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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT 

TƏSNİFATI 
 

 

                      İqtisadi Fəaliyyətdə Xidmətlər 

                                         Təsnifatı 

 

                        Classification on Services in  

                              Economical Activities 
                     

                                                                                                    Tətbiq edilmə tarixi  2010-08-02 

 

 
GİRİŞ 

 

İqtisadi Fəaliyyətdə Xidmətlər Təsnifatı Azərbaycan Respublikası Dövlət 

Statistika Komitəsi tərəfindən “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında 

rəsmi statistikanın təkmilləşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, 

Əsas Məhsul Təsnifatı (CPA 2008) əsasında işlənmiş Məhsul Növləri təsnifatı 

(üçüncü variant) nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır. 

Təsnifatın hazırlanmasında əsas məqsəd məlumat mübadiləsində beynəlxalq 

müqayisəliliyi təmin etməkdir. İqtisadi fəaliyyətdə xidmətlərin statistik uçotunun 

mürəkkəb xarakteri bu sahədə təsnifatın olmasını və sistemə nəzarətin kod 

strukturu ilə tənzimlənməsini şərtləndirir. İqtisadi Fəaliyyətdə Xidmətlər 

Təsnifatının təsnifləşdirmə obyekti xidmətlər hesab edilir. 

Təsnifatın kod strukturunda ehtiyat kodlar nəzərdə tutulmuşdur ki, bunlar da 

zəruri hallarda metodoloji göstərişləri pozmadan yeni xidmət növlərinin əlavə 

edilməsinə imkan verəcəkdir. 

 İqtisadi Fəaliyyətdə Xidmətlər Təsnifatının kod strukturunun sxematik şəkli 

aşağıdakı kimidir: 

 

XXXXXXXX 

XX   - bölmə kodu 

XXX   - qrup kodu 

XXXX  - sinif kodu 

XXXXX  - kateqoriya kodu 

XXXXXX  - altkateqoriya kodu  

XXXXXXXX - növ kodu 

 
İqtisadi Fəaliyyətdə Xidmətlər Təsnifatının bu nəşri Dövlət Statistika 

Komitəsi sistemində və digər təşkilatlarda çalışan iqtisadi və sosial təsnifatların 

istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.   
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     CPA      KODU                                            ADI       CPC      HS\CN

1 2 3 4 5

A Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı  və balıqçılıq  

sahəsində xidmətlər

Bölmə  01 Kənd təsərrüfatı, ovçuluq  və oxşar

xidmətlər

Qrup 01.6 Kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq 

sahəsində xidmətlər (baytarlıq 

xidmətindən başqa)

Sinif 01.61 Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər

01.61.1 Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər

01.61.10 Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər 86119

01.61.10.10 Tarla işləri üzrə xidmətlər

01.61.10.11 Torpağın hazırlanması üzrə xidmətlər

01.61.10.12 Tarla bitkilərinin əkini üzrə işlər sahəsində xidmətlər

01.61.10.13 Tarla bitkiləri əkinlərinə qulluq üzrə xidmətlər

01.61.10.14 Yem tədarükü üzrə xidmətlər  

01.61.10.15 Tarla bitkilərinin yığımı üzrə işlər sahəsində xidmətlər

01.61.10.16 Gülçülükdə görülən işlər üzrə xidmətlər

01.61.10.20 Üstüaçıq torpaqda tərəvəzçilik üzrə işlər sahəsində xidmətlər

01.61.10.21 Şitilliklərdə kələm şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər

01.61.10.22 Üstüaçıq torpaqda tərəvəz əkini və səpini üzrə işlər

sahəsində xidmətlər

01.61.10.23 Üstüaçıq torpaqda tərəvəz səpininə qulluq üzrə xidmətlər

01.61.10.24 Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımı üzrə işlər

sahəsində xidmətlər

01.61.10.25 Tərəvəz toxumçuluğu üzrə işlər sahəsində xidmətlər

01.61.10.26 Şitilliklərdə pomidor şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər

01.61.10.27 Şitilliklərdə tütün şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər

01.61.10.30 Örtülü torpaqda aparılan işlər üzrə xidmətlər

01.61.10.31 İstixanalardakı əl işləri üzrə xidmətlər

01.61.10.32 Torpaqlı qış istixanalarında aparılan işlər üzrə xidmətlər

01.61.10.33 Hidropon istixanalardakı əl işləri üzrə xidmətlər

01.61.10.34 Plyonkalı istixanalardakı əl işləri üzrə xidmətlər

01.61.10.35 Şüşə istixanalardakı əl işləri üzrə xidmətlər

01.61.10.40 Aqromeliorasiya işləri üzrə xidmətlər

01.61.10.41 Yenidən mənimsənilmiş torpaqların ilkin becərilməsi

sahəsində xidmətlər

01.61.10.42 Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların yaxşılaşdırılması

sahəsində xidmətlər

01.61.10.43 Torpaqların suvarılması üzrə xidmətlər

01.61.10.44 Torpaqların qurudulması üzrə xidmətlər

01.61.10.49 Sair aqromeliorativ işlər üzrə xidmətlər

01.61.10.50 Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi, boşaldılması və daşınması
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1 2 3 4 5

üzrə xidmətlər

01.61.10.51 Bitkiçilik məhsullarının daşınması üzrə xidmətlər

01.61.10.52 Gübrələrin daşınması üzrə xidmətlər

01.61.10.53 Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi və boşaldılması

üzrə xidmətlər

01.61.10.54 Gübrələrin yüklənməsi və boşaldılması üzrə xidmətlər

01.61.10.60 Bitkilərin xəstəlik və ziyanvericilərdən qorunması

üzrə xidmətlər

01.61.10.61 Bitkilərin zəhərli kimyəvi preparatlar vasitəsilə becərilməsi

üzrə xidmətlər

01.61.10.62 Bitkilərin herbisid və arborisidlər vasitəsilə becərilməsi

üzrə xidmətlər

01.61.10.63 Bitkilərin defoliant və desikantlar vasitəsilə becərilməsi

üzrə xidmətlər

01.61.10.64 Bitkilərin ziyanvericilər və xəstəliklərə yoluxması

halları üzrə müayinə edilməsi sahəsində xidmətlər

01.61.10.65 Bitkilərin xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı 

mexaniki üsulla mübarizə üzrə xidmətlər

01.61.10.66 Gübrələrin hazırlanması və verilməsi üzrə xidmətlər

01.61.10.67 Qarın süni surətdə tarlada saxlanılması üzrə xidmətlər

01.61.10.70 Bağçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə olan işlər

üzrə xidmətlər

01.61.10.71 Bağ və bostanda olan işlər üzrə xidmətlər

01.61.10.72 Giləmeyvəlilər üzrə işlər sahəsində xidmətlər

01.61.10.73 Üzümlüklərdə olan işlər üzrə xidmətlər

01.61.10.74 Çay plantasiyalarında olan işlər üzrə xidmətlər

01.61.10.75 Sitrus plantasiyalarında olan işlər üzrə xidmətlər

01.61.10.76 Efir yağlı və dərman bitkilərinin becərilməsi üzrə işlər

və onlara qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

01.61.10.80 Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin

zəhərli kimyəvi preparatlarla becərilməsi üzrə xidmətlər

01.61.10.81 Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin

herbisid və arborisidlərlə becərilməsi üzrə xidmətlər

01.61.10.82 Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin

xəstəliyə və ziyanvericilərə yoluxması üzrə müayinə

edilməsi sahəsində xidmətlər

01.61.10.83 Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin xəstəlikləri

və ziyanvericilərə qarşı mexaniki üsulla mübarizə

üzrə xidmətlər

Sinif 01.62 Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər

01.62.1 Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər

01.62.10 Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər  86121

01.62.10.10 İri buynuzlu mal-qaraya göstərilən xidmət

01.62.10.11 İnək və camışların sağılması üzrə xidmətlər

01.62.10.12 İnək və camışlara baxma üzrə xidmətlər
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01.62.10.13 Cavan mal-qaraya baxma üzrə xidmətlər

01.62.10.14 Törədici buğalara baxma üzrə xidmətlər

01.62.10.20 Donuzçuluq üzrə işlər sahəsində xidmətlər

01.62.10.30. Qoyun və keçiçilikdə olan işlər üzrə xidmətlər

01.62.10.31 Qoyunlara baxma üzrə xidmətlər

01.62.10.32 Qoyunların qırxımı və bununla əlaqədar işlər üzrə xidmətlər

01.62.10.33 Qoyunların kəsilməsi və dərisinin ilkin emalı üzrə xidmətlər

01.62.10.34 Qoyun və keçilərin sağımı və pendir hazırlanması

üzrə xidmətlər

01.62.10.40 Quşçuluq üzrə işlər sahəsində xidmətlər

01.62.10.50 Atçılıq, qatırçılıq və dəvəçilik üzrə işlər 

sahəsində xidmətlər

01.62.10.60 Heyvandarlığın digər sahələri üzrə işlər

sahəsində xidmətlər

01.62.10.70 Yem hazırlanması, yemlərin verilməsi, heyvanların sulanması

üzrə xidmətlər

01.62.10.80 Heyvandarlıq məhsullarının daşınması üzrə xidmətlər

01.62.10.90 Digər heyvandarlıq işləri üzrə xidmətlər

01.62.10.91 Heyvanların süni mayalandırılması üzrə xidmətlər

01.62.10.92 Mal-qaranın kəsilib ətliyə verilməsi və satışa hazırlanması

üzrə xidmətlər

01.62.10.93 Heyvanların sulanmasına hazırlıq işləri üzrə xidmətlər

01.62.10.94 Yerlərdən peyinin mexaniki üsulla təmizlənməsi

üzrə xidmətlər

01.62.10.95 Əl ilə şaqqıldağın kəsilməsi ilə qoyun yatağından peyinin 

təmizlənməsi üzrə xidmətlər

01.62.10.96 Fermanın kompleks mexanikləşdirilməsi

üzrə xidmətlər

Sinif 01.63     Məhsul yığımından sonra göstərilən  xidmətlər

01.63.1 Məhsul yığımından sonra bitkiçilik xidmətləri

01.63.10 Məhsul yığımından sonra bitkiçilik xidmətləri 86111

01.63.10.10 Tarla bitkilərinin yığımından sonrakı işlər üzrə xidmətlər

01.63.10.20 Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımından sonrakı tamamlama

işləri üzrə xidmətlər                                                                         

Sinif 01.64     Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi  üzrə 

xidmətlər  

01.64.1 Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi  üzrə xidmətlər

01.64.10 Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi üzrə xidmətlər 86112

01.64.10.10 Tarla bitkilərinin toxumunun yoxlanılması və hazırlanması

üzrə xidmətlər

01.64.10.20 Tərəvəz toxumçuluğu üzrə işlər sahəsində xidmətlər

01.64.10.21 Şitilliklərdə pomidor şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər

01.64.10.22 Şitilliklərdə tütün şitillərinin yetişdirilməsi üzrə xidmətlər
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Qrup 01.7 Ovlama, tutma və bununla  əlaqədar xidmətlər

Sinif  01.70    Ovlama, tutma və bununla əlaqədar xidmətlər

                               

01.70.1 Ovlama, tutma və bununla əlaqədar xidmətlər

01.70.10 Çöl quşlarının ovlanması, tutulması, yetişdirilməsi 86130

və bununla əlaqədar xidmətlər

01.70.10.30 Xəzli heyvanların və ov quşlarının ovlanması, tutulması və 

yetişdirilməsi və bununla əlaqədar xidmətlər

Bölmə 02  Meşə məhsulları, ağac tədarükü və bununla əlaqədar

xidmətlər   

Qrup 02.1 Meşə ağacları və şitilçilik xidmətləri

Sinif 02.10  Meşə ağacları və şitilçilik xidmətləri

02.10.1 Meşə ağacları plantasiyalarının salınması üzrə xidmətlər

02.10.11 02.10.11.00 Meşə ağacları plantasiyalarının salınması üzrə xidmətlər 01961 (*) 0602 90

02.10.12 02.10.12.00 Meşə ağaclarının toxumlarının artırılması üzrə xidmətlər 01360 1209 99

02.10.2 Meşə ağacları-şitilçilik xidmətləri

02.10.20 02.10.20.00 Meşə ağacları-şitilçilik xidmətləri 86140 (*)

Qrup 02.4 Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar  

yardımçı xidmətlər 

Sinif 02.40 Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar  

 yardımçı xidmətlər

02.40.1 Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar yardımçı 

xidmətlər

02.40.10 02.40.10.00 Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar yardımçı 86140 (*)

xidmətlər

Bölmə 03   Balıqçılığa  yardımçı xidmətlər 

Qrup 03.0       Balıqçılığa  yardımçı xidmətlər 

Sinif 03.00   Balıqçılığa  yardımçı xidmətlər 

03.00.7 Balıq ovu və su bitkilərinə yardımçı xidmətlər

03.00.71 03.00.71.00 Balıq ovuna yardımçı xidmətlər 86150 (*)

03.00.72 03.00.72.00 Su bitkilərinə yardımçı xidmətlər 86150 (*)

B Mədənçıxarma sənayesində xidmətlər   

Bölmə 09  Mədənçıxarma sənayesinə yardımçı xidmətlər
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Qrup 09.1      Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər

Sinif 09.10     Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər 

                               

09.10.1 Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər

09.10.11 09.10.11.00 Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar qazma xidmətləri 86211 (*)

09.10.12 09.10.12.00 Qazma buruqlarının quraşdırılması, təmiri və sökülməsi  86211 (*)

xidmətləri; neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar xidmətlər  

09.10.13 09.10.13.00 Daşınmaq üçün yerdən çıxarılan təbii qazın mayeləşdirilməsi 86211 (*)

və reqazifikasiyası üzrə xidmətlər

Qrup 09.9 Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə

əlaqədar sair yardımçı xidmətlər

Sinif 09.90   Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə 

əlaqədar sair yardımçı xidmətlər

09.90.1 Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə əlaqədar sair 

yardımçı xidmətlər

09.90.11 09.90.11.00 Daş kömür hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər 86219 (*)

09.90.19 09.90.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən dağ-mədən sənayesi və 86219 (*)

karxana işləri ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər

C Emal sənayesi sahəsində xidmətlər

Bölmə 10  Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində 

xidmətlər

Qrup 10.1      Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində 

xidmətlər

Sinif 10.11   Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində 

xidmətlər

10.11.9 Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində 

xidmətlər

10.11.99 10.11.99.00 Ətin konservləşdirilməsi və emalı sahəsində 

xidmətlər

Sinif 10.12   Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalı 

sahəsində xidmətlər 

10.12.9 Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalı 

sahəsində xidmətlər 

10.12.99 10.12.99.00 Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalı 

sahəsində xidmətlər 
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Sinif 10.13   Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə 

xidmətlər   

10.13.9 Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər

ət və ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və istehsalının bir 

hissəsi kimi sair sub-müqavilə əməliyyatları 

10.13.91 Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər

10.13.91.10 Ətin sümükdən ayrılması üzrə xidmətlər

10.13.91.20 Ətin duzlanması üzrə xidmətlər

10.13.91.30 Ətin qaxac edilməsi üzrə xidmətlər

10.13.91.40 Ətin hisə verilməsi üzrə xidmətlər 

10.13.91.90 Ətin emalı üzrə sair xidmətlər

10.13.99 10.13.99.00 Ət və ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalının bir 

hissəsi kimi sair sub-müqavilə əməliyyatları 

Sinif 10.20   Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, 

konservləşdirmə və hazırlama xidmətləri; balığın, 

xərçəngkimilərin və molyuskaların konservləşdirilməsi 

və istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə 

əməliyyatları

10.20.9 Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, konservləş-  

dirmə və hazırlama xidmətləri; balığın, xərçəngkimilərin və 

molyuskaların konservləşdirilməsi və istehsalının bir hissəsi 

kimi sub-müqavilə əməliyyatları

10.20.91 10.20.91.00 Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, konservləş-  88111 (*)

dirmə və hazırlama xidmətləri 

10.20.99 10.20.99.00 Balığın, xərçəngkimilərin və molyuskaların konservləşdirilməsi 88111 (*)

və emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

Qrup 10.3   Meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi  

sahəsində xidmətlər

Sinif 10.31     Kartofun emalı və konservləşdirilməsi  

sahəsində xidmətlər

10.31.9 Kartof və kartof məhsullarının istiliklə və sairlə emalı üzrə 

xidmətlər;  kartofun emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi 

kimi sub-müqavilə əməliyyatları

10.31.91 10.31.91.00 Kartof və kartof məhsullarının istiliklə və sairlə emalı üzrə 88111 (*)

xidmətlər

10.31.99 10.31.99.00 Kartofun emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi 88111 (*)

sub-müqavilə əməliyyatları

Sinif 10.32   Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı və 

9



1 2 3 4 5

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

10.32.9 Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı və 

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

10.32.99 10.32.99.00 Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı və 88111 (*)

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 10.39  Digər qruplara daxil edilməyən meyvə və tərəvəzlərin    

emalı və konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

10.39.9 Konservləşdirmək üçün meyvə və tərəvəzin istiliklə və sairlə  

emalı üzrə xidmətlər; meyvə və tərəvəzin emalı və konserv-

ləşdirilməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

10.39.91 Konservləşdirmək üçün meyvə və tərəvəzin istiliklə və sairlə  88111 (*)

emalı üzrə xidmətlər  

10.39.91.10 Meyvə və tərəvəzin qurudulması üzrə xidmətlər

10.39.91.20 Meyvə və tərəvəzin duzlanması üzrə xidmətlər

10.39.91.30 Meyvə və tərəvəzin soyudulması üzrə xidmətlər

10.39.91.40 Meyvə və tərəvəzin dondurulması üzrə xidmətlər

10.39.99 10.39.99.00 Meyvə və tərəvəzin emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi 88111 (*)

kimi sub-müqavilə əməliyyatları

Qrup 10.4 Heyvan və bitki yağlarının,  piylərinin emalı və 

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 10.41 Heyvan və bitki yağlarının,  piylərinin emalı və 

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

10.41.9 Heyvan və bitki yağlarının,  piylərinin emalı və 

 konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

10.41.99 10.41.99.00 Heyvan və bitki yağlarının,  piylərinin emalı və 88111 (*)

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 10.42 Marqarin və oxşar yeməli yağların emalı və 

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

10.42.9 Marqarin və oxşar yeməli yağların emalı və 

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər

10.42.99 10.42.99.00 Marqarin və oxşar yeməli yağların emalı və 

konservləşdirilməsi sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Qrup 10.5 Süd məhsullarının emalı sahəsində xidmətlər

Sinif 10.51    Süd məhsullarının emalı sahəsində xidmətlər

10.51.9 Süd məhsullarının emalı sahəsində xidmətlər
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10.51.99 10.51.99.00 Süd məhsullarının emalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 10.52  Dondurma istehsalı sahəsində xidmətlər  

10.52.9 Dondurma istehsalı sahəsində xidmətlər 

10.52.99 10.52.99.00 Dondurma istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Qrup 10.6 Dəyirman-ding sənayesi sahəsində xidmətlər  

Sinif 10.61 Dəyirman-ding sənayesi sahəsində xidmətlər 

10.61.9 Dəyirman-ding sənayesi sahəsində xidmətlər 

10.61.99 10.61.99.00 Dəyirman-ding sənayesi sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 10.62 Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı   

sahəsində xidmətlər

10.62.9 Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

10.62.99 10.62.99.00 Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı sahəsində 88111 (*)

xidmətlər

 

Qrup 10.7 Çörək və unlu məmulatların istehsalı sahəsində 

xidmətlər   

Sinif 10.71 Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar və tortların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

10.71.9 Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar və tortların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

10.71.99 10.71.99.00 Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar və tortların istehsalı 88111 (*)

sahəsində xidmətlər

 

Sinif 10.72     Suxari və peçenyelərin, konservləşdirilmiş  

təzə pirojnaların və şirniyyatların istehsalı  

sahəsində xidmətlər 

10.72.9 Suxari və peçenyelərin, konservləşdirilmiş təzə pirojnaların və 

şirniyyatların istehsalı sahəsində xidmətlər 

10.72.99 10.72.99.00 Suxari və peçenyelərin, konservləşdirilmiş təzə pirojnaların və 88111 (*)

şirniyyatların istehsalı sahəsində xidmətlər 

 

Sinif 10.73 Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatların 

istehsalı sahəsində xidmətlər
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10.73.9 Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

10.73.99 10.73.99.00 Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatların 88111 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Qrup 10.8 Sair qida məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 10.81 Şəkər (qənd) istehsalı sahəsində xidmətlər

10.81.9 Şəkər (qənd) istehsalı sahəsində xidmətlər

10.81.99 10.81.99.00 Şəkər (qənd) istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 10.82  Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatları  

istehsalı sahəsində xidmətlər                             

10.82.9 Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatları

istehsalı sahəsində xidmətlər                             

10.82.99 10.82.99.00 Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatları 88111 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər                             

 

Sinif 10.83  Kofe və çay istehsalı sahəsində xidmətlər  

10.83.9 Kofe və çay istehsalı sahəsində xidmətlər  

10.83.99 10.83.99.00 Kofe və çay istehsalı sahəsində xidmətlər  88111 (*)

Sinif 10.84  Ədviyyat istehsalı sahəsində xidmətlər  

10.84.9 Ədviyyat istehsalı sahəsində xidmətlər

10.84.99 10.84.99.00 Ədviyyat istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 10.85     Hazır xörəklər və yeməklərin istehsalı sahəsində  

xidmətlər

10.85.9 Hazır xörəklər və yeməklərin istehsalı sahəsində xidmətlər

10.85.99 10.85.99.00 Hazır xörəklər və yeməklərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 10.86     Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz  

yeməkləri istehsalı sahəsində xidmətlər

10.86.9 Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz 

yeməklərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

10.86.99 10.86.99.00 Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz 88111 (*)

yeməklərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Sinif 10.89   Digər qruplara daxil edilməyən sair qida 
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məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər

10.89.9 Digər qruplara daxil edilməyən sair qida 

məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər

10.89.99 10.89.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair qida 88111 (*)

məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Qrup 10.9 Hazır heyvan yemlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 10.92   Hazır heyvan yemlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

10.92.9 Hazır heyvan yemlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

10.92.99 10.92.99.00 Hazır heyvan yemlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Bölmə 11 İçkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər  

Qrup 11.0 İçkilərin istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 11.01   Distillə edilmiş spirtli içkilərin istehsalı  

istehsalı xidmətlər

11.01.9 Distillə edilmiş spirtli içkilərin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

11.01.99 11.01.99.00 Distillə edilmiş spirtli içkilərin istehsalı sahəsində 88111 (*)

xidmətlər

 

Sinif 11.02   Üzüm şərabı istehsalı sahəsində xidmətlər

11.02.9 Üzüm şərabı istehsalı sahəsində xidmətlər

11.02.99 11.02.99.00 Üzüm şərabı istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 11.03   Sidr və sair meyvə şərabları istehsalı   

sahəsində xidmətlər

11.03.9 Sidr və sair meyvə şərabları istehsalı sahəsində xidmətlər

11.03.99 11.03.99.00 Sidr və sair meyvə şərabları istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 11.04 Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilərin   

 istehsalı sahəsində xidmətlər

11.04.9 Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilərin istehsalı 

sahəsində xidmətlər

11.04.99 11.04.99.00 Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilərin istehsalı 88111 (*)

sahəsində xidmətlər

 

Sinif 11.05 Pivə istehsalı sahəsində xidmətlər

13



1 2 3 4 5

11.05.9 Pivə istehsalı sahəsində xidmətlər

11.05.99 11.05.99.00 Pivə istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 11.06   Səməni istehsalı sahəsində xidmətlər  

11.06.9 Səməni istehsalı sahəsində xidmətlər

11.06.99 11.06.99.00 Səməni istehsalı sahəsində xidmətlər 88111 (*)

Sinif 11.07 Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara  

doldurulmuş sair suların istehsalı sahəsində xidmətlər

11.07.9 Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara 

doldurulmuş sair suların istehsalı sahəsində xidmətlər

11.07.99 11.07.99.00 Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara 88111 (*)

doldurulmuş sair suların istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Bölmə 12    Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 12.0 Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 12.00   Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

12.00.9 Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

12.00.99 12.00.99.00 Tütün məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88112

Bölmə 13    Toxuculuq məhsullarının istehsalı sahəsində xidmətlər  

Qrup 13.1   Toxuculuq ipliyi və sapları istehsalı sahəsində xidmətlər 

Sinif 13.10   Toxuculuq ipliyi və sapları istehsalı sahəsində xidmətlər 

13.10.9 Toxuculuq ipliyi və sapları istehsalı sahəsində xidmətlər 

13.10.99 13.10.99.00 Toxuculuq ipliyi və sapları istehsalı sahəsində xidmətlər 88121 (*)

Qrup 13.2 Toxuculuq materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər  

Sinif 13.20    Toxuculuq materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər

13.20.9 Toxuculuq materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər

13.20.99 13.20.99.00 Toxuculuq materiallarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88121 (*)

Qrup 13.3 Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri  

Sinif 13.30  Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri
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13.30.1 Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri

13.30.11 Toxuculuq liflərinin və ipliyinin ağardılması və rənglənməsi 88122 (*)

üzrə xidmətlər

13.30.11.10 Sapların rənglənməsi üzrə xidmətlər  

13.30.11.20 Liflərin və ipliyin rənglənməsi üzrə xidmətlər

13.30.12 Parçaların və toxuma məmulatlarının ağardılması üzrə 88122 (*)

xidmətlər (geyim də daxil edilməklə)

13.30.12.10 İpək parçaların ağardılması üzrə xidmətlər  

13.30.12.20 Yun parçaların ağardılması üzrə xidmətlər

13.30.12.30 Pambıq parçaların ağardılması üzrə xidmətlər

13.30.12.40 Kətan və lifli bitki parçalarının ağardılması üzrə xidmətlər

13.30.12.50 Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların ağardılması

üzrə xidmətlər

13.30.12.60 Kompleks saplı və süni lifli parçaların ağardılması

üzrə xidmətlər

13.30.12.70 Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların ağardılması

üzrə xidmətlər

13.30.12.80 Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların ağardılması

üzrə xidmətlər

13.30.12.90 Trikotaj parçaların ağardılması üzrə xidmətlər

13.30.13 Parçaların və toxuma məmulatlarının rənglənməsi xidmətləri 88122 (*)

(geyim də daxil edilməklə)

13.30.13.10 İpək parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər  

13.30.13.20 Yun parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər

13.30.13.30 Pambıq parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər

13.30.13.40 Kətan və s. bitki lifli parçaların rənglənməsi üzrə xidmətlər

13.30.13.50 Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların rənglənməsi

üzrə xidmətlər

13.30.13.60 Kompleks saplı və süni lifli parçaların rənglənməsi

üzrə xidmətlər

13.30.13.70 Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların rənglənməsi

üzrə xidmətlər

13.30.13.80 Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların rənglənməsi

üzrə xidmətlər

13.30.13.90 Trikotaj parçaların və s. materialların rənglənməsi

üzrə xidmətlər

13.30.14 Parçaların və toxuculuq məmulatlarının naxışlanması 88122 (*)

xidmətləri (geyim də daxil edilməklə)

13.30.14.10 İpək parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər  

13.30.14.20 Yun parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər

13.30.14.30 Pambıq parçalara naxış vurulması üzrə xidmətlər

13.30.14.40 Kətan və s. bitki lifli parçalara naxış vurulması

üzrə xidmətlər

13.30.14.50 Sintetik lifli və kompleks saplı parçalara naxış vurulması

üzrə xidmətlər

13.30.14.60 Kompleks saplı və süni lifli parçalara naxış vurulması

üzrə xidmətlər
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13.30.14.70 Xovlu və məxmər qaytanlı parçalara naxış vurulması

üzrə xidmətlər

13.30.14.80 Tiftikli dəsmal və oxşar parçalara naxış vurulması

üzrə xidmətlər

13.30.14.90 Trikotaj parçalara və s. materiallara naxış vurulması

üzrə xidmətlər

13.30.19 Toxuculuq və toxuculuq məmulatlarının sair bəzədilməsi 88122 (*)

xidmətləri (geyim də daxil edilməklə)

13.30.19.10 İpək parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri  

13.30.19.20 Yun parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri

13.30.19.30 Pambıq parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri

13.30.19.40 Kətan və s. bitki lifli parçaların sair bəzədilməsi xidmətləri

13.30.19.50 Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların sair bəzədilməsi

xidmətləri

13.30.19.60 Kompleks saplı və süni lifli parçaların sair bəzədilməsi 

xidmətləri

13.30.19.70 Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların sair bəzədilməsi

xidmətləri

13.30.19.80 Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların sair bəzədilməsi

xidmətləri

13.30.19.90 Trikotaj parçalara və s. materialların sair bəzədilməsi

xidmətləri

Qrup 13.9 Sair parçaların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 13.91  Sair parçaların istehsalı sahəsində xidmətlər

13.91.9 Sair parçaların istehsalı sahəsində xidmətlər

13.91.99 13.91.99.00 Sair parçaların istehsalı sahəsində xidmətlər 88121 (*)

Sinif 13.92     Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatlarının  

istehsalı sahəsində xidmətlər

13.92.9 Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalı 

sahəsində xidmətlər

13.92.99 13.92.99.00 Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalı 88121 (*)

sahəsində xidmətlər

 

Sinif 13.93     Xalça və xalça məmulatlarının istehsalı  

sahəsində xidmətlər

13.93.9 Xalça və xalça məmulatlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

13.93.99 13.93.99.00 Xalça və xalça məmulatlarının istehsalı sahəsində 88121 (*)

xidmətlər

 

Sinif 13.94    Kanat kəndir və ip məmulatları, kanatlar viş və  
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torların istehsalı sahəsində xidmətlər

                              

13.94.9 Kanat kəndir və ip məmulatları, kanatlar viş və torların

istehsalı sahəsində xidmətlər

13.94.99 13.94.99.00 Kanat kəndir və ip məmulatları, kanatlar viş və torların 88121 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Sinif 13.95 Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa

toxunulmayan materiallardan məmulatların istehsalı

sahəsində xidmətlər

13.95.9 Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa

toxunulmayan materiallardan məmulatların istehsalı

sahəsində xidmətlər

13.95.99 13.95.99.00 Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa 88121 (*)

toxunulmayan materiallardan məmulatların istehsalı

sahəsində xidmətlər  

Sinif 13.96 Sair texniki və sənaye təyinatlı toxuculuq

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

13.96.9 Sair texniki və sənaye təyinatlı toxuculuq

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

13.96.99 13.96.99.00 Sair texniki və sənaye təyinatlı toxuculuq 88121 (*)

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Sinif 13.99 Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq    

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

13.99.9 Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq    

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

13.99.99 13.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq    88121 (*)

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Bölmə 14   Geyim; Xəz istehsalı sahəsində xidmətlər 

Qrup 14.1   Geyimdən başqa xəz geyimlərin istehsalı 

sahəsində xidmətlər

Sinif 14.11   Dəri geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər

14.11.9 Dəri geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər

14.11.99 14.11.99.00 Dəri geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88124 (*)

Sinif 14.12          Xüsusi geyimlər istehsalı sahəsində xidmətlər  
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14.12.9 Xüsusi geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər

14.12.99 14.12.99.00 Xüsusi geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88123 (*)

 

Sinif 14.13   Sair üst geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər

14.13.9 Sair üst geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər

14.13.99 14.13.99.00 Sair üst geyimlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88123 (*)

Sinif 14.14 Alt paltarları istehsalı sahəsində xidmətlər  

14.14.9 Alt paltarların istehsalı sahəsində xidmətlər 

14.14.99 14.14.99.00 Alt paltarların istehsalı sahəsində xidmətlər 88123 (*)

Sinif 14.19  Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və  

aksessuarların istehsalı sahəsində xidmətlər

14.19.9 Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və 

aksessuarların istehsalı sahəsində xidmətlər

14.19.99 14.19.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və 88123 (*)

aksessuarların istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Qrup 14.2    Xəzlər; xəz məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 14.20 Xəzlər; xəz məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

14.20.9 Xəzlər; xəz məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

14.20.99 14.20.99.00 Xəzlər; xəz məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər 88123 (*)

Qrup 14.3        Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin   

 istehsallı sahəsində xidmətlər 

Sinif 14.31   Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin  

 istehsallı sahəsində xidmətlər

14.31.9 Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin istehsalı  

sahəsində xidmətlər

14.31.99 14.31.99.00 Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin istehsalı  88123 (*)

sahəsində xidmətlər

 

Sinif 14.39        Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlərin  

istehsallı sahəsində xidmətlər

14.39.9 Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlərin istehsalı 

sahəsində xidmətlər
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14.39.99 14.39.99.00 Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlərin istehsalı 88123 (*)

sahəsində xidmətlər

 

Bölmə 15    Dəri və dəriyə oxşar məmulatların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Qrup 15.1     Aşılanmış və işlənmiş dəri; baqajlar, qadın

çantaları, sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatları;

işlənmiş və rənglənmiş xəzlik dərilərin istehsalı

sahəsində xidmətlər

Sinif 15.11       Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilərin istehsalı  

sahəsində xidmətlər

15.11.9 Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilərin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

15.11.99 15.11.99.00 Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilərin istehsalı sahəsində 88124 (*)

xidmətlər

 

Sinif 15.12  Çamadanlar, qadın çantaları və qoşqu ləvazimatları 

istehsalı sahəsində xidmətlər

15.12.9 Çamadanlar, qadın çantaları və qoşqu ləvazimatları 

istehsalı sahəsində xidmətlər

15.12.99 15.12.99.00 Çamadanlar, qadın çantaları və qoşqu ləvazimatları 88124 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

 

Qrup 15.2     Ayaqqabı istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 15.20 Ayaqqabı istehsalı sahəsində xidmətlər

15.20.9 Ayaqqabı istehsalı sahəsində xidmətlər

15.20.99 15.20.99.00 Ayaqqabı istehsalı sahəsində xidmətlər 88124 (*)

Bölmə 16       Ağac, ağac və mantar materialları, mebeldən 

başqa, samandan və hörgü materiallarından

məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 16.1    Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Sinif 16.10   Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac istehsalı  

sahəsində xidmətlər

16.10.9 Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac istehsalı sahəsində  

xidmətlər
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16.10.91 16.10.91.00 Ağac materiallarının qurudulması, doydurulması və ya  88130 (*)

kimyəvi üsulla işlənməsi xidmətləri

16.10.99 16.10.99.00 Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac istehsalı sahəsində  88130 (*)

xidmətlər

Qrup 16.2  Ağac məmulatları, mantar, saman  və hörmə 

materialları istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 16.21       Faner təbəqələr və ağac lövhələrinin istehsalı       

sahəsində xidmətlər

16.21.9 Faner təbəqələr və ağac lövhələrinin istehsalı       

sahəsində xidmətlər

16.21.91 16.21.91.00 Ağac və panelin işlənməsi üzrə xidmətlər 88130 (*)

16.21.99 16.21.99.00 Faner təbəqələr və ağac lövhələrinin istehsalı       88130 (*)

sahəsində xidmətlər  

  

Sinif 16.22  Yığma parket döşəmələrin istehsalı sahəsində xidmətlər  

16.22.9 Yığma parket döşəmələrin istehsalı sahəsində xidmətlər  

16.22.99 16.22.99.00 Yığma parket döşəmələrin istehsalı sahəsində xidmətlər  88130 (*)

Sinif 16.23  Digər inşaat dülgərlik və xarratlıq işləri sahəsində 

xidmətlər

16.23.9 Digər inşaat dülgərlik və xarratlıq işləri sahəsində 

xidmətlər

16.23.99 16.23.99.00 Digər inşaat dülgərlik və xarratlıq işləri sahəsində 88130 (*)

xidmətlər

Sinif 16.24     Taxta taraların istehsalı sahəsində xidmətlər

16.24.9 Taxta taraların istehsalı sahəsində xidmətlər

16.24.99 16.24.99.00 Taxta taraların istehsalı sahəsində xidmətlər 88130 (*)

