafik məqsədləri üçün 
istifadə edilən təbaşirlənməmiş kağız və 
karton 

4810 13 000 0 
4810 14 000 0 
4810 19 000 0 
4810 22 000 0 
4810 29 300 0 
4810 29 800 0 

Bir və ya hər iki tərəfi bağlayıcı maddələr 
işlədilməklə və ya onlarsız kaolinlə (Çin gili 
ilə) və ya digər qeyri-üzvi maddələrlə 
örtülmüş, hər hansı bir digər örtüksüz, 
boyanmış və ya boyanmamış, dekorasiyalı 
səthli və ya onsuz, çap olunmuş və ya çap 
olunmamış, rulonlarda və ya istənilən ölçülü 
düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) 
vərəqlər şəklində yazı, çap və ya digər qrafik 
məqsədləri üçün kağız və karton 

4820 90 000 0- 
dan 

Kitabların cildlənməsi üçün tikilən kağız və 
karton üzlük 

4901 
Çap edilmiş kitablar, broşürlər, vərəqlər və 
analoji çap materialları, kitab şəklində 
bağlanılmış və ya ayrı-ayrı vərəqlər şəklində 

4902 
İllüstrasiyalı və ya illüstrasiyasız, içində 
reklam materialı olan və ya olmayan qəzetlər, 
jurnallar və digər dövri nəşrlər 

4903 00 000 0 
Kitab-şəkillər, rəsm üçün və ya rəngləmə 
üçün uşaq kitabları 



5 

 

 

 

1 2 

4904 00 000 0 
Cildlənmiş və ya cildlənməmiş, illüstrasiyalı və 
ya illüstrasiyasız çap olunmuş və ya əlyazma 
notlar 

4905 20 000 0 

Kitablar şəklində çap edilmiş atlaslar, divar 
xəritələri, topoqrafik planlar da daxil olmaqla, 
coğrafi və hidroqrafik xəritələr və ya bütün 
növ analoji xəritələr 

 
 
 
 
 

____________________ 



“İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın təsdiqi və “İdxalı əlavə dəyər
vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin 2017-ci il 2 noyabr tarixli 1654 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi bu Fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri

tədbirlər görsün.
4. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilmiş siyahının 1–26 və 44–53-cü hissələri 2022-ci il dekabrın 31-dək

qüvvədədir.
5. “İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 2 noyabr tarixli 1654 nömrəli  Fərmanı (Azərbaycan Respublikasının
Qanunvericilik Toplusu, 2017, � 11, maddə 1993; 2019, � 7, maddə 1212; 2020, � 3, maddə 250) ləğv edilsin.
 

İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 
Bakı şəhəri, 1 iyul 2022-ci il
                � 1732

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2022-ci il 1 iyul tarixli 1732 nömrəli Fərmanı ilə

təsdiq edilmişdir
 

İdxalı əlavə dəyər vergisindən azad edilən xammal və materialların
 

SİYAHISI
 

Sıra
�-si

Kod Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə
xammal və materialların adları

1 1201 90 000 0 Xırdalanmış və ya xırdalanmamış soya paxlaları (toxumluq
olmayan)

2 2102 10 100 0 Maya kulturaları
3 2102 10 310 0 Quru çörəkçilik mayaları
4 2102 10 900 0 Aktiv mayalar, digərləri

5 2102 20 110 0
Qeyri-aktiv mayalar – həb, kubik şəklində və ya analoji
formada və ya ilkin qablaşdırılmalarda netto çəkisi 1 kq-
dan çox olmayan

6 2102 20 190 0 Qeyri-aktiv mayalar, digərləri
7 2102 20 900 0 Digər ölü birhüceyrəli mikroorqanizmlər
8 2102 30 000 0 Hazır çörəkçilik tozları

9 2301 20 000 0
Balıqdan və ya xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya
digər su onurğasızlarından narın və qaba üyüdülmüş un
və qranullar

10 2304 00 000 0
Soya yağının çıxarılması nəticəsində alınan üyüdülmüş və
ya üyüdülməmiş, qranullaşdırılmış və ya
qranullaşdırılmamış cecələr və digər bərk tullantılar

11 2306 30 000 0 Günəbaxan toxumlarının cecələri və digər bərk tullantıları

12 2309 90 100 0 Həll olunan balıq məhsulları və ya digər dəniz məməli
heyvanlarından məhsullar

