
Fiziki şəxslər tərəfindən, həmçinin poçt göndərişləri ilə ölkə ərazisinə gətirilən 

mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqlarının bəyan edilməsinin hüquqi əsasları 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 14 oktyabr 2013-cü il tarixli 305 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə 

tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları”nın 

2.1.2-ci yarımbəndinə əsasən bu Qaydaların 2.1.1-ci yarımbəndində göstərilən mallar istisna olmaqla, 

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə hər təqvim ayı ərzində bir dəfə gətirilən, ümumi 

gömrük dəyəri 800 ABŞ dollarının və 2.1.4-cü bəndinə əsasən beynəlxalq poçt göndərişləri və ya 

daşıyıcı şirkət vasitəsilə eyni fiziki şəxsin adına hər təqvim ayı ərzində gömrük ərazisinə bir dəfə 

gətirilən, ümumi gömrük dəyəri 300 ABŞ dollarının ekvivalenti məbləğindən artıq olmayan mallar 

güzəştli qaydada (gömrük ödənişlərini ödəmədən) gömrük sərhədindən keçirilə bilər. 

Qaydaların 1 nömrəli əlavəsinin 9-cu bəndinəinə əsasən səfər zamanı fiziki şəxslər tərəfindən, 

həmçinin poçt göndərişləri ilə ölkə ərazisinə gətirilən mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqları 

gömrük sərhədindən keçirilərkən gömrük dəyərindən asılı olmayaraq onlar barədə məlumatlar 

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”na 10 nömrəli əlavəsi olan – “Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük orqanına təqdim edilən 

sadələşdirilmiş bəyannamə”nin 2.12-ci qrafasında (“ölkə ərazisinə gətirilən mobil telefon və digər 

simsiz rabitə vasitələri”) qeyd olunmaqla mütləq qaydada yazılı formada bəyan edilməlidir. 

Qaydaların 3.7-ci bəndinə əsasən fiziki şəxslər istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün 

nəzərdə tutulmayan malları gömrük sərhədindən əl yükündə və (və ya) müşayiət edilən baqajda 

keçirdikdə və həmin malın gömrük dəyəri bu Qaydaların 2.1.2-ci yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş 

həddən (ümumi gömrük dəyəri 800 ABŞ dollarının ekvivalenti məbləğindən) artıq olduqda, alan və 

ya göndərən şəxs və ya onların səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən sadələşdirilmiş bəyannamə 

həmin mal gömrük sərhədinə gətirilənədək əvvəlcədən elektron formada və ya mal gömrük sərhədinə 

gətirildikdən sonra yazılı (kağız üzərində və ya elektron) formada malların gömrük orqanına təqdim 

edilməsi ilə eyni vaxtda verilir.  

Qaydaların 3.11-ci bəndinə əsasən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə 

tutulmayan, fiziki şəxsin adına daşıyıcı şirkət vasitəsilə göndərilən malların və ya Ümumdünya Poçt 

İttifaqının aktlarında nəzərdə tutulmuş sənədlərlə müşayiət olunmayan beynəlxalq poçt 

göndərişlərinin gömrük dəyəri bu Qaydaların 2.1.4-cü yarımbəndi ilə müəyyən edilmiş həddən (ümumi 

gömrük dəyəri 300 ABŞ dollarının ekvivalenti məbləğindən) artıq olduqda, malların gömrük 

rəsmiləşdirilməsi alan və ya göndərən şəxs və ya onların səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən gömrük 

orqanına sadələşdirilmiş bəyannamə təqdim edilməklə həyata keçirilir.  

Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 482.1-ci maddəsinə əsasən 

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların bəyan edilməməsinə görə, bu az 

miqdarda olduqda (əlli min manatadək) inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan mallar müsadirə 

edilir, yaxud həmin malların və nəqliyyat vasitələrinin dəyərinin qırx faizindən altmış faizinədək 

məbləğdə cərimə edilir.  

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən və dəyəri 50000 manatdan yuxarı 

malların bəyan edilməməsi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 206-cı maddəsində 

nəzərdə tutulmuş cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. 

 

1 nömrəli ƏLAVƏ 
Fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilərkən  

yazılı formada bəyan edilməli olan malların 
  

S İ Y A H I S I 
  

9. Səfər zamanı fiziki şəxslər tərəfindən, həmçinin poçt göndərişləri ilə ölkə ərazisinə gətirilən 
mobil telefon və digər simsiz rabitə avadanlıqları. 