Sinif 16.29      Sair ağac məmulatları; mantar, pirəm və  

hörgü materiallarından məmulatların istehsalı  

sahəsində  xidmətlər

16.29.9 Sair ağac məmulatları; mantar, pirəm və hörgü

materiallarından məmulatların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

16.29.91 16.29.91.00 Mebeldən başqa, ağac və mantar və saman və hörgü  88130 (*)

materiallarının istehsalı üzrə xidmətlər

16.29.99 16.29.99.00 Sair ağac məmulatları; mantar, pirəm və hörgü 88130 (*)

materiallarından məmulatların istehsalı sahəsində 
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xidmətlər

 

Bölmə 17   Kağız və kağız məmulatların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Qrup 17.1    Kağız və kağız məmulatların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Sinif 17.11    Sellüloz istehsalı sahəsində xidmətlər

17.11.9 Sellüloz istehsalı sahəsində xidmətlər

17.11.99 17.11.99.00 Sellüloz istehsalı sahəsində xidmətlər 88140 (*)

Sinif 17.12     Kağız və karton istehsalı sahəsində xidmətlər 

17.12.9 Kağız və karton istehsalı sahəsində xidmətlər 

17.12.99 17.12.99.00 Kağız və karton istehsalı sahəsində xidmətlər 88140 (*)

Qrup 17.2    Kağız və karton məmulatlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

Sinif 17.21         Kağız və karton məmulatlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

17.21.9 Kağız və karton məmulatlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

17.21.99 17.21.99.00 Kağız və karton məmulatlarının istehsalı sahəsində 88140 (*)

xidmətlər

Sinif 17.22  Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik

təyinatlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

17.22.9 Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik

təyinatlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

17.22.99 17.22.99.00 Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik 88140 (*)

təyinatlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 17.23   Yazı kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

17.23.9 Yazı kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

17.23.99 17.23.99.00 Yazı kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88140 (*)

Sinif 17.24   Divar kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

17.24.9 Divar kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

17.24.99 17.24.99.00 Divar kağızlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88140 (*)

Sinif 17.29      Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalı 
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sahəsində xidmətlər

17.29.9 Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

17.29.99 17.29.99.00 Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalı 88140 (*)

sahəsində xidmətlər

Bölmə 18          Çap məhsulu və informasiya daşıyıcıları istehsalı 

sahəsində xidmətlər

Qrup 18.1     Çapetmə xidmətləri və bununla əlaqədar xidmətlər

                               

Sinif 18.11 Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər

18.11.1 Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər

18.11.10 Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər

18.11.10.10 Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 18.12   Sair çapetmə xidmətləri

18.12.1 Sair çapetmə xidmətləri

18.12.11 Poçt markaları, vergi qoyma, vəzifə sənədləri, yazı və sair 89121 (*) --

qiymətli kağızların çap edilməsi üzrə xidmətlər

18.12.11.90 Poçt markaları, vergi qoyma, vəzifə sənədləri, yazı və sair 

qiymətli kağızların çap edilməsi üzrə xidmətlər

18.12.12 Reklam kataloqlarının, mənzərələrin, afişaların və sair 89121 (*)

reklamların çap edilməsi üzrə xidmətlər                                                                                                                                                                                                                                                                                   

18.12.12.90 Reklam kataloqlarının, mənzərələrin, afişaların və sair 

reklamların çap edilməsi üzrə xidmətlər                                                                                                                                                                                                                                                                                   

18.12.13 18.12.13.00 Jurnalların və həftədə dörd dəfədən cox çıxmayan dövri  89121 (*) --

mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər

18.12.14 Kitabların, xəritələrin, hidroqrafik və oxşar diaqramların,  89121 (*)

şəkillərin, çertyojların və fotoşəkillərin, açıqçaların  

çap edilməsi xidmətləri 

18.12.14.90 Sair çap işləri sahəsində xidmətlər

18.12.15 18.12.15.00 Etiketlərin və yarlıqların çap edilməsi xidmətləri 89121 (*)

18.12.16 18.12.16.00 Plastik, şüşə, metal, taxta və keramika üzərində birbaşa  89121 (*)

çapetmə xidmətləri  

18.12.19 Digər qruplara daxil edilməyən sair çap xidmətləri 89121 (*)

18.12.19.90 Digər qruplara daxil edilməyən sair çap xidmətləri

 

Sinif 18.13    Çap işlərinə hazırlıq  sahəsində xidmətlər

18.13.1 Çap işlərinə hazırlıq  sahəsində xidmətlər

18.13.10 18.13.10.00 Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə 89121 (*) --

xidmətlər

18.13.3 Çap işlərinə hazırlıq sahəsində yardımçı xidmətlər

18.13.30 18.13.30.00 Çap işlərinə hazırlıq sahəsində yardımçı xidmətlər 89121 (*) --
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Sinif 18.14 Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər

18.14.1 Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər

18.14.10 Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər 89121 (*)

18.14.10.10 Kitab nəşrində cildləmə və bəzək işləri xidmətləri

18.14.10.30 Jurnal, braşura, kataloq, reklam və s. nəşrində cildləmə və 

naxışlama işləri üzrə xidmətlər 

18.14.10.50 Sair cildləmə və bəzək işləri üzrə xidmətlər

Qrup 18.2        Yazılmış məlumat daşıyıcılarının surətinin

çıxarılması xidmətləri

Sinif 18.20    Yazılmış məlumat daşıyıcılarının surətinin

çıxarılması xidmətləri

18.20.1 Səsyazılarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər

18.20.10 Səsyazılarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər 89122 (*)

18.20.10.10 Qrammafon vallarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər

18.20.10.30 Eni 4 mm-dən çox olmayan maqnit lentlərinin surətinin 

çıxarılması üzrə xidmətlər

18.20.10.50 Eni 4-6.5 mm olan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması

üzrə xidmətlər

18.20.2 Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər

18.20.20 18.20.20.00 Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər 89122 (*)

18.20.3 Kompüter proqramlarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər

18.20.30 18.20.30.00 Kompüter proqramlarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər 89122 (*)

 

Bölmə 19 Koks və emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı 

sahəsində xidmətlər

Qrup 19.1   Koks sobası məhsullarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

Sinif 19.10     Koks sobası məhsullarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

19.10.9 Koks sobasının məhsullarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

19.10.99 19.10.99.00 Koks sobası məhsullarının istehsalı sahəsində 88151 (*)

xidmətlər

Qrup 19.2      Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

Sinif 19.20     Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində 
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xidmətlər

19.20.9 Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

19.20.99 19.20.99.00 Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalı sahəsində 88151 (*)

xidmətlər

Bölmə 20 Kimyəvi maddələr və kimyəvi məhsullar istehsalı 

sahəsində xidmətlər

Qrup 20.1   Əsas kimyəvi maddələr, azot birləşmələri,  

ilkin formalarda plastik kütlə və sintetik 

kauçuk istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 20.11     Sənaye qazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

20.11.9 Sənaye qazlarnın istehsalı sahəsində xidmətlər

20.11.99 20.11.99.00 Sənaye qazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88160 (*)

Sinif 20.12  Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı  

sahəsində xidmətlər

20.12.9 Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

20.12.99 20.12.99.00 Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı sahəsində 88160 (*)

xidmətlər

Sinif 20.13          Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı 

sahəsində xidmətlər

20.13.9 Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı 

sahəsində xidmətlər

20.13.99 20.13.99.00 Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı 88160 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 20.14      Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı 

sahəsində xidmətlər

20.14.9 Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı 

sahəsində xidmətlər

20.14.99 20.14.99.00 Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı 88160 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 20.15  Gübrələrin və azot birləşmələrinin istehsalı  

sahəsində xidmətlər 
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20.15.9 Gübrələrin və azot birləşmələrinin istehsalı ısahəsində

xidmətlər 

20.15.99 20.15.99.00 Gübrələrin və azot birləşmələrinin istehsalı ısahəsində 88160 (*)

xidmətlər 

Sinif 20.16  İlkin formada plastik kütlələrin istehsalı  

sahəsində xidmətlər

20.16.9 İlkin formada plastik kütlələrin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

20.16.99 20.16.99.00 İlkin formada plastik kütlələrin istehsalı sahəsində 88170 (*)

xidmətlər

Sinif 20.17     İlkin formada sintetik kauçuk istehsalı  

sahəsində xidmətlər

20.17.9 İlkin formada sintetik kauçuk istehsalı sahəsində 

xidmətlər

20.17.99 20.17.99.00 İlkin formada sintetik kauçuk istehsalı sahəsində 88170 (*)

xidmətlər

Qrup 20.2   Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsulların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 20.20    Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsulların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

20.20.9 Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsulların istehsalı

sahəsində xidmətlər

20.20.99 20.20.99.00 Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsulların istehsalı 88160 (*)

sahəsində xidmətlər

Qrup 20.3   Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat

boyaqları və mastikaların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 20.30 Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat

boyaqları və mastikaların istehsalı sahəsində xidmətlər

20.30.9 Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat

boyaqları və mastikaların istehsalı sahəsində xidmətlər

20.30.99 20.30.99.00 Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat 88160 (*)

boyaqları və mastikaların istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 20.4   Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və 

cilalayıcı preparatlar, ətriyyat və tualet

preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər
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Sinif 20.41 Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və 

cilalayıcı preparatların istehsalı sahəsində xidmətlər 

20.41.9 Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və 

cilalayıcı preparatların istehsalı sahəsində xidmətlər 

20.41.99 20.41.99.00 Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və 88160 (*)

cilalayıcı preparatların istehsalı sahəsində xidmətlər 

Sinif 20.42 Ətriyyat və tualet vasitələrinin istehsalı 

sahəsində xidmətlər

20.42.9 Ətriyyat və tualet vasitələrinin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

20.42.99 20.42.99.00 Ətriyyat və tualet vasitələrinin istehsalı sahəsində 88160 (*)

xidmətlər

Qrup 20.5       Sair kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 20.51 Partlayıcı maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər 

20.51.9 Partlayıcı maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər 

20.51.99 20.51.99.00 Partlayıcı maddələrin istehsalı sahəsində xidmətlər 88160 (*)

Sinif 20.52   Yapışqanların istehsalı sahəsində xidmətlər

20.52.9 Yapışqanların istehsalı sahəsində xidmətlər

20.52.99 20.52.99.00 Yapışqanların istehsalı sahəsində xidmətlər 88160 (*)

Sinif 20.53  Efir yağlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

20.53.9 Efir yağlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

20.53.99 20.53.99.00 Efir yağlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88160 (*)

Sinif 20.59  Digər qruplara daxil edilməyən sair 

kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər

20.59.9 Digər qruplara daxil edilməyən sair 

kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər

20.59.99 20.59.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair 88160 (*)

kimyəvi məhsulların istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 20.6   Süni və sintetik liflərin istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 20.60       Süni və sintetik liflərin istehsalı sahəsində xidmətlər
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20.60.9 Süni və sintetik liflərin istehsalı sahəsində xidmətlər

20.60.99 20.60.99.00 Süni və sintetik liflərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88160 (*)

Bölmə 21 Əsas əzcaçılıq məhsulları və əzcaçılıq

preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 21.1  Əsas əzcaçılıq məhsullarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər     

Sinif 21.10    Əsas əzcaçılıq məhsullarının istehsalı  

sahəsində  xidmətlər

21.10.9 Əsas əzcaçılıq məhsullarının istehsalı sahəsində  

xidmətlər

21.10.99 21.10.99.00 Əsas əzcaçılıq məhsullarının istehsalı sahəsində  88160 (*)

xidmətlər

Qrup 21.2  Əczaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 21.20  Əczaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

21.20.9 Əczaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

21.20.99 21.20.99.00 Əczaçılıq preparatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88152

88160 (*)

Bölmə 22     Rezin və plastik kütlə məmulatlarının istehsalı 

sahəsində xidmətlər

Qrup 22.1 Rezin məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 22.11   Rezin şin və təkər, kamerlər; bərpa edilmiş 

protektorların istehsalı sahəsində xidmətlər        

22.11.9 Rezin şin və təkər, kamerlər; bərpa edilmiş 

protektorların istehsalı sahəsində xidmətlər        

22.11.99 22.11.99.00 Rezin şin və təkər, kamerlər; bərpa edilmiş 88170 (*)

protektorların istehsalı sahəsində xidmətlər        

Sinif 22.19     Sair rezin məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   

22.19.9 Sair rezin məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   

22.19.99 22.19.99.00 Sair rezin məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər   88170 (*)

Qrup 22.2      Plastik kütlədən məmulatların istehsalı  

sahəsində xidmətlər
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Sinif 22.21   Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillərin 

istehsalı sahəsində xidmətlər

 

22.21.9 Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillərin 

istehsalı sahəsində xidmətlər

22.21.99 22.21.99.00 Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillərin 88170 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 22.22     Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

22.22.9 Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

22.22.99 22.22.99.00 Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatlarının 88170 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 22.23   Plastik kütlədən tikinti məmulatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

22.23.9 Plastik kütlədən tikinti məmulatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

22.23.99 22.23.99.00 Plastik kütlədən tikinti məmulatlarının 88170 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 22.29 Sair plastik kütlə məmulatlarının istehsalı  

sahəsində xidmətlər

22.29.9 Sair plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

22.29.99 22.29.99.00 Sair plastik kütlə məmulatlarının istehsalı sahəsində 88170 (*)

xidmətlər

Bölmə 23   Sair qeyri-metal mineral məmulatların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 23.1      Şüşə və şüşədən hazırlanmış məmulatların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.11  Təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər  

23.11.9 Təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər  

23.11.99 23.11.99.00 Təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər  88180 (*)

Sinif 23.12    Formalaşdırılmış və emal edilmiş
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təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər

23.12.9 Formalaşdırılmış və emal edilmiş

təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər

23.12.99 23.12.99.00 Formalaşdırılmış və emal edilmiş 88180 (*)

təbəqə şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.13    İçiboş şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər

23.13.9 İçiboş şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər

23.13.91 23.13.91.00 Stolları bəzəmək və ya mətbəx üçün stəkanların və sair şüşə 88180 (*)

məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

23.13.99 23.13.99.00 İçiboş şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Sinif 23.14   Şüşə lifi istehsalı sahəsində xidmətlər

23.14.9 Şüşə lifi istehsalı sahəsində xidmətlər

23.14.99 23.14.99.00 Şüşə lifi istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Sinif 23.19     Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə

sair şüşə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

23.19.9 Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə

sair şüşə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

23.19.99 23.19.99.00 Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə 88180 (*)

sair şüşə məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 23.2 Odadavamlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.20  Odadavamlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

23.20.9 Odadavamlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

23.20.99 23.20.99.00 Odadavamlı məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Qrup 23.3   Tikintidə istifadə edilən gil materiallarının  

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.31 Saxsı lövhəciklər və lövhələrin istehsalı  

sahəsində xidmətlər

23.31.9 Saxsı lövhəciklər və lövhələrin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

23.31.99 23.31.99.00 Saxsı lövhəciklər və lövhələrin istehsalı sahəsində 88180 (*)

xidmətlər
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Sinif 23.32      Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti 

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

23.32.9 Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti 

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

23.32.99 23.32.99.00 Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti 88180 (*)

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 23.4 Sair çini və saxsı məmulatlarının istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Sinif 23.41    Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək  

əşyalarının istehsalı sahəsində xidmətlər

23.41.9 Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək əşyalarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

23.41.99 23.41.99.00 Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək əşyalarının 88180 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.42  Saxsı sanitar məmulatlarının istehsalı 

sahəsində xidmətlər

23.42.9 Saxsı sanitar məmulatlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

23.42.99 23.42.99.00 Saxsı sanitar məmulatlarının istehsalı sahəsində 88180 (*)

xidmətlər

Sinif 23.43  Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlərin 

istehsalı sahəsində xidmətlər

23.43.9 Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlərin istehsalı 

sahəsində xidmətlər

23.43.99 23.43.99.00 Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlərin istehsalı 88180 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 23.44     Sair texniki saxsı  məmulatların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

23.44.9 Sair texniki saxsı  məmulatların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

23.44.99 23.44.99.00 Sair texniki saxsı  məmulatların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

88180 (*)

Sinif 23.49   Sair saxsı məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər
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23.49.9 Sair saxsı məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

23.49.99 23.49.99.00 Sair saxsı məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Qrup 23.5   Sement, əhəng və gips istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.51 Sement istehsalı sahəsində xidmətlər

23.51.9 Sement istehsalı sahəsində xidmətlər

23.51.99 23.51.99.00 Sement 88180 (*)

Sinif 23.52     Əhəng və gips istehsalı sahəsində xidmətlər

23.52.9 Əhəng və gips istehsalı sahəsində xidmətlər

23.52.99 23.52.99.00 Əhəng və gips istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Qrup 23.6 Beton, sement və gipsdən məmulatların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.61   Tikintidə istifadə etmək üçün beton məmulatların

istehsalı sahəsində xidmətlər

23.61.9 Tikintidə istifadə etmək üçün beton məmulatların

istehsalı sahəsində xidmətlər

23.61.99 23.61.99.00 Tikintidə istifadə etmək üçün beton məmulatların 88180 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.62   Tikintidə istifadə üçün gipsdən məmulatların  

  istehsalı sahəsində xidmətlər

23.62.9 Tikintidə istifadə üçün gipsdən məmulatların istehsalı

 sahəsində xidmətlər

23.62.99 23.62.99.00 Tikintidə istifadə üçün gipsdən məmulatların istehsalı 88180 (*)

 sahəsində xidmətlər

Sinif 23.63   Əmtəəlik beton istehsalı sahəsində xidmətlər

23.63.9 Əmtəəlik beton istehsalı sahəsində xidmətlər

23.63.99 23.63.99.00 Əmtəəlik beton istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Sinif 23.64 Tikinti məhlullarının istehsalı sahəsində xidmətlər

23.64.9 Tikinti məhlullarının istehsalı sahəsində xidmətlər

23.64.99 23.64.99.00 Tikinti məhlullarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Sinif 23.65   Lifli sement istehsalı sahəsində xidmətlər

23.65.9 Lifli sement istehsalı sahəsində xidmətlər
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23.65.99 23.65.99.00 Lifli sement istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Sinif 23.69     Beton, gips və sementdən məmulatların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

23.69.9 Beton, gips və sementdən məmulatların

istehsalı sahəsində xidmətlər

23.69.99 23.69.99.00 Beton, gips və sementdən məmulatların 88180 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 23.7  Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış  

daşların  istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.70   Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış  

daşların  istehsalı sahəsində xidmətlər

23.70.9 Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

23.70.99 23.70.99.00 Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşların  88180 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 23.9  Sair qeyri-metal mineral məmulatların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 23.91     Abraziv məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

23.91.9 Abraziv məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər

23.91.99 23.91.99.00 Abraziv məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər 88180 (*)

Sinif 23.99   Digər qruplara daxil edilməyən  sair qeyri- 

metal mineral məmulatlarən istehsalı  

sahəsində  xidmətlər

23.99.9 Digər qruplara daxil edilməyən  sair qeyri-

metal mineral məmulatlarən istehsalı sahəsində 

xidmətlər

23.99.99 23.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən  sair qeyri- 88180 (*)

metal mineral məmulatlarən istehsalı sahəsində 

xidmətlər

Bölmə 24      Əsas metalların istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 24.1 Əsas çuqun,  polad və  ferroərintilərin istehsalı 

sahəsində xidmətlər
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Sinif 24.10 Əsas çuqun, polad və  ferroərintilərin  

istehsalı sahəsində  xidmətlər

24.10.9 Əsas çuqun, polad və  ferroərintilərin istehsalı 

sahəsində  xidmətlər

24.10.99 24.10.99.00 Əsas çuqun, polad və  ferroərintilərin istehsalı 88213 (*)

sahəsində  xidmətlər

Qrup 24.2        Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər və 

oxşar fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 24.20     Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər  

və oxşar fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

24.20.9 Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər  

və oxşar fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

24.20.99 24.20.99.00 Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər  88213 (*)

və oxşar fitinqlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

Qrup 24.3   İlkin emal edilmiş sair polad məmulatlarının istehsalı 

sahəsində xidmətlər

Sinif  24.31   Soyuq dartılmış çubuqların istehsalı sahəsində xidmətlər

24.31.9 Soyuq dartılmış çubuqların istehsalı sahəsində xidmətlər

24.31.99 24.31.99.00 Soyuq dartılmış çubuqların istehsalı sahəsində xidmətlər 88213 (*)

Sinif 24.32   Soyuq yayılmış dar zolaqların istehsalı 

sahəsində xidmətlər 

24.32.9 Soyuq yayılmış dar zolaqların istehsalı sahəsində 

xidmətlər 

24.32.99 24.32.99.00 Soyuq yayılmış dar zolaqların istehsalı sahəsində 

xidmətlər 

88213 (*)

Sinif 24.33  Soyuq halda ştamplanmış və ya əyilmiş məmulatların

istehsalı sahəsində xidmətlər

24.33.9 Soyuq halda ştamplanmış və ya əyilmiş məmulatların

istehsalı sahəsində xidmətlər

24.33.99 24.33.99.00 Soyuq halda ştamplanmış və ya əyilmiş məmulatların 88213 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər
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Sinif 24.34   Soyuq dartılmış məftillərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

24.34.9 Soyuq dartılmış məftillərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

24.34.99 24.34.99.00 Soyuq dartılmış məftillərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88213 (*)

Qrup 24.4   Qiymətli metallar və sair əlvan metalların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 24.41          Qiymətli (nəcib) metalların istehsalı  

sahəsində  xidmətlər

24.41.9 Qiymətli (nəcib) metalların istehsalı sahəsində xidmətlər 

24.41.99 24.41.99.00 Qiymətli (nəcib) metalların istehsalı sahəsində xidmətlər 88213 (*)

Sinif 24.42   Alüminium istehsalı sahəsində xidmətlər    

24.42.9 Alüminium istehsalı sahəsində xidmətlər    

24.42.99 24.42.99.00 Alüminium istehsalı sahəsində xidmətlər    88213 (*)

Sinif 24.43      Qurğuşun, sink və qalay istehsalı sahəsində xidmətlər

24.43.9 Qurğuşun, sink və qalay istehsalı sahəsində xidmətlər

24.43.99 24.43.99.00 Qurğuşun, sink və qalay istehsalı sahəsində xidmətlər 88213 (*)

Sinif 24.44  Mis istehsalı sahəsində xidmətlər

24.44.9 Mis istehsalı sahəsində xidmətlər

24.44.99 24.44.99.00 Mis istehsalı sahəsində xidmətlər 88213 (*)

Sinif 24.45   Sair əlvan metalların istehsalı sahəsində xidmətlər

24.45.9 Sair əlvan metalların istehsalı sahəsində xidmətlər

24.45.99 24.45.99.00 Sair əlvan metalların istehsalı sahəsində xidmətlər 88213 (*)

Sinif 24.46    Emal edilmiş nüvə yanacağı istehsalı 

sahəsində xidmətlər

24.46.9 Emal edilmiş nüvə yanacağı istehsalı sahəsində 

xidmətlər

24.46.99 24.46.99.00 Emal edilmiş nüvə yanacağı istehsalı sahəsində 88152 (*)

xidmətlər

Qrup 24.5   Metalların tökülməsi üzrə xidmətlər

Sinif 24.51 Qara metalların tökülməsi üzrə xidmətlər
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24.51.1 Çuqun tökməsi üzrə xidmətlər

24.51.11 24.51.11.00 Döymə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 89310 (*)

24.51.12 24.51.12.00 Şarşəkilli qrafitlə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 89310 (*)

24.51.13 24.51.13.00 Boz çuqun tökməsi üzrə xidmətlər 89310 (*)

24.51.9 Qara metalların tökülməsi üzrə xidmətlər

24.51.99 24.51.99.00 Qara metalların tökülməsi üzrə xidmətlər 89310 (*)

Sinif 24.52     Polad tökməsi üzrə xidmətlər

24.52.1 Polad tökməsi üzrə xidmətlər

24.52.10 24.52.10.00 Polad tökməsi üzrə xidmətlər 89310 (*)

Sinif 24.53    Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər

24.53.1 Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər

24.53.10 24.53.10.00 Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər 89310 (*)

Sinif 24.54    Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər

24.54.1 Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər

24.54.10 24.54.10.00 Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər 89310 (*)

Bölmə 25   Maşın və avadanlıqlar istisna olmaqla

hazır metal məmulatları istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Qrup 25.1 Metal konstruksiyaların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Sinif 25.11        Metal-tikinti konstruksiyaları və onların

hissələrinin istehsalı sahəsində xidmətlər

25.11.9 Metal-tikinti konstruksiyaları və onların hissələrinin

istehsalı sahəsində xidmətlər

25.11.99 25.11.99.00 Metal-tikinti konstruksiyaları və onların hissələrinin 88219 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 25.12  Metal qapılar və pəncərələrin istehsalı  

sahəsində xidmətlər

25.12.9 Metal qapılar və pəncərələrin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

25.12.99 25.12.99.00 Metal qapılar və pəncərələrin istehsalı sahəsində 88219 (*)

xidmətlər

Qrup 25.2  Metal sisternlər, baklar, çənlər və tutumların  
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istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 25.21       Mərkəzi istilik radiatorları və qazanlarının  

istehsalı sahəsində xidmətlər

25.21.9 Mərkəzi istilik radiatorları və qazanlarının istehsalı 

sahəsində xidmətlər

25.21.99 25.21.99.00 Mərkəzi istilik radiatorları və qazanlarının istehsalı 88219 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 25.29  Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar 

və tutumluların istehsalı sahəsində xidmətlər

25.29.9 Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar 

və tutumluların istehsalı sahəsində xidmətlər

25.29.99 25.29.99.00 Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar 88219 (*)

və tutumluların istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 25.3    Mərkəzi istilik üçün su qazanları

istisna olmaqa, buxar generatorlarının  

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 25.30    Mərkəzi istilik üçün su qazanları

istisna olmaqla, buxar generatorlarının  

istehsalı sahəsində xidmətlər

25.30.9 Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla, buxar

generatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

25.30.99 25.30.99.00 Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla, buxar 88219 (*)

generatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 25.4 Silah və hərbi sursat istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 25.40     Silah və hərbi sursat istehsalı sahəsində xidmətlər

25.40.9 Silah və hərbi sursat istehsalı sahəsində xidmətlər

25.40.99 25.40.99.00 Silah və hərbi sursat istehsalı sahəsində xidmətlər 88214

Qrup 25.5           Metalın döyülməsi, preslənməsi,  ştamplanması və 

profillənməsi üzrə xidmətlər  

                               

Sinif 25.50  Metalın döyülməsi, preslənməsi,  ştamplanması və 

profillənməsi üzrə xidmətlər  

25.50.1 Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması  

və profillənməsi üzrə xidmətlər

25.50.11 25.50.11.00 Metalların döyülməsi üzrə xidmətlər 89320 (*)
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25.50.12 25.50.12.00 Metalların  ştamplanması üzrə xidmətlər 89320 (*)

25.50.13 25.50.13.00 Metalların sair formalaşdırılması üzrə xidmətlər 89320 (*)

Qrup 25.6 Metalların emalı və üzərinə örtük çəkilməsi  

üzrə xidmətlər

Sinif 25.61      Metalların emalı və üzərinə örtük  

çəkilməsi üzrə xidmətlər

25.61.1 Metalların üzərinə örtük çəkilməsi üzrə xidmətlər

25.61.11 25.61.11.00 Metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər 88211 (*)

25.61.12 25.61.12.00 Qeyri-metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər 88211 (*)

25.61.2 Metalın sair emalı üzrə xidmətlər  

25.61.21 25.61.21.00 Örtüklərin çəkilməsi istisna olmaqla, metalların termik emalı 88211 (*)

üzrə xidmətlər

25.61.22 25.61.22.00 Metalın üzərinin sair emalı üzrə xidmətlər 88211 (*)

Sinif 25.62    Mexaniki emal xidmətləri  

25.62.1 Metal hissələrin itilənməsi xidmətləri

25.62.10 25.62.10.00 Metal hissələrin itilənməsi xidmətləri 88212

25.62.2 Metalların sair mexaniki emalı üzrə xidmətlər

25.62.20 25.62.20.00 Metalların sair mexaniki emalı üzrə xidmətlər 88213 (*)

Qrup 25.7      Kəsici məmulatlar, alətlər və ümumi xarakterli  

metal məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 

Sinif 25.71 Kəsici məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər 

25.71.9 Kəsici məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər 

25.71.99 25.71.99.00 Kəsici məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər 88219 (*)

Sinif 25.72 Qıfıllar və həncamaların istehsalı sahəsində xidmətlər

25.72.9 Qıfıllar və həncamaların istehsalı sahəsində xidmətlər

25.72.99 25.72.99.00 Qıfıllar və həncamaların istehsalı sahəsində xidmətlər 88219 (*)

Sinif 25.73          Alətlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

25.73.9 Alətlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

25.73.99 25.73.99.00 Alətlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88219 (*)

Qrup 25.9   Sair hazır metal məmulatlarının istehsalı s 

sahəsində xidmətlər

Sinif 25.91      Polad barabanlar və oxşar tutumların istehsalı 
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sahəsində xidmətlər

25.91.9 Polad barabanlar və oxşar tutumların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

25.91.99 25.91.99.00 Polad barabanlar və oxşar tutumların istehsalı 89200

sahəsində xidmətlər

Sinif 25.92  Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

25.92.9 Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

25.92.99 25.92.99.00 Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatlarının 88219 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 25.93 Məftil məmulatları, zəncir və yayların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

25.93.9 Məftil məmulatları, zəncir və yayların istehsalı

sahəsində xidmətlər

25.93.99 25.93.99.00 Məftil məmulatları, zəncir və yayların istehsalı 88219 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 25.94    Bəndləmə və yivli məmulatların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

25.94.9 Bəndləmə və yivli məmulatların istehsalı sahəsində

xidmətlər

25.94.99 25.94.99.00 Bəndləmə və yivli məmulatların istehsalı sahəsində 88219 (*)

xidmətlər

Sinif 25.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır

metal məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

25.99.9 Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır metal 

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

25.99.99 25.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır metal 88219 (*) 8505 11

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Bölmə 26    Kompüter, elektron və optik məmulatların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 26.1   Elektron avadanlıqlarının detalları və plataların  

istehsalı  sahəsində xidmətlər
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Sinif 26.11   Elektron detalların istehsalı sahəsində xidmətlər 

26.11.9 Elektron inteqral sxemlərinin istehsalı ilə bağlı xidmətlər

26.11.91 26.11.91.00 Elektron inteqral sxemlərinin istehsalı ilə bağlı xidmətlər 88233 (*)

26.11.99 26.11.99.00 Elektron detalların istehsalı sahəsində xidmətlər 88233 (*)

Sinif 26.12     Yüklənmiş elektron cap platalarının  

istehsalı  sahəsində xidmətlər

26.12.9 Yüklənmiş elektron cap platalarının istehsalı

sahəsində xidmətlər

26.12.91 26.12.91.00 Çap sxemləri ilə bağlı xidmətlər 88233 (*)

26.12.99 26.12.99.00 Yüklənmiş elektron cap platalarının istehsalı 88233 (*)

sahəsində xidmətlər

Qrup 26.2 Kompüter və periferiya avadanlıqlarının  

istehsalı  sahəsində xidmətlər

Sinif 26.20     Kompüter və periferiya avadanlıqlarının  

istehsalı  sahəsində xidmətlər

26.20.9 Kompüter və periferiya qurğularının istehsalı xidmətləri 

26.20.91 26.20.91.00 Kompüter və periferiya qurğularının istehsalı xidmətləri 88231 (*)

26.20.99 26.20.99.00 Kompüter və periferiya avadanlıqlarının istehsalı 88231 (*)

sahəsində xidmətlər

Qrup 26.3 Rabitə avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 26.30  Rabitə avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər

26.30.9 Rabitə avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər

26.30.99 26.30.99.00 Rabitə avadanlıqları istehsalı sahəsində xidmətlər 88234 (*)

Qrup 26.4  Məişət elektron avadanlıqları istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Sinif 26.40  Məişət elektron avadanlıqları istehsalı  

sahəsində xidmətlər

26.40.9 Məişət elektron avadanlıqları istehsalı sahəsində 

xidmətlər

26.40.99 26.40.99.00 Məişət elektron avadanlıqları istehsalı sahəsində 88234 (*)

xidmətlər
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Qrup 26.5      Ölçmə, yoxlama, naviqasiya aparatları və saatların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 26.51     Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatlarının  

istehsalı   sahəsində xidmətlər

26.51.9 Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatlarının istehsalı   

sahəsində xidmətlər

26.51.99 26.51.99.00 Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatlarının istehsalı   88235 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 26.52      Saatların istehsalı sahəsində xidmətlər

26.52.9 Saatların istehsalı sahəsində xidmətlər

26.52.99 26.52.99.00 Saatların istehsalı sahəsində xidmətlər 88235 (*)

Qrup 26.6 Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatlarının 

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 26.60   Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatlarının 

istehsalı sahəsində xidmətlər

26.60.9 Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatlarının 

istehsalı sahəsində xidmətlər

26.60.91 26.60.91.00 Tibbi alətlərin istehsalı xidmətləri 88235 (*)

26.60.99 26.60.99.00 Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatlarının 88235 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 26.7 Optik cihazlar və fotoavadanlıqların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Sinif 26.70   Optik cihazlar və fotoavadanlıqların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

26.70.9 Optik cihazlar və fotoavadanlıqların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

26.70.99 26.70.99.00 Optik cihazlar və fotoavadanlıqların istehsalı  88235 (*)

sahəsində xidmətlər

Qrup 26.8    Maqnit və optik informasiya vasitələrinin  

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 26.80      Maqnit və optik informasiya vasitələrinin  

istehsalı sahəsində xidmətlər

26.80.9 Maqnit və optik informasiya vasitələrinin istehsalı
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sahəsində xidmətlər

26.80.99 26.80.99.00 Maqnit və optik informasiya vasitələrinin istehsalı 0 (*)

sahəsində xidmətlər

Bölmə 27 Elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 27.1      Elektrik mühərrikləri, generatorları, 

transformatorları  və elektrik paylayıcı 

və ya  nəzarət cihazlarının istehsalı sahəsində

xidmətlər

Sinif 27.11   Elektrik mühərrikləri,  generatorları və  

transformatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

27.11.9 Elektrik mühərrikləri,  generatorları və  

transformatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

27.11.99 27.11.99.00 Elektrik mühərrikləri,  generatorları və  88239 (*)

transformatorlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 27.12 Elektrik payıayıcı və nəzarət cihazlarının  

istehsalı sahəsində xidmətlər

 

27.12.9 Elektrik payıayıcı və nəzarət cihazlarının istehsalı

sahəsində xidmətlər

27.12.99 27.12.99.00 Elektrik payıayıcı və nəzarət cihazlarının istehsalı 88239 (*)

sahəsində xidmətlər

Qrup 27.2 Batereyalar və akkumlyatorlar istehsalı  

sahəsində xidmətlər

Sinif 27.20  Batereyalar və akkumlyatorlar istehsalı  

sahəsində xidmətlər

27.20.9 Batereyalar və akkumlyatorlar istehsalı sahəsində 

xidmətlər

27.20.99 27.20.99.00 Batereyalar və akkumlyatorlar istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər

Qrup 27.3    Elektrik naqilləri və elektrik şəbəkələri üçün 

cihazların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 27.31   Lif-optik kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

27.31.9 Lif-optik kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

27.31.99 27.31.99.00 Lif-optik kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər 88239 (*)
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Sinif 27.32 Digər elektron və elektrik naqilləri və 

kabellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər  

27.32.9 Digər elektron və elektrik naqilləri və kabellərinin 

istehsalı sahəsində xidmətlər

27.32.99 27.32.99.00 Digər elektron və elektrik naqilləri və kabellərinin 88239 (*)

 istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 27.33    Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

27.33.9 Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

27.33.99 27.33.99.00 Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı 88239 (*)

sahəsində xidmətlər

Qrup 27.4 İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqlarının istehsalı

sahəsində xidmətlər

Sinif 27.40 İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqlarının istehsalı

sahəsində xidmətlər

27.40.9 İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqlarının istehsalı

sahəsində xidmətlər

27.40.99 27.40.99.00 İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqlarının istehsalı 88239 (*)

sahəsində xidmətlər

Qrup 27.5 Məişət cihazlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 27.51      Elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