13 2309 90 200 0 Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının 23-cü
qrupunun 5-ci əlavə qeydində təsnif olunan məhsullar

14 2309 90 310 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az
olan – tərkibində süd məhsulları olmayan və ya bu
məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

15 2309 90 330 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az
olan – tərkibində süd məhsulları 10 kütlə %-dən az
olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan

16 2309 90 350 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az
olan – tərkibində süd məhsulları 50 kütlə %-dən az
olmayan, lakin 75 kütlə %-dən az olan

https://e-qanun.az/framework/36785


17 2309 90 390 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta olmayan və ya 10 kütlə % və ya daha az
olan, tərkibində süd məhsulları 75 kütlə %-dən az
olmayan

18 2309 90 410 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə
%-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları olmayan
və ya bu məhsullar 10 kütlə %-dən az olan

19 2309 90 430 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə
%-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları 10 kütlə
%-dən az olmayan, lakin 50 kütlə %-dən az olan

20 2309 90 490 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta 10 kütlə %-dən çox olan, lakin 30 kütlə
%-dən çox olmayan, tərkibində süd məhsulları 50 kütlə
%-dən az olmayan

21 2309 90 510 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan,  tərkibində
süd məhsulları olmayan və ya bu məhsullar 10 kütlə %-
dən az olan

22 2309 90 530 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində
süd məhsulları 10 kütlə %-dən az olmayan, lakin 50 kütlə
%-dən az olan

23 2309 90 590 0
Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta 30 kütlə %-dən çox olan, tərkibində
süd məhsulları 50 kütlə %-dən az olmayan

24 2309 90 700 0

Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar –
tərkibində nişasta, qlükoza, qlükoza siropu, maltodekstrin
və ya maltodekstrin siropu olmayan, lakin süd məhsulları
olan

25 2309 90 910 0 Melassa əlavəsi ilə çuğundur cecəsi

26 2309 90 960 0 Heyvanların yemlənməsi üçün istifadə edilən məhsullar,
digərləri

27 2505 10 000 0 Kvarslı qum
28 2506 20 000 0 Kvarsit
29 2601 20 000 0 Yandırılmış pirit

30 2602 00 000 0

Tərkibində quru məhsula hesablanmış manqanın
miqdarı 20 kütlə % və ya daha çox dəmirli manqan
filizləri və konsentratları da daxil olmaqla, manqan
filizləri və konsentratları

31 2606 00 000 0 Alüminium filizləri və konsentratları
32 2610 00 000 0 Xrom filizləri və konsentratları

33 2701 12 900 0
Tozşəkilli və ya qeyri-tozşəkilli, lakin aqlomerasiya
edilməmiş bitumlu daş kömürü (kokslaşan kömür istisna
olmaqla)

34 2704 00 190 0
Aqlomerasiya edilmiş və ya edilməmiş daş kömürdən
koks və yarımkoks (elektrodların istehsalı üçün nəzərdə
tutulmuşlar istisna olmaqla)

35 2710 12 110 0 Emalın spesifik prosesləri üçün yüngül distilyatlar və
məhsullar

36 2711 12 910 0 Emalın spesifik prosesləri üçün propan

37 2711 12 930 0 2711 12 9100 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən
başqa, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün propan

38 2711 12 940 0 Təmizliyi 90%-dən çox, lakin 99%-dən az olan propan
39 2711 13 100 0 Emalın spesifik prosesləri üçün butanlar

40 2711 13 300 0 2711 13 1000 alt yarımmövqeyində göstərilənlərdən
başqa, proseslərdə kimyəvi çevrilmələr üçün butanlar

41 2711 13 910 0 Təmizliyi 90%-dən çox, lakin 95%-dən az olan butanlar
42 2711 13 970 0 Butanlar, digərləri
43 2818 20 000 0 Alüminium oksidi, süni korunddan fərqli
44 2835 25 000 0 Kalsium hidrogen ortofosfat (dikalsium fosfat)
45 2922 41 000 0 Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin duzları

46 2922 49 850 0 Digər aminoturşular və onların mürəkkəb efirləri, bu
birləşmələrin duzları

47 2923 10 000 0 Xolin və onun duzları



48 2930 40 900 0 Digər metionin kükürd-üzvi birləşmələri

49 2933 59 950 0
Strukturunda pirimidin halqası (hidrogenləşdirilmiş və ya
hidrogenləşdirilməmiş) və ya piperazin halqası olan digər
birləşmələr