27.51.9 Elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

27.51.99 27.51.99.00 Elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər

Sinif 27.52   Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalı  

sahəsində xidmətlər

27.52.9 Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində

xidmətlər

27.52.99 27.52.99.00 Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər

Qrup 27.9   Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində

xidmətlər
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Sinif 27.90  Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində

xidmətlər

27.90.2 Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində

xidmətlər

27.90.99 27.90.99.00 Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər

Bölmə 28  Digər qruplara daxil edilməyən maşınlar və

avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 28.1       Ümumi təyinatlı maşınların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

Sinif 28.11  Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən 

başqa, mühərrik və turbinlər istehsalı sahəsində

xidmətlər

28.11.9 Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən 

başqa, mühərrik və turbinlər istehsalı sahəsində

xidmətlər

28.11.99 28.11.99.00 Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən 88239 (*)

başqa, mühərrik və turbinlər istehsalı sahəsində

xidmətlər

Sinif 28.12  Mayevuran güc mühərriklərinin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.12.9 Mayevuran güc mühərriklərinin istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.12.99 28.12.99.00 Mayevuran güc mühərriklərinin istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər

Sinif 28.13   Sair nasoslar və kompressorların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.13.9 Sair nasoslar və kompressorların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.13.99 28.13.99.00 Sair nasoslar və kompressorların istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər

Sinif 28.14     Sair kran və qapaqların istehsalı sahəsində xidmətlər

28.14.9 Sair kran və qapaqların istehsalı sahəsində xidmətlər

28.14.99 28.14.99.00 Sair kran və qapaqların istehsalı sahəsində xidmətlər 88239 (*)
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Sinif 28.15 Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər

 və intiqalların elementləri istehsalı  

sahəsində xidmətlər

28.15.9 Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər

 və intiqalların elementləri istehsalı sahəsində xidmətlər

28.15.99 28.15.99.00 Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər 88239 (*)

 və intiqalların elementləri istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 28.2 Ümumi təyinatlı sair avadanlıqların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

Sinif 28.21  Sobalar və soba odluqları istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.21.9 Sobalar və soba odluqları istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.21.99 28.21.99.00 Sobalar və soba odluqları istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər

Sinif 28.22  Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları istehsalı  

sahəsində xidmətlər

28.22.9 Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.22.99 28.22.99.00 Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər

Sinif 28.23 Ofis maşınları və avadanlıqları (kompüter və 

periferiya avadanlıqlarından başqa) istehsalı  

sahəsində xidmətlər

28.23.91 28.23.91.00 Ofis və dəftərxana maşınlarının işlənməsi xidmətləri 88232 (*)

28.23.99 28.23.99.00 Ofis maşınları və avadanlıqları (kompüter və 88232 (*)

periferiya avadanlıqlarından başqa) istehsalı sahəsində

xidmətlər

Sinif 28.24     Mexaniki ötürücülü alətlər istehsalı sahəsində 

xidmətlər 

28.24.9 Mexaniki ötürücülü alətlər istehsalı sahəsində 

xidmətlər 

28.24.99 28.24.99.00 Mexaniki ötürücülü alətlər istehsalı sahəsində 88239 (*)

xidmətlər 

Sinif 28.25 Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları

istehsalı sahəsində xidmətlər
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28.25.9 Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları

istehsalı sahəsində xidmətlər

28.25.99 28.25.99.00 Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları 88239 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 28.29  Digər qruplara daxil edilməyən  ümumi  

təyinatlı sair avadanlıqların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.29.9 Digər qruplara daxil edilməyən  ümumi  

təyinatlı sair avadanlıqların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

28.29.99 28.29.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən  ümumi  44141

təyinatlı sair avadanlıqların istehsalı sahəsində 

xidmətlər

Qrup 28.3     Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı

üçün maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 28.30  Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı

üçün maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər

28.30.9 Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı

üçün maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər

28.30.99 28.30.99.00 Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı 88239 (*)

üçün maşınların istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 28.4  Metal formalaşdıran maşınlar və dəzgahlar

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 28.41   Metal formalaşdıran maşınlar və dəzgahlar

istehsalı sahəsində xidmətlər

28.41.9 Metal formalaşdıran maşınlar və dəzgahlar

istehsalı sahəsində xidmətlər

28.41.99 28.41.99.00 Metal formalaşdıran maşınlar və dəzgahlar 88239 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 28.49  Sair dəzgahların istehsalı sahəsində xidmətlər

28.49.9 Sair dəzgahların istehsalı sahəsində xidmətlər

28.49.99 28.49.99.00 Sair dəzgahların istehsalı sahəsində xidmətlər 88239 (*)

Qrup 28.9 Sair xüsusi təyinatlı maşınların istehsalı sahəsində

xidmətlər
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Sinif 28.91      Metallurgiya maşınlarının istehsalı sahəsində       

xidmətlər

28.91.9 Metallurgiya maşınlarının istehsalı sahəsində       

xidmətlər

28.91.99 28.91.99.00 Metallurgiya maşınlarının istehsalı sahəsində       88239 (*)

xidmətlər

Sinif 28.92  Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və  

tikinti üçün maşın və avadanlıqların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

28.92.9 Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və  

tikinti üçün maşın və avadanlıqların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

28.92.99 28.92.99.00 Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və  88239 (*)

tikinti üçün maşın və avadanlıqların istehsalı 

sahəsində xidmətlər

Sinif 28.93  Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün  

məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

28.93.9 Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün  

məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

28.93.99 28.93.99.00 Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün  88239 (*)

məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 28.94      Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşın  

və avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər

28.94.9 Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşın və

avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər

28.94.99 28.94.99.00 Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşın və 88239 (*)

avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 28.95    Kağız və karton istehsalı üçün

maşın və avadanlıqların istehsalı  

sahəsində xidmətlər

28.95.9 Kağız və karton istehsalı üçün maşın və avadanlıqların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

28.95.99 28.95.99.00 Kağız və karton istehsalı üçün maşın və avadanlıqların 88239 (*)
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istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 28.96   Rezin və plastmas emalı üçün avadanlıqların

istehsalı sahəsində xidmətlər

28.96.9 Rezin və plastmas emalı üçün avadanlıqların

istehsalı sahəsində xidmətlər

28.96.99 28.96.99.00 Rezin və plastmas emalı üçün avadanlıqların 44914 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 28.99     Digər qruplara daxil edilməyən sair

xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqların istehsalı

sahəsində xidmətlər

28.99.9 Digər qruplara daxil edilməyən sair

xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqların istehsalı

sahəsində xidmətlər

28.99.99 28.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair 88239 (*)

xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqların istehsalı

sahəsində xidmətlər

Bölmə 29  Avtomobillər,  qoşqular və yarımqoşquların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

                       

Qrup 29.1 Avtomobillərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

Sinif 29.10   Avtomobillərin istehsalı sahəsində xidmətlər

29.10.9 Avtomobillərin istehsalı sahəsində xidmətlər

29.10.99 29.10.99.00 Avtomobillərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88221 (*)

Qrup 29.2    Avtomobillər üçün gövdələr; qoşqular və

yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 29.20  Avtomobillər üçün gövdələr; qoşqular və 

yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər

29.20.4 Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik 

xidmətləri29.20.40 29.20.40.00 Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik 

xidmətləri

88221 (*)

29.20.9 Avtomobillər üçün gövdələr; qoşqular və 

yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər

29.20.99 29.20.99.00 Avtomobillər üçün gövdələr; qoşqular və 88221 (*)

yarımqoşquların istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 29.3 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların 

istehsalı sahəsində xidmətlər
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Sinif 29.31  Avtomobillər üçün elektrik və elektron 

avadanlıqların istehsalı sahəsində xidmətlər

29.31.9 Avtomobillər üçün elektrik və elektron avadanlıqların

 istehsalı sahəsində xidmətlər

29.31.99 29.31.99.00 Avtomobillər üçün elektrik və elektron avadanlıqların 88239 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 29.32 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

29.32.9 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların 

istehsalı sahəsində xidmətlər

29.32.92 29.32.92.00 Digər qruplara daxil edilməyən avtomobillər üçün hissə və 88221 (*)

ləvazimatların quraşdırılması xidmətləri

29.32.99 29.32.99.00 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların 88221 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Bölmə 30  Sair nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalı sahəsində 

xidmətlər

Qrup 30.1 Gəmilər və qayıqların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 30.11 Gəmilər və qayıqların istehsalı sahəsində xidmətlər

30.11.9 Gəmilər və qayıqların istehsalı sahəsində xidmətlər

30.11.91 30.11.91.00 Gəmilərin, üzən platformaların və  qurğuların çevrilməsi, 88229 (*)

yenidən qurulması  

30.11.92 30.11.92.00 Gəmilərin, üzən platformaların və  qurğuların texniki təchizatı 88229 (*)

üzrə xidmətlər

30.11.99 30.11.99.00 Gəmilər və qayıqların istehsalı sahəsində xidmətlər 88229 (*)

Sinif 30.12    Gəzinti və idman qayıqlarının istehsalı sahəsində  

xidmətlər

30.12.9 Gəzinti və idman qayıqlarının istehsalı sahəsində  

xidmətlər

30.12.99 30.12.99.00 Gəzinti və idman qayıqlarının istehsalı sahəsində  88229 (*)

xidmətlər

Qrup 30.2 Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblərın 

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 30.20   Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblərin
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istehsalı sahəsində xidmətlər

30.20.9 Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblərin

istehsalı sahəsində xidmətlər

30.20.91 30.20.91.00 Dəmir yolu lokomotivlərinin, motorlu tramvay vaqonlarının 88229 (*)

və qaldırıcı tərkiblərin təmiri və texniki qulluq, dəyişdirilməsi

üzrə xidmətlər

30.20.99 30.20.99.00 Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblərin 88229 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 30.3   Uçuş və kosmik uçuş aparatları və oxşar

aparatların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 30.30      Uçuş və kosmik uçuş aparatları və oxşar

aparatların istehsalı sahəsində xidmətlər

30.30.6 Uçuş aparatlarının və aviasiya mühərriklərinin əsaslı təmiri və

dəyişdirilməsi xidmətləri

30.30.60 30.30.60.00 Uçuş aparatlarının və aviasiya mühərriklərinin əsaslı təmiri və 87149 (*)

dəyişdirilməsi xidmətləri

30.30.9 Uçuş və kosmik uçuş aparatları və oxşar aparatların

istehsalı sahəsində xidmətlər

30.30.99 30.30.99.00 Uçuş və kosmik uçuş aparatları və oxşar aparatların 88229 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 30.4     Hərbi döyüş maşınlarının istehsalı  

sahəsində xidmətlər  

Sinif 30.40   Hərbi döyüş maşınlarının istehsalı  

sahəsində xidmətlər  

30.40.9 Hərbi döyüş maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       

30.40.99 30.40.99.00 Hərbi döyüş maşınlarının istehsalı sahəsində xidmətlər       88229 (*)

Qrup 30.9     Digər qruplara daxil edilməyən nəqliyyat 

avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər 

Sinif 30.91   Motosikletlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

30.91.9 Motosikletlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 

30.91.99 30.91.99.00 Motosikletlərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88229 (*)

Sinif 30.92      Velosipedlər və əlil arabalarının istehsalı  

sahəsində xidmətlər
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30.92.9 Velosipedlər və əlil arabalarının istehsalı sahəsində

xidmətlər

30.92.99 30.92.99.00 Velosipedlər və əlil arabalarının istehsalı sahəsində 88229 (*)

xidmətlər

Sinif 30.99  Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat

avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

30.99.99 30.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat 88229 (*)

avadanlıqlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Bölmə 31 Mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 31.0    Mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 31.00     Oturmaq üçün mebellər və onların hissələrinin  

istehsalı sahəsində xidmətlər

31.00.9 Oturmaq üçün mebellər və onların hissələrinin  

istehsalı sahəsində xidmətlər

31.00.91 31.00.91.00 Stulların və oturmaq üçün mebellərin üzlənməsi xidmətləri 88190 (*)

31.00.99 31.00.99.00 Oturmaq üçün mebellər və onların hissələrinin  88190 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 31.01 Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin  

istehsalı sahəsində xidmətlər

31.01.9 Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin istehsalı

sahəsində xidmətlər

31.01.99 31.01.99.00 Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin istehsalı 88190 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 31.02     Mətbəx mebellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

31.02.9 Mətbəx mebellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

31.02.99 31.02.99.00 Mətbəx mebellərinin istehsalı sahəsində xidmətlər 88190 (*)

Sinif 31.03 Döşəklərin istehsalı sahəsində xidmətlər

31.03.9 Döşəklərin istehsalı sahəsində xidmətlər

31.03.99 31.03.99.00 Döşəklərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88190 (*)

Sinif 31.09   Sair mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər

31.09.9 Sair mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər

31.09.91 31.09.91.00 Təzə mebellərin bəzədilməsi üzrə xidmətlər (stullara və  88190 (*)

oturmaq üçün mebelə üz çəkmək üzrə xidmətlərdən başqa)
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31.09.99 31.09.99.00 Sair mebellərin istehsalı sahəsində xidmətlər 88190 (*)

Bölmə 32  Sair sənaye məmulatları istehsalı sahəsində 

xidmətlər

Qrup 32.1   Zərgərlik məmulatları, bijuteriyalar və buna bənzər 

əşyaların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 32.11   Sikkələr və medalların istehsalı sahəsində xidmətlər

32.11.9 Sikkələr və medalların istehsalı sahəsində xidmətlər

32.11.99 32.11.99.00 Sikkələr və medalların istehsalı sahəsində xidmətlər 88190 (*)

Sinif 32.12       Zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların  

istehsalı sahəsində xidmətlər

32.12.9 Zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların istehsalı     

sahəsində xidmətlər

32.12.99 32.12.99.00 Zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların istehsalı     88190 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 32.13   Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların

istehsalı sahəsində xidmətlər

32.13.9 Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların

istehsalı sahəsində xidmətlər

32.13.99 32.13.99.00 Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların 88190 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 32.2 Musiqi alətlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 32.20   Musiqi alətlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

32.20.9 Musiqi alətlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər

32.20.99 32.20.99.00 Musiqi alətlərinin istehsalı sahəsində xidmətlər 88190 (*)

Qrup 32.3   İdman mallarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 32.30  İdman mallarının istehsalı sahəsində xidmətlər

32.30.9 İdman mallarının istehsalı sahəsində xidmətlər

32.30.99 32.30.99.00 İdman mallarının istehsalı sahəsində xidmətlər 88190 (*)

Qrup 32.4 Oyun və oyuncaqların istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 32.40     Oyun və oyuncaqların istehsalı sahəsində xidmətlər
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32.40.9 Oyun və oyuncaqların istehsalı sahəsində xidmətlər

32.40.99 32.40.99.00 Oyun və oyuncaqların istehsalı sahəsində xidmətlər 88190 (*)

Qrup 32.5     Tibbi və stomotologiya alətləri və təchizatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 32.50   Tibbi və stomotologiya alətləri və təchizatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

32.50.9 Tibbi və stomotologiya alətləri və təchizatlarının

istehsalı sahəsində xidmətlər

32.50.99 32.50.99.00 Tibbi və stomotologiya alətləri və təchizatlarının 88235 (*)

istehsalı sahəsində xidmətlər

Qrup 32.9 Digər qruplara daxil edilməyən sənaye 

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

Sinif 32.91   Süpürgə və şotkaların istehsalı sahəsində xidmətlər   

32.91.9 Süpürgə və şotkaların istehsalı sahəsində xidmətlər   

32.91.99 32.91.99.00 Süpürgə və şotkaların istehsalı sahəsində xidmətlər   88190 (*)

Sinif 32.99     Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye 

məmulatlarının istehsalı sahəsində xidmətlər

32.99.9 Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatlarının

 istehsalı sahəsində xidmətlər

32.99.99 32.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatlarının 88190 (*)

 istehsalı sahəsində xidmətlər

Bölmə 33 Maşın və avadanlıqların quraşdırılması  

və təmiri sahəsində xidmətlər

Qrup 33.1 Hazır metal məmulatlarının, maşın və 

avadanlıqların təmiri sahəsində xidmətlər

Sinif 33.11  Hazır metal məmulatlarının təmiri xidmətləri

33.11.1 Hazır metal məmulatlarının təmiri və texniki qulluq

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.11.11 33.11.11.00 Qurulmuş metal məmulatlarının təmiri və texniki qulluq 87110 (*)

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.11.12 33.11.12.00 Metal çənlərin və konteynerlərin təmiri və texniki 87110 (*)

qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər    

33.11.13 33.11.13.00 Mərkəzi istilik radiatorlarından başqa buxar generatorlarının 87110 (*)

təmiri və texniki qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.11.14 33.11.14.00 Silah və döyüş sursatlarının təmiri və texniki qulluq 87110 (*)
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göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.11.19 33.11.19.00 Sair hazır metal məmulatlarının təmiri və texniki qulluq 87110 (*)

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 33.12  Maşınların təmiri üzrə xidmətlər

33.12.1 Ümumi təyinatlı maşınların təmiri və texniki qulluq 

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.11 33.12.11.00 Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa 87156 (*)

mühərrik və turbinlərin təmiri və texniki qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.12 33.12.12.00 Nasos, kompressor, tıxac və qapaqlardan başqa, hidravlik güc  87156 (*)

qurğularının təmiri və texniki  qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.13 33.12.13.00 Dayaq mexanizmlərinin, qurğuların, dişli ötürücülərin və 87156 (*)

ötürücü elementlərin təmiri və texniki  qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.14 Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması, təmiri  87156 (*)

və texniki  qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.14.30 Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər  

33.12.14.50 Sobaların və soba odluqlarının təmiri və texniki qulluq

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.15 Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması, 87156 (*)

təmiri və texniki  qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.15.30 Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması

üzrə xidmətlər

33.12.15.50 Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının təmiri və 

texniki  qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.16 Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını quraşdırılması, təmiri  87120

və texniki  qulluq göstərilməsi (kompüter və periferiya

avadanlıqlarından başqa) sahəsində xidmətlər

33.12.16.30 Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını quraşdırılması 

üzrə xidmətlər (kompüter və periferiya avadanlıqlarından 

başqa)

33.12.16.50 Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını təmiri və texniki  qulluq

göstərilməsi sahəsində xidmətlər (kompüter və periferiya  

avadanlıqlarından başqa)

33.12.17 33.12.17.00 Mexaniki ötürücülü əl alətlərinin təmiri və texniki qulluq 87156 (*)

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.18 Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının  87156 (*)

quraşdırılması, təmiri və texniki  qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.18.30 Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının  

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.12.18.50 Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının  
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təmiri və texniki   qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.19 Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların 87156 (*)

quraşdırılması, təmiri və texniki   qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.19.30 Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.12.19.50 Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların

təmiri və texniki   qulluq  göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.2 Xüsusi təyinatlı maşınların təmiri və texniki   qulluq   

göstərilməsigöstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.21 Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının 87156 (*)

quraşdırılması, təmiri və texniki qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.21.30 Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının 

quraşdırılması sahəsində xidmətlər

33.12.21.50 Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının 

təmiri və texniki   qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.22 33.12.22.00 Metal formalaşdıran maşınların və avadanlıqların təmiri və 87156 (*)

texniki   qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.23 33.12.23.00 Metallurgiya maşınlarının təmiri və texniki   qulluq  göstərilməsi 87156 (*)

sahəsində xidmətlər

33.12.24 Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün 87156 (*)

maşınların  quraşdırılması, təmiri və texniki   qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.24.30 Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün 

maşınların  quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.12.24.50 Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün 

maşınların  təmiri və texniki   qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.25 33.12.25.00 Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının emalı 87156 (*)

üçün maşınların təmiri və texniki   qulluq  göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.26 Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların  87156 (*)

quraşdırılması, təmiri və texniki xidmət göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.12.26.30 Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların  

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.12.26.50 Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların  

təmiri və texniki xidmət göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.27 Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın quraşdırılması, 87156 (*)

təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər

33.12.27.30 Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın quraşdırılması,

üzrə xidmətlər
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33.12.27.50 Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın təmiri

və texniki qulluq üzrə xidmətlər

33.12.28 33.12.28.00 Rlastik və rezin sənayesi üçün maşınların təmiri və 87156 (*)

texniki   qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.12.29 33.12.29.00 Xüsusi təyinatlı sair maşınların təmiri və texniki   qulluq 87156 (*)

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 33.13  Elektron və optik avadanlıqların təmiri üzrə 

xidmətlər

33.13.1 Elektron və optik avadanlıqların təmiri və texniki   qulluq 

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.13.11 33.13.11.00 Ölçmə, yoxlama , sınama və naviqasiya cihazlarının və 87154 (*)

aparatlarının təmiri və texniki   qulluq  göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.13.12 33.13.12.00 Şüalandırma, elektrotibbi və elektroterapevtik avadanlıqların 87154 (*)

təmiri və texniki   qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.13.13 33.13.13.00 Optik alətlərin və fotoqrafik avadanlıqların təmiri və texniki 87154 (*)

qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.13.19 33.13.19.00 Sair elektron avadanlıqların təmiri və  texniki   qulluq 87154 (*)

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 33.14   Elektrik avadanlıqların təmiri xidmətləri

33.14.1 Elektrik avadanlıqların təmiri və texniki  qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.14.11 33.14.11.00 Elektrik motorlarının, generatorların, transformatorların və 87152 (*)

elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının təmiri və texniki  

qulluq  göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.14.19 33.14.19.00 Sair elektrik avadanlıqlarının təmiri və texniki qulluq 87152 (*)

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 33.15 Gəmilərin və  qayıqların təmiri və 

texniki  qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

33.15.1 Gəmi və qayıqların təmiri və texniki  qulluq  göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.15.10 33.15.10.00 Gəmi və qayıqların təmiri və texniki  qulluq göstərilməsi 87149 (*)

sahəsində xidmətlər

Sinif 33.16    Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri 

və texniki   qulluq göstərilməsi  sahəsində xidmətlər

33.16.1 Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri və texniki

qulluq  göstərilməsi  sahəsində xidmətlər

33.16.10 33.16.10.00 Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri və texniki 87149 (*)

qulluq  göstərilməsi  sahəsində xidmətlər
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Sinif 33.17 Sair nəqliyyat avadanlıqlarının təmiri və texniki

qulluq  göstərilməsi  sahəsində xidmətlər

33.17.1 Sair nəqliyyat avadanlıqlarının təmiri və texniki  qulluq 

göstərilməsi sahəsində xidmətlər 

33.17.11 33.17.11.00 Dəmiryolu lokomotivlərinin və dəmir yolu nəqliyyat 87149 (*)

vasitələrinin təmiri və texniki  qulluq göstərilməsi

sahəsində xidmətlər

33.17.19 33.17.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqlarının 87149 (*)

təmiri və texniki  qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 33.19  Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri

33.19.1 Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri

33.19.10 33.19.10.00 Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri 87159

Qrup 33.2 Sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının 

quraşdırılması xidmətləri

Sinif 33.20 Sənaye maşınları və avadanlıqlarının 

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.1 Maşın və avadanlıqlar istisna edilməklə, hazır metal 

məmulatlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.11 33.20.11.00 Mərkəzi istilik buxar qazanları istisna edilməklə, 87310 (*)

buxar generatorlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər, (metal 

boru sistemləri üçün sənaye qurğularının quraşdırılması da 

daxil edilməklə)

33.20.12 33.20.12.00 Maşın və avadanlıqlar istisna edilməklə, sair hazır metal 87310 (*)

məmulatlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.2 Ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.21 33.20.21.00 Ofis və hesablama maşınlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər 87333

33.20.29 33.20.29.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların 87320 (*)

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.3 Xüsusi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.31 33.20.31.00 Kənd təsərrüfatı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının 87320 (*)

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.32 33.20.32.00 Metal formalaşdıran maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər 87320 (*)

33.20.33 33.20.33.00 Metallurgiya üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının 87320 (*)

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.34 33.20.34.00 Dağ-mədən işləri üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının 87320 (*)

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.35 33.20.35.00 Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının emalı 87320 (*)

üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması

üzrə xidmətlər
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33.20.36 33.20.36.00 Toxuculuq, tikiş və dəri emalı üçün sənaye maşınlarının və 87320 (*)

avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.37 33.20.37.00 Kağız və karton məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınla- 87320 (*)

rının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.38 33.20.38.00 Plastik və rezin məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının 87320 (*)

və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.39 33.20.39.00 Sair xüsusi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər 87320 (*)

33.20.4 Elektron və optik avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.41 33.20.41.00 Peşəkar tibbi maşınların, dəqiq və optik cihazların  87350

quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.42 33.20.42.00 Peşəkar elektron avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər 87340

33.20.5 Elekltrik avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.50 33.20.50.00 Elekltrik avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər 87360

33.20.6 Sənaye poseslərinə nəzarət üçün avadanlıqların quraşdırılması

üzrə xidmətlər

33.20.60 33.20.60.00 Sənaye poseslərinə nəzarət üçün avadanlıqların quraşdırılması 87320 (*)

üzrə xidmətlər

33.20.7 Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatların emalı üçün 

avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.70 33.20.70.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatların emalı üçün 87390

avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər

D Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın 

kondisiyalaşdırılması sahəsində xidmətlər

Bölmə 35 Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın 

kondisiyalaşdırılması sahəsində xidmətlər

Qrup 35.1 Elektrik enerjisinin istehsalı, nəqli və 

paylanması üzrə xidmətlər

Sinif 35.11  Elektrik enerjisi təchizatı üzrə xidmətlər

35.11.1 Elektrik enerjisi təchizatı üzrə xidmətlər

35.11.10 Elektrik enerjisi təchizatı üzrə xidmətlər 17100 2716 00

35.11.10.20 Elektrik enerjisi ilə təchizat üzrə xidmətlər

Sinif 35.12   Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər

35.12.1  Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər

35.12.10 35.12.10.00  Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər 69111

86311

Sinif 35.13  Elektrik enerjisinin paylanması
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üzrə xidmətlər

35.13.1 Elektrik enerjisinin paylanması üzrə xidmətlər

35.13.10 35.13.10.00 Elektrik enerjisinin paylanması üzrə xidmətlər 69112

86312

Sinif 35.14 Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər

35.14.1 Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər

35.14.10 35.14.10.00 Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər 61197

Qrup 35.2 Qazın istehsalı; qazşəkilli yanacağın 

boru kəməri ilə bölüşdürülməsi

üzrə xidmətlər

Sinif 35.21 Qazın istehsalı üzrə xidmətlər

35.21.1 Qazın istehsalı üzrə xidmətlər

35.21.10 35.21.10.00 Qazın istehsalı üzrə xidmətlər 17200 2705 00

Sinif 35.22   Qazşəkilli yanacağın boru kəməri

ilə bölüşdürüıməsi üzrə xidmətlər

35.22.1 Qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə 

bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər

35.22.10 35.22.10.00 Qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə 69120

bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər 86320

Sinif 35.23  Qazın boru, boru kəməri ilə satışı

üzrə xidmətlər

35.23.1 Qazın boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər

35.23.10 35.23.10.00 Qazın boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər 61191 (*)

Qrup 35.3 Buxar və kondisiyalanmış hava ilə 

təchizat üzrə xidmətlər

Sinif 35.30  Buxar və kondisiyalanmış hava ilə 

təchizat üzrə xidmətlər

35.30.1 Buxar və isti su; buxar və isti su ilə təchizat üzrə xidmətlər

35.30.11 35.30.11.00 Buxar və isti su; buxar və isti su ilə təchizat üzrə xidmətlər 17300

35.30.12 35.30.12.00 Buxar və isti suyun boru kəməri ilə təchizatı üzrə 69220 (*)

xidmətlər 86340 (*)

35.30.2 Buz; soyudulmuş hava və suyun təchizatı üzrə xidmətlər

35.30.22 35.30.22.00 Soyudulmuş hava və suyun təchizatı üzrə xidmətlər 69220 (*)
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86340 (*)

E Su təchizatı; kanalizasiya, çirkli suların  

(tullantı sularının) və tullantıların yığılması 

və təmizlənməsi üzrə xidmətlər

Bölmə 36   Suyun təmizlənməsi və təchizatı 

üzrə xidmətlər

Qrup 36.0 Suyun təmizlənməsi və təchizatı 

üzrə xidmətlər

Sinif 36.00  Suyun təmizlənməsi və təchizatı 

üzrə xidmətlər

36.00.2 Suyun təmizlənməsi və boru kəməri ilə 

bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər

36.00.20 36.00.20.00 Suyun təmizlənməsi və boru kəməri ilə 69210

bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər 69230

86330

86350

36.00.3 Suyun boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər

36.00.30 36.00.30.00 Suyun boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər 61198

Bölmə 37 Kanalizasiya xidmətləri   

Qrup 37.0 Kanalizasiya xidmətləri

Sinif 37.00 Kanalizasiya xidmətləri

37.00.1 Kanalizasiya xidmətləri

37.00.11 37.00.11.00 Tullantı sularının təmizlənməsi və tullantıların ləğv edilməsi 94110

xidmətləri

37.00.12 37.00.12.00 Zibil quyularının və durulducu çənlərin təmizlənməsi üzrə 94120

xidmətlər

Bölmə 38 Tullantıların yığılması, təmizlənməsi və ləğv 

edilməsi  üzrı xidmətlər; tullantılardan istifadə

edilməsi xidmətləri

Qrup 38.1 Tullantıların yığılması xidmətləri

Sinif 38.11 Təhlükəsiz tullantıların yığılması xidmətləri

38.11.1 İstifadə üçün yararlı olan təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə

xidmətlər
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38.11.11 İstifadə üçün yararlı olan təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə 94221

xidmətlər, şəhər xidmətləri

38.11.11.10 Zibilin yığılması üzrə xidmətlər

38.11.19 38.11.19.00 İstifadə üçün yararlı olan sair təhlükəsiz tullantıların yığılması 94229

üzrə xidmətlər

38.11.2 İstifadə üçün yararlı olmayan təhlükəsiz tullantıların yığılması

üzrə xidmətlər

38.11.21 38.11.21.00 İstifadə üçün yararlı olmayan təhlükəsiz tullantıların yığılması 94231

üzrə xidmətlər, şəhər xidmətləri

38.11.29 38.11.29.00 İstifadə üçün yararlı olmayan sair təhlükəsiz tullantıların 94239

yığılması üzrə xidmətlər, şəhər xidmətləri

38.11.4 Sökülmə, çeşidləmə xidmətləri

38.11.41 38.11.41.00 Sökülmə, çeşidləmə xidmətləri 39370 8908 00

38.11.49 38.11.49.00 Söküləcək gəmi və üzən qurğulardan başqa 39910 (*)

çeşidləmə xidmətləri

38.11.6 Təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən 

texniki xidmət 

38.11.61 38.11.61.00 Təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən 94313

texniki xidmət 

38.11.69 38.11.69.00 Sair təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara 94319 (*)

göstərilən texniki xidmət 

Sinif 38.12  Təhlükəli tullantılar; təhlükəli tullantıların 

yığılması xidmətləri

38.12.1 Təhlükəli tullantıların yığılması xidmətləri

38.12.11 38.12.11.00 Təhlükəli tibbi və bioloji tullantıların yığılması üzrə xidmətlər 94211

38.12.12 38.12.12.00 Sair təhlükəli sənaye tullantılarının yığılması üzrə xidmətlər 94212

38.12.13 38.12.13.00 Təhlükəli şəhər tullantılarının yığılması üzrə xidmətlər 94219

38.12.3 Təhlükəli tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən 

texniki xidmət

38.12.30 38.12.30.00 Təhlükəli tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən 94311

texniki xidmət

Qrup 38.2    Tullantıların emalı və məhv edilməsi 

üzrə xidmətlər

Sinif 38.21  Təhlükəsiz tullantıların emalı və məhv  

edilməsi üzrə xidmətlər

38.21.1 Təhlükəsiz tullantıların emalı üzrə xidmətlər

38.21.10 38.21.10.00 Təhlükəsiz tullantıların emalı üzrə xidmətlər 94319 (*)

38.21.2 Təhlükəsiz tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər

38.21.21 38.21.21.00 Sanitariya tullantılarının  basdırılması üzrə xidmətlər 94331

38.21.22 38.21.22.00 Sair tullantıların basdırılması üzrə xidmətlər 94332

38.21.23 38.21.23.00 Təhlükəsiz tullantıların yandırılması üzrə xidmətlər 94333

38.21.29 38.21.29.00 Sair təhlükəsiz tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər 94339
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Sinif 38.22 Təhlükəli tullantıların emalı və məhv  

edilməsi üzrə xidmətlər

38.22.1 Nüvə və sair təhlükəli tullantıların emal edilməsi üzrə xidmətlər

38.22.11 38.22.11.00 Nüvə tullantılarının emal edilməsi üzrə xidmətlər 94321 (*)

38.22.19 38.22.19.00 Sair təhlükəli tullantıların emal edilməsi üzrə xidmətlər 94321 (*)

38.22.2 Nüvə və sair təhlükəli tullantıların məhv edilməsi üzrə 

xidmətlər

38.22.21 38.22.21.00 Nüvə tullantılarının məhv edilməsi üzrə xidmətlər 94322 (*)

38.22.29 38.22.29.00 Sair təhlükəli tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər 94322 (*)

Qrup 38.3 Materialların bərpa edilməsi xidmətləri; 

xam materialların bərpa edilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 38.31 Sınıq əşyaların sökülməsi üzrə xidmətlər

38.31.1 Sınıq əşyaların sökülməsi üzrə xidmətlər

38.31.11 38.31.11.00 Gəmilərin sökülməsi üzrə xidmətlər 94312 (*)

38.31.12 38.31.12.00 Gəmi və üzən qurğulardan başqa, sınıq əşyaların sökülməsi  94312 (*)

üzrə xidmətlər

Sinif 38.32 Çeşidlənmiş materialların bərpa edilməsi

üzrə xidmətlər

38.32.1 Çeşidlənmiş materialların bərpa edilməsi üzrə xidmətlər

38.32.11 38.32.11.00 Çeşidlənmiş metal materiallarının bərpa edilməsi üzrə 89410

xidmətlər

38.32.12 38.32.12.00 Çeşidlənmiş qeyri-metal materiallarının bərpa edilməsi üzrə  89420

xidmətlər

38.32.2 Metal xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər

38.32.21 38.32.21.00 Qiymətli metal xammalının təkrar emalı sahəsində 39331 (*)

xidmətlər 39332 (*)

39333 (*)

38.32.22 38.32.22.00 Qara metal xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər 39340 (*)

38.32.23 38.32.23.00 Mis xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər 39361 (*)

38.32.24 38.32.24.00 Nikel xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər 39362 (*)

38.32.25 38.32.25.00 Aliminiumun xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər 39363 (*)

38.32.29 38.32.29.00 Sair metal xammalının təkrar emalı sahəsində xidmətlər 39364 (*) 8112 22

39368

38.32.3 Təkrar qeyri-metal xammalı emalı sahəsində xidmətlər

38.32.31 38.32.31.00 Təkrar şüşə xammalı emalı sahəsində xidmətlər 39290 (*)

38.32.32 38.32.32.00 Təkrar kağız və karton xammalı emalı sahəsində xidmətlər 39240 (*)

38.32.33 38.32.33.00 Təkrar plastik xammalı emalı sahəsində xidmətlər 39270 (*)

38.32.34 38.32.34.00 Təkrar rezin xammalı emalı sahəsində xidmətlər 39250 (*)

38.32.35 38.32.35.00 Təkrar parça xammalı emalı sahəsində xidmətlər 3921

61



1 2 3 4 5

38.32.39 38.32.39.00 Sair təkrar qeyri-metal xammalı emalı sahəsində xidmətlər 39220 (*)

39280 (*)

39290 (*)

Bölmə 39 Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi

üzrə xidmətlər

Qrup 39.0  Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi 

üzrə xidmətlər

Sinif 39.00   Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi

üzrə xidmətlər

39.00.1 Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər

39.00.11 39.00.11.00 Torpaq və yeraltı suların yığılması və təmizlənməsi üzrə 94413

xidmətlər

39.00.12 39.00.12.00 Səthi suların yığılması və təmizlənməsi üzrə xidmətlər 94412

39.00.13 39.00.13.00 Havanın dəyişdirilməsi və təmizlənməsi üzrə xidmətlər 94411

39.00.14 39.00.14.00 Binaların təmizlənməsi üzrə xidmətlər 94430

39.00.2 Sair təmizləmə və çirkli sahələrə nəzarət üzrə xidmətlər

39.00.21 39.00.21.00 Çirkli sahələrin təmizlənməsi, yoxlanması və nəzarət üzrə 94420

xidmətlər və sair sahələrin təmizlənməsi üzrə xidmətlər

39.00.22 39.00.22.00 Təmizləmə üzrə sair xidmətlər 94490

39.00.23 39.00.23.00 Sair çirkli sahələrə nəzarət üzrə xidmətlər 94900

F Tikinti və tikinti işləri üzrə xidmətlər

Bölmə 41 Bina tikintisi işləri üzrə xidmətlər   

Qrup 41.0   Bina tikintisi işləri üzrə xidmətlər   

Sinif 41.00 Bina tikintisi işləri üzrə xidmətlər   

41.00.1 Yaşayış binalarının tikintisi işləri üzrə xidmətlər   

41.00.10 41.00.10.00 Yaşayış binalarının tikintisi işləri üzrə xidmətlər   5311

41.00.2 Qeyri-yaşayış binalarının tikintisi işləri üzrə xidmətlər   

41.00.20 41.00.20.00 Qeyri-yaşayış binaları tikintisi işləri üzrə xidmətlər   5312

41.00.3 Yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri (yeni, 

əlavə,  yenidənqurma və bərpa işləri) sahəsində xidmətlər

41.00.30      Yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri (yeni, 5411

əlavə,  yenidənqurma və bərpa işləri) sahəsində xidmətlər

41.00.30.10 Birmənzilli və ikimənzilli evlərin qurulması üzrə ümumtikinti

işləri sahəsində xidmətlər

41.00.30.20 Çoxmənzilli evlərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

41.00.4 Qeyri-yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri  
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(yeni, əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri) sahəsində xidmətlər

41.00.40  Qeyri-yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri  5412

(yeni, əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri) sahəsində xidmətlər

41.00.40.10 Anbar və sənaye binalarının qurulması üzrə ümumtikinti

işləri sahəsində xidmətlər

41.00.40.20 Ticarət binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

41.00.40.90 Sair binaların qurulması üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

Bölmə 42  Mülki mühəndislik işləri üzrə tikinti və 

tikinti işləri sahəsində xidmətlər

Qrup 42.1  Yollar və dəmir yolları; yollar və dəmir yolları     

üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

Sinif 42.11 Yollar və avtomobil yolları; yollar və avtomobil

yolları üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.11.1 Avtomobil yolları, şosse yolları, küçələr və sair avtomobil  

və piyada yolları və aerodromlarda uçuş-enmə zolaqları üçün 

özül hazırlanması işləri sahəsində xidmətlər

42.11.10 42.11.10.00 Avtomobil yolları, şosse yolları, küçələr və sair avtomobil  53211

və piyada yolları və aerodromlarda uçuş-enmə zolaqları üçün 53213

özül hazırlanması işləri sahəsində xidmətlər

42.11.2 Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair 

avtomobil  və piyada yollarının və aerodromlarda uçuş-enmə 

zolaqlarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində 

xidmətlər

42.11.20  Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair 54210 (*)

avtomobil  və piyada yollarının və aerodromlarda uçuş-enmə 

zolaqlarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində 

xidmətlər

42.11.20.10 Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair 

avtomobil  və piyada yollarının  qurulması üzrə ümumtikinti 

işləri sahəsində xidmətlər

42.11.20.20 Aerodromlarda uçuş-enmə zolaqlarının qurulması üzrə 

ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.11.20.30 Yolların səthinin, avtomobil dayanacaqlarının və

oxşar səthlərin rənglə işarələnməsi sahəsində xidmətlər

42.11.20.40 İdman qurğuları və istirahət yerləri üçün düz səth işləri

sahəsində xidmətlər

42.11.20.50 Stadionlar və idman meydançaları üçün düz səth işləri

sahəsində xidmətlər

42.11.20.90 Sair idman qurğuları və istirahət yerləri üçün düz

səth işləri sahəsində xidmətlər
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Sinif 42.12  Dəmiryolları və yeraltı dəmiryollarının 

qurulması üzrə ümumtikinti işləri

42.12.2 Dəmir yolları və yeraltı dəmiryollarının qurulması üzrə 

ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.12.20 42.12.20.00 Dəmir yolları və yeraltı dəmiryollarının qurulması üzrə 54210 (*)

ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

Sinif 42.13 Körpü və tunellərin qurulması

sahəsində xidmətlər

42.13.2 Körpü və tunellərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

42.13.20  Körpü və tunellərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri 54220

sahəsində xidmətlər

42.13.20.10 Körpülərin və yerüstü avtomobil yollarının qurulması üzrə

ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.13.20.20 Tunellərin və yeraltı yolların qurulması üzrə ümumtikinti

işləri sahəsində xidmətlər

Qrup 42.2 Kommunal qurğular üçün tikinti və tikinti  

işləri sahəsində xidmətlər

Sinif 42.21 Mayelər üçün hazırlanmış layihələr üzrə

tikinti və tikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.21.1 Mayelər üçün kommunal tikintilər üzrə xidmətlər

42.21.11 42.21.11.00 Mayelər üçün magistral boru xətlərnini tikintisi sahəsində 53241

xidmətlər

42.21.12 42.21.12.00 Mayelər üçün yerli boru xətlərinin tikintisi sahəsində xidmətlər 53251

42.21.13 42.21.13.00 İrriqasiya sistemləri (kanallar); su xətlərinin çəkilməsi; 53231

sutəmizləyici qurğular, çirkab suların axıdılması üçün 53234

qurğular və nasos stansiyalarının tikintisi sahəsində xidmətlər 53235

42.21.2 Mayelər üçün hazırlanmış layihələr üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

42.21.21 Magistral boru xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri 54241

sahəsində xidmətlər

42.21.21.30 Neft və qaz magistral boru kəmərlərinin çəkilməsi üzrə

ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.21.21.50 Sair növlərdən olan magistral boru kəmərlərinin, o cümlədən, 

su kəmərlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

42.21.22 42.21.22.00 Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli boru xətlərinin 54251

çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.21.23 42.21.23.00 İrriqasiya sistemləri (kanallar); su xətlərinin çəkilməsi üzrə  54232
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ümumtikinti işləri; sutəmizləyici qurğuların, çirkab suların   54239 (*)

axıdılması üçün qurğuların və nasos stansiyaların qurulması

üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.21.24 42.21.24.00 Su quyularının qazılması və çirkab suların emalı üçün 5434

qurğuların tikintisi sahəsində xidmətlər

Sinif 42.22 Elektrik və telekommunikasiya üçün 

hazırlanmış layihələr üzrə tikinti və tikinti  

 işləri sahəsində xidmətlər

42.22.1 Elektrik və telekommunikasiya üçün kommunal qurğuların 

tikintisi sahəsində xidmətlər

42.22.11 42.22.11.00 Magistral elektrik xətləri və kommunikasiya xətlərinin 53242

çəkilməsi sahəsində xidmətlər

42.22.12 42.22.12.00 Yerli elektrik xətləri və kommunikasiya xətləri 53252

çəkilməsi sahəsində xidmətlər

42.22.13 42.22.13.00 Elektrik stansiyaları tikintisi sahəsində xidmətlər 53262

42.22.2 Elektrik və telekommunikasiya və kommunal qurğular üçün 

layihələr üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.22.21  Magistral elektrik xətləri və kommunikasiya xətlərinin 54242

çəkilməsi üçün ümumtikinti işləri üzrə xidmətlər

42.22.21.11 Dəmir yolları üçün maistral elektrikötürmə xətlərinin çəkilməsi  

üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.22.21.19 Sair növlərdən olan yerüstü magistral elektrikötürmə xətlərinin 

çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.22.21.30 Sair növlərdən olan yeraltı magistral elektrikötürmə xətlərinin 

çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.22.21.50 Yerüstü magistral rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti

işləri sahəsində xidmətlər

42.22.21.60 Yeraltı magistral rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti

işləri sahəsində xidmətlər

42.22.22 Yerli elektrik xətləri və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi 54252

üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.22.22.10 Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yerüstü elektrikötürmə 

xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində

xidmətlər

42.22.22.30 Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yeraltı elektrikötürmə 

xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri sahəsində

xidmətlər

42.22.22.50 Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yerüstü telefon və

sair rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

42.22.22.90 Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yeraltı telefon və 

sair rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

42.22.23 42.22.23.00 Elektrik stansiyalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri 54260
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sahəsində xidmətlər

Qrup 42.9 Digər mülki tikinti layihələrinin hazırlanması

sahəsində xidmətlər

Sinif 42.91 Su qurğuları üçün layihələrin hazırlanması

sahəsində xidmətlər

42.91.2 Sahil və liman tikinti işləri,  dambalar, şlüzlər və oxşar hidro-

mexaniki qurğuların inşası üzrə tikinti işləri

sahəsində xidmətlər

42.91.20 Sahil və liman tikinti işləri,  dambalar, şlüzlər və oxşar hidro- 54231

mexaniki qurğuların inşası üzrə tikintii işləri 54239 (*)

sahəsində xidmətlər

42.91.20.10 Su yollarının, limanların, bəndlərin və sair su təsərrüfatı

qurğularının inşası üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.91.20.20 Sahil və liman ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.91.20.30 Bəndlərin, kanalların, suvarma kanallarının və akvedukların

qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.91.20.40 Şlüzlərin, şlüz cəftələrinin və sair hidromexaniki qurğuların

inşası üzə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.91.20.70 Yer qazıma işləri; sair su işləri sahəsində xidmətlər

Sinif 42.99    Digər qruplara daxil edilməyən digər mülki

tikinti layihələri üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

42.99.1 Sair mülki tikinti üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.99.12 İstirahət və idman meydançalarının tikintisi üzrə xidmətlər 53261

42.99.12.10 Stadionların və idman meydançalarının qurulması üzrə

ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.99.12.20 Hovuzların qurulması üzrə ümumtikinti işləri sahəsində

xidmətlər

42.99.12.90 Sair idman qurğularının və istirahət yerlərinin qurulması

üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.99.19 42.99.19.00        Digər qruplara daxil edilməyən sair mülki-tikinti qurğuların 53290

tikintisi üzrə xidmətlər

42.99.2 Sair  mülki-tikinti qurğuları üzrə ümumtikinti işləri

sahəsində xidmətlər

42.99.21 42.99.21.00 Mədənçıxarma və emal sənayesi üçün qurğuların inşası üzrə 54270

ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.99.22 42.99.22.00 Açıq havada məsafəölçənlərin və idman özüllərinin qurulması 54280

üzrə ümumtikinti işləri sahəsində xidmətlər

42.99.29 42.99.29.00 Mülki tikinti üzrə digər qruplara daxil edilməyən ümumtikinti 54290

işləri sahəsində xidmətlər
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Bölmə 43 İxtisaslaşdırılmış tikinti işləri üzrə xidmətlər

Qrup 43.1  Binaların sökülməsi və tikinti sahəsinin 

hazırlanması üzrə xidmətlər 

Sinif 43.11   Binaların sökülməsi üzrə xidmətlər

43.11.1 Binaların sökülməsi üzrə  xidmətlər

43.11.10 43.11.10.00 Binaların sökülməsi üzrə xidmətlər 54310

Sinif 43.12  Tikinti sahəsinin hazırlanması üzrə xidmətlər

43.12.1 Tikinti sahəsinin hazırlanması üzrə xidmətlər

43.12.11 43.12.11.00 Torpaq sahəsinin hazırlanması; təmizləmə işləri üzrə 54320 (*)

xidmətlər

43.12.12 Ekskovator və torpaq işləri üzrə xidmətlər 54330

43.12.12.10 Xəndək, özül yeri üçün qazıntı işləri üzrə xidmətlər

43.12.12.20 Torpağın çirklənmiş üst qatının təmizlənməsi üzrə işlər

sahəsində xidmətlər

43.12.12.30 Ərazinin bərpası üzrə işlər sahəsində xidmətlər

43.12.12.31 Torpaqların rekultivasiya və renovasiya işləri üzrə xidmətlər

43.12.12.32 Torpağın zədələnmiş üst hissəsinin bərpa edilməsi

üzrə xidmətlər

43.12.12.40 Sair ekskavator və torpaq işləri üzrə xidmətlər

43.12.12.50 Torpaqlarda mədəni texniki işlər: torpaqların meşə və 

kollardan təmizlənməsi, kötük və daşlardan təmizlənməsi, 

hamarlanması və hazırlanması üzrə xidmətlər

43.12.12.60 Meliorasiya və drenaj işləri üzrə xidmətlər

43.12.12.70 Mədənçıxarma işləri üçün sahənin hazırlanması işləri üzrə

xidmətlər

43.12.12.90 Sair torpaq işləri üzrə xidmətlər

Sinif 43.13 Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri

üzrə xidmətlər

43.13.1 Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri üzrə xidmətlər

43.13.10 43.13.10.00 Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri üzrə xidmətlər 54320 (*)

Qrup 43.2   Elektrik, su kəməri və sair tikinti

quraşdırma  işləri üzrə xidmətlər

Sinif 43.21   Elektrik quraşdırma işləri üzrə xidmətlər

43.21.1 Elektrik quraşdırma işləri üzrə xidmətlər

43.21.10 Elektrik quraşdırma işləri üzrə xidmətlər 5461

67



1 2 3 4 5

43.21.10.10 Elektrik məftillərinin  və elektrik armaturasının quraşdırılması

işləri üzrə xidmətlər

43.21.10.11 Yaşayış binalarının daxilində elektrik məftillərinin və 

elektrik armaturasının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.21.10.12 Qeyri-yaşayış binalarında elektrik məftillərinin və elektrik

armaturasının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.21.10.19 Sair tikinti obyektlərində elektrik məftillərinin və elektrik

armaturasının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.21.10.20 Yanğına və sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın və 

binalar üçün antenaların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.21.10.21 Yanğına qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması işləri

üzrə xidmətlər

43.21.10.22 Sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması

işləri üzrə xidmətlər

43.21.10.23 Yaşayış binaları üçün antenaların quraşdırılması

işləri üzrə xidmətlər

43.21.10.40 Sair elektrik-quraşdırma (tikinti) işləri üzrə xidmətlər

43.21.10.41 Elektrik rabitəsi avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik

quraşdırma işləri sahəsində xidmətlər

43.21.10.42 İstilik şəbəkəsinin elektrik sisteminin və binaların sair 

elektrik avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik-quraşdırma

işləri sahəsində xidmətlər

43.21.10.50 Yollar, hava limanları və limanlar üçün işıqlandırma

və təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılması işləri

üzrə xidmətlər

Sinif 43.22  İstilik və havanın kondisiyalandırılması   

sistemlərinin quraşdırılması işləri

üzrə xidmətlər

43.22.1 İstilik və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin

quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.22.11 43.22.11.00 Su kəməri və kanalizasiya sistemlərinin quraşdırılması 5462

işləri üzrə xidmətlər 

43.22.12 İstilik, ventilyasiya və havanın kondisiyalandırılması 5463

sistemlərinin quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.22.12.10 Mərkəzi istilik sistemlərinin quraşdırılması işləri

üzrə xidmətlər

43.22.12.20 Ventilyasiya və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin

quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.22.2 Qaz cihazlarının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.22.20 43.22.20.00 Qaz cihazlarının quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər 54640

Sinif 43.29  Sair tikinti quraşdırma işləri üzrə xidmətlər

43.29.1 Sair tikinti quraşdırma işləri üzrə xidmətlər

43.29.11 İzolyasiya işləri üzrə xidmətlər 54650

43.29.11.10 İstilik izolyasiya işləri üzrə xidmətlər
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43.29.11.20 Sair izolyasiya işləri üzrə xidmətlər

43.29.12 43.29.12.00 Çəpər və hasarların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər 54770

43.29.19 Digər qruplara daxil edilməyən sair quraşdırma işləri 5469

üzrə xidmətlər

43.29.19.10 Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik quraşdırma işləri

üzrə xidmətlər

43.29.19.20 Pəncərə qapaqlarının və sipərlərin quraşdırılması işləri 

üzrə xidmətlər

43.29.19.30 Lift və eskalatorların quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər 

Qrup 43.3  Tikintidə tamamlama işləri üzrə xidmətlər

Sinif 43.31 Suvaq işləri üzrə xidmətlər

43.31.1 Suvaq işləri üzrə xidmətlər

43.31.10 43.31.10.10 Binaların xarici səthində suvaq işləri üzrə xidmətlər 54720

43.31.10.20 Binaların daxili səthində suvaq işləri üzrə xidmətlər

Sinif 43.32 Dülgərlik və xarratlıq işləri üzrə xidmətlər

43.32.1 Dülgərlik və xarratlıq işləri üzrə xidmətlər

43.32.10 Dülgərlik və xarratlıq işləri üzrə xidmətlər 54760 (*)

43.32.10.10 Qapı və pəncərə qutularının quraşdırılması

işləri üzrə xidmətlər

43.32.10.20 Metal materiallarla sair xarratlıq quraşdırma işləri

üzrə xidmətlər

43.32.10.30 Qeyri-metal materiallarla sair xarratlıq quraşdırma

işləri üzrə xidmətlər

Sinif 43.33 Döşəmə və divarlara örtük şəkilməsi 

 işləri üzrə xidmətlər

43.33.1 Döşəmələrə üzlük çəkilməsi və divarların üzlənməsi 

işləri üzrə xidmətlər

43.33.10 43.33.10.10 Binaların daxili səthində döşəmələrə üzlük çəkilməsi və 54740

divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər

43.33.10.20 Binaların xarici səthində döşəmələrə üzlük çəkilməsi və 

divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər

43.33.2 Döşəmələrin döşənməsi və onlara örtük çəkilməsi, divarların 

üzlənməsi və divar kağızı yapışdırılması üzrə sair işlər

sahəsində xidmətlər

43.33.21 Döşəməllərə beton, mərmər, qranit və təbii daş örtüyünün 54790 (*)

çəkilməsi üzrə xidmətlər

43.33.21.10 Döşəmələrə beton örtüyünün çəkilməsi işləri üzrə xidmətlər

43.33.21.11 Döşəmələrə mərmər, qranit örtüyünün çəkilməsi işləri

üzrə xidmətlər

43.33.21.12 Döşəmələrə təbii daş örtüyünün çəkilməsi işləri üzrə xidmətlər
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43.33.29 Digər qruplara daxil edilməyən döşəmələrə örtük çəkilməsi 54750

və divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər

43.33.29.10 Digər qruplara daxil edilməyən döşəmələrə örtük çəkilməsi

və divarların üzlənməsi işləri üzrə xidmətlər

43.33.29.11 Döşəmələrə elastik örtüyün çəkilməsi işləri üzrə xidmətlər

43.33.29.12 Döşəmələrin döşənməsi və onlara örtük çəkilməsi üzrə sair 

xidmətlər

43.33.29.13 Divarlara üz çəkilməsi və divar kağızı yapışdırılması

üzrə xidmətlər

43.33.29.14 Daxili xarrat-bəzək işləri üzrə xidmətlər

Sinif 43.34   Rəngləmə və şüşəsalma işləri 

üzrə xidmətlər

43.34.1 Rəngləmə işləri üzrə xidmətlər  

43.34.10 43.34.10.10 Binanın daxilində rəngləmə işləri üzrə xidmətlər 54730

43.34.10.20 Binanın xaricində rəngləmə işləri üzrə xidmətlər

43.34.10.30 Sair texniki qurğularda rəngləmə işləri üzrə xidmətlər

43.34.2 Şüşə salma işləri üzrə xidmətlər

43.34.20 43.34.20.00 Şüşə salma işləri üzrə xidmətlər 54710

Sinif 43.39    Sair bəzək və tamamlama işləri 

üzrə xidmətlər

43.39.1 Sair bəzək və tamamlama işləri üzrə xidmətlər

43.39.11 Bəzəkli formada yığma işləri üzrə xidmətlər 54760 (*)

43.39.11.10 Dekorativ bəzək işləri üzrə xidmətlər

43.39.11.20 Binaların fasadlarını təmizləmək üçün binanın xaricində

görülən işlər üzrə xidmətlər

43.39.19 43.39.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair bəzək və  54790 (*)

tamamlama işləri üzrə xidmətlər

Qrup 43.9 İxtisaslaşdırılmış sair tikinti işləri

üzrə xidmətlər

Sinif 43.91 Taxtapuş işləri üzrə xidmətlər

43.91.1 Taxtapuş işləri üzrə xidmətlər

43.91.11 Əsas dam örtüyünün quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər 54522

43.91.11.10 Başdan-başa taxtapuş örtüklərinin quraşdırılması 

işləri üzrə xidmətlər

43.91.11.20 Taxtapuş örtüklərinin quraşdırılması və rənglənməsi

işləri üzrə xidmətlər

43.91.11.30 Taxtapuşun və novların hidroizolyasiyasının təmin edilməsi

işləri üzrə xidmətlər

43.91.19 43.91.19.00 Sair taxtapuş işləri üzrə xidmətlər 54530 (*)
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Sinif 43.99 Digər qruplara daxil edilməyən sair 

ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri

üzrə xidmətlər

43.99.1 Hidroizolyasiya işləri üzrə xidmətlər

43.99.10 43.99.10.00 Hidroizolyasiya işləri üzrə xidmətlər 54530 (*)

43.99.2 Betonlanacaq yerə vurulan taxtaların və taxtabəndlərin 

quraşdırılması üzrə xidmətlər

43.99.20 43.99.20.00 Betonlanacaq yerə vurulan taxtaların və taxtabəndlərin 54570

quraşdırılması üzrə xidmətlər

43.99.3 Bünövrəqoyma, o cümlədən, dirəklərin vurulması işləri

üzrə xidmətlər

43.99.30 Bünövrəqoyma, o cümlədən, dirəklərin vurulması işləri 5451

üzrə xidmətlər

43.99.30.10 Bünövrəqoyma və quyuların qazılması işləri üzrə xidmətlər

43.99.30.20 Quyuların qazılması işləri üzrə xidmətlər

43.99.4 Beton işləri üzrə xidmətlər

43.99.40 43.99.40.10 Dəmir-beton işləri üzrə xidmətlər 54540

43.99.40.50 Sair beton işləri üzrə xidmətlər

43.99.5 Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri

üzrə xidmətlər

43.99.50 Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri 54550

üzrə xidmətlər

43.99.50.10 Binalar üçün polad inşaat konstruksiyalarının  qurulması 

üzrə tikinti işləri sahəsində xidmətlər

43.99.50.90 Sair qurğular üçün polad inşaat konstruksiyalarının qurulması

üzrə tikinti işləri sahəsində xidmətlər

43.99.6 Kərpic və ya daş hörgüsü üzrə xidmətlər

43.99.60 43.99.60.00 Kərpic və ya daş hörgüsü üzrə xidmətlər 54560

43.99.7 Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların 

quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.99.70 Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların 54400

quraşdırılması işləri üzrə xidmətlər

43.99.70.10 Yığma konstruksiyalardan ibarət olan yaşayış binalarının

quraşdırılması və tikintisi üzrə xidmətlər

43.99.70.20 Yığma konstruksiyalardan ibarət olan qeyri-yaşayış

binalarının quraşdırılması və tikintisi üzrə xidmətlər

43.99.9 Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri

sahəsində xidmətlər

43.99.90 43.99.90.00 Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri 54521

sahəsində xidmətlər 54590

G Topdan və pərakəndə satış xidmətləri;        

avtomobillərin və motosikletlərin təmiri

üzrə xidmətlər

Bölmə 45 Topdan və pərakəndə satış xidmətləri;
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avtomobil və motosikletlərin təmiri üzrə 

xidmətlər

Qrup 45.1 Avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər

Sinif 45.11 Avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər

45.11.1 Minik və yüngül avtomobillərin topdan satışı üzrə  

xidmətlər

45.11.11 45.11.11.00 Sərnişin avtomobillərinin topdan satışı üzrə xidmətlər 61181 (*)

45.11.12 45.11.12.00 İxtisaslaşdırılmış sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, təcili-tibbi 61181 (*)

yardım maşınlarının və mikroavtobusların, xizəkli-tırtıllı

avtomobillərin topdan satışı üzrə xidmətlər (yük götürmə

qabiliyyəti 3,5 t-a qədər)

45.11.2 İxtisaslaşdırılmış minik və yüngül avtomobillərin pərakəndə  

satışı üzrə xidmətlər

45.11.21 İxtisaslaşdırılmış yeni sərnişin avtomobillərinin pərakəndə 62281 (*)

satışı üzrə xidmətlər

45.11.21.10 Mikroavtobusların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.11.21.20 Yüngül avtomobillərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.11.21.30 Minik avtomobillərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.11.21.90 Sair avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.11.22 45.11.22.00 İstifadədə olmuş sərnişin avtomobillərinin pərakəndə satışı 62281 (*)

üzrə xidmətlər

45.11.23 45.11.23.00 İxtisaslaşdırılmış yeni sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, təcili-

tibbi yardım maşınlarının və mikroavtobusların, xizəkli-tırtıllı 62281 (*)

avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər (yük götürmə

qabiliyyəti 3,5 t-a qədər)

45.11.24 45.11.24.00 İxtisaslaşdırılmış yeni sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, təcili- 62281 (*)

tibbi yardım maşınlarının və mikroavtobusların, xizəkli-tırtıllı

avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər (yük götürmə

qabiliyyəti 3,5 t-dan çox olan)

45.11.3 Minik və yük avtomobillərinin sair pərakəndə satışı üzrə 

xidmətlər

45.11.31 45.11.31.00 Minik və yük avtomobillərinin internet vasitəsilə pərakəndə 62381 (*)

satışı üzrə xidmətlər

45.11.39 45.11.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair minik və yüngül  62381 (*)

avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.11.4 Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə 

əsasında topdan satışı üzrə xidmətlər

45.11.41 45.11.41.00 Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə 62581 (*)

əsasında internet vasitəsilə topdan satışı üzrə xidmətlər

45.11.49 45.11.49.00 Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə 62581 (*)

əsasında sair topdan satışı üzrə xidmətlər

Sinif 45.19 Sair avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər
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45.19.1 Sair avtomobillərin topdan satışı üzrə xidmətlər

45.19.11 45.19.11.00 Yük avtomobillərinin, arabaların, qoşquların, yarımqoşquların 61181 (*)

və avtobusların topdan satışı üzrə xidmətlər

45.19.12 45.19.12.00 Yaşayış üçün avtofurqonlar və avtoqoşquların və sair turist 61181 (*)

avtonəqliyyatı vasitələrinin topdansatışı üzrə xidmətlər

45.19.2 Sair avtomobillərin ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə 

xidmətlər

45.19.21 45.19.21.00 Yük avtomobillərinin, arabaların, qoşquların, yarımqoşquların 62281 (*)

və avtobusların ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə

xidmətlər

45.19.22 45.19.22.00 Yaşayış üçün avtofurqonların, avtoqoşquların və sair turist 62281 (*)

avtonəqliyyatı vasitələrinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.19.3 Sair avtomobillərin sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.19.31 45.19.31.00 Sair avtomobillərin internet vasitəsilə pərakəndə satışı üzrə 62381 (*)

xidmətlər

45.19.39 45.19.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən avtomobillərin sair pərakəndə 62381 (*)

satışı üzrə xidmətlər

45.19.4 Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında topdan

satışı üzrə xidmətlər

45.19.41 45.19.41.00 Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında internet 62581 (*)

vasitəsilə topdan satışı üzrə xidmətlər

45.19.49 45.19.49.00 Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında  sair 62581 (*)

topdan satışı üzrə xidmətlər

Qrup 45.2 Avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və         

onların təmiri üzrə xidmətlər

Sinif 45.20 Avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və 

onların təmiri üzrə xidmətlər

45.20.1 Minik və yüngül avtomobillərinə texniki qulluq göstərilməsi və 

onların təmiri üzrə xidmətlər

45.20.11 45.20.11.00 Minik və yüngül avtomobillərin elektrik sisteminin, şin və  87141 (*)

gövdələrin təmiri üzrə xidmətlər istisna olmaqla,  adi texniki

qulluq və təmir üzrə xidmətlər

45.20.12 45.20.12.00 Minik və yük avtomobillərinin elektrik sisteminin təmiri üzrə  87141 (*)

xidmətlər

45.20.13 45.20.13.00 Minik və yük avtomobillərinin şinlərinin təmiri, o cümlədən  87141 (*)

təkərlərin 'tənzimlənməsi və balanslaşdırılması üzrə xidmətlər

45.20.14 45.20.14.00 Minik və yük avtomobillərinin gövdələrinin təmiri üzrə  87141 (*)

xidmətlər və oxşar xidmətlər (qapıların, qıfılların, pəncərələrin 

təmiri, yenidən rəngləmə, zədələnmədən sonra təmir)

45.20.2 Sair avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və onların 

təmiri üzrə xidmətlər

45.20.21 45.20.21.00 Sair avtomobillərin elektrik sistemlərinin təmirindən başqa, 87143 (*)

sadə texniki qulluq və təmir üzrə xidmətlər

45.20.22 45.20.22.00 Sair avtomobillərin elektrik sistemlərinin təmiri üzrə xidmətlər 87143 (*)
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45.20.23 45.20.23.00 Sair avtomobillərin gövdələrinin təmiri üzrə xidmətlər və  87143 (*)

oxşar xidmətlər (qapıların, qıfılların, pəncərələrin təmiri,  

yenidən rəngləmə, zədələnmədən sonra təmir)

45.20.3 Maşınların yuyulması., təmizlənməsi və oxşar xidmətlər

45.20.30 Maşınların yuyulması., təmizlənməsi və oxşar xidmətlər 87141 (*)

45.20.30.10 Maşınların yuyulması və təmizlənməsi üzrə xidmətlər

45.20.30.40 Yolda təcili texniki qulluq göstərilməsi üzrə xidmətlər

Qrup 45.3 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların    

satışı üzrə xidmətlər

Sinif 45.31 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların 

topdansatışı üzrə xidmətlər

45.31.1 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların topdansatışı

üzrə xidmətlər

45.31.11 45.31.11.00 Avtomobillər üçün rezin şinlərin və şin üçün kameraların 61181 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

45.31.12 45.31.12.00 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların topdansatışı 61181 (*)

üzrə xidmətlər

45.31.2 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların mükafat və ya 

müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər

45.31.20 45.31.20.00 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların mükafat və ya 62581 (*)

müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 45.32 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların 

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.32.1 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların ixtisaslaşdırılmış 

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.32.11 45.32.11.00 Şinlərin ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62281 (*)

45.32.12 45.32.12.00 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların ixtisaslaşdırılmış 62281 (*)

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.32.2 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların sair pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

45.32.21 45.32.21.00 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların internet vasitəsilə 62381 (*)

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.32.22 45.32.22.00 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların poçt vasitəsilə 62381 (*)

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.32.29 45.32.29.00 Avtomobillər üçün digər qruplara daxil edilməyən hissə və 62381 (*)

ləvazimatların sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

Qrup 45.4 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və 

ləvazimatların satışı, təmiri və texniki qulluq

üzrə xidmətlər  
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Sinif 45.40 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və 

ləvazimatların satışı, təmiri və texniki qulluq

üzrə xidmətlər

45.40.1 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların

topdansatışı üzrə xidmətlər

45.40.10 45.40.10.00 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların 61181 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

45.40.2 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların

ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.40.20 45.40.20.00 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların 62281 (*)

ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.40.3 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların

sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.40.30 45.40.30.00 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların 62381 (*)

sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.40.4 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların

mükafat və ya müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər

45.40.40 45.40.40.00 Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların 62581 (*)

mükafat və ya müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər

45.40.5 Motosikletlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi

45.40.50 45.40.50.00 Motosikletlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi 87142

Bölmə 46 Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa, 

topdansatış xidmətləri

Qrup 46.1  Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 

malların topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.11  Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim edilən  

diri heyvanların, kənd təsərrüfatı xammalının,  

toxuculuq xammalının və yarımfabrikatların

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.11.1 Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim edilən diri 

heyvanların, kənd təsərrüfatı xammalının, toxuculuq 

xammalının və yarımfabrikatların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.11.11 46.11.11.00 Mükafat və ya müqavilə əsasında diri heyvanların topdansatışı 61214

üzrə xidmətlər

46.11.12 46.11.12.00 Mükafat və ya müqavilə əsasında güllərin və bitkilərin 61212

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.11.19 46.11.19.00 Mükafat və ya müqavilə əsasında sair kənd təsərrüfatı 61211

xammalının, toxuculuq xammalının və yarım-fabrikatların 61213

topdansatışı üzrə xidmətlər 61215

61219
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Sinif 46.12     Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında        

təqdim edilən yanacağın, filizlərin,

metalların və sənaye kimyəvi maddələrin

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.12.1 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən

yanacağın, filizlərin, metalların və sənaye kimyəvi maddələrin 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.12.11 46.12.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən bərk, 61291

maye və qaz halında olan yanacağın topdansatışı üzrə 

xidmətlər

46.12.12 46.12.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61292

filizlərin və metalların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.12.13 46.12.13.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən sə- 61271

naye kimyəvi maddələrin və aqrokimyəvi maddələrin topdan- 61272

satışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.13 Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim 

edilən ağacın və tikinti materiallarının

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.13.1 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən ağacın

və tikinti materiallarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.13.11 46.13.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən ağacın 61293

və ağacdan hazırlanan məmulatın topdansatışı üzrə xidmətlər

46.13.12 46.13.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61261

tikinti materiallarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61262

61263

61264

Sinif 46.14  Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında

təqdim edilən maşınların, sənaye ava-

danlığının, gəmilərin və uçuş aparatlarının

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.14.1 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən

maşınların, sənaye avadanlığının, gəmilərin və uçuş 

aparatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.14.11 46.14.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61283

kompüter avadanlığının, proqram təminatının, elektron və 61284

telekommunikasiya avadanlıqlarının və sair ofis 61285

avadanlıqlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.14.12 46.14.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 

digər qruplara daxil edilməyən gəmilərin, uçuş aparatlarının və

sair nəqliyyat avadanlıqlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.14.19 46.14.19.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən sair 61286
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sənaye maşınları və avadanlıqlarının topdansatışı üzrə 61287

xidmətlər 61288

61289

Sinif 46.15 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında

təqdim edilən mebelin, məişət mallarının

metal məmulatının və dəmir məmulatının

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.15.1 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 

mebelin, məişət mallarının, metal məmulatının və dəmir

məmulatının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.15.11 46.15.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən  61241

mebelin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.15.12 46.15.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61242

radio, televiziya və video avadanlıqların topdansatışı üzrə 

xidmətlər

46.15.13 46.15.13.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61265

metal məmulatlarının və əl alətlərinin topdansatışı üzrə 

xidmətlər

46.15.19 46.15.19.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61243

kəsici alətlərin və məişət mallarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61244

61245

61246

Sinif 46.16  Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında

təqdim edilən toxuculuq məmulatının,

geyimin, xəz məmulatının, ayaqqabının  

və dəri məmulatının topdansatışı üzrə  

xidmətlər

46.16.1 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən

toxuculuq  məmulatının, geyimin, xəz məmulatının, ayaqqabının 

və dəri məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.16.11 46.16.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61231

toxucuiluq məmulatının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.16.12 46.16.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61232

geyimin, xəz məmulatının və ayaqqabının topdansatışı üzrə  61233

xidmətlər 61234

46.16.13 46.16.13.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61256

dəri məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.17 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında

təqdim edilən ərzaq məhsullarının,

içkilərin və tütün məmulatlarının

topdansatışı üzrə xidmətlər
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46.17.1 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 

edilən ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.17.11 46.17.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61221