50 2936 28 000 0 E vitamini və onun törəmələri
51 2936 29 000 0 Digər vitaminlər və onların törəmələri

52 3101 00 000 0

Bir-biri ilə qarışdırılmış və ya qarışdırılmamış, kimyəvi
emal edilmiş və ya emal edilməmiş heyvan və ya bitki
mənşəli gübrələr; heyvan və ya bitki mənşəli məhsulların
qarışdırılması və ya kimyəvi emalı ilə əldə edilmiş
gübrələr

53 3507 90 900 0 Digər fermentlər və ferment preparatları

54 3801 30 000 0 Elektrodlar üçün karbonlu pastalar və sobaların
futerlənməsi üçün analoji pastalar

55 7203 10 000 0 Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları
56 7203 90 000 0 Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları, digərləri

57 7204 49 100 0
Qara metalların tullantıları və qırıntıları, təkrar əritmə
üçün qara metalların külçələri (şixta külçələri) –
xırdalanmış (doğranmış)

58 7204 49 900 0 Qara metalların tullantıları və qırıntıları, təkrar əritmə
üçün qara metalların külçələri (şixta külçələri), digərləri

59 8545 11 008 0 Sobalarda istifadə olunan elektrodlar, digərləri
60 8545 19 000 1 Elektroliz qurğuları üçün elektrodlar

 



“Əlavə dəyər vergisindən azad olunan bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma 

və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə onların 

ehtiyat hissələrinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi və “Əlavə dəyər vergisindən azad 

olunan kənd təsərrüfatı texnikalarının ehtiyat hissələrinin Siyahısı”nın təsdiq 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 31 mart 

tarixli 121 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli 406-VIQD nömrəli Qanununun 

tətbiqi və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra məsələlərin tənzimlənməsi 

barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 29 dekabr tarixli 1533 nömrəli 

Fərmanının 2.1.3-cü yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:  

1. “Əlavə dəyər vergisindən azad olunan bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı 

suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə onların 

ehtiyat hissələrinin Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə olunur).  

2. “Əlavə dəyər vergisindən azad olunan kənd təsərrüfatı texnikalarının ehtiyat 

hissələrinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 31 mart tarixli 121 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının 

Qanunvericilik Toplusu, 2020, № 3, maddə 382) ləğv edilsin. 
 

Əli ƏSƏDOV 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

 

Bakı şəhəri, 2 dekabr 2022-ci il 

                      № 430 

 

  

https://e-qanun.az/framework/48819
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 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2022-ci il 2 dekabr tarixli 430 nömrəli Qərarı ilə 

təsdiq edilmişdir. 

 

Əlavə dəyər vergisindən azad olunan bilavasitə kənd təsərrüfatı təyinatlı suvarma və 

digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və texnikaların, habelə onların ehtiyat 

hissələrinin 

 

SİYAHISI 

 

XİF MN üzrə 

kod 
Malların təsviri 

1 2 

8408203100 

87-ci qrupun nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən mühərriklər: 

digərləri: təkərli kənd təsərrüfatı və ya meşə təsərrüfatı 

traktorları üçün, gücü: 50 kVt-dan çox olmayan  

8408203500 

87-ci qrupun nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən mühərriklər: 

digərləri: təkərli kənd təsərrüfatı və ya meşə təsərrüfatı 

traktorları üçün, gücü: 50 kVt-dan çox, lakin 100 kVt-dan çox 

olmayan  

8408203700 

87-ci qrupun nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən mühərriklər: 

digərləri: təkərli kənd təsərrüfatı və ya meşə təsərrüfatı 

traktorları üçün, gücü: 100 kVt-dan çox olan  

8413708100 
digər mərkəzdənqaçma nasosları: birpilləli (yalnız üzvi gübrə 

nasosları)  

8413810009 
digər nasoslar; maye qaldırıcıları: nasoslar: digərləri (yalnız üzvi 

gübrə nasosları)  

8418690009 
digər soyuducu və ya dondurucu avadanlıq; istilik nasosları: 

digərləri  

8419340000 
quruducular: digərləri, kənd təsərrüfatı məhsulları üçün (meyvə 

qurutma avadanlıqları istisna olmaqla)  