ərzaq məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61222

61223

61224

61225

46.17.12 46.17.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61226

içkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.17.13 46.17.13.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61228

tütün məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.18   Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında

təqdim edilən sair xüsusi malların 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.18.1 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 

sair xüsusi malların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.18.11 46.18.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61273

əzcaçılıq və tibb mallarının, ətriyyat və tualet əşyalarının 61274

və təmizləyici-yuyucu maddələrin topdansatışı üzrə xidmətlər 61275

61276

46.18.12 46.18.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61251

oyun və oyuncaqların, idman mallarının, velosipedlərin, 61252

kitabların, qəzetlərin, jurnalların və dəftərxana məmulatlarının, 61253

musiqi alətlərinin, saatların, zərgərlik məmulatlarının, 61254

fotoqrafiya və optik avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər 61255

46.18.19 46.18.19.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 61294

digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi malların topdansatışı 61295

üzrə xidmətlər 61299

Sinif 46.19 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında

təqdim edilən müxtəlif malların topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.19.1 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən

müxtəlif malların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.19.10 46.19.10.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən 612

müxtəlif malların topdansatışı üzrə xidmətlər

Qrup 46.2 Kənd təsərrüfatı xammalının və diri heyvanların

topdansatışı üzrə xidmətlər
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Sinif 46.21 Taxılın, emal edilməmiş tütünün, toxumların 

və heyvanlar üçün yemin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.21.1 Taxıl, toxum və heyvanlar üçün yemin topdansatışı üzrə

xidmətlər

46.21.11 46.21.11.00 Taxılın topdansatışı üzrə xidmətlər 61111 (*)

46.21.12 46.21.12.00 Toxumların (yağlı toxumlardan başqa) topdansatışı üzrə 61111 (*)

xidmətlər

46.21.13 46.21.13.00 Yağlı toxumların və tərkibində yağ olan meyvələrin 61111 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.21.14 46.21.14.00 Heyvanlar üçün yemlərin topdansatışı üzrə xidmətlər 61111 (*)

46.21.19 46.21.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı 61119

xammalının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.21.2 Emal edilməmiş tütünün topdansatışı üzrə xidmətlər

46.21.20 46.21.20.00 Emal edilməmiş tütünün topdansatışı üzrə xidmətlər 61113

Sinif 46.22 Güllərin və bitkilərin 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.22.1 Güllərin və bitkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.22.10 46.22.10.00 Güllərin və bitkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər 61112

Sinif 46.23     Diri heyvanların topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.23.1 Diri heyvanların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.23.10 46.23.10.00 Diri heyvanların topdansatışı üzrə xidmətlər 61114

Sinif 46.24 Xam və aşılanmış dərilərin

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.24.1 Xam və aşılanmış dərilərin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.24.10 46.24.10.00 Xam və aşılanmış dərilərin topdansatışı üzrə xidmətlər 61115

Qrup 46.3   Ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün

məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.31 Meyvə və tərəvəzin topdansatışı 

üzrə xidmətlər

46.31.1 Meyvə və tərəvəzin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.31.11 Təzə meyvə və tərəvəzin topdansatışı üzrə xidmətlər 61121 (*)

46.31.11.10 Təzə meyvələrin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.31.11.20 Təzə tərəvəzin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.31.11.30 Kartofun topdansatışı üzrə xidmətlər

46.31.12 46.31.12.00 Sair emal edilməmiş meyvə və tərəvəzin topdansatışı 61121 (*)
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üzrə xidmətlər

Sinif 46.32  Ət və ət məhsullarının topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.32.1 Ət və ət məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.32.11 46.32.11.00 Ətin, ev və ov quşlarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61123 (*)

46.32.12 46.32.12.00 Ət məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər (ev quşlarından 61123 (*)

olan ət məhsulları da daxil edilməklə)

Sinif 46.33  Süd məhsullarının, yumurtaların və yeyinti

yağ və piylərin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.33.1 Süd məhsullarının, yumurtaların, yeyinti yağ və piylərinin 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.33.11 46.33.11.00 Süd məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61122 (*)

46.33.12 46.33.12.00 Yumurtaların topdansatışı üzrə xidmətlər 61122 (*)

46.33.13 46.33.13.00 Yeyinti yağ və piylərin topdansatışı üzrə xidmətlər 61122 (*)

Sinif 46.34   İçkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.34.1 İçkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.34.11 46.34.11.00 Meyvə və tərəvəz şirələrinin, mineral suların və spirtsiz 61126 (*)

içkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.34.12 46.34.12.00 Spirtli içkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər 61126 (*)

Sinif 46.35 Tütün məmulatlarının topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.35.1 Tütün məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.35.10 46.35.10.00 Tütün məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61128

Sinif 46.36 Şəkər, şokolad və şəkərli şirniyyat 

məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.36.1 Şəkər, şokolad və şəkərli şirniyyat məmulatlarının

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.36.11 46.36.11.00 Şəkərin topdansatışı üzrə xidmətlər 61129 (*)

46.36.12 46.36.12.00 Çörək-bulka məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61125 (*)

46.36.13 46.36.13.00 Şokolad və şəkərli şirniyyat məmulatlarının topdansatışı 61125 (*)

üzrə xidmətlər

Sinif 46.37   Kofe, çay, kakao və ədviyyatın

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.37.1 Kofe, çay, kakao və ədviyyatın topdansatışı üzrə xidmətlər

46.37.10 46.37.10.00 Kofe, çay, kakao və ədviyyatın topdansatışı üzrə xidmətlər 61125 (*)
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Sinif 46.38 Sair ərzaq məhsullarının, o cümlədən

balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.38.1 Balıq, xərçəngkimilər və molyuskların topdansatışı 

üzrə xidmətlər

46.38.10 46.38.10.00 Balıq, xərçəngkimilər və molyuskların topdansatışı 61124

üzrə xidmətlər

46.38.2 Sair ərzaq məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.38.21 46.38.21.00 Homogenləşdirilmiş ərzaq məhsullarının və pəhriz ərzaq 61129 (*)

məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.38.29 46.38.29.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair ərzaq məhsullarının 61129 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.39 Ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün

məmulatlarının ixtisaslaşdırılmamış

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.39.1 Ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının 

ixtisaslaşdırılmamış topdansatışı üzrə xidmətlər

46.39.11 46.39.11.00 Dondurulmuş ərzaq məhsullarının ixtisaslaşdırılmamış 611 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.39.12 46.39.12.00 Dondurulmamış ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün 611 (*)

məmulatlarının ixtisaslaşdırılmamış topdansatışı üzrə xidmətlər

 

Qrup 46.4 Məişət mallarının topdansatışı

üzrə xidmətlər

Sinif 46.41 Toxuculuq məmulatlarının 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.41.1 Toxuculuq məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.41.11 46.41.11.00 Toxuma üçün ipliyin topdansatışı üzrə xidmətlər 61131 (*)

46.41.12 46.41.12.00 Geyim üçün parçaların topdansatışı üzrə xidmətlər 61131 (*)

46.41.13 46.41.13.00 Kətandan yeməkxana ağlarının, pərdələrin və evdə işlədilən 61132 (*)

müxtəlif parça materialların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.41.14 46.41.14.00 Qalantereya mallarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61132 (*)

Sinif 46.42 Geyim və ayaqqabının topdansatışı  

 üzrə xidmətlər

46.42.1 Geyimin və ayaqqabının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.42.11 Geyimin topdansatışı üzrə xidmətlər 61133

46.42.11.10 Üst geyimin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.42.11.20 Alt geyimin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.42.11.30 Xəz geyimlərin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.42.11.50 Geyim aksessuarlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
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46.42.12 46.42.12.00 Ayaqqabının topdansatışı üzrə xidmətlər 61134

Sinif 46.43 Elektrik məişət cihazlarının 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.43.1 Elektrik məişət cihazlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.43.11 Radio, televiziya və fotoqrafik cihazlardan başqa,   61144 (*)

elektrik məişət cihazlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.43.11.10 Elektrik məişət cihazlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.43.11.20 Məftillərin, elektrik açarlarının və evdə istifadə etmək üçün 

sair elektrik armaturasının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.43.12 46.43.12.00 Radio, televiziya, video və rəqəmli videodisk aparatlarının 61142 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.43.13 46.43.13.00 Qrammafon vallarının, audio və video lentlərin, kompakt 61142 (*)

disklərin və rəqəmli video disklərin (yazılmamış lentlərdən

başqa) topdansatışı üzrə xidmətlər

46.43.14 46.43.14.00 Fotoqrafik və optik cihazların topdansatışı üzrə xidmətlər 61152

Sinif 46.44 Çini və şüşədən olan məmulatların və

təmizləyici vasitələrin topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.44.1 Çini və şüşədən olan məmulatların və təmizləyici vasitələrin 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.44.11 46.44.11.00 Şüşə, çini və saxsıdan olan məmulatların topdansatışı üzrə  61145 (*)

xidmətlər

46.44.12 46.44.12.00 Təmizləyici vasitələrin topdansatışı üzrə xidmətlər 61176

Sinif 46.45 Ətriyyat və kosmetikanın 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.45.1 Ətriyyat və kosmetikanın topdansatışı üzrə xidmətlər

46.45.10 46.45.10.00 Ətriyyat və kosmetikanın topdansatışı üzrə xidmətlər 61175

Sinif 46.46  Əzcaçılıq mallarının topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.46.1 Əzcaçılıq mallarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.46.11 46.46.11.00 Əzcaçılıq mallarının və preparatlarının topdansatışı üzrə 61173

xidmətlər

46.46.12 46.46.12.00 Cərrahiyyə, tibb və ortopediya alətlərinin və cihazlarının 61174

topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.47    Mebellərin, xalçaların və işılandırma

avadanlığının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.47.1 Mebellərin, xalçaların və işıqlandırma avadanlıqlarının 
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topdansatışı üzrə xidmətlər

46.47.11 Məişət mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər 61141

46.47.11.10 Məişət mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.47.11.20 Qeyri-elektrik məişət cihazlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.47.12 46.47.12.00 İşıqlandırma avadanlığının topdansatışı üzrə xidmətlər 61143

46.47.13 46.47.13.00 Xalı və xalçaların topdansatışı üzrə xidmətlər 61163 (*)

Sinif 46.48 Saatların və zərgərlik məmulatlarının 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.48.1 Saatların və zərgərlik məmulatlarının topdansatışı üzrə 

xidmətlər

46.48.10 46.48.10.00 Saatların və zərgərlik məmulatlarının topdansatışı üzrə 61154

xidmətlər

Sinif 46.49 Sair məişət məmulatlarının

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.49.1 Kəsici məmulatların və evdə işlədilən metal məmulatların, 

hörmə məmulatların, mantar məmulatların və digər qruplara

daxil edilməyən sair məişət məmulatlarının topdansatışı 

üzrə xidmətlər

46.49.11 46.49.11.00 Kəsici məmulatların və evdə işlədilən metal məmulatların 61145 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.49.12 46.49.12.00 Hörmə məmulatların, mantar məmulatların, çəllək məmulatı 61146

və sair ağacdan hazırlanan məmulatların topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.49.19 46.49.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən məişət məmulatı və 61144 (*)

avadanlığının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.49.2 Kitabların, jurnalların və dəftərxana ləvazimatlarının 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.49.21 46.49.21.00 Kitabların topdansatışı üzrə xidmətlər 61151 (*)

46.49.22 46.49.22.00 Jurnalların və qəzetlərin topdansatışı üzrə xidmətlər 61151 (*)

46.49.23 46.49.23.00 Dəftərxana ləvazimatının topdansatışı üzrə xidmətlər 61151 (*)

46.49.3 Sair istehlak mallarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.49.31 46.49.31.00 Musiqi alətlərinin və partituraların topdansatışı üzrə xidmətlər 61142 (*)

46.49.32 46.49.32.00 Oyun və oyuncaqların topdansatışı üzrə xidmətlər 61153

46.49.33 46.49.33.00 İdman mallarının, o cümlədən velosipedlərin topdansatışı 61155

üzrə xidmətlər

46.49.34 46.49.34.00 Dəri məmulatı və yol ləvazimatlarının topdansatışı 61156

üzrə xidmətlər

46.49.35 46.49.35.00 Ştamp və medalların topdansatışı üzrə xidmətlər 61159 (*)

46.49.36 46.49.36.00 Suvenirlərin və bədii məmulatların topdansatışı üzrə xidmətlər 61159 (*)

46.49.39 46.49.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair istehlak məmulatıarının 61159 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

Qrup 46.5 İnformasiya və kommunikasiya 

avadanlıqlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
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Sinif 46.51 Kompüterlərin, kompüter periferiya 

avadanlığının  topdansatışı və proqram  

təminatı üzrə xidmətlər

46.51.1 Kompüterlərin, kompüter periferiya avadanlığının topdansatışı

və proqram təminatı üzrə xidmətlər

46.51.10 46.51.10.00 Kompüterlərin, kompüter periferiya avadanlığının topdansatışı 61184

və proqram təminatı üzrə xidmətlər

Sinif 46.52 Elektron və telekommunikasiya  

avadanlıqlarının və onların hissələrinin  

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.52.1 Elektron və telekommunikasiya avadanlıqlarının və hissələrinin

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.52.11 46.52.11.00 Telekommunikasiya avadanlıqlarının və hissələrinin 61185 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.52.12 46.52.12.00 Elektron avadanlıqların və hissələrin topdansatışı üzrə 61142 (*)

xidmətlər

46.52.13 46.52.13.00 Yazılmamış audio və video lentlərin və kassetlərin, maqnit və 61185 (*)

optik disklərin, kompakt və rəqəmli video disklərin topdansatışı

üzrə xidmətlər  

 

Qrup 46.6           Sair maşınların, avadanlıqların və ehtiyat

hissələrin topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.61 Kənd təsərrüfatı maşınlarının, avadanlıqların 

və ehtiyat hissələrin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.61.1 Kənd təsərrüfatı maşınlarının, avadanlıqların və ehtiyat

hissələrin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.61.11 46.61.11.00 Kənd və meşə təsərrüfatı maşınlarının, avadanlıqlarının və 61186 (*)

ehtiyat hissələrin, o cümlədən traktorların topdansatışı üzrə 

xidmətlər

46.61.12 46.61.12.00 Otbiçən maşınların və şitil əkən maşınların, avadanlıqların və 61186 (*)

ehtiyat hissələrin topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.62 Metalkəsən dəzgahların topdansatışı   

üzrə xidmətlər

46.62.1 Metalkəsən dəzgahların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.62.11 46.62.11.00 Ağac emal etmək üçün dəzgahların topdansatışı üzrə xidmətlər 61188 (*)

46.62.12 46.62.12.00 Metalı emal etmək üçün dəzgahların topdansatışı üzrə 61188 (*)

xidmətlər
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46.62.19 46.62.19.00 Sair materialları emal etmək üçün dəzgahların topdansatışı 61188 (*)

üzrə xidmətlər  

Sinif 46.63 Dağ-mədən sənayesi, tikinti və mülki - tikinti

üçün maşınların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.63.1 Dağ-mədən sənayesi, tikinti və mülki - tikinti üçün maşınların

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.63.10 46.63.10.00 Dağ-mədən sənayesi, tikinti və mülki - tikinti üçün maşınların 61187

topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.64 Toxuculuq sənayesi üçün maşınların, tikiş 

və toxuculuq maşınlarının topdansatışı üzrə

xidmətlər

46.64.1 Toxuculuq sənayesi üçün maşınların, tikiş və toxuculuq

maşınlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.64.10 46.64.10.00 Toxuculuq sənayesi üçün maşınların, tikiş və toxuculuq 61188 (*)

maşınlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.65 Ofis mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.65.1 Ofis mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.65.10 46.65.10.00 Ofis mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər 61183 (*)

Sinif 46.66 Sair ofis maşınlarının və avadanlıqlarının

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.66.1 Sair ofis maşınlarının və avadanlıqlarının topdansatışı üzrə

xidmətlər

46.66.10 Sair ofis maşınlarının və avadanlıqlarının topdansatışı üzrə 61183 (*)

xidmətlər

46.66.10.10 Ofis maşınları və avadanlıqlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.66.10.20 Dəftərxana maşınlarının və avadanlıqlarının topdansatışı  

 üzrə xidmətlər

Sinif 46.69 Sair maşınların və avadanlıqların 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.69.1 Sair maşınların və avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.69.11 46.69.11.00 Avtomobillər, motosikletlər və velosipedlərdən başqa, 61182

nəqliyyat vasitələrinin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.69.12 46.69.12.00 Maşın və avadanlıqla əlaqədar olan istismar material- 61189 (*)

larının və ləvazimatların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.69.13 46.69.13.00 Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının topdansatışı üzrə xidmətlər 61189 (*)

46.69.14 46.69.14.00 Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütünün istehsalı 61188 (*)
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üçün maşınların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.69.15 Peşəkar elektrik maşınlarının, aparat və materialların 61189 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.69.15.10 Elektrik maşınlarının, aparat və materialların topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.69.15.20 Sənaye robotlarının topdan satışı üzrə xidmətlər

46.69.16 46.69.16.00 Silah və hərbi döyüş sursatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61189 (*)

46.69.19 46.69.19.00 Sair ümumi və xüsusi məqsədlər üçün maşınların,  cihaz və 61189 (*)

avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər

Qrup 46.7 Sair ixtisaslaşdırılmış topdansatış  

üzrə xidmətlər

Sinif 46.71 Bərk, maye və qazşəkilli yanacağın və

buna bənzər məhsulların topdansatışı 

üzrə xidmətlər

46.71.1 Bərk, maye və qazşəkilli yanacağın və  buna bənzər 

məhsulların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.71.11 46.71.11.00 Bərk yanacaqların topdansatışı üzrə xidmətlər 61191 (*)

46.71.12 46.71.12.00 Avtomobil benzininin, o cümlədən aviasiya benzininin 61191 (*)

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.71.13 46.71.13.00 Sair maye və qazşəkilli yanacaqların və buna bənzər 61191 (*)

məhsulların topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.72 Metalların və metal filizlərinin 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.72.1 Metalların və metal filizlərinin topdansatışı üzrə xidmətlər

46.72.11 46.72.11.00 Dəmir filizlərinin topdansatışı üzrə xidmətlər 61192 (*)

46.72.12 46.72.12.00 Əlvan metal filizlərinin topdansatışı üzrə xidmətlər 61192 (*)

46.72.13 46.72.13.00 İlkin formada olan qara metalların topdansatışı üzrə xidmətlər 61192 (*)

46.72.14 46.72.14.00 İlkin formada olan əlvan metalların topdansatışı üzrə xidmətlər 61192 (*)

Sinif 46.73 Ağac materiallarının, tikinti materialları 

və sanitariya-texniki avadanlıqların 

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.73.1 Ağac materiallarının, tikinti materialları və sanitariya-texniki 

avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.73.11 46.73.11.00 Emal edilməmiş ağacın topdansatışı üzrə xidmətlər 61193 (*)

46.73.12 46.73.12.00 Ağacın ilkin emalı məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61193 (*)

46.73.13 46.73.13.00 Sanitariya-texniki avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər 61162

46.73.14 46.73.14.00 Boya, lak və emalların topdansatışı üzrə xidmətlər 61164

46.73.15 46.73.15.00 Təbəqə şüşələrin topdansatışı üzrə xidmətlər 61161 (*)

46.73.16 46.73.16.00 Sair tikinti materiallarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61161 (*)

46.73.17 46.73.17.00 Divar kağızlarının topdansatışı üzrə xidmətlər 61163 (*)
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46.73.18 46.73.18.00 Döşəmə örtüklərinin topdansatışı üzrə xidmətlər (xalçalardan 61163 (*)

başqa)

Sinif 46.74 Metal armatura, su kəməri, istilik avadanlığı

istismar materialları və ləvazimatlarının

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.74.1 Metal armatura, su kəməri, istilik avadanlığı, istismar

materialları və ləvazimatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.74.11 46.74.11.00 Metal armaturanın topdansatışı üzrə xidmətlər 61165 (*)

46.74.12 46.74.12.00 Su kəməri və istilik avadanlığı, istismar materialları 61199 (*)

və ləvazimatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.74.13 46.74.13.00 Əl alətlərinin topdansatışı üzrə xidmətlər 61165 (*)

Sinif 46.75  Kimyəvi məhsulların topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.75.1 Kimyəvi məhsulların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.75.11 46.75.11.00 Gübrələrin və aqrokimyəvi məhsulların topdansatışı 61172

üzrə xidmətlər

46.75.12 Sənaye kimyəvi maddələrin topdansatışı üzrə xidmətlər 61171

46.75.12.10 Sintetik qətranların və ilkin formada plastik kütlənin

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.75.12.90 Sair kimyəvi sənaye məhsullarının topdansatışı 

üzrə xidmətlər

Sinif 46.76  Sair aralıq məhsullarının topdansatışı

üzrə xidmətlər

46.76.1 Sair aralıq məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.76.11 46.76.11.00 Kağız və kartonun topdansatışı üzrə xidmətlər 61194

46.76.12 46.76.12.00 Toxuculuq liflərinin topdansatışı üzrə xidmətlər 61131 (*)

46.76.13 46.76.13.00 İlkin formada plastik və rezin məmulatların topdansatışı 61199 (*)

üzrə xidmətlər

46.76.19 46.76.19.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarından başqa, digər qruplara 61199 (*)

daxil edilməyən sair aralıq məhsulların topdansatışı üzrə  

xidmətlər

Sinif 46.77 Tullantı və qırıntıların

topdansatışı üzrə xidmətlər

46.77.1 Tullantı və qırıntıların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.77.10 46.77.10.00 Tullantı və qırıntıların topdansatışı üzrə xidmətlər 61195

Qrup 46.9 İxtisaslaşdırılmamış topdansatış

üzrə xidmətlər
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Sinif 46.90 İxtisaslaşdırılmamış topdansatış

üzrə xidmətlər

46.90.1  İxtisaslaşdırılmamış topdansatış üzrə xidmətlər

46.90.10 46.90.10.00  İxtisaslaşdırılmamış topdansatış üzrə xidmətlər 61

Bölmə 47 Avtomobil və motosikletlərin 

satışından başqa pərakəndə 

satış üzrə xidmətlər

Qrup 47.0 Avtomobil və motosikletlərin 

satışından başqa pərakəndə

satış üzrə xidmətlər

Sinif 47.00     Avtomobil və motosikletlərin 

satışından başqa pərakəndə

satış üzrə xidmətlər

47.00.1 Meyvə, tərəvəz, ət, balıq, çörək və süd məhsullarının və 

yumurtanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.11 Dondurulmamış meyvə və tərəvəzin pərakəndə satışı 62 (*) 21 (*

üzrə xidmətlər

47.00.11.10 Meyvələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.11.20 Meyvə və giləmeyvə konservlərinin pərakəndə satışı

üzrə xidmətlər

47.00.11.30 Tərəvəzin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.11.31 Kartofun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.11.39 Sair tərəvəzin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.11.40 Kartof məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.11.50 Tərəvəz konservlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.12 47.00.12.00 Emal edilmiş meyvə və tərəvəzin pərakəndə satışı 62 (*) 21 (*

üzrə xidmətlər

47.00.13 Ətin, o cümlədən ev quşları ətinin pərakəndə satışı üzrə  62 (*) 23 (*

xidmətlər

47.00.13.10 Ətin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.13.20 Ev quşları ətinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.14 Ət məhsullarının, o cümlədən ev quşları ətinindən olan   62 (*) 23 (*

məhsulların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.14.10 Ət məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.14.20 Ət konservlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.15 Balığın, xərçəngkimilərin və molyuskaların pərakəndə 62 (*) 24

satışı üzrə xidmətlər

47.00.15.10 Balığın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.15.11 Siyənək balığının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.15.19 Sair balığın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.15.20 Balıq konservlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.15.30 Xərçəngkimilər və molyuskaların pərakəndə satışı 

üzrə xidmətlər
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47.00.16 47.00.16.00 Çörək məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 25 (*

47.00.17 Pirojna, undan hazırlanan məmulatların və şəkər qatılmış 62 (*) 25 (*

şirniyyat məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.17.10 Pirojna və undan hazırlanan məmulatların pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

47.00.17.20 Şəkər qatılmış şirniyyat məmulatlarının pərakəndə satışı 

üzrə xidmətlər

47.00.18 Süd məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 22 (*

47.00.18.10 Südün və süd məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.18.11 Südün pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.18.12 Süd konservlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.18.13 Kərə yağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.18.14 Üzlü süd məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.18.15 Pendir və brınzanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.18.16 Xamanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.18.17 Dondurmanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.18.19 Sair süd məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.19 47.00.19.00 Yumurtanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 22 (*

47.00.2 Sair yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütünün pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

47.00.21 47.00.21.00 Kofe, çay, kakao və ədviyyatın pərakəndə satışı üzrə 62 (*) 27

xidmətlər

47.00.22 Yeyilən yağ və piylərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 22 (*

47.00.22.10 Bitki yağı və piyin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.22.11 Bitki yağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.22.12 Ərinmiş yeyinti piylərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.22.13 Marqarin məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.23 47.00.23.00 Homogenləşdirilmiş hazır yeyinti məhsullarının və pəhriz 62 (*) 29 (*

ərzaq məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24 Digər qruplara daxil edilməyən sair ərzaq məhsullarının 62 (*) 29 (*

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24.10 Bakaleya məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24.11 Qəndin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24.12 Mürəbbə, cem, pavidla və s. pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24.13 Unun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24.14 Duzun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24.15 Yarma və paxlalıların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24.16 Makaronun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.24.90 Sair ərzaq məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.25 Spirtli içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 26 (*

47.00.25.10 Araq və araq məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.25.20 Konyakın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.25.30 Şərabın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.25.40 Pivənin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.25.50 Şampan şərabının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.25.60 Sair spirtli içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.26 Sair içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 26 (*

47.00.26.10 Spirtsiz içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
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47.00.26.20 Mineral suların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.26.90 Sair spirtsiz içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.27 47.00.27.00 Tütün məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 28

47.00.3 İnformasiya və telekommunikasiya qurğularının pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

47.00.31 47.00.31.00 Kompüterlərin, periferiya qurğularının pərakəndə satışı  62 (*) 84

və proqram təminatı üzrə xidmətlər

47.00.32 47.00.32.00 Telekommunikasiya qurğularının pərakəndə satışı üzrə 62 (*) 85

xidmətlər

47.00.33 Audio və video avadanlıqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 42 (*

47.00.33.10 Radioqəbuledicilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.33.20 Televizorların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.33.30 Maqnitafonların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.33.40 Videomaqnitafonların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.33.90 Sair aparatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.4 Tikinti materiallarının və dəmir məmulatlarının pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

47.00.41 47.00.41.00 Dəmir məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 65 (*

47.00.42 47.00.42.00 Rəng, lak və emaldan hazırlanan məmulatların 62 (*) 64

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.43 Təbəqə şüşələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 61 (*

47.00.43.10 Pəncərə şüşəsinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.43.90 Sair şüşə məmulatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.44 47.00.44.00 Ot biçmək və şitil əkmək üçün avadanlıqların pərakəndə 62 (*) 86

satışı üzrə xidmətlər

47.00.45 47.00.45.00 Su kəməri və istilik avadanlığı, istismar materialları 62 (*) 61 (*

və ləvazimatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.46 47.00.46.00 Sanitariya-texniki avadanlıqların pərakəndə 62 (*) 62

satışı üzrə xidmətlər

47.00.47 47.00.47.00 Əl alətlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 65 (*

47.00.49 Digər qruplara daxil edilməyən tikinti materiallarının 62 (*) 61 (*

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.10 Daş kubikin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.20 Kərpicin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.30 Sementin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.40 Şiferin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.50 Üzlük saxsı piltələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.60 Hissələr yığımı, təsərrüfat blokları daxil edilməklə,

hazır bağ evlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.70 Ağac materialların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.71 Emal üçün yararlı ağacın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.72 Ağac-yonqar və bərk ağac plitələrin pərakəndə satışı üzrə 

xidmətlər

47.00.49.73 Yapışdırılmış fanerlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.74 Evlərin ağac hissələrinin komplektinin pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

47.00.49.90 Sair tikinti materiallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
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47.00.5 Məişət əşyalarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.51 Toxuculuq  məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 31

47.00.51.10 Pambıq parçaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.51.20 Yun parça və yaylıqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.51.30 İpək parçaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.51.40 Kətan parçaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.51.60 Sair toxuculuq məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə 

xidmətlər

47.00.51.70 Qalantereya məmulatlarının pərakəndə satışı 

üzrə xidmətlər

47.00.51.80 Sapın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.51.90 Sair qalantereya məmulatlarının pərakəndə satışı 

üzrə xidmətlər

47.00.52 47.00.52.00 Pərdə və tül pərdələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 32

47.00.53 Divar kağızlarının və döşəmə örtüklərinin, xalça və xalıların 62 (*) 63

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.53.10 Divar kağızının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.53.20 Linoliumun və sair döşəmə örtüklərinin pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

47.00.53.30 Xalça və xalça məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.53.90 Sair məmulatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.54 Elektrik məişət cihazlarının pərakəndə satışı 62 (*) 44

üzrə xidmətlər

47.00.54.10 Soyuducuların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.54.20 Paltaryuyan maşınların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.54.30 Tozsoranların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.54.40 Tikiş maşınlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.54.50 Elektrik ütülərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.54.90 Sair elektrik məişət cihazlarının pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

47.00.55 47.00.55.00 Məişət mebellərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 41

47.00.56 İşıqlandırma cihazlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 43

47.00.56.10 Çil-çıraqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.56.90 Sair işıqlandırma cihazlarının pərakəndə satışı 

üzrə xidmətlər

47.00.57 47.00.57.00 Ağac, mantar və hörmə məmulatlarının pərakəndə satışı 62 (*) 46

üzrə xidmətlər

47.00.58 Musiqi alətlərinin və partituraların pərakəndə satışı üzrə 62 (*) 42 (*

xidmətlər

47.00.58.10 Piano və royalların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.58.90 Sair musiqi alətlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.59 Digər qruplara daxil edilməyən müxtəlif saxsı qabların, şüşə 62 (*) 45

məmulatlarının, çini, keramika məmulatlarının, kəsici və 

qeyri-elektrik məişət məmulatlarının, cihazların və 

avadanlıqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.59.10 Şüşə qab-qacaqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.59.20 Çini-saxsı qabların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
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47.00.59.30 Metal qab-qacaqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.59.50 Qeyri-elektrik-məişət cihazlarının digər qruplara daxil 

edilməyən məmulat və avadanlıqların pərakəndə satışı 

üzrə xidmətlər

47.00.6 Mədəniyyət və istirahət üçün məmulatların pərakəndə

satışı üzrə xidmətlər

47.00.61 47.00.61.00 Kitabların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 51 (*

47.00.62 47.00.62.00 Qəzet və jurnalların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 51 (*

47.00.63 Dəftərxana ləvazimatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 51 (*

47.00.63.10 Dəftərxana ləvazimatlarının, maşınlarının

və avadanlığının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.63.20 Elektron hesablama maşınlarının və onların

ehtiyat hissələrinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.63.90 Sair dəftərxana ləvazimatının, maşınlarının

və avadanlıqlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.64 Musiqi və video yazıların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 42 (*

47.00.64.10 Audio və video plyonkaların  pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.64.20 Kasetlərin və kompakt-disklərin pərakəndə satışı 

üzrə xidmətlər

47.00.65 İdman ləvazimatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 55 (*

47.00.65.10 İdman mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.65.20 Velosiped və mopedlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.66 47.00.66.00 Kemping avadanlıqlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 55 (*

47.00.67 47.00.67.00 Oyun və oyuncaqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 53

47.00.68 47.00.68.00 Möhür və ştempellərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 59 (*

47.00.69 47.00.69.00 Suvenirlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 59 (*

47.00.7 Geyimlərin, əzcaçılıq və tibb mallarının, tualet 

ləvazimatlarının, güllərin, çiçəklərin, ev heyvanlarının və ev

heyvanları üçün yemlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.71 Geyimin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 33

47.00.71.10 Paltarın və alt geyimlərinin pərakəndə satışı 

üzrə xidmətlər

47.00.71.20 Baş geyimlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.71.30 Trikotaj məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.71.31 Üst trikotajın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.71.32 Alt trikotajın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.71.40 Xəz və xəz məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.71.50 Corab məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.71.90 Sair geyimin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.72 Ayaqqabının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 34

47.00.72.10 Dəri, toxuma və kombinə edilmiş ayaqqabıların 

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.72.20 Rezin və polimer ayaqqabıların pərakəndə satışı

üzrə xidmətlər

47.00.72.30 Keçə ayaqqabıların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.73 47.00.73.00 Dəridən hazırlanan məmulatların və yol ləvazimatlarının 62 (*) 56

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
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47.00.74 Əzcaçılıq mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 73

47.00.74.10 Dərmanların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.74.20 Sarğı materiallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.74.90 Sair əczaçılıq mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.75 47.00.75.00 Tibb və ortepediya mallarının pərakəndə 62 (*) 74

satışı üzrə xidmətlər

47.00.76 47.00.76.00 Kosmetika məmulatının və tualet ləvazimatlarının 62 (*) 75

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.77 47.00.77.00 Güllərin, bitkilərin və toxumların pərakəndə satışı üzrə 62 (*) 12

xidmətlər

47.00.78 47.00.78.00 Gübrələrin və aqro-kimyəvi məhsulların pərakəndə 62 (*) 71

satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 72

47.00.79 Ev heyvanlarının və onlar üçün yemlərin pərakəndə 62 (*) 14

satışı üzrə xidmətlər

47.00.79.10 Ev heyvanlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.79.20 Ev heyvanları üçün yemlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.8 Daxili-yanma mühərrikləri üçün digər qruplara daxil  

edilməyən yanacağın və əlavə maddələrin pərakəndə  

satışı üzrə xidmətlər

47.00.81 Avtomobil yanacağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 91 (*

47.00.81.10 Benzinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.81.20 Dizel yanacağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.81.30 Yağların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.82 Saatların və zərgərlik məmulatlarının pərakəndə satışı 62 (*) 54

üzrə xidmətlər

47.00.82.10 Saatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.82.20 Zərgərlik məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.83 Fotoqrafik, optik və dəqiq məmulatların pərakəndə satışı 62 (*) 52

üzrə xidmətlər

47.00.83.10 Fotoaparatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.83.20 Sair foto ləvazimatının, optik və dəqiq cihazların

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.84 Təmizləyici maddələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 76

47.00.84.10 Məişət-kimyəvi maddələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.84.11 Paltar sabununun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.84.12 Əl-üz sabununun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.84.13 Sintetik yuyucu maddələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.85 Məişət təyinatlı yanacağın, balon qazının, daş kömürün və 62 (*) 91 (*

odunun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.85.10 Ağ neftin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.85.20 Soba yanacağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.85.30 Daş kömürün pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.85.40 Balon qazının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.85.50 Kibritin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.86 47.00.86.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-ərzaq  62 (*) 59 (*

təsərrüfat mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.87 47.00.87.00 Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı xammalının 62 (*) 11
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pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 13

62 (*) 15

62 (*) 19

47.00.88 47.00.88.00 Digər qruplara daxil edilməyən maşın və avadanlıqların 62 (*) 83

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 87

62 (*) 88

62 (*) 89

47.00.89 47.00.89.00 Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-ərzaq, qeyri-təsərrüfat 62 (*) 92

mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 93

62 (*) 94

62 (*) 95

47.00.9 İşlənmiş malların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*) 99

47.00.91 47.00.91.00 Əntiq əşyaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər 62 (*)

47.00.92 47.00.92.00 İşlənmiş kitabların mağazalarda pərakəndə satışı 62 (*)

üzrə xidmətlər

47.00.99 47.00.99.00 Sair işlənmiş malların mağazalarda pərakəndə satışı 62 (*)

üzrə xidmətlər

H Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

xidmətləri

Bölmə 49 Quru yol  nəqliyyatı və boru kəməri

ilə daşınma xidmətləri

Qrup 49.1 Şəhərlərarası dəmir yolu sərnişin  

nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 49.10 Şəhərlərarası dəmir yolu sərnişin

nəqliyyatı xidmətləri

49.10.1 Şəhərlərarası dəmir yolu sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