8423829000 
çəki ölçmək üçün digər avadanlıq: maksimum çəkmə qabiliyyəti 

30 kq-dan çox, lakin 5000 kq-dan çox olmayan: digər  

8424301000 
buxarşırnaqlı və ya qumatıcı maşınlar və analoji atma qurğuları: 

digər maşınlar: sıxılmış hava ilə işləyən  

8424309000 
buxarşırnaqlı və ya qumatıcı maşınlar və analoji atma qurğuları: 

digərləri  

8424411000 
kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: daşınan 

püskürdücülər: suvarma üçün  

8424419000 
kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: daşınan 

püskürdücülər: digərləri  

8424491000 
kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: digərləri: 

suvarma üçün  

8424499100 kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: digərləri: 



traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün 

nəzərdə tutulmuş  

8424499900 
kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: digərləri: 

digərləri  

8424821000 
digər qurğular: kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq üçün: suvarma 

üçün  

8424829100 

digər qurğular: kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq üçün: traktorlara 

qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə 

tutulmuş tozpaylayan qurğular  

8424829900 

mayelərin və ya tozların atılması, çilənməsi və ya 

püskürdülməsi üçün mexaniki qurğular (o cümlədən əllə 

idarəetmə ilə və ya onsuz); doldurulmuş və ya doldurulmamış 

yanğınsöndürənlər; pulverizatorlar və analoji qurğular; 

buxarşırnaqlı və ya qumatıcı və analoji atma qurğuları: kənd 

təsərrüfatı və ya bağçılıq üçün: digərləri  

8424900000 

mayelərin və ya tozların atılması, çilənməsi və ya 

püskürdülməsi üçün mexaniki qurğular (o cümlədən əllə 

idarəetmə ilə və ya onsuz); doldurulmuş və ya doldurulmamış 

yanğınsöndürənlər; pulverizatorlar və analoji qurğular; 

buxarşırnaqlı və ya qumatıcı və analoji atma qurğularının 

hissələri  

8428907100 

xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün işlənmiş 

yükləyici qurğular: kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq üçün 

işlənmiş  

8428907800 
xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün işlənmiş 

yükləyici qurğular: digərləri  

8428908000 

digər qaldırılma, yerdəyişmə, yüklənmə və ya boşaldılma üçün 

maşınlar və qurğular (məsələn, liftlər, eskalatorlar, konveyerlər, 

kanat yolları): digər avadanlıq: digər  

8431390000 

yalnız və ya əsasən 8425-8430 mal mövqelərinin avadanlığı üçün 

nəzərdə tutulmuş hissələr: 8428 mal mövqeyinin maşın və ya 

mexanizmlərinin: digərləri  

8431498000 

yalnız və ya əsasən 8425-8430 mal mövqelərinin avadanlığı üçün 

nəzərdə tutulmuş hissələr: 8426, 8429 və ya 8430 mal 

mövqeyinin maşınlarının və ya mexanizmlərinin: digərləri  

8432100000 kotanlar  

8432210000 diskli dırmıqlar  

8432291000 kətmənlər və kultivatorlar  

8432293000 dırmıqlar  

8432295000 torpaq frezləri  

8432299000 

torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, 

bağçılıq və ya meşə təsərrüfatı maşınları; qazon və ya idman 

meydançaları üçün vallar: digərləri  

8432311100 toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: şumsuz (torpaq 



qoruyucu) əkinçilik sistemində tətbiq olunan toxumsəpən, əkən 

və şitilbasdıran maşınlar: toxumsəpənlər: mərkəzi ötürücüsü 

olan dəqiq səpin aparan toxumsəpənlər  

8432311900 

toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: şumsuz (torpaq 

qoruyucu) əkinçilik sistemində tətbiq olunan toxumsəpən, əkən 

və şitilbasdıran maşınlar: toxumsəpənlər: digərləri  

8432319000 

toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: şumsuz (torpaq 

qoruyucu) əkinçilik sistemində tətbiq olunan toxumsəpən, əkən 

və şitilbasdıran maşınlar: əkən və şitilbasdıran maşınlar  

8432391100 

toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: digərləri: 

toxumsəpənlər: mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan 

toxumsəpənlər  

8432391900 
toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: digərləri: 

toxumsəpənlər: digərləri  

8432399000 
toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: digərləri: 

toxumsəpənlər: əkən və şitilbasdıran maşınlar  

8432410000 üzvi gübrələrin səpələyiciləri və paylayıcıları  

8432420000 qeyri-üzvi gübrələrin səpələyiciləri və paylayıcıları  

8432800000 

torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, 

bağçılıq və ya meşə təsərrüfatı maşınları; qazon və ya idman 

meydançaları üçün vallar: digər maşınlar (qazon və idman 

meydançaları üçün katoklar istisna olmaqla)  

8432900000 

torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, 

bağçılıq və ya meşə təsərrüfatı maşınlarının hissələri (qazon və 

idman meydançaları üçün katokların hissələri istisna olmaqla)  

8433201000 
traktorlara quraşdırılan daxil olmaqla digər otbiçənlər: 

mühərrikli  

8433205000 
traktorlara quraşdırılan daxil olmaqla digər otbiçənlər: digərləri: 

traktor üçün, asma və ya qoşulan  

8433209000 
traktorlara quraşdırılan daxil olmaqla digər otbiçənlər: digərləri: 

digərləri  

8433400000 
pres toplayıcılar daxil olmaqla saman və ya quru ot üçün tay 

bağlayan preslər  

8433531000 kartof çıxaran və kartofyığan maşınlar  

8433533000 çuğundur tağını kəsən maşınlar və çuğundur yığan maşınlar  

8433539000 
kök yumrularının və ya meyvəköklülərin yığılması üçün 

maşınlar: digərləri  

8433591100 silos yığan kombaynlar: özügedən  

8433591900 silos yığan kombaynlar: digərləri  

8433598500 
məhsul yığımı üçün digər maşınlar; taxıl döyümü maşınları və 

ya mexanizmləri: digərləri  

8433600000 

yumurtaların, meyvənin və ya başqa kənd təsərrüfatı 

məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi 

üçün maşınlar  



8433900000 

pres toplayıcılar, saman və ya quru ot üçün tay bağlayan preslər 

daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya 

döyümlənməsi üçün maşınlar və ya mexanizmlər; otbiçənlər və 

ya qazonbiçənlər; 8437 mövqeyində göstərilən maşınlardan 

başqa, yumurtaların, meyvənin və ya digər kənd təsərrüfatı 

məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi 

üçün maşınların hissələri (8433 11 və 8433 19 yarımmövqelərin 

mallarının hissələri istisna olmaqla)  

8434100000 sağıcı qurğular və aparatlar  

8434900000 
sağıcı qurğular və aparatlar, südün emalı və təkrar emalı üçün 

avadanlıqların hissələri  

8436100000 heyvan yeminin hazırlanması üçün maşınlar və mexanizmlər  

8436809000 

mexaniki və ya qızdırıcı qurğulu toxumların cücərdilməsi üçün 

digər avadanlıq daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə 

təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıq; quşçuluq 

üçün inkubatorlar və bruderlər: digər avadanlıq: digərləri  

8436910000 
quşçuluq avadanlıqlarının və ya inkubatorların və bruderlərin 

hissələri  

8436990000 

mexaniki və ya qızdırıcı qurğulu toxumların cücərdilməsi üçün 

digər avadanlıq daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə 

təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıq: hissələri: 

digərləri  

8437900000 

toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, 

çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar; kənd 

təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqdan başqa, 

unüyütmə sənayesi üçün avadanlıq və ya taxıl və ya quru 

paxlalı bitkilərin emalı üçün avadanlıqların hissələri  

8445900000 

tekstil liflərin hazırlanması üçün maşınlar; tekstil ipliklərin 

hazırlanması üçün əyrilmə, eşmə və ya burma maşınları və 

digər avadanlıq; barama sarıyan və ya sarıyıcı tekstil maşınları 

(arğac ipliyini sarıyan daxil olmaqla) və 8446 və ya 8447 mal 

mövqeyinin maşınlarında istifadə üçün tekstil ipliyini 

hazırlayan tekstil maşınları: digərləri  

8701100000 təkoxlu traktorlar  

8701211010 
traktorlar: yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 

mühərrikləri üçün (dizel və ya yarıdizel): yeni: yəhərli dartıcılar  

8701211090 
traktorlar: yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 

mühərrikləri üçün (dizel və ya yarıdizel): yeni: digərləri  

8701219010 

traktorlar: yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 

mühərrikləri üçün (dizel və ya yarıdizel): istismar olunmuş: 