49.10.11 49.10.11.00 Gəzinti üçün şəhərlərarası dəmir yolu sərnişin nəqliyyat 64131

xidmətləri

49.10.19 49.10.19.00 Şəhərlərarası sair dəmir yolu sərnişin nəqliyyat xidmətləri 64210

Qrup 49.2 Dəmir yolu yük nəqliyyat xidmətləri

Sinif 49.20  Dəmir yolu yük nəqliyyatı xidmətləri

49.20.1 Dəmir yolu yük nəqliyyatı xidmətləri

49.20.11 49.20.11.00 İzotermik vaqonlarda yüklərin dəmiryolu nəqliyyatı ilə 65121

daşınması xidmətləri

49.20.12 49.20.12.00 Tankerlərdə neft məhsullarının dəmir yolu nəqliyyatı ilə 65122 (*)

daşınması xidmətləri

49.20.13 49.20.13.00 Maye və ya qazabənzər yüklərin  kütlə şəklində daşınması 65122 (*)

xidmətləri
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49.20.14 49.20.14.00 Qarışıq yüklərin konteynerlərdə dəmiryolu nəqliyyatı ilə 65123

daşınması xidmətləri

49.20.15 49.20.15.00 Məktub və bağlamaların dəmir yolu ilə daşınması xidmətləri 65124

49.20.16 49.20.16.00 Quru yüklərin qalama şəklində dəmiryolu ilə daşınması 65125

xidmətləri

49.20.19 49.20.19.00 Sair yüklərin dəmiryolu ilə daşınması xidmətləri 65126

65129

Qrup 49.3 Sair quru yol sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 49.31  Şəhərdaxili və şəhərdənkənar quruyol 

sərnişin daşımaları xidmətləri

49.31.1 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar quruyol sərnişin daşımaları

xidmətləri

49.31.10 49.31.10.00 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar quruyol sərnişin daşımaları 64111

xidmətləri

49.31.2 Dəmir yolundan başqa, şəhərdaxili və şəhərdənkənar

müntəzəm sərnişin daşımaları xidmətləri

49.31.21 Cədvəl tabeliyində olan şəhərdaxili və şəhərdənkənar  64112

müntəzəm sərnişin daşımaları xidmətləri

49.31.21.10 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar müntəzəm daşıma  xidmətləri

49.31.21.20 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar xüsusi daşıma  xidmətləri

49.31.22 Cədvəl tabeliyində olan şəhərdaxili və şəhərdənkənar  64113

müxtəlif növ nəqliyyatda sərnişin daşıma  xidmətləri

49.31.22.10 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar müntəzəm daşıma  xidmətləri

49.31.22.20 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar xüsusi daşıma  xidmətləri

49.31.22.90 Sair sərnişin daşımaları  xidmətləri

Sinif 49.32          Taksi xidmətləri

49.32.1 Taksi xidmətləri

49.32.11 49.32.11.00 Taksi xidmətləri 64115

49.32.12 49.32.12.00 Yüngül avtomobillərin sürücü ilə birlikdə icarəyə verilməsi 64116

xidmətləri

Sinif 49.39   Digər qruplara daxil edilməyən quruyol

sərnişin nəqliyyatının sair xidmətləri

49.39.1 Cədvəl tabeliyində olan şəhərlərarası və xüsusi təyinatlı

quruyol sərnişin daşımaları xidmətləri

49.39.11 49.39.11.00 Cədvəl tabeliyində olan şəhərlərarası quruyol sərnişin 64221

daşımaları xidmətləri

49.39.12 49.39.12.00 Cədvəl tabeliyində olan xüsusi təyinatlı quruyol sərnişin 64222

daşımaları xidmətləri

49.39.13 49.39.13.00 Cədvəl tabeliyində olan xüsusi təyinatlı  sair quruyol sərnişin 64114

daşımaları xidmətləri

49.39.2 Funikulyorlar, hava kanat yolları və qaldırıcılar vasitəsilə
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ilə sərnişin daşımaları  xidmətləri

49.39.20 49.39.20.00 Funikulyorlar, hava kanat yolları və qaldırıcılar vasitəsilə 64119 (*)

sərnişin daşımaları  xidmətləri

49.39.3 Cədvəl tabeliyində olmayan quruyol sərnişin daşımaları 

xidmətləri

49.39.31 49.39.31.00 Avtobusların və turist avtobuslarının sürücü ilə birlikdə 66011

icarəyə verilməsi  xidmətləri

49.39.32 49.39.32.00 Gəzinti üçün quruyol sərnişin nəqliyyatı xidmətləri 64132

49.39.33 49.39.33.00 Cədvəl tabeliyində olmayan lokal avtobus və çarter avtobus 64118

xidmətləri

49.39.34 49.39.34.00 Cədvəl tabeliyində olmayan beynəlxalq avtobusların və çarter 64223

avtobusların xidmətləri

49.39.35 49.39.35.00 Heyvanların dartı qüvvəsindən istifadə etməklə hərəkətə 64117

gətirilən nəqliyyat vasitələri ilə sərnişinlərin daşınması

 xidmətləri

49.39.39 49.39.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən  quruyol sərnişin daşımaları 64119 (*)

xidmətləri

Qrup 49.4 Yüklərin avtomobil yolları ilə daşınması

üzrə xidmətləri

Sinif 49.41  Yüklərin avtomobil yolları ilə daşınması 

üzrə xidmətlər

49.41.1 Yüklərin avtomobil yolları ilə daşınması üzrə xidmətlər

49.41.11 49.41.11.00 Soyududulmuş və ya dondurulmuş məhsulların quru yol 65111

nəqliyyat vasitələri ilə daşınması xidmətləri

49.41.12 49.41.12.00 Neft məhsullarının avtosisternlərdə və ya yarımqoşqularda 65112 (*)

daşınması xidmətləri

49.41.13 49.41.13.00 Sair kütlə şəklində maye və qazabənzər yüklərin 65112 (*)

nəqliyyat vasitələri ilə daşınması xidmətləri

49.41.14 49.41.14.00 Konteynerlərdə yüklərin nəqliyyat vasitələri ilə 65113

daşınması xidmətləri

49.41.15 49.41.15.00 Quru yüklərin qalama şəklində nəqliyyat vasitələri ilə 65117

daşınması xidmətləri

49.41.16 49.41.16.00 Diri heyvanların quruyol nəqliyyat vasitəsilə daşınması 65118

xidmətləri

49.41.17 49.41.17.00 Heyvanların dartı qüvvəsindən istifadə etməklə hərəkətə 65114

gətirilən nəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınması xidmətləri

49.41.18 49.41.18.00 Məktub və bağlamaların quruyol avtomobil yollarında 65116

daşınması xidmətləri

49.41.19 49.41.19.00 Sair yüklərin quruyol avtomobil yollarında daşınması 65119

xidmətləri

49.41.2 Yük avtomobillərinin sürücü ilə birlikdə icarəsi üzrə xidmətlər

49.41.20 49.41.20.00 Yük avtomobillərinin sürücü ilə birlikdə icarəsi üzrə xidmətlər 66012

Sinif 49.42 Yerdəyişmə xidmətləri
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49.42.1 Yerdəyişmə xidmətləri

49.42.11 49.42.11.00 Ev təsərrüfatı üçün yerdəyişmə xidmətləri 65115 (*)

49.42.19 49.42.19.00 Sair yerdəyişmə xidmətləri 65115 (*)

Qrup 49.5        Boru kəməri ilə daşıma üzrə xidmətlər

Sinif 49.50 Boru kəməri ilə daşıma üzrə xidmətlər

49.50.1 Boru kəməri ilə daşıma üzrə xidmətlər

49.50.11 49.50.11.00 Təmizlənməmiş və ya təmizlənmiş neftin və neft 65131 (*)

məhsullarının daşınması xidmətləri

49.50.12 49.50.12.00 Təbii qazın daşınması üzrə xidmətlər 65131 (*)

49.50.19 49.50.19.00 Sair yüklərin daşınması xidmətləri 65139

Bölmə 50 Su nəqliyyatı xidmətləri

Qrup 50.1 Dəniz və kabotaj su sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 50.10 Dəniz və kabotaj su sərnişin nəqliyyatı 

xidmətləri

50.10.1 Dəniz və kabotaj su sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

50.10.11 50.10.11.00 Dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə sərnişinlərin daşınması 64231

üzrə xidmətlər

50.10.12 50.10.12.00 Kruiz gəmilərində sərnişinlərin daşınması xidmətləri 64232

50.10.19 50.10.19.00 Dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə sair sərnişin daşımaları 64239

xidmətləri

50.10.2 Dəniz və kabotaj su sərnişin gəmilərinin operatorla birlikdə

icarəyə verilməsi xidmətləri

50.10.20 50.10.20.00 Dəniz və kabotaj su sərnişin gəmilərinin operatorla birlikdə 66021 (*)

icarəyə verilməsi xidmətləri

Qrup 50.2  Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 50.20 Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı xidmətləri

50.20.1 Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı xidmətləri

50.20.11 50.20.11.00 Dondurulmuş və ya soyudulmuş məhsulların dəniz və kabotaj 65211

su nəqliyyatı ilə daşınması üzrə xidmətlər

50.20.12 50.20.12.00 Xam neftin tankerlərlə dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə 65212 (*)

daşınması üzrə xidmətlər

50.20.13 50.20.13.00 Maye və ya qazabənzər yüklərin tankerlərlə dəniz və 65212 (*)

kabotaj su nəqliyyatı ilə daşınması üzrə xidmətlər

50.20.14 50.20.14.00 Yüklərin konteynerlərdə daşınması üzrə xidmətlər 65213

50.20.15 50.20.15.00 Quru yüklərin qalama şəklində dəniz və kabotaj su nəqliyyatı 65219 (*)
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ilə daşınması üzrə xidmətlər

50.20.19 Dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə sair yüklərin daşınması 65219 (*)

üzrə xidmətlər

50.20.19.10 Poçtun daşınması xidmətləri

50.20.19.90 Sair yüklərin daşınması xidmətləri

50.20.2 Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla 

birlikdə icarəsi üzrə xidmətlər; yedəyəalma xidmətləri

50.20.21 50.20.21.00 Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla 66021 (*)

birlikdə icarəsi üzrə xidmətlər

50.20.22 Dəniz və kabotaj su nəqliyyatında yedəyəalma 65219 (*)

xidmətləri

50.20.22.10 Yedəyəalma xidmətləri

50.20.22.20 Manevr xidmətləri

Qrup 50.3 Daxili su sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 50.30          Daxili su sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

50.30.1 Daxili su yollarında sərnişinlərin nəqliyyat vasitələri ilə

daşınması xidmətləri

50.30.11 50.30.11.00 Sərnişinlərin bərələrlə daşınması üzrə xidmətlər 65219 (*)

50.30.12 50.30.12.00 Sərnişinlərin kruiz gəmilərində daşınması üzrə xidmətlər 64122

50.30.13 50.30.13.00 Gəzinti və səyahət qayıqlarının xidmətləri 64133

50.30.19 50.30.19.00 Daxili su nəqliyyatında sair sərnişin daşımaları 64129

üzrə xidmətlər

50.30.2 Daxili su sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə

icarəsi üzrə xidmətlər

50.30.20 50.30.20.00 Daxili su sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə 66022 (*)

icarəsi üzrə xidmətlər

Qrup 50.4  Daxili su yük nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 50.40 Daxili su yük nəqliyyatı xidmətləri

50.40.1 Daxili su yollarında yüklərin nəqliyyat vasitələri ilə 

daşınması xidmətləri

50.40.11 50.40.11.00 Dondurulmuş və ya soyudulmuş məhsulların daxili su 65221

yollarında daşınması üzrə xidmətlər

50.40.12 50.40.12.00 Təmizlənməmiş neftin daxili su yollarında daşınması 65222 (*)

üzrə xidmətlər

50.40.13 50.40.13.00 Sair maye və qazabənzər yüklərin kütlə şəklində daşınması 65222 (*)

üzrə xidmətlər

50.40.14 50.40.14.00 İntermodal yüklərin daxili su yollarında konteyner gəmiləri 65229 (*)

vasitəsilə daşınması üzrə xidmətlər

50.40.19 50.40.19.00 Konteynerlərdə yüklərin daşınması üzrə xidmətlər 65229 (*)

50.40.2 Daxili su yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə

icarəsi üzrə xidmətlər; yedəyəalma xidmətləri
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50.40.21 50.40.21.00 Daxili su yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə 66022 (*)

icarəsi üzrə xidmətlər

50.40.22 50.40.22.00 Daxili yu yollarında yedəyəalma xidmətləri 65229 (*)

Bölmə 51  Hava nəqliyyatı xidmətləri

Qrup 51.1 Hava sərnişin nəqliyyatı xidmətləri      

Sinif 51.10  Hava sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

51.10.1 Hava sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

51.10.11 51.10.11.00 Sərnişinlərin cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı vasitə- 64241

ləri ilə daşınması üzrə xidmətlər

51.10.12 51.10.12.00 Gəzinti üçün olan hava nəqliyyatından başqa, sərnişinlərin 64242

cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı vasitələrilə daşınması  

üzrə xidmətlər

51.10.13 51.10.13.00 Cədvəl tabeliyində olan beynəlxalq hava nəqliyyatı vasitəsilə 64243

sərnişinlərin daşınması üzrə xidmətlər

51.10.14 51.10.14.00 Cədvəl tabeliyində olmayan beynəlxalq hava nəqliyyatı 64244

vasitəsilə sərnişinlərin daşınması üzrə xidmətlər

51.10.15 51.10.15.00 Gəzinti üçün cədvəl tabeliyində olmayan hava nəqliyyatı 64134

vasitəsilə sərnişinlərin daşınması üzrə xidmətlər

51.10.2 Hava sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə

icarəsi üzrə xidmətlər

51.10.20 51.10.20.00 Hava sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə 66031

icarəsi üzrə xidmətlər

Qrup 51.2 Hava yük nəqliyyatı və kosmik hava 

nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 51.21 Hava yük nəqliyyatı xidmətləri

51.21.1 Hava yük nəqliyyatı xidmətləri

51.21.11 51.21.11.00 Konteynerlərdə yüklərin cədvəl üzrə daşınması  xidmətləri 65319 (*)

51.21.12 51.21.12.00 Məktub və bağlamaların cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı 65311

vasitələrilə daşınması  xidmətləri

51.21.13 51.21.13.00 Sair yüklərin cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı vasitələri 65319 (*)

ilə daşınması üzrə xidmətlər

51.21.2 Hava yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə

icarəsi üzrə xidmətlər

51.21.20 51.21.20.00 Hava yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə 66032

icarəsi üzrə xidmətlər

Sinif 51.22 Kosmik nəqliyyat xidmətləri

51.22.1 Kosmik nəqliyyat xidmətləri

51.22.11 51.22.11.00 Sərnişinlərin kosmik hava nəqliyyatı vasitələri ilə daşınması 64250

üzrə xidmətlər
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51.22.12 51.22.12.00 Yüklərin kosmik hava nəqliyyatı vasitələrilə daşınması 65320

üzrə xidmətlər

Bölmə 52  Anbar və yardımçı nəqliyyat xidmətləri

Qrup 52.1 Saxlama və anbara yığma üzrə xidmətlər  

Sinif 52.10  Saxlama və anbara yığma üzrə xidmətlər  

52.10.1 Saxlama və anbara yığma üzrə xidmətlər  

52.10.11 52.10.11.00 Dondurulmuş və ya soyudulmuş yüklərin saxlanması üzrə 67210

xidmətlər

52.10.12 52.10.12.00 Maye və qazşəkilli yüklərin saxlanması üzrə xidmətlər 67220

52.10.13 52.10.13.00 Taxılın saxlanması üzrə xidmətlər 67290 (*)

52.10.19 52.10.19.00 Saxlanma və anbara yığma üzrə sair xidmətlər 67290 (*)

Qrup 52.2 Yardımçı nəqliyyat xidmətləri

Sinif 52.21   Quruyol nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər

52.21.1 Dəmir yolu nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər

52.21.11 52.21.11.00 Yedəyəalma xidmətləri 67301

52.21.19 52.21.19.00 Dəmiryol nəqliyyatı üçün sair yardımçı xidmətlər 67309

52.21.2 Avtomobil yolları nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər

52.21.21 52.21.21.00 Avtobus stansiyalarının xidmətləri 67410

52.21.22 52.21.22.00 Avtomobil magistrallarının istismarı üzrə xidmətlər 67420 (*)

52.21.23 52.21.23.00 Körpü və tunellərin istismarı üzrə xidmətlər 67420 (*)

52.21.24 52.21.24.00 Avtomobil dayanacaqlarının xidmətləri 67430

52.21.25 52.21.25.00 Xüsusi və ticarət avtomobilləri üçün yedəyəalma xidmətləri 67440

52.21.29 52.21.29.00 Avtomobil yolları nəqliyyatı üçün digər qruplara daxil 67490

edilməyən sair yardımçı xidmətlər

52.21.3 Boru kəmərləri vasitəsilə daşıma üçün yardımçı xidmətlər

52.21.30 52.21.30.00 Boru kəmərləri vasitəsilə daşıma üçün yardımçı xidmətlər 67490 (*)

Sinif 52.22 Su nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər 

52.22..1 Su nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər

52.22.11 52.22.11.00 Yüklərin nəqliyyat emalından başqa, limanların və su 67511

yollarının istismarı üzrə xidmətlər

52.22.12 52.22.12.00 Yüklərin nəqliyyat emalından başqa, daxili su yollarının 67512

istismarı üzrə xidmətlər

52.22.13 52.22.13.00 Dəniz və kabotaj su yollarında losman xidmətləri 67521

52.22.14 52.22.14.00 Daxili su yollarında losman xidmətləri 67522

52.22.15 52.22.15.00 Dəniz və kabotaj su yollarında gəmilərin xilas edilməsi və 67531

qaldırılması üzrə xidmətlər

52.22.16 52.22.16.00 Daxili sularda gəmilərin xilas edilməsi və qaldırılması 67532

üzrə xidmətlər

52.22.19 52.22.19.00 Su  nəqliyyatı üçün sair yardımçı xidmətlər 67590
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Sinif 52.23  Hava nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər

52.23.1 Hava nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər (yüklərin  emalından

başqa), havada hərəkətə nəzarər xidməti və sair yardımçı  

xidmətlər

52.23.11 52.23.11.00 Yüklərin emalından başqa, aeroportların istismarı 67610

üzrə xidmətlər

52.23.12 52.23.12.00 Havada hərəkətin idarə edilməsi üzrə xidmətlər 67620

52.23.19 52.23.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən, hava nəqliyyatı üçün 67630

sair köməkçi xidmətlər

52.23.2 Kosmik nəqliyyata yardımçı xidmətlər

52.23.20 52.23.20.00 Kosmik nəqliyyata yardımçı xidmətlər 67640

Sinif 52.24  Yüklərin nəqliyyat emalı üzrə xidmətlər

52.24.1 Yüklərin nəqliyyat emalı üzrə xidmətlər

52.24.11 52.24.11.00 Limanlarda yüklərin nəqliyyat emalı üzrə xidmətlər 67110 (*)

52.24.12 52.24.12.00 Sair konteynerlərin nəqliyyat emalı üzrə xidmətlər 67110 (*)

52.24.13 52.24.13.00 Limanlarda yüklərin sair nəqliyyat emalı üzrə xidmətlər 67190 (*)

52.24.19 52.24.19.00 Yüklərin nəqliyyat emalı üzrə sair xidmətlər 67190 (*)

Sinif 52.29 Sair yardımçı nəqliyyat xidmətləri

52.29.1 Yük nəqliyyatı agentliklərinin xidmətləri

52.29.11 52.29.11.00 Gəmi-brokerlərinin xidmətləri 67910 (*)

52.29.12 52.29.12.00 Sair yük broker xidmətləri 67910 (*)

52.29.19 52.29.19.00 Yük nəqliyyatı agentliklərinin sair xidmətləri 67910 (*)

52.29.2 Digər qruplara daxil edilməyən sair yardımçı nəqliyyat

xidmətləri

52.29.20 52.29.20.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair yardımçı nəqliyyat 67990

xidmətləri

Bölmə 53 Poçt və kuryer xidmətləri

Qrup 53.1 Poçt və kuryer xidmətləri

Sinif 53.10 Poçt xidmətləri

53.10.1 Poçt xidmətləri

53.10.11 53.10.11.00 Qəzetlərlə və digər dövri mətbuatla bağlı olan poçt 68111 (*)

xidmətləri

53.10.12 53.10.12.00 Məktublarla bağlı poçt xidmətləri 68111 (*)

53.10.13 53.10.13.00 Bağlamalarla bağlı poçt xidmətləri 68112

53.10.14 53.10.14.00 Poçt şöbələrinin xidmətləri 68113

53.10.19 53.10.19.00 Sair poçt xidmətləri 68119
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Qrup 53.2  Sair poçt və kuryer xidmətləri

Sinif 53.20 Sair poçt və kuryer xidmətləri

53.20.1 Sair poçt və kuryer xidmətləri

53.20.11 53.20.11.00 Bir neçə nəqliyyat vasitəsilə kuryer çatdırmaları üzrə xidmətlər 68120

53.20.12 53.20.12.00 Yeməyin evə çatdırılması üzrə xidmətlər 68130 (*)

53.20.19 53.20.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair poçt və kuryer xidmətləri 68130 (*)

İ Yaşayış üçün xidmətlərin göstərilməsi və

yeməklərin çatdırılması xidmətləri

 

Bölmə 55  Yaşayış üçün yerlər tərəfindən 

xidmətlərin göstərilməsi

Qrup 55.1  Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər

tərəfindən göstərilən xidmətlər

Sinif 55.10  Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər

tərəfindən xidmətin göstərilməsi

55.10.1 Qısa müddət və gündəlik qalmaq üçün otaq və ya yerlərin

təqdim edilməsi üzrə xidmətlər (taymşerlərdən başqa)

55.10.11 55.10.11.00 Qısa müddət və gündəlik qalmaq üçün otaq və ya yerlərin 63111

təqdim edilməsi üzrə xidmətlər (taymşerlərdən başqa)

Qrup 55.2 Tətil zamanı və qısa müddət qalmaq        

üçün sair yerlərin xidmətləri

Sinif  55.20     Tətil zamanı və qısa müddət qalmaq        

üçün sair yerlərin xidmətləri

55.20.1 Tətil zamanı və qısa müddət qalmaq üçün sair yerlərin 

xidmətləri

55.20.11 55.20.11.00 Gənclər üçün yataqxanaların və tətil zamanı kabinələrin 63114

xidmətləri

55.20.12 55.20.12.00 Uzun müddət qalmaq üçün yerlərin və gənclər 63113

yataqxanalarının xidmətləri

55.20.19 55.20.19.00 Qonaq qalmaq üçün sair yerlərin xidmətləri 63112 (*)

Qrup 55.3 Kempinq üçün yerlərin, istirahət üçün 

avto-qoşqu evlər və avto-qoşqu evlər üçün

dayanacaqların xidmətləri

Sinif  55.30    Kempinq üçün yerlərin, istirahət üçün 

avto-qoşqu evlər və avto-qoşqu evlər üçün
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dayanacaqların xidmətləri

55.30.1 Kempinq üçün yerlərin, istirahət üçün  avto-qoşqu evlərin və 

avto-qoşqu evlər üçün dayanacaqların xidmətləri

55.30.11 55.30.11.00 Kempinq üçün yerlərin xidmətləri 63120

55.30.12 55.30.12.00 İstirahət üçün  avto-qoşqu evlərin və avto-qoşqu evlər üçün 63130

dayanacaqların xidmətləri

Qrup 55.9  Yaşayış üçün sair yerlərin xidmətləri

Sinif 55.90 Yaşayış üçün sair yerlərin xidmətləri

55.90.1 Yaşayış üçün sair yerlərin xidmətləri

55.90.11 55.90.11.00 Tələbələr və məktəblilər üçün yataqxanaların  xidmətləri 63210

55.90.12 55.90.12.00 Fəhlələr üçün yataqxanaların və ya düşərgələrin xidmətləri 63220

55.90.13 55.90.13.00 Yataqlı vaqonların xidmətləri və sair nəqliyyat vasitə- 63290 (*)

lərində yataq yerlərinin təqdim edilməsi üzrə xidmətlər

55.90.19 55.90.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair yaşayış yerlərinin 63290 (*)

xidmətləri

Bölmə 56   İçki və yeməklərin satışı üzrə xidmətlər

Qrup 56.1   Restoran xidmətləri və yeməyin 

çatdırılması üzrə xidmətlər

Sinif 56.10   Restoran xidmətləri və yeməyin  

çatdırılması üzrə xidmətlər

56.10.1 Restoran xidmətləri və yeməyin çatdırılması üzrə xidmətlər

56.10.11 56.10.11.00 Tam restoran xidməti göstərilməklə iaşə xidmətləri 63310 (*)

56.10.12 56.10.12.00 Dəmir yolu vaqon-restoranlarında və gəmilərdə iaşə 63310 (*)

xidmətləri

56.10.13 56.10.13.00 Özünəxidmət müəssisələrində iaşə xidmətləri  63320

56.10.19 56.10.19.00 Sair iaşə xidmətləri 63399

Qrup 56.2     Hazır yeməklərin göndərilməsi və 

yeməklərin satışı üzrə sair xidmətlər

Sinif 56.21 Hazır yeməklərin göndərilməsi

üzrə xidmətlər

56.21.1 Hazır yeməklərin göndərilməsi üzrə xidmətlər

56.21.11 56.21.11.00 Hazır yeməyin şəxsi evlərə göndərilməsi üzrə xidmətlər  63391 (*)

56.21.19 56.21.19.00 Sair müəssisə və idarələr üçün hazır yeməyin göndərilməsi  63391 (*)

üzrə xidmətlər

Sinif 56.29 Yeməklərin satışı ilə əlaqədar 

sair xidmətlər
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56.29.1 Yeməyin çatdırılması ilə əlaqədar müqavilələrin bağlanması

üzrə xidmətlər

56.29.11 56.29.11.00 Nəqliyyat müəssisələri üçün hazır yeməyin çatdırılması üzrə 63392

xidmətlər

56.29.19 56.29.19.00 Hazır yeməyin çatdırılması ilə əlaqədar sair müqavilələrin 63393 (*)

bağlanması üzrə xidmətlər

56.29.2 Yeməkxanaların xidmətləri

56.29.20 56.29.20.00 Yeməkxanaların xidmətləri 63393 (*)

Qrup 56.3 İçkilərin satışı üzrə xidmətlər

Sinif 56.30 İçkilərin satışı üzrə xidmətlər

56.30.1 İçkilərin satışı üzrə xidmətlər

56.30.10 56.30.10.00 İçkilərin satışı üzrə xidmətlər 63400

J İnformasiya və rabitə xidmətləri

Bölmə 58 Nəşriyyat xidmətləri

Qrup 58.1  Kitabların nəşri, dövri nəşrlər və sair 

nəşrlərin dərc edilməsi xidmətləri

Sinif 58.11  Kitabların nəşr edilməsi xidmətləri

58.11.6 Kitab nəşri üçün lisenziyanın verilməsi xidmətləri

58.11.60 58.11.60.00 Kitab nəşri üçün lisenziyanın verilməsi xidmətləri 32210

58.11.90 58.11.90.00 Kitabların nəşr edilməsi xidmətləri 32230

Sinif 58.12 Məlumat kitablarının və ünvan  

siyahılarının nəşri sahəsində xidmətlər

58.12.3 Məlumat kitablarının və ünvan siyahılarının

nəşri sahəsində xidmətlər

58.12.30 58.12.30.00 Məlumat kitablarının və ünvan  

siyahılarının nəşri sahəsində xidmətlər

Sinif 58.13 Qəzetlərin nəşri üzrə xidmətlər

58.13.1 Qəzetlərin nəşri üzrə xidmətlər  

58.13.10 58.13.10.00 Qəzetlərin nəşri üzrə xidmətlər 32300 (*) 4901 10

Sinif 58.14  Jurnallar və dövri nəşrlərin nəşri üzrə xidmətlər 

58.14.1 Jurnallar və dövri mətbuat üzrə xidmətlər

58.14.19 58.14.19.00 Jurnallar və dövri mətbuat üzrə xidmətlər 32490
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58.14.4 Jurnal və dövri mətbuat üçün lisenziya verilməsi xidmətləri

58.14.40 58.14.40.00 Jurnal və dövri mətbuat üçün lisenziya verilməsi xidmətləri 73320(*)

Sinif 58.19 Sair nəşriyyat xidmətləri

58.19.3 Sair nəşriyyat xidmətləri  

58.19.30 58.19.30.00 Sair nəşriyyat xidmətləri 73320(*)  

Qrup 58.2 Proqram təminatının nəşr edilməsi

üzrə xidmətlər

Sinif 58.21  Kompüter oyunlarının nəşri üzrə xidmətlər

58.21.4 Kompüter oyunlarının nəşri üzrə xidmətlər

58.21.40 58.21.40.00 Kompüter oyunlarının nəşri üzrə xidmətlər 73311(*)

Sinif 58.29  Sair proqram təminatının nəşr  

edilməsi üzrə xidmətlər

58.29.5 Sair proqram təminatının nəşr edilməsi üzrə xidmətlər  

58.29.50 58.29.50.00 Sair proqram təminatının nəşr edilməsi üzrə xidmətlər 73111(*)

 

Bölmə 59  Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının

hazırlanması, səsyazma və musiqi nəşrləri                   

üzrə xidmətlər

Qrup 59.1 Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının

hazırlanması ilə əlaqədar xidmətlər

Sinif 59.11 Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının

hazırlanması ilə əlaqədar xidmətlər

59.11.1 Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanması

ilə əlaqədar xidmətlər

59.11.11 Kinofilmlərin hazırlanması üzrə xidmətlər 96121 (*)

59.11.11.50 Kino və video proqramların hazırlanması ilə əlaqədar

sair xidmətlər

59.11.12 59.11.12.00 Reklam və reklam kinofilmi və videofilmlərin hazırlanması 96121 (*)

xidmətləri

59.11.13 59.11.13.00 Sair televiziya proqramlarının hazırlanması üzrə xidmətlər 96121 (*)

59.11.3 Reklam üçün yerin və kinofilmlərdə, radio və televiziya 

məhsullarında vaxtın satışı üzrə xidmətlər   

59.11.30 59.11.30.00 Reklam üçün yerin və kinofilmlərdə, radio və televiziya 83639 (*)

məhsullarında vaxtın satışı xidmətlər

Sinif 59.12 Kinofilmlərin, video və televiziya 

proqramlarının hazırlanmasından sonra 
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göstərilən xidmətlər

59.12.1 Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanma-

sından sonra göstərilən xidmətlər

59.12.11 59.12.11.00 Audiovizual montaj işləri üzrə xidmətlər 96131

59.12.12 59.12.12.00 Dublikatların yaradılması , audio və videolentlərin əslindən 96132

üzünün köçürülməsi üzrə xidmətlər

59.12.13 59.12.13.00 Rəngli düzəliş və rəqəmli bərpa işləri üzrə xidmətlər 96133

59.12.14 59.12.14.00 Vizual effekt xidmətləri 96134

59.12.15 59.12.15.00 Animasiya xidmətləri 96135

59.12.16 59.12.16.00 Titr və subtitr xidmətləri 96136

59.12.17 59.12.17.00 Səsin redaktə edilməsi və işlənməsi üzrə xidmətlər 96137

59.12.19 59.12.19.00 Sair kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının 96139

hazırlanmasından sonra tamamlama işləri üzrə xidmətlər

Sinif 59.13   Kinofilmlərin, video və televiziya 

proqramlarının yayımı ilə əlaqədar xidmətlər

59.13.1 Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının yayımı və 

lisenziyalaşdırılması üzrə xidmətlər

59.13.11 59.13.11.00 Kino və videofilmlərin yayımı üçün hüquq və onların gəliri 73320 (*)

üçün lisenziyalaşdırma xidmətləri

59.13.12 59.13.12.00 Knofilmlərin, video və televiziya proqramlarının yayımı  96140

üzrə sair xidmətlər

Sinif 59.14  Kinofilmlərin nümayiş edtdirilməsi

üzrə xidmətlər

59.14.1 Kinofilmlərin nümayiş etdirilməsi üzrə xidmətlər

59.14.10 59.14.10.00 Kinofilmlərin nümayiş etdirilməsi üzrə xidmətlər 96151

96152

Qrup 59.2    Səsyazma və musiqi nəşrləri 

ilə əlaqədar xidmətlər

Sinif 59.20  Səsyazma və musiqi nəşrləri  

ilə əlaqədar xidmətlər

59.20.1 Səsyazma və canlı səsyazma xidmətləri; orijinal səsyazma 

xidmətləri

59.20.11 59.20.11.00 Səsyazma xidmətləri 96111

59.20.12 59.20.12.00 Canlı səsyazma xidmətləri 96112

59.20.13 59.20.13.00 Orijinal səsyazma xidmətləri 96113

59.20.2 Radio proqramlarının hazırlanması üzrə xidmətlər; 

59.20.21 59.20.21.00 Radio proqramlarının hazırlanması üzrə xidmətlər 96122

59.20.3 Musiqi nəşri ilə əlaqədar xidmətlər  

59.20.35 59.20.35.00 Musiqi yükləmələri üzrə xidmətlər 84321  

59.20.4 Hüquq baxımından orijinaldan istifadə üçün lisenziya  
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verilməsi üzrə xidmətlər

59.20.40 59.20.40.00 Hüquq baxımından orijinaldan istifadə üçün lisenziya 73320 (*)

verilməsi üzrə xidmətlər

Bölmə 60   Radioverilişlərin proqramlaşdırılması və  

yayımlanması üzrə xidmətlər

Qrup 60.1 Radioverilişlərin yayımlanması üzrə xidmətlər 

Sinif 60.10 Radioverilişlərin yayımlanması üzrə xidmətlər

60.10.2 Radiokanalların proqramlaşdırılması üzrə xidmətlər

60.10.20 60.10.20.00 Radiokanalların proqramlaşdırılması üzrə xidmətlər 84621

60.10.3 Radio reklam vaxtlarının verilməsi üzrə xidmətlər

60.10.30 60.10.30.00 Radio reklam vaxtlarının verilməsi üzrə xidmətlər 83632(*)

Qrup 60.2 Televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması 

və yayımlanması üzrə xidmətlər

orijinal yayımlanma xidmətləri

Sinif 60.20   Televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması 

və yayımlanması üzrə xidmətlər

orijinal yayımlanma xidmətləri

60.20.1 Televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması və yayımlanması 

xidmətləri

60.20.11 60.20.11.00 Operativ televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması və 84631 (*)

yayımlanması xidmətləri (abunəli televerilişlər istisna 

edilməklə)

60.20.12 60.20.12.00 Sair televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması və  84631 (*)

yayımlanması xidmətləri (abunəli televerilişlər istisna  

edilməklə)

60.20.13 60.20.13.00 Operativ abunəli televiziya verilişlərinin  proqramlaşdırılması 84631 (*)

və yayımlanması üzrə xidmətlər

60.20.14 60.20.14.00 Sair abunəli televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması 84631 (*)

və yayımlanması üzrə xidmətlər

60.20.2 Orijinalları yayımlanan televiziya sahəsində xidmətlər

60.20.20 60.20.20.00 Orijinalları yayımlanan televiziya sahəsində xidmətlər 84612

60.20.3 Televiziya kanallarının proqramlarının hazırlanması

sahəsində xidmətlər

60.20.31 60.20.31.00 Televiziya kanallarının proqramlarının hazırlanması  84622 (*)

sahəsində xidmətlər (abunəli televiziya kanalları istisna

edilməklə)

60.20.32 60.20.32.00 Abunəli telekanalların proqramlarının hazırlanması 84622 (*)

sahəsində xidmətlər
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Bölmə 61 Telekommunikasiya xidmətləri