yəhərli dartıcılar  

8701219090 

traktorlar: yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 

mühərrikləri üçün (dizel və ya yarıdizel): istismar olunmuş: 

digərləri  



8701221010 

traktorlar: həm sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 

mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki ilə 

hərəkətə gətirilən: yeni: yəhərli dartıcılar  

8701221090 

traktorlar: həm sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 

mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki ilə 

hərəkətə gətirilən: yeni: digərləri  

8701229010 

traktorlar: həm sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 

mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki ilə 

hərəkətə gətirilən: istismar olunmuş: yəhərli dartıcılar  

8701229090 

traktorlar: həm sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 

mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki ilə 

hərəkətə gətirilən: istismar olunmuş: digərləri  

8701231010 

traktorlar: həm qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərriki 

(dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki ilə hərəkətə 

gətirilən: yeni: yəhərli dartıcılar  

8701231090 

traktorlar: həm qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərriki 

(dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki ilə hərəkətə 

gətirilən: yeni: digərləri  

8701239010 

traktorlar: həm qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərriki 

(dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki ilə hərəkətə 

gətirilən: istismar olunmuş: yəhərli dartıcılar  

8701239090 

traktorlar: həm qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərriki 

(dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki ilə hərəkətə 

gətirilən: istismar olunmuş: digərləri  

8701241010 
traktorlar: yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: yeni: 

yəhərli dartıcılar  

8701241090 
traktorlar: yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: yeni: 

digərləri  

8701249010 
traktorlar: yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: 

istismar olunmuş: yəhərli dartıcılar  

8701249090 
traktorlar: yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: 

istismar olunmuş: digərləri  

8701291010 traktorlar: digərləri: yeni: yəhərli dartıcılar  

8701291090 traktorlar: digərləri: yeni: digərləri  

8701299010 traktorlar: digərləri: istismar olunmuş: yəhərli dartıcılar  

8701299090 traktorlar: digərləri: istismar olunmuş: digərləri  

8701300000 tırtıllı traktorlar  

8701911000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 18 kVt-dan çox olmayan: kənd 

təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna 

olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: yeni  

8701915000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 18 kVt-dan çox olmayan: kənd 

təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna 

olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: istismar 

olunmuş  



8701921000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 18 kVt-dan çox, lakin 37 kVt-dan 

çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar 

(təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün 

təkərli traktorlar: yeni  

8701925000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 18 kVt-dan çox, lakin 37 kVt-dan 

çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar 

(təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün 

təkərli traktorlar: istismar olunmuş  

8701931000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 37 kVt-dan çox, lakin 75 kVt-dan 

çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar 

(təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün 

təkərli traktorlar: yeni  

8701935000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 37 kVt-dan çox, lakin 75 kVt-dan 

çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar 

(təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün 

təkərli traktorlar: istismar olunmuş  

8701941000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 75 kVt-dan çox, lakin 130 kVt-dan 

çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar 

(təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün 

təkərli traktorlar: yeni  

8701945000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 75 kVt-dan çox, lakin 130 kVt-dan 

çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar 

(təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün 

təkərli traktorlar: istismar olunmuş  

8701951000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 130 kVt-dan çox olan: kənd 

təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna 

olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: yeni  

8701955000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 130 kVt-dan çox olan: kənd 

təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna 

olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: istismar 

olunmuş  

8716200000 
kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan qoşqular 

və yarımqoşqular  

8716901000 hissələr: şassilər  

8716903000 hissələr: kuzovlar  

8716905000 hissələr: oxlar  

8716909000 
qoşqular və yarımqoşqular; digər özügetməyən nəqliyyat 

vasitələrinin digər hissələri  

9015801100 elektron: meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihazlar və alətlər  

9015809300 digərləri: meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihazlar və alətlər  

9025804000 

qeydedici qurğulu və ya qeydedici qurğusuz areometrlər və 

mayeyə batırıldıqda işləyən analoji cihazlar, termometrlər, 

pirometrlər, barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər və bu 

cihazların istənilən konbinasiyaları: digər cihazlar: digərləri: 



elektron  

9031809100 
digər optik cihazlar və qurğular: elektron: həndəsi 

kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün  

9032890009 
avtomatik tənzimlənmə və ya idarəetmə üçün cihazlar və 

qurğular: digərləri  

 