Qrup 61.1 Simli telekommunikasiya xidmətləri

Sinif 61.10  Simli telekommunikasiya xidmətləri

61.10.1 Məlumat və bildirişlərin ötürülməsi xidmətləri

61.10.11 61.10.11.00 Sabit telefon xidmətləri-giriş və istifadə üçün 84121

61.10.12 61.10.12.00 Sabit  telefon xidmətləri - çağırışla 84122

61.10.13 61.10.13.00 Simli telekommunikasiya  sistemlərində xüsusi şəbəkə 84140 (*)

xidmətləri

61.10.2 Simli telekommunikasiyada daşıma xidmətləri

61.10.20 61.10.20.00 Simli telekommunikasiyada daşıma xidmətləri 84110 (*)

61.10.3 Simli telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların 

ötürülməsi xidmətləri

61.10.30 61.10.30.00 Simli telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların 84150 (*)

ötürülməsi  xidmətləri

61.10.4 Simli İnternet xidmətləri

61.10.41 61.10.41.00 İnternet magistral xətlərinin çəkilməsi üzrə xidmətlər 84210

61.10.42 61.10.42.00 Simli şəbəkələr üzərindən ensiz zolaqlı İnternet xidmətləri 84221 (*)

61.10.43 61.10.43.00 Simli şəbəkələr üzərindən geniş zolaqlı İnternet xidmətləri 84222 (*)

61.10.49 61.10.49.00 Sair simli İnternet xidmətləri 84290 (*)

61.10.5 Simli infrastruktur üzərindən evlərə (abunəçilərə) yayım 

xidməti

61.10.51 61.10.51.00 Simli infrastruktur üzərindən evlərə standart paket yayım 84632 (*)

xidmətləri

61.10.52 61.10.52.00 Simli infrastruktur üzərindən evlərə, diskresion paket yayım 84633 (*)

xidmətləri

61.10.53 61.10.53.00 Simli infrastruktur üzərindən evlərə əlavə seçimə görə yayım   84634 (*)

xidmətləri

Qrup 61.2 Simsiz telekommunikasiya xidmətləri

Sinif 61.20 Simsiz telekommunikasiya xidmətləri

61.20.1 Mobil telekommunikasiya xidmətləri və simsiz 

telekommunikasiya xidmətləri üçün xüsusi şəbəkə xidmətləri

61.20.11 61.20.11.00 Mobil telekommunikasiya xidmətləri - giriş və istifadə üçün 84131

61.20.12 61.20.12.00 Mobil telekommunikasiya xidmətləri - çağırışla 84132

61.20.13 61.20.13.00 Simsiz telekommunikasiya sistemləri üçün xüsusi şəbəkə 84140 (*)

xidmətləri

61.20.2 Simsiz telekommunikasiya üçün daşıma xidmətləri

61.20.20 61.20.20.00 Simsiz telekommunikasiya üçün daşıma xidmətləri 84110 (*)

61.20.3 Simsiz telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların 

ötürülməsi xidmətləri

61.20.30 61.20.30.00 Simsiz telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların 84150 (*)
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ötürülməsi xidmətləri

61.20.4 Simsiz İnternet xidmətləri

61.20.41 61.20.41.00 Simsiz şəbəkələr üzərindən ensiz zolaqlı İnternet xidmətləri 84221 (*)

61.20.42 61.20.42.00 Simsiz şəbəkələr üzərindən geniş zolaqlı İnternet xidmətləri  84222 (*)

61.20.49 61.20.49.00 Sair simsiz İnternet xidmətləri 84290 (*)

61.20.5 Simsiz infrastruktur evlərə yayım xidmətləri

61.20.50 61.20.50.00 Simsiz infrastruktur evlərə yayım xidmətləri 84632 (*)

84633 (*)

84634 (*)

Qrup 61.3  Peyk rabitə xidmətləri

Sinif 61.30  Peyk rabitə xidmətləri

61.30.1 Peyk vasitəsilə proqram bölgüsü xidmətindən başqa, 

peyk rabitə xidmətləri 

61.30.10 61.30.10.00 Peyk vasitəsilə proqram bölgüsü xidmətindən başqa, 84190 (*)

peyk rabitə xidmətləri 

61.30.2 Peyk vasitəsi ilə proqram bölgüsü xidmətləri

61.30.20 61.30.20.00 Peyk vasitəsi ilə proqram bölgüsü xidmətləri 84632 (*)

84633 (*)

84634 (*)

Qrup 61.9 Sair telekommunikasiya xidmətləri

Sinif 61.90  Sair telekommunikasiya xidmətləri

61.90.1 Sair telekommunikasiya xidmətləri

61.90.10 61.90.10.00 Sair telekommunikasiya xidmətləri 84190 (*)

Bölmə 62   Kompüter proqramlaşdırması, məsləhət və

bununla əlaqədar xidmətlər

Qrup 62.0     Kompüter proqramlaşdırması, məsləhət və

bununla əlaqədar xidmətlər

Sinif 62.01 Kompüter proqram təminatı xidmətləri

62.01.1 İnformasiya texnologiyalarının layihələndirilməsi və işlənilməsi 

üzrə xidmətlər

62.01.11 62.01.11.00 Tətbiqi proqramlar üçün informasiya texnologiyalarının 83141

layihələndirilməsi və işlənməsi üzrə xidmətlər

62.01.12 62.01.12.00 Şəbəkə və sistemlər üçün informasiya texnologiyalarının 83142

planlaşdırılması və işlənməsi üzrə xidmətlər

62.01.2 Orijinal proqram təminatı üzrə xidmətlər

62.01.21 62.01.21.00 Kompüter oyunlarının orijinal proqram təminatı 83143 (*)
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üzrə xidmətlər

62.01.29 62.01.29.00 Sair orijinal proqram təminatı üzrə xidmətlər 83143 (*)

Sinif 62.02 Kompüter məsləhət xidmətləri

62.02.1 Kompüter avadanlığı üzrə məsləhət xidmətləri

62.02.10 62.02.10.00 Kompüter avadanlığı üzrə məsləhət xidmətləri 83131 (*)

62.02.2 Sistem və proqram təminatı üzrə məsləhət xidmətləri

62.02.20 62.02.20.00 Sistem və proqram təminatı üzrə məsləhət xidmətləri 83131 (*)

62.02.3 İnformasiya texnologiyalarına texniki dəstək xidmətləri

62.02.30 İnformasiya texnologiyalarına texniki dəstək xidmətləri 83132 (*)

62.02.30.10 Sistemlərə texniki qulluq üzrə xidmətlər

62.02.30.20 Sair peşəkar xidmətlər

Sinif 62.03 Kompüter texnikasının idarə edilməsi

üzrə xidmətlər

62.03.1 Kompüter texnikasının idarə edilməsi üzrə xidmətlər

62.03.11 62.03.11.00 Kompüter şəbəkəsinin idarə edilməsi  üzrə xidmətlər 83161

62.03.12 Kompüter texnikasının idarə edilməsi üzrə xidmətlər 83162

62.03.12.10 Kompüter texnikasının idarə edilməsi üzrə xidmətlər

62.03.12.20 Məlumatların kompüterdə işlənməsi üzrə xidmətlər

62.03.12.21 Məlumatların emalı və cədvəllərin tərtib edilməsi

üzrə xidmətlər

62.03.12.30 Məlumatların daxil edilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 62.09 Məlumat texnologiyaları  və kompüter

texnikası üzrə sair xidmətlər

62.09.1 Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının quraşdırılması

üzrə xidmətlər

62.09.10 62.09.10.00 Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının quraşdırılması 87332

üzrə xidmətlər

62.09.2 Digər qruplara daxil edilməyən sair məlumat texnologiyaları

və kompüter xidmətləri

62.09.20 62.09.20.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair məlumat texnologiyaları 83132 (*)

və kompüter xidmətləri

Bölmə 63      Məlumat xidmətləri 

Qrup 63.1 Verilənlərin emalı, yerləşdirilməsi (hostinq), 

və əlaqədar xidmətlər; WEB-portal (səhifə)

xidmətləri

Sinif 63.11 Verilənlərin emalı, yerləşdirilməsi və  

əlaqədar xidmətlər
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63.11.1 Verilənlərin emalı, yerləşdirilməsi, tətbiq edilməsi xidmətləri və 

məlumat texnologiyaları infrastrukturuna sair göstərilən 

xidmətlər

63.11.11 63.11.11.00 Verilənlərin emalı xidmətləri 0 (*)

63.11.12 63.11.12.00 Veb resursların yerləşdirilməsi xidmətləri 83151

63.11.13 63.11.13.00 Tətbiqin icarəsi xidmətləri 83152

63.11.19 63.11.19.00 Sair verilənlərin yerləşdirilməsi və informasiya texnologiyaları 83159

infrastrukturunun icarəsi xidmətləri

63.11.2 Axınlı video və audio kontent xidmətləri

63.11.21 63.11.21.00 Axınlı video kontent xidmətləri 84332

63.11.22 63.11.22.00 Axınlı audio kontent xidmətləri 84322

63.11.3 İnternetdə vaxt və ya reklam yerlərinin ayrılması xidmətləri

63.11.30 63.11.30.00 İnternetdə vaxt və ya reklam yerlərinin ayrılması xidmətləri 83633

Sinif 63.12 Web - portalları (səhifələri) üzrə xidmətlər 

 

63.12.1 Web - portalları üzrə xidmətlər

63.12.10 63.12.10.00 Web - portalları üzrə xidmətlər 84394

Qrup 63.9     Sair məlumat xidmətləri

Sinif 63.91  Məlumat agentliklərinin xidmətləri

63.91.1 Məlumat agentliklərinin xidmətləri

63.91.11 63.91.11.00 Qəzet və dövri mətbuatın materiallarının göndərilməsində 84410

məlumat agentliklərinin xidmətləri

63.91.12 63.91.12.00 Audiovizual mediyaya məlumatların göndərilməsində 84420

məlumat agentliklərinin xidmətləri

Sinif 63.99  Digər qruplara daxil edilnməyən sair 

məlumat agentlikləri üzrə xidmətlər

63.99.1 Digər qruplara daxil edilnməyən məlumat agentliklərinin 

xidmətləri

63.99.10 63.99.10.00 Digər qruplara daxil edilnməyən məlumat agentliklərinin 85991

xidmətləri

K Maliyyə və sığorta fəaliyyəti üzrə xidmətləri

Bölmə 64 Sığorta və pensiya təminatı üzrə

xidmətlərdən başqa, maliyyə 

fəaliyyəti üzrə xidmətlər

Qrup 64.1 Pul vasitəçiliyi üzrə xidmətlər 

Sinif 64.11     Mərkəzi bankların xidmətləri 
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64.11.1 Mərkəzi bankların xidmətləri 

64.11.10 64.11.10.00 Mərkəzi bankların xidmətləri 71110

Sinif 64.19 Pul vasitəçiliyi üzrə sair xidmətlər

64.19.1 Depozit xidmətləri

64.19.11 64.19.11.00 Ümumi depozit xidmətləri və institusional əmanətçilər üçün 71121

depozit xidmətləri

64.19.12 64.19.12.00 Sair əmanətçilər üçün depozit xidmətləri 71122

64.19.2 Maliyyə idarələri tərəfindən kreditlərin verilməsi

64.19.21 64.19.21.00 Sahələrarası kredit verilməsi üzrə xidmətlər 71135 (*)

64.19.22 64.19.22.00 Maliyyə idarələri tərəfindən istehlakçılara  kreditin 71133 (*)

verilməsi üzrə xidmətlər

64.19.23 64.19.23.00 Yaşayış yerini girov qoymaqla maliyyə idarələri tərəfindən 71131 (*)

kredit verilməsi üzrə xidmətlər

64.19.24 64.19.24.00 Qeyri-yaşayış yerini girov qoymaqla  maliyyə idarələri 71132 (*)

tərəfindən kredit verilməsi üzrə xidmətlər

64.19.25 64.19.25.00 Maliyyə idarələri tərəfindən girovsuz ticarət kreditinin  71135 (*)

verilməsi 

64.19.26 64.19.26.00 Kredit kartları ilə əlaqədar xidmətlər 71134 (*)

64.19.29 64.19.29.00 Maliyyə idarələri tərəfindən kredit verilməsi üzrə sair 71139 (*)

xidmətlər

64.19.3 Digər qruplara daxil edilməyən sair kredit verilməsi üzrə

xidmətlər

64.19.30 64.19.30.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair kredit verilməsi üzrə 71190 (*)

xidmətlər

Qrup 64.2 Holding kompaniyalarının xidmətləri

Sinif 64.20 Holding kompaniyalarının xidmətləri

64.20.1 Holdinq kompaniyalarının xidmətləri

64.20.10 64.20.10.00 Holdinq kompaniyalarının xidmətləri 0 (*)

Qrup 64.3 Trast - kompaniyaları investisiya fondları

və oxşar maliyyə təşkilatları tərəfindən 

göstərilən xidmətlər

Sinif  64.30 Trast - kompaniyaları investisiya fondları

və oxşar maliyyə təşkilatları tərəfindən 

göstərilən xidmətlər

64.30.1 Trast - kompaniyaları investisiya fondları və oxşar maliyyə

təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər

64.30.10 64.30.10.00 Trast - kompaniyaları investisiya fondları və oxşar maliyyə 0 (*)

təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər
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Qrup 64.9  Sığorta və pensiya təminatından başqa

sair maliyyə xidmətləri

Sinif 64.91 Maliyyə  lizingi üzrə xidmətlər

64.91.1 Maliyyə  lizinqi üzrə xidmətlər

64.91.10 64.91.10.00 Maliyyə  lizinqi üzrə xidmətlər 71140

Sinif 64.92 Kredit verilməsi üzrə sair xidmətlər

64.92.1 Maliyyə idarələri tərəfindən verilən kreditlərdən başqa, 

kredit verilməsi üzrə sair xidmətlər

64.92.11 64.92.11.00 Sahələrarası kredit verilməsi üzrə xidmətlər 71135 (*)

64.92.12 64.92.12.00 Ticarət kreditlərinin verilməsi üzrə xidmətlər 71133 (*)

64.92.13 64.92.13.00 Yaşayış yerini girov qoymaqla kredit verilməsi üzrə xidmətlər 71131 (*)

64.92.14 64.92.14.00 Qeyri-yaşayış yerini girov qoymaqla kredit verilməsi üzrə 71132 (*)

xidmətlər

64.92.15 64.92.15.00 Girovsuz ticarət kreditinin verilməsi üzrə xidmətlər 71135 (*)

64.92.16 64.92.16.00 Kredit kartı ilə əlaqədar xidmətlər 71134 (*)

64.92.19 64.92.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair kreditlərin verilməsi üzrə 71139 (*)

xidmətlər

Sinif 64.99 Sığorta və pensiya təminatından başqa

digər qruplara daxil edilməyən sair maliyyə

vasitəçiliyi üzrə xidmətlər

64.99.1 Sığorta və pensiya təminatından başqa, digər qruplara

daxil edilməyən sair maliyyə vasitəçiliyi üzrə xidmətlər

64.99.11 64.99.11.00 İnvestisiya banklarının xidmətləri 71200

64.99.19 64.99.19.00 Sığorta və pensiya təminatından başqa, digər qruplara 71190 (*)

daxil edilməyən sair maliyyə vasitəçiliyi üzrə xidmətlər

Bölmə 65    Məcburi sosial təminat üzrə xidmətlərdən

başqa, sığorta, təkrar sığorta və pensiya  

təminatı xidmətləri 

Qrup 65.1 Sığorta xidmətləri

Sinif 65.11 Həyatın sığortası üzrə xidmətlər

65.11.1 Həyatın sığortası üzrə xidmətlər

65.11.10 Həyatın sığortası üzrə xidmətlər 71311 (*)

65.11.10.10 Həyatın ölüm halından sığortası üzrə xidmətlər 

65.11.10.20 Həyatın yaşam sığortası üzrə xidmətlər

65.11.10.30 Annuitet sığortası üzrə xidmətlər

65.11.10.40 Əmək qabiliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər 

65.11.10.50 Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta üzrə xidmətlər
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Sinif 65.12 Qeyri-həyat sığortası (ümumi sığorta)  

xidmətləri

65.12.1 Bədbəxt hadisələrdən sığorta və tibbi sığorta üzrə xidmətlər

65.12.11 65.12.11.00 Fərdi qəza və xəstəlik sığortası üzrə xidmətlər 71320 (*)

65.12.12 65.12.12.00 Tibbi sığorta üzrə xidmətlər 71320 (*)

65.12.2 Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər

65.12.21 Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər 71331 (*)

65.12.21.10 Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər

65.12.21.20 Avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin

sığortası üzrə xidmətlər

65.12.21.30 Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 

icbari sığortası üzrə xidmətlər

65.12.29 65.12.29.00 Sair avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər 71331 (*)

65.12.3 Dəniz, hava və sair nəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə 

xidmətlər

65.12.31 Dəmiryolu nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər 71332 (*)

65.12.31.10 Dəmiryolu nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər

65.12.31.20 Dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki  

məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər

65.12.32 Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər 71332 (*)

65.12.32.10 Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər

65.12.32.20 Hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin

sığortası üzrə xidmətlər

65.12.33 65.12.33.00 Hava nəqliyyatı üzrə sair sğorta xidmətləri 71332 (*)

65.12.34 65.12.34.00 Su nəqliyyatı vasitələrinin kasko sığortası üzrə xidmətlər 71332 (*)

65.12.35 Sair su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər 71332 (*)

65.12.35.10 Sair su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər

65.12.35.20 Su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin

sığortası üzrə xidmətlər

65.12.36 65.12.36.00 Yüklərin (nəqliyyat) sığortası üzrə xidmətlər 71333

65.12.4 Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə

xidmətlər

65.12.41 Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə 71334 (*)

xidmətlər

65.12.41.10 Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə

xidmətlər

65.12.41.20 Yanğından icbari sığorta üzrə xidmətlər

65.12.49 65.12.49.00 Əmlakın sığortası ilə bağlı digər xidmətlər 71334 (*)

65.12.5 Ümumi vasitələrin sığortası üzrə xidmətlər

65.12.50 65.12.50.10 Ümumi vasitələrin sığortası üzrə xidmətlər 71335

65.12.50.20 Yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər 

65.12.50.30 Mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası üzrə

xidmətlər

65.12.50.40 Peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər

65.12.50.50 Auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə 

xidmətlər

114



1 2 3 4 5

65.12.50.60 İşəgötürənin məsuliyyət sığortası üzrə xidmətlər

65.12.50.70 Ümumi mülki məsuliyyətin sığortası üzrə xidmətlər 

65.12.6 Kredit və zəmanət üzrə sığorta xidmətləri

65.12.61 Kredit sığortası üzrə xidmətlər 71336 (*)

65.12.61.10 Kreditlərin sığortası üzrə xidmətlər 

65.12.61.20 İpoteka sığortası üzrə xidmətlər 

65.12.61.30 Kreditlərin sığortası üzrə digər xidmətlər

65.12.62 65.12.62.00 Zəmanət üzrə sığorta xidmətləri 71336 (*)

65.12.7 Səyahətə getmək, yardım xərcləri, məhkəmə işlərinin 

aparılması və müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar sığorta 

xidmətləri

65.12.71 65.12.71.00 Səyahətə getmək və yardım xərcləri ilə əlaqədar sığorta 71337

xidmətləri

65.12.72 65.12.72.00 Məhkəmə işlərinin aparılmasına çəkilən xərclərlə əlaqədar 71339 (*)

sığorta xidmətləri

65.12.73 Müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar sığorta xidmətləri 71339 (*)

65.12.73.10 Müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar sığorta xidmətləri

65.12.73.20 Əmlakın bazar qiymətinin düşməsi riskindən sığorta üzrə 

xidmətlər

65.12.73.30 İşin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta üzrə xidmətlər

65.12.9 Həyatın sığortasından başqa sair sığorta xidmətləri

65.12.90 Həyatın sığortasından başqa sair sığorta xidmətləri 71339 (*)

65.12.90.10 Həyatın sığortasından başqa sair sığorta xidmətləri

65.12.90.20 Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası üzrə  

xidmətlər

65.12.90.30 Sərnişinlərin icbari sığortası üzrə xidmətlər

65.12.90.40 İcbari ekoloji sığorta üzrə xidmətlər

65.12.90.50 Tibbi personalın QİÇS-dən sığortası üzrə xidmətlər

65.12.90.60 Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə xidmətlər

65.12.90.70 Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari 

şəxsi sığortası üzrə xidmətlər

65.12.90.80 Dövlət qulluqçularının icbari sığortası üzrə xidmətlər

65.12.90.90 Diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası üzrə xidmətlər

Qrup 65.2     Təkrarsığorta sahəsində xidmətlər

Sinif 65.20 Həyat sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.1 Həyat sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri 

65.20.11 Həyat sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri 71410

65.20.11.10 Həyat sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri 

65.20.11.20 Həyatın ölüm halından sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.11.30 Həyatın yaşam sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.11.40 Annuitet sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.11.50 Əmək qabiliyyətinin sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.11.60 Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta üzrə təkrarsığorta xidmətləri 

65.20.12 65.20.12.00 Bədbəxt hadisələrdən təkrarsığorta üzrə xidmətlər 71420 (*)
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65.20.13 Tibbi təkrarsığorta üzrə xidmətlər 71420 (*)

65.20.13.10 Tibbi sığorta üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.13.20 Fərdi qəza və xəstəlik sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.2 Nəqliyyat və əmlakın təkrarsığortası xidmətlər

65.20.21 65.20.21.10 Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə təkrarsığorta 71431 (*)

xidmətləri

65.20.21.20 Avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin

sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.21.30 Dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə təkrarsığorta 

xidmətləri

65.20.21.40 Dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 

sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.22 65.20.22.00 Sair avtomobillərin təkrarsığortası üzrə xidmətlər 71431 (*)

65.20.23 Dəniz, hava və sair nəqliyyat vasitələrinin təkrarsığortası 71432

xidmətləri

65.20.23.10 Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə təkrarsığorta  

xidmətləri

65.20.23.20 Hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 

sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.23.30 Su nəqliyyatı vasitələrinin kasko sığortası üzrə 

təkrarsığorta xidmətləri

65.20.23.40 Su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin 

sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.24 Yüklərin təkrarsığortası üzrə xidmətlər 71433

65.20.24.10 Yüklərin təkrarsığortası üzrə xidmətlər

65.20.24.20 Yüklərin (nəqliyyat) sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.24.30 Yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə  

təkrarsığorta xidmətləri

65.20.25 Əmlakın sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri 71434

65.20.25.10 Əmlakın sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.25.20 Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə 

təkrarsığorta xidmətləri

65.20.25.30 Əmlakın təkrarsığortası ilə bağlı digər xidmətlər 

65.20.3 Ümumi vasitələrin, kredit və zamanət üzrə təkrarsığorta

xidmətləri

65.20.31 Ümumi vasitələrin təkrarsığortası üzrə xidmətlər 71435

65.20.31.10 Ümumi vasitələrin təkrarsığortası üzrə xidmətlər

65.20.31.20 Mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin  

sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.31.30 Peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.31.40 İşəgötürənin məsuliyyət sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.31.50 Ümumi mülki məsuliyyətin sığortası üzrə təkrarsığorta 

xidmətləri

65.20.32 Kredit və zəmanət üzrə təkrarsığorta xidmətləri 71436

65.20.32.10 Kredit və zəmanət üzrə təkrarsığorta xidmətləri
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65.20.32.20 İpoteka sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.32.30 Kreditlərin təkrarsığortası üzrə digər xidmətlər

65.20.4 Məhkəmə işlərinin aparılması və müxtəlif maliyyə itkiləri ilə 

əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri

65.20.41 65.20.41.00 Məhkəmə işlərinin aparılması üçün çəkilən xərclərin   71439 (*)

təkrarsığortası üzrə xidmətlər

65.20.42 Müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri 71439 (*)

65.20.42.10 Müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri

65.20.42.20 Əmlakın bazar qiymətinin düşməsi riskindən sığorta

üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.42.30 İşin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta üzrə təkrarsığorta

xidmətləri

65.20.5 Pensiya təminatı ilə əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri

65.20.50 65.20.50.00 Pensiya təminatı ilə əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri 71439 (*)

65.20.6 Həyatın sığortasından başqa təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60 Həyatın sığortasından başqa təkrarsığorta xidmətləri 71439 (*)

65.20.60.10 Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari 

sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.20 Sərnişinlərin icbari sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.30 İcbari ekoloji sığorta üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.40 Yanğından icbari sığorta üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.50 Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası üzrə 

təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.60 Tibbi personalın QİÇS-dən sığortası üzrə təkrarsığorta 

xidmətləri 

65.20.60.70 Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə  

təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.80 Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət 

icbari şəxsi sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.90 Həyatın sığortasından başqa təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.91 Dövlət qulluqçularının icbari sığortası üzrə təkrarsığorta 

xidmətləri

65.20.60.92 Diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası üzrə təkrarsığorta 

xidmətləri

65.20.60.93 Auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə 

təkrarsığorta xidmətləri

65.20.60.94 İcbari sığorta ilə bağlı digər təkrarsığorta xidmətləri

Sinif 65.30 Pensiya təminatı üzrə xidmətlər

 

65.30.1 Pensiya təminatı üzrə xidmətlər

65.30.11 65.30.11.00 Fərdi pensiya təminatı üzrə xidmətlər 71311 (*)

65.30.12 65.30.12.00 Qrup pensiya təminatı xidmətləri 71312

Bölmə 66  Maliyyə xidmətləri və sığorta xidmətləri

sahəsində yardımçı xidmətlər

Qrup 66.1 Sığorta və pensiya təminatından başqa
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maliyyə xidmətləri sahəsində yardımçı

xidmətlər

Sinif 66.11 Maliyyə bazarlarının idarə edilməsi ilə  

əlaqədar xidmətlər

66.11.1 Maliyyə bazarlarının idarə edilməsi ilə əlaqədar xidmətlər

66.11.11 66.11.11.00 Maliyyə bazarlarının  idarə edilməsi ilə əlaqədar xidmətlər 71551

66.11.12 66.11.12.00 Maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi ilə əlaqədar xidmətlər 71552

66.11.19 66.11.19.00 Maliyyə bazarlarının idarə edilməsi ilə əlaqədar sair xidmətlər 71559

Sinif 66.12  Qiymətli kağızlar və mal müqavilələri  

üzrə broker xidmətləri

66.12.1 Qiymətli kağızlar və mal müqavilələri üzrə broker xidmətləri

66.12.11 66.12.11.00 Qiymətli kağızlar üzrə broker xidmətləri 71521

66.12.12 66.12.12.00 Mal müqavilələri üzrə broker xidmətləri 71522

66.12.13 66.12.13.00 Xarici valyuta ilə əlaqədar xidmətlər 71592

Sinif 66.19   Sığorta və pensiya təminatından başqa

maliyyə xidmətləri ilə əlaqədar sair 

yardımçı xidmətlər

66.19.1 Maliyyə xidmətləri sahəsində sair yardımçı xidmətlər

66.19.10 66.19.10.00 Maliyyə xidmətləri sahəsində sair yardımçı xidmətlər 71523

66.19.2 İnvestisiya bankları ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər

66.19.21 66.19.21.00 Birləşmə və qazanılma ilə əlaqədar xidmətlər 71511

66.19.22 66.19.22.00 Korporativ maliyyə və riskli kapital xidmətləri 71512

66.19.29 66.19.29.00 İnvestisiya bankları ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər 71519

66.19.3 Məsuliyyət və himayədarlıq xidmətləri

66.19.31 66.19.31.00 Məsuliyyət xidmətləri 71541

66.19.32 66.19.32.00 Himayədarlıq xidmətləri 71542

66.19.9 Sığorta və pensiya təminatı xidmətlərindən başqa, maliyyə 

xidmətləri ilə əlaqədar digər qruplara daxil edilməyən  sair

yardımçı xidmətlər

66.19.91 66.19.91.00 Maliyyə sahəsində məsləhət xidmətləri 71591

66.19.92 66.19.92.00 Maliyyə işlərinin aparılması və hesablama palatası üzrə 71593

xidmətlər

66.19.99 66.19.99.00 Sığorta və pensiya təminatı xidmətlərindən başqa, maliyyə 71599

xidmətləri ilə əlaqədar digər qruplara daxil edilməyən  sair

yardımçı xidmətlər

Qrup 66.2  Sığorta və pensiya təminatı üzrə

yardımçı xidmətlər

Sinif 66.21 Risk və zərərin qiymətləndirilməsi xidmətləri
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66.21.1 Risk və zərərin qiymətləndirilməsi xidmətləri

66.21.10 66.21.10.00 Risk və zərərin qiymətləndirilməsi xidmətləri 71620

Sinif 66.22  Sığorta agentlərinin və sığorta brokerlərinin 

xidmətləri

66.22.1 Sığorta agentlərinin və brokerlərinin xidmətləri

66.22.10 66.22.10.00 Sığorta agentlərinin və brokerlərinin xidmətləri 71610

Sinif 66.29   Sığorta və pensiya təminatı sahəsində sair 

yardımçı xidmətlər

66.29.1 Sığorta və pensiya təminatı sahəsində sair yardımçı xidmətlər

66.29.11 66.29.11.00 Sığorta xidmətləri 71630

66.29.19 66.29.19.00 Sığorta və pensiya təminatı sahəsində digər qruplara daxil 71690

edilməyən sair yardımçı xidmətlər

Qrup 66.3  Fondların idarə edilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 66.30  Fondların idarə edilməsi üzrə xidmətlər

66.30.1 Fondların idarə edilməsi üzrə xidmətlər

66.30.11 66.30.11.00 Pensiya fondlarından başqa, aktivlərin çantalarına nəzarət 71530

və tənzimləmə xidmətləri

66.30.12 66.30.12.00 Pensiya fondlarının idarə edilməsi üzrə xidmətlər 71640

L Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər

Bölmə 68  Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər 

Qrup 68.1  Şəxsi daşınmaz əmlakın alınıb

satılması üzrə xidmətlər

Sinif 68.10    Şəxsi daşınmaz əmlakın alınıb

satılması üzrə xidmətlər

68.10.1 Şəxsi daşınmaz əmlakın alınıb - satılması üzrə xidmətlər

68.10.11 68.10.11.00 Yaşayış binalarının və torpağın satılması və ya alınması 72121

üzrə xidmətlər

68.10.12 68.10.12.00 Müddətli daşınmaz əmlakın satılması və ya alınması 72123

üzrə xidmətlər

68.10.13 68.10.13.00 Yaşayış üçün yararlı olan boş torpaq sahələrinin satılması 72130 (*)

və alınması üzrə xidmətlər

68.10.14 68.10.14.00 Yaşayış üçün yararsız olan boş torpaq sahələrinin satılması 72122

və alınması üzrə xidmətlər

68.10.15 68.10.15.00 Müddətli qeyri-yaşayış daşınmaz əmlakın satılması və  72130 (*)
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alınması üzrə xidmətlər

Qrup 68.2  Şəxsi daşınmaz əmlakın istismara

və kirayəyə verilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 68.20 Şəxsi daşınmaz əmlakın istismara

və kirayəyə verilməsi üzrə xidmətlər

68.20.1 Şəxsi daşınmaz əmlakın istismara və kirayəyə verilməsi üzrə   

xidmətlər

68.20.11 68.20.11.00 Yaşayış üçün yararlı olan şəxsi daşınmaz əmlakın istismara 72111

və kirayəyə verilməsi üzrə xidmətlər

68.20.12 68.20.12.00 Yaşayış üçün yararsız olan şəxsi daşınmaz əmlakın istismara  72112

və kirayəyə verilməsi üzrə xidmətlər

Qrup 68.3  Haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında 

daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər

Sinif 68.31 Daşınmaz əmlak agentliklərinin haqqı     

ödənilməklə və ya müqavilə əsasında 

apardıqları əməliyyat xidmətləri

68.31.1 Daşınmaz əmlak agentliklərinin haqqı ödənilməklə və ya

müqavilə əsasında  apardıqları əməliyyat xidmətləri

68.31.11 68.31.11.00 Daşınmaz əmlak agentliklərinin haqqı ödənilməklə və ya 72221

müqavilə əsasında  apardıqları əməliyyat xidmətləri

68.31.12 68.31.12.00 Haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında müddətli  72223

daşınmaz əmlakın satılması üzrə xidmətlər

68.31.13 68.31.13.00 Yaşayış üçün yararlı olan boş torpaq sahələrinin haqqı 72230 (*)

ödənilməklə və ya müqavilə əsasında satılması üzrə xidmətlər

68.31.14 68.31.14.00 Qeyri-yaşayış binaların və torpağın haqqı ödənilməklə 72222

və ya müqavilə əsasında satılması üzrə xidmətlər

68.31.15 68.31.15.00 Yaşayış üçün yararsız olan boş torpaq sahələrinin 72230 (*)

haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında satılması 

üzrə xidmətlər

68.31.16 68.31.16.00 Daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə və ya müqavilə  72240

əsasında qiymətləndirilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 68.32   Daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə 

və ya müqavilə əsasında idarə edilməsi

üzrə xidmətlər

68.32.1 Daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında

idarə edilməsi üzrə xidmətlər

68.32.11 68.32.11.00 Daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında 72211

idarə edilməsi üzrə xidmətlər
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68.32.12 68.32.12.00 Müddətli daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə və ya müqavilə 72213

əsasında idarə edilməsi üzrə xidmətlər

68.32.13 68.32.13.00 Müddətli qeyri-yaşayış daşınmaz əmlakın haqqı öd\nilməklə 72212

və ya müqavilə əsasında idarə edilməsi üzrə xidmətlər

M Peşə, elmi və texniki xidmətlər

Bölmə 69 Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində 

göstərilən xidmətlər   

Qrup 69.1 Hüquq xidmətləri

Sinif 69.10  Hüquq xidmətləri

69.10.1 Hüquq xidmətləri

69.10.11 69.10.11.00 Cinayət hüququ ilə bağlı hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik 82110

üzrə xidmətlər

69.10.12 69.10.12.00 Məhkəmə işlərinin icrasına və kommersiya qanunlarına 82120 (*)

aid işlərdə hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik üzrə xidmətlər

69.10.13 69.10.13.00 Əmək qanunvericiliyinə aid məhkəmə proseduralarında 82120 (*)

hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik üzrə xidmətlər

69.10.14 69.10.14.00 Vətəndaş hüququna aid məhkəmə proseduralarında 82120 (*)

hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik üzrə xidmətlər

69.10.15 69.10.15.00 Patentlər, müəlliflik hüququ və sair əmlak hüququ sahəsində 82130 (*)

məsləhət xidmətləri

69.10.16 69.10.16.00 Notarius xidmətləri, hüquq sənədləri  və sertifikatları 82130 (*)

sahəsində xidmətlər

69.10.17 69.10.17.00 Arbitraj və konsalting xidmətləri 82191

69.10.18 69.10.18.00 Hərrac xidmətləri 82199 (*)

69.10.19 69.10.19.00 Hüquq məsləhətləri və informasiya təqdim etmə üzrə sair 82199 (*)

xidmətlər

Qrup 69.2     Mühasibat işləri, mühasibat uçotu və audit  

sahəsində xidmətlər; vergi tutulması  

sahəsində məsləhət xidmətləri

Sinif  69.20  Mühasibat işləri, mühasibat uçotu və audit  

sahəsində xidmətlər; vergi tutulması  

sahəsində məsləhət xidmətləri

69.20.1 Maliyyə audit xidmətləri

69.20.10 69.20.10.00 Maliyyə audit xidmətləri 82210

69.20.2 Mühasibat işləri sahəsində xidmətlər

69.20.21 69.20.21.00 Hesabların yoxlanması xidmətləri 82221 (*)

69.20.22 69.20.22.00 Maliyyə hesablarında kompilyasiya xidmətləri 82221 (*)
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69.20.23 69.20.23.00 Mühasibat uçotu sahəsində xidmətlər 82222

69.20.24 69.20.24.00 Ödəmə cədvəllərinin tərtib edilməsi sahəsində xidmətlər 82223

69.20.29 69.20.29.00 Mühasibat işləri sahəsində sair xidmətlər 82221 (*)

69.20.3 Vergi tutulması sahəsində xidmətlər

69.20.31 69.20.31.00 Korporativ vergi tutulması sahəsində məsləhət və hazırlıq 82310

xidmətləri

69.20.32 69.20.32.00 Fərdi vergi bəyənnamələrinin hazırlanması və planlaşdırılması 82320

sahəsində xidmətlər

69.20.4 Müflislik və gəlirlərin idarə edilməsi sahəsində xidmətlər

69.20.40 69.20.40.00 Müflislik və gəlirlərin idarə edilməsi sahəsində xidmətlər 82400

Bölmə 70  Mərkəzi ofislərin xidmətləri; idarəetmə 

məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri

Qrup 70.1   Mərkəzi ofislərin xidmətləri

Sinif 70.10 Mərkəzi ofislərin xidmətləri

70.10.1 Mərkəzi ofislərin xidmətləri

70.10.10 70.10.10.00 Mərkəzi ofislərin xidmətləri 82400

Qrup 70.2 İdarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri

Sinif 70.21 İctimai əlaqələrin saxlanması və məlumat

mübadiləsi sahəsində xidmətlər

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

70.21.1 İctimai əlaqələrin saxlanması və məlumat mübadiləsi

sahəsində xidmətlər

70.21.10 70.21.10.00 İctimai əlaqələrin saxlanması və məlumat mübadiləsi 83121

sahəsində xidmətlər

Sinif 70.22 Kommersiya fəaliyyəti və idarəetmə

məsələləri üzrə sair məsləhət xidmətləri

70.22.1 Kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sahəsində 

məsləhət xidmətləri

70.22.11 70.22.11.00 Strateji məsələlərin idarə edilməsi sahəsində məsləhət 83111

xidmətləri

70.22.12 70.22.12.00 Maliyyə idarəetməsi məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri 83112

70.22.13 70.22.13.00 Marketinqin idarə edilməsi məsələləri üzrə məsləhət 83114

xidmətləri

70.22.14 70.22.14.00 İnsan resurslarının idarə edilməsi məsələləri üzrə 83113

məsləhət xidmətləri

70.22.15 70.22.15.00 İstehsalın idarə edilməsi məsələləri üzrə məsləhət 83115

xidmətləri

70.22.16 70.22.16.00 Təchizat zənciri və sair idarəetmə məsələləri üzrə 83116

məsləhət xidmətləri
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70.22.17 70.22.17.00 İstehsal proseslərinin idarə edilməsi üzrə xidmətlər 83117

70.22.2 Tikinti layihələrinin idarə edilməsindən başqa, layihələrin

idarə edilməsi üzrə xidmətlər

70.22.20 70.22.20.00 Tikinti layihələrinin idarə edilməsindən başqa, layihələrin 83190

idarə edilməsi üzrə xidmətlər

70.22.3 Kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sahəsində sair 

məsləhət xidmətləri

70.22.30 70.22.30.00 Kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sahəsində sair 83129

məsləhət xidmətləri

Bölmə 71 Memarlıq və mühəndislik sahəsində 

xidmətlər; texniki sınaq və təhlil sahəsində

xidmətlər

Qrup 71.1 Memarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər

və texniki məsləhətlə əlaqədar xidmətlər

Sinif 71.11  Memarlıq sahəsində xidmətlər 

71.11.2 Tikinti üçün memarlıq xidmətləri

71.11.21 71.11.21.00 Yaşayış binalarının layihələndirilməsi üçün memarlıq xidmətləri 83212

71.11.22 71.11.22.00 Qeyri-yaşayış binalarının layihələndirilməsi üçün memarlıq 83213

xidmətləri

71.11.23 71.11.23.00 Tarixi binaların bərpası üçün memarlıq xidmətləri 83214

71.11.24 71.11.24.00 Memarlıq sahəsində məsləhət xidmətləri 83211

71.11.3 Şəhərlərin və torpağın planlaşdırılması sahəsində xidmətlər

71.11.31 71.11.31.00 Şəhərlərin planlaşdırılması sahəsində xidmətlər 83221

71.11.32 71.11.32.00 Kəndlərin planlaşdırılması sahəsində xidmətlər 83222

71.11.33 71.11.33.00 Tikinti meydançalarının planlaşdırılması sahəsində xidmətlər 83223

71.11.4 Bağ-park memarlığı sahəsində xidmətlər və məsləhət 

xidmətləri

71.11.41 71.11.41.00 Bağ-park memarlığı sahəsində xidmətlər 83232

71.11.42 71.11.42.00 Bağ-park memarlığı sahəsində məsləhət xidmətləri 83231

Sinif 71.12   Mühəndis axtarışları və bu sahədə

texniki məsləhətlərin verilməsi üzrə

xidmətlər

71.12.1 Mühəndis xidmətləri

71.12.11 71.12.11.00 Mühəndislik məsələlərinə tövsiyələr və məsləhətlər 83310

verilməsi üzrə xidmətlər

71.12.12 Bünövrələrin qoyulması və tikinti konstruksiyaları 83321

ilə əlaqədar mühəndis layihələşdirməsi sahəsində xidmətlər

71.12.12.10 Binalar üçün mexaniki və elektrik qurğuları ilə əlaqədar

mühəndis layihələşdirməsi sahəsində xidmətlər

71.12.12.20 Mülki qurğuların tikintisi işləri üçün mühəndis  

layihələşdirməsi sahəsində xidmətlər
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71.12.12.30 Mühəndis layihələşdirməsi sahəsində digər qruplara daxil

edilməyən xidmətlər

71.12.13 71.12.13.00 Elektrik stansiyalarının layihələndirilməsi üzrə mühəndislik 83324

xidmətləri

71.12.14 71.12.14.00 Nəqliyyat vasitələrinin layihələndirilməsi üzrə mühəndislik 83323

xidmətləri

71.12.15 71.12.15.00 Tullantıların  (təhlükəli və təhlükəsiz) ləğv edilməsi ilə əlaqədar  83326

mühəndis layihələndirilməsi sahəsində xidmətlər

71.12.16 71.12.16.00 Su, kanalizasiya və drenaj qurğuların layihələndirilməsi 83327

üzrə mühəndislik xidmətləri 

71.12.17 71.12.17.00 Sənaye prosesləri və və istehsalı üçün mühəndis 83322

qurğularının layihələndirilməsi sahəsində xidmətlər

71.12.18 71.12.18.00 Telekommunikasiya və radioötürüçülərin layihələndirilməsi 83325

üzrə mühəndislik xidmətləri 

71.12.19 71.12.19.00 Layihələndirmə işləri üzrə sair mühəndislik xidmətləri 83329

71.12.2 Tikintiyə və mülki tikinti işlərinə aid olan layihələrin

idarə edilməsi üzrə xidmətlər

71.12.20 71.12.20.00 Tikintiyə və mülki tikinti işlərinə aid olan layihələrin 83330

idarə edilməsi üzrə xidmətlər

71.12.3 Geologiya, geofizika və bununla əlaqədar axtarış işləri və 

məsləhət xidmətləri 

71.12.31 71.12.31.00 Geologiya və geofizika işləri üzrə məsləhət xidmətləri 83411

71.12.32 71.12.32.00 Geofizika sahəsində xidmətlər 83412

71.12.33 71.12.33.00 Mineralların axtarılması və qiymətləndirilməsi sahəsində  83413

 xidmətlər

71.12.34 Səthi geodeziya xidmətləri 83421

71.12.34.10 Yeraltı markşeyder çəkilişləri üzrə xidmətlər

71.12.34.20 Yerüstü markşeyder çəkilişləri üzrə xidmətlər

71.12.35 71.12.35.00 Kartoqrafiya xidmətləri 83422

Qrup 71.2   Texniki sınaqlar və təhlil üzrə xidmətlər

Sinif 71.20 Texniki sınaqlar və təhlil üzrə xidmətlər 

71.20.1 Texniki sınaqlar və təhlil üzrə xidmətlər

71.20.11 71.20.11.00 Tərkibin və təmizliyin sınaqdan keçirilməsi və təhlil 83441

edilməsi üzrə xidmətlər

71.20.12 71.20.12.00 Fiziki xüsusiyyətlərin sınaqdan keçirilməsi və təhlil 83442

edilməsi üzrə xidmətlər

71.20.13 71.20.13.00 Kompleks elektro-mexaniki sistemlərin sınaqdan keçirilməsi 83443

və təhlil edilməsi üzrə xidmətlər

71.20.14 71.20.14.00 Avtomobillərə texniki nəzarət üzrə xidmətlər 83444

71.20.19 71.20.19.00 Texniki sınaqların keçirilməsi və təhlili üzrə sair 83449

xidmətlər

Bölmə 72   Elmi tədqiqat və işləmələr sahəsində xidmətlər
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Qrup 72.1 Təbii və texniki elmlər sahəsində tədqiqatlar

və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

Sinif 72.11 Biotexniki elmlər sahəsində tədqiqatlar

və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

72.11.1 Tibb, ətraf mühit, kənd təsərrüfatı və sair biotexniki elmlər 

sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

72.11.11 72.11.11.00 Tibbi biolotexnoloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq  81121 (*)

işləmələri üzrə xidmətlər

72.11.12 72.11.12.00 Ətraf mühit və sənaye biotexnoloji elmlər sahəsində 81121 (*)

tədqiqatlar və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

72.11.13 72.11.13.00 Aqrobiotexnoloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq 81121 (*)

işləmələri üzrə xidmətlər

Sinif 72.19   Biotexnologiyadan başqa, təbii və texniki

elmlər sahəsində  tədqiqatlar və 

sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

72.19.1 Təbii və texniki elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq 

işləmələri üzrə xidmətlər

72.19.11 72.19.11.00 Riyazi elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri

üzrə xidmətlər

72.19.12 72.19.12.00 Kompüter və informatika elmləri sahəsində tədqiqatlar 81119 (*)

və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

72.19.13 72.19.13.00 Fizika elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri 81111

üzrə xidmətlər

72.19.14 72.19.14.00 Kimya elmləri  sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri 81112 (*)

üzrə xidmətlər

72.19.15 72.19.15.00 Ətraf mühitlə əlaqədar elm sahəsində tədqiqatlar və 81119 (*)

sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

72.19.16 72.19.16.00 Bioloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri 81112 (*)

üzrə xidmətlər

72.19.19 72.19.19.00 Sair təbii elmlər sahəsində tədqiqatlar və işləmələr üzrə 81119 (*)

xidmətlər

72.19.2 Mühəndislik və texnoloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və 

işləmələr üzrə xidmətlər, (biotexnologiyadan başqa)

72.19.21 72.19.21.00 Nanotexnologiya  elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq 81129 (*)

işləri üzrə xidmətlər

72.19.29 72.19.29.00 Biotexnologiyadan başqa, texniki və texnoloji elmlər sahəsində 81129 (*)

sair tədqiqatlar və sınaq işləri üzrə xidmətlər

72.19.3 Tibb sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləri üzrə xidmətlər

72.19.30 72.19.30.00 Tibb sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləri üzrə xidmətlər 81130

72.19.4 Kənd təsərrüfatı elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq

işləri üzrə xidmətlər

72.19.40 72.19.40.00 Kənd təsərrüfatı elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq 81140
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işləri üzrə xidmətlər

Qrup 72.2  İctimai və humanitar elmlər sahəsində

tədqiqatlar və sınaq işləmələri

üzrə xidmətlər

Sinif 72.20  İctimai və humanitar elmlər sahəsində

tədqiqatlar və sınaq işləmələri

üzrə xidmətlər

72.20.1 İctimai elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri

üzrə xidmətlər

72.20.11 72.20.11.00 İqtisadi elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri 81212

üzrə xidmətlər

72.20.12 72.20.12.00 Psixoloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri 81211

üzrə xidmətlər

72.20.13 72.20.13.00 Hüquq elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri 81213

üzrə xidmətlər

72.20.19 72.20.19.00 Sair ictimai elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri 81219

üzrə xidmətlər

72.20.2 Humanitar elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri 

üzrə xidmətlər

72.20.21 72.20.21.00 Linqvistika və dillər sahəsində tədqiqatlar və sınaq 81221

işləmələri üzrə xidmətlər

72.20.29 72.20.29.00 Humanitar elmlər sahəsində sair tədqiqatlar və sınaq   81229

işləmələri üzrə xidmətlər

Bölmə 73 Reklam və bazarın tədqiq edilməsi 

sahəsində xidmətlər

Qrup 73.1 Reklam sahəsində xidmətlər

Sinif 73.11 Reklam agentliklərinin xidmətləri

73.11.1 Reklam agentliklərinin xidmətləri

73.11.11 Reklam agentliklərinin tam xidmətləri 83611

73.11.11.30 Reklam üçün yerin və vaxtın satılması və ya icarəsi üzrə

xidmətlər

73.11.11.50 Reklamın planlaşdırılması, yaradılması və yerləşdirilməsi

üzrə xidmətlər

73.11.12 73.11.12.00 Poçt göndərmələri sahəsində xidmətlər 83612

73.11.13 73.11.13.00 Reklam dizaynı və reklamların yayılması üzrə xidmətlər 83613

73.11.19 73.11.19.00 Reklam sahəsində sair xidmətlər 83619

Sinif 73.12 Kütləvi informasiya vasitələrinin reklam

sahəsində göstərdikləri xidmətlər
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73.12.1 Reklam üçün vaxtın və ya yerin mükafat və ya müqavilə 

əsasında satılması xidmətləri

73.12.11 73.12.11.00 KİV-nin çapında reklam yerlərinin mükafat və ya 83620 (*)

müqavilə əsasında satılması xidmətləri

73.12.12 73.12.12.00 TV-də reklam yerlərinin mükafat və ya müqavilə 83620 (*)

əsasında satılması xidmətləri

73.12.13 73.12.13.00 İnternetdə reklam yerlərinin və ya vaxtın mükafat və ya 83620 (*)

müqavilə əsasında satılması xidmətləri

73.12.14 73.12.14.00 Reklam fəaliyyəti ilə əlaqədar hadisələrin satışı üzrə 83620 (*)

kütləvi informasiya vasitələrinin xidmətləri

73.12.19 73.12.19.00 Reklam üçün sair vaxtın və ya yerin mükafat və ya müqavilə 83620 (*)

əsasında satılması xidmətləri

73.12.2 Reklam yerlərinin və ya vaxtın mükafat və ya müqavilə 

əsasında alınıb-satılması xidmətləri

73.12.20 73.12.20.00 Reklam yerlərinin və ya vaxtın mükafat və ya müqavilə 83620 (*)

əsasında alınıb-satılması xidmətləri

Qrup 73.2  Bazarın tədqiqi və ictimai rəyin 

öyrənilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 73.20 Bazarın  tədqiqi və ictimai rəyin 

öyrənilməsi sahəsində xidmətlər

73.20.1 Bazarın təqqiq edilməsi üzrə xidmətlər və oxşar xidmətlər

73.20.11 73.20.11.00 Bazarın təqqiq edilməsi üzrə xidmətlər; keyfiyyətin  83700 (*)

yoxlanılması sahəsində xidmətlər

73.20.12 73.20.12.00 Bazarın təqqiq edilməsi üzrə xidmətlər; xüsusi keyfiyyət 83700 (*)

yoxlamaları üzrə xidmətlər

73.20.13 73.20.13.00 Bazarın təqqiq edilməsi üzrə xidmətlər; daimi və müntəzəm 83700 (*)

keyfiyyət yoxlamaları üzrə xidmətlər

73.20.14 73.20.14.00 Keyfiyyətdən başqa bazarın tədqiq edilməsi üzrə xidmətlər 83700 (*)

73.20.19 73.20.19.00 Bazarın tədqiq edilməsi üzrə sair xidmətlər 83700 (*)

73.20.2 İctimai rəyin öyrənilməsi sahəsində xidmətlər

73.20.20 73.20.20.00 İctimai rəyin öyrənilməsi sahəsində xidmətlər 83700 (*)

Bölmə 74 Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət

sahəsində xidmətlər

Qrup 74.1 İxtisaslaşdırılmış dizayn xidmətləri

Sinif 74.10  İxtisaslaşdırılmış dizayn xidmətləri

74.10.1 Daxili, sənaye və sair ixtisaslaşdırılmış dizayn xidmətləri

74.10.11 74.10.11.00 Daxili dizayn xidmətləri 83911

74.10.12 74.10.12.00 Sənaye dizayn xidmətləri 83912

74.10.19 74.10.19.00 Sair ixtisaslaşdırılmış dizayn xidmətləri 83919
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Qrup 74.2 Fotoqrafiya sahəsində xidmətlər

Sinif 74.20 Fotoqrafiya sahəsində xidmətlər

74.20.1 Kinomotoqrafiyadan başqa, ekspozisiya edilmiş   

fotoplastinkalar, fotoplyonkalar üzrə xidmətlər 3704 00

74.20.11 74.20.11.00 Aşkarlanmamış, lakin ekspozisiya edilmiş, fotoplyonka və 38941

fotoplastinka üzrə xidmətlər 3705 10

74.20.12 74.20.12.00 Ofset çapı üçün ekspozisiya edilmiş və aşkarlanmış 38942 (*)

fotoplastinka və fotoplyonkalar üzrə xidmətlər 3705 90

74.20.19 74.20.19.00 Ekspozisiya edilmiş və aşkarlanmış sair fotoplastinka və 38942 (*)

fotoplyonkalar üzrə xidmətlər

74.20.2 İxtisaslaşdırılmış fotoqrafiya sahəsində xidmətlər

74.20.21 74.20.21.00 Portret fotoşəkillərinin hazırlanması üzrə xidmətlər 83811

74.20.22 74.20.22.00 Reklam fotoşəkillərinin və oxşar fotoşəkillərin hazırlanması 83812

üzrə xidmətlər

74.20.23 74.20.23.00 Hadisələrin foto və video çəkilməsi üzrə xidmətlər 83813

74.20.24 74.20.24.00 Aerofotoçəkiliş xidmətləri 83814 (*)

74.20.29 74.20.29.00 İxtisaslaşdırılmış sair fotoçəkiliş xidmətləri 83814 (*)

74.20.3 Fotomaterialların işlənib hazırlanması üzrə xidmətlər

və sair xidmətlər

74.20.31 74.20.31.00 Fotoşəkillərin işlənib hazırlanması üzrə xidmətlər 83820

74.20.32 74.20.32.00 Fotoşəkillərin bərpa və retuş edilməsi sahəsində xidmətlər 83815

74.20.39 74.20.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair fotoşəkiliş xidmətləri 83819

Qrup 74.3  Tərcümə və interpretasiya xidmətləri

Sinif 74.30 Tərcümə və interpretasiya xidmətləri

74.30.1 Tərcümə və interpretasiya xidmətləri

74.30.11 Tərcümə sahəsində xidmətlər 83950 (*)

74.30.11.30 Yazılı tərcümə üzrə xidmətlər

74.30.11.50 Şifahi tərcümə üzrə xidmətlər

74.30.12 İnterpretasiya sahəsində xidmətlər 83950 (*)

74.30.12.10 İnterpretasiya sahəsində xidmətlər

74.30.12.20 Ofisdə iş və katiblik xidmətləri

74.30.12.21 Telefonlara cavab verməklə əlaqədar xidmətlər

74.30.12.22 Mətnlərin surətinin çıxarılması və çoxaldılması ilə

əlaqədar xidmətlər

74.30.12.30 Sair katiblik xidmətləri

74.30.12.31 Ünvan sahiblərinin siyahılarının tərtib edilməsi və

materialların göndərilməsi üzrə xidmətlər

74.30.12.32 Poçt xidmətləri

Qrup 74.9  Digər qruplara daxil edilməyən sair peşəkar

elmi və texniki xidmətlər
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Sinif 74.90 Digər qruplara daxil ediməyən sair peşəkar, 

elmi və texniki xidmətlər

74.90.1 Digər qruplara daxil edilməyən peşəkar və texniki yardım

və məsləhət xidmətləri

74.90.11 74.90.11.00 Hesabların yoxlanılması və tariflər haqqında məlumat 83990 (*)

xidmətləri

74.90.12 74.90.12.00 Daşınmaz əmlak və sığorta ilə qiymətləndirmədən başqa, 83990 (*)

ticarət məmulatlarının qiymətləndirilməsi üzrə xidmətlər

74.90.13 74.90.13.00 Ətraf mühit haqqında məsləhət xidmətləri 83931

74.90.14 74.90.14.00 Hava proqnozu haqqında məlumat və metereologiya xidmətləri 83430

74.90.15 74.90.15.00 Təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri 85220

74.90.19 74.90.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair elmi və texniki məsləhət 83939

xidmətləri

74.90.2 Digər qruplara daxil edilməyən sair peşəkar, elmi və 

kommersiya xidmətləri

74.90.20 74.90.20.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair peşəkar, elmi və 83990 (*)

kommersiya xidmətləri

Bölmə 75    Baytarlıq xidmətləri

Qrup 75.0 Baytarlıq xidmətləri

Sinif 75.00 Baytarlıq xidmətləri

75.00.1 Baytarlıq xidmətləri

75.00.11 75.00.11.00 Ev heyvanları üçün baytarlıq təbabəti xidmətləri 83510

75.00.12 75.00.12.00 İri-buynuzlu mal-qara üçün baytarlıq təbabəti xidmətləri 83520

75.00.19 75.00.19.00 Sair baytarlıq təbabəti xidmətləri 83590

N  İnzibati və yardımçı xidmətlər

Bölmə 77 Kirayə və lizing xidmətləri

Qrup 77.1 Avtomobillərin icarəsi və lizinqi üzrə xidmətlər

Sinif 77.11 Minik avtomobillərinin icarəsi və lizingi

üzrə xidmətlər

77.11.1 Şəxsi minik avtomobillərinin və 3500 kq-dək yüngül av-

tofurqonların sürücüsüz lizinqi və icarəsi üzrə xidmətlər

77.11.10 77.11.10 Şəxsi minik avtomobillərinin və 3500 kq-dək yüngül av- 73111

tofurqonların sürücüsüz lizinqi və icarəsi üzrə xidmətlər

Sinif 77.12 Yük avtomobillərinin icarəsi və lizinqi

üzrə xidmətlər

129



1 2 3 4 5

77.12.1 Yük avtomobillərinin icarəsi və lizingi üzrə xidmətlər

77.12.11 77.12.11.00 Yük nəqliyyatı vasitələrinin sürücüsüz lizinqi və ya icarəsi 73112

üzrə xidmətlər

77.12.19 77.12.19.00 Sair quru yol nəqliyyat avadanlıqlarının operatorsuz icarəsi 73114 (*)

və lizingi üzrə xidmətlər

Qrup 77.2    Məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə   

əşyalarının icarəsi və lizinqi

üzrə xidmətlər

Sinif 77.21 İdman və istirahət üçün malların

icarəsi və lizinqi üzrə xidmətlər

77.21.1 İdman və istirahət üçün malların icarəsi və lizinqi üzrə  

xidmətlər

77.21.10 77.21.10.00 İdman və istirahət üçün malların icarəsi və lizinqi üzrə  73240

xidmətlər

Sinif 77.22  Videolentlərin və disklərin kirayəsi 

üzrə xidmətlər

77.22.1 Videolentlərin və disklərin kirayəsi üzrə xidmətlər

77.22.10 77.22.10.00 Videolentlərin və disklərin kirayəsi üzrə xidmətlər 73220

Sinif 77.29 Sair məişət məmulatlarının və şəxsi

istifadə əşyalarının kirayəsi üzrə

xidmətlər

77.29.1 Sair məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının 

kirayəsi üzrə xidmətlər

77.29.11 77.29.11.00 Televizorların, radioqəbuledicilərin, videoyazı üçün 73210

qurğuların və müvafiq avadanlıq və ləvazimatların lizinqi

və ya icarəsi (kirayəsi) üzrə xidmətlər

77.29.12 77.29.12.00 Mebellərin və sair məişət məmulatlarının icarəsi və lizingi 73230

üzrə xidmətlər

77.29.13 77.29.13.00 Musiqi alətlərinin icarəsi və lizingi üzrə xidmətlər 73290 (*)

77.29.14 77.29.14.00 Kətandan süfrə ağlarının icarəsi və lizingi üzrə xidmətlər 73250

77.29.15 77.29.15.00 Parçaların, paltarların və ayaqqabıların icarəsi və lizingi üzrə 73260

xidmətlər

77.29.16 77.29.16.00 Əldəqayırma maşınların və avadanlıqların icarəsi və lizinqi 73270

üzrə xidmətlər

77.29.19 77.29.19.00 Sair şəxsi istifadə əşyalarının və ya məişət mallarının 73290 (*)

lizinqi və ya icarəsi (kirayəsi) üzrə xidmətlər

Qrup 77.3 Sair maşın və avadanlıqların  və digər 

avadanlıqların kirayəsi və lizingi
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üzrə xidmətlər

Sinif 77.31 Kənd təsərrüfatı maşınlarının və 

avadanlıqlarının icarəsi və lizinqi

üzrə xidmətlər

77.31.1 Kənd təsərrüfatı maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz

lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər

77.31.10 77.31.10.00 Kənd təsərrüfatı maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz 73121

lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər

Sinif 77.32   Tikinti maşınlarının və avadanlıqlarının 

icarəsi və lizinqi üzrə xidmətlər

77.32.1 Tikinti maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz

lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər

77.32.10 77.32.10.00 Tikinti maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz 73122

lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər

Sinif 77.33 Dəftərxana maşınlarının və 

avadanlıqlarının, o cümlədən 

kompüterlərin icarəsi və  

lizinqi üzrə xidmətlər

77.33.1 Dəftərxana maşınlarının və avadanlıqlarının, o cümlədən

kompüterlərin operatorsuz lizinqi və ya icarəsi üzrə

xidmətlər

77.33.11 77.33.11.00 Dəftərxana maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz 73123

lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər

77.33.12 77.33.12.00 Kompüter avadanlıqlarının lizinqi və ya icarəsi üzrə 73124

xidmətlər

Sinif 77.34 Su nəqliyyatı avadanlıqlarının icarəsi

və lizinqi üzrə xidmətlər

77.34.1 Gəmilərin operatorlarsız lizinqi və ya icarəsi üzrə

xidmətlər

77.34.10 77.34.10.00 Gəmilərin operatorlarsız lizinqi və ya icarəsi üzrə 73115

xidmətlər

Sinif 77.35  Hava nəqliyyatı vasitələrinin və

avadanlıqlarının kirayəsi və lizinqi

77.35.1 Hava gəmilərinin operatorlarsız lizinqi və ya icarəsi

üzrə xidmətlər

77.35.10 77.35.10.00 Hava gəmilərinin operatorlarsız lizinqi və ya icarəsi 73116

üzrə xidmətlər
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Sinif 77.39 Digər qruplara daxil edilməyən sair 

maşınların, avadanlıqların və əşyaların

kirayəsi və lizinqi üzrə xidmətlər

77.39.1   Digər qruplara daxil edilməyən sair maşınların, avadanlıqların

və əşyaların kirayəsi və lizinqi üzrə xidmətlər

77.39.11 77.39.11.00 Dəmir yolu nəqliyyatının lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər 73113

77.39.12 77.39.12.00 Konteynerlərin lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər 73117

77.39.13 77.39.13.00 Motosikletlərin, yaşayış üçün avtofurqonların və 73114 (*)

avtoqoşquların lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər

77.39.14 77.39.14.00 Telekommunikasiya avadanlıqlarının lizinqi və icarəsi 73125

üzrə xidmətlər

77.39.19 77.39.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair maşınların, avadanlıqların 73129

və əşyaların operatorsuz lizinqi və icarəsi üzrə xidmətlər

Qrup 77.4    Müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunan

əsərlərdən başqa, intellektual mülkiyyətin

və oxşar məhsulların lizinqi üzrə

xidmətlər

Sinif 77.40  Müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunan

əsərlərdən başqa, intellektual mülkiyyətin

və oxşar məhsulların lizinqi üzrə

xidmətlər

77.40.1 Müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunan əsərlərdən başqa,

intellektual mülkiyyətin və oxşar məhsulların lizinqi üzrə

xidmətlər

77.40.11 77.40.11.00 Tədqiqat aparmaq və aydınlaşdırma üçün məhsulların 73330

lizinqi üzrə xidmətlər

77.40.12 77.40.12.00 Ticarət və firma nişanlarının lizinqi üzrə xidmətlər 73340

77.40.13 77.40.13.00 Mineral ehtiyatların tədqiqi və qiymətləndirilməsinin 73350

lizinqi üzrə xidmətlər

77.40.19 77.40.19.00 Müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunan əsərlərdən başqa, 73390

intellektual mülkiyyətin və oxşar məhsulların lizinqi üzrə

xidmətlər

Bölmə 78   Məşğuliyyət sahəsində xidmətlər        

Qrup 78.1 İşədüzəltmə agentlikləri tərəfindən 

göstərilən xidmətlər  

Sinif  78.10 İşədüzəltmə agentlikləri tərəfindən 

göstərilən xidmətlər  

78.10.1 İşədüzəltmə agentlikləri tərəfindən göstərilən xidmətlər

78.10.11 78.10.11.00 Rəhbər kadrların işə düzəldilməsi üzrə agentliklərin xidmətləri 85111
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78.10.12 78.10.12.00 Daimi işədüzəltmə agentliklərinin göstərdikləri xidmətlər 85112

Qrup 78.2   Müvəqqəti işçi qüvvəsi ilə təminat üzrə 

xidmətlər

Sinif 78.20 Müvəqqəti işçi qüvvəsi ilə təminat üzrə 

xidmətlər

78.20.1 Müvəqqəti işçi qüvvəsi ilə təminat üzrə xidmətlər

78.20.11 78.20.11.00 Kompüterləri və telekommunikasiya avadanlıqlarını heyətlə  8512 (*)

təchiz etmək üçün müvəqqəti işə düzəltmə agentliklərinin

xidmətləri

78.20.12 78.20.12.00 Sair  ofis avadanlıqlarını yardımçı heyətlə təchiz etmək üçün 8512 (*)

müvəqqəti işə düzəltmə agentliklərinin xidmətləri

78.20.13 78.20.13.00 Kommersiya və ticarət heyətini müvəqqəti işə düzəltmə 8512 (*)

agentliklərinin xidmətləri

78.20.14 78.20.14.00 Nəqliyyat, anbar, təchizat və ya sənaye işçilərini müvəqqəti 8512 (*)

işə düzəltmə agentliklərinin xidmətləri

78.20.15 78.20.15.00 Mehmanxana və restoran heyətini işə düzəltmə agentliklərinin 8512 (*)

xidmətləri

78.20.16 78.20.16.00 Tibb işçilərinin işə düzəldilməsi üzrə agentliklərin xidmətləri 8512 (*)

78.20.19 78.20.19.00 Sair işçi heyətinin işə düzəldilməsi üzrə agentliklərin xidmətləri 8512 (*)

Qrup 78.3  Sair əmək ehtiyatlarının təqdim

edilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 78.30 Sair əmək ehtiyatlarının təqdim

edilməsi üzrə xidmətlər

78.30.1 Sair əmək ehtiyatlarının təqdim edilməsi üzrə xidmətlər

78.30.11 78.30.11.00 Kompüter və telekommunikasiya  avadanlıqlarını heyətlə 8512 (*)

təchiz etmək üçün sair əmək ehtiyatlarının təqdim edilməsi  

üzrə xidmətlər

78.30.12 78.30.12.00 Sair ofis avadanlıqlarını yardımçı heyətlə təchiz etmək üçün 8512 (*)

sair əmək ehtiyatlarının təqdim edilməsi üzrə xidmətlər

78.30.13 78.30.13.00 Kommersiya və ticarət heyəti üçün sair əmək ehtiyatlarının 8512 (*)

təqdim edilməsi üzrə xidmətlər

78.30.14 78.30.14.00 Nəqliyyat, anbar, təchizat və ya sənaye işçiləri üçün 8512 (*)

sair əmək ehtiyatlarının təqdim edilməsi üzrə xidmətlər

78.30.15 78.30.15.00 Mehmanxana və restoran heyəti üçün sair əmək ehtiyatlarının 8512 (*)

təqdim edilməsi üzrə xidmətlər 

78.30.19 78.30.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən heyət üçün sair əmək 8512 (*)

ehtiyatlarının təqdim edilməsi üzrə xidmətlər

Bölmə 79   Səyahət agentliklərinin və turoperatorların

əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və 
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bununla əlaqədar xidmətlər

Qrup 79.1  Səyahət agentliklərinin və turoperatorların 

xidmətləri

Sinif 79.11 Səyahət agentliklərinin xidmətləri

79.11.1 Nəqliyyatın əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət 

agentliklərinin xidmətləri

79.11.11 79.11.11.00 Hava nəqliyyatının əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət  85511

agentliklərinin xidmətləri

79.11.12 79.11.12.00 Dəmiryolu nəqliyyatının əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə  85512

səyahət agentliklərinin xidmətləri

79.11.13 79.11.13.00 Avtobusların əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət 85513

agentliklərinin xidmətləri

79.11.14 79.11.14.00 Avtomobillərin icarəsi üzrə əvvəlcədən sifariş etmə xidmətləri 85514

79.11.19 79.11.19.00 Nəqliyyatın əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət 85519

agentliklərinin sair xidmətləri

79.11.2 Qalmaq üçün yerlərin, kruiz gəmilərin və turist putyovkalarının 

əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət agentliklərinin 

xidmətləri

79.11.21 79.11.21.00 Qalmaq üçün yerlərin əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə  85521

səyahət agentliklərinin xidmətləri

79.11.22 79.11.22.00 Kruiz gəmilərinin əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət 85523

agentliklərinin xidmətləri

79.11.23 79.11.23.00 Turist putyovkalarının əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə  85524

səyahət agentliklərinin xidmətləri

Sinif 79.12 Turoperatorların xidmətləri

79.12.1 Turoperatorların xidmətləri

79.12.11 Razılaşma və səfərlərin təşkili üçün turoperatorların xidmətləri 85540 (*)

79.12.11.10 Turistlərə kompleks xidmətlər göstərilməsinin təşkili

üzrə xidmətlər

79.12.11.20 Turizm ekskursiya xidmətləri

79.12.12 79.12.12.00 Ekskursiya rəhbərlərinin xidmətləri 85540 (*)

Qrup 79.9  Turizm sahəsində əvvəlcədən 

sifarişetmə  xidmətləri və 

bununla əlaqədar xidmətlər

Sinif 79.90 Turizm sahəsində əvvəlcədən 

sifarişetmə  xidmətləri və 

bununla əlaqədar xidmətlər
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79.90.1 Turizm sahəsində yardım və məlumatların verilməsi

üzrə xidmətlər

79.90.11 Turizm sahəsində yardım xidmətləri 85561

79.90.11.10 Ekskursiya biletlərinin satışı, turistlərin yaşayışının

təşkil edilməsi və mükafatlandırma, yaxud müqavilə

əsasında turistlərə kompleks xidmət göstərilməsi

79.90.12 79.90.12.00 Turizm sahəsində məlumatların verilməsi üzrə xidmətlər 85562

79.90.2 Turist bələdçilərinin xidmətləri

79.90.20 Turist bələdçilərinin xidmətləri 85550

79.90.20.10 Turist bələdçilərinin xidmətləri

79.90.20.11 Bələdçi-tərcüməçi xidmətləri 

79.90.3 Digər qruplara daxil edilməyən sair əvvəlcədən sifarişetmə

xidmətləri

79.90.31 79.90.31.00 Taymşerlərin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər 85522

79.90.32 79.90.32.00 Yığıncaq və konqres mərkəzləri və sərgi zalları üçün 85531

əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri                                                  

79.90.39 79.90.39.00 Kütləvi və əyləncəli tədbirlərə biletlərlə təmin edilmək üçün 85539

əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri və digər qruplara daxil                                                   

edilməyən xidmətlər

Bölmə 80  İstintaq aparılması və təhlükəsizliyin

qorunması üzrə xidmətləri

Qrup 80.1   Xüsusi təhlükəsizlik xidmətləri

Sinif 80.10  Xüsusi təhlükəsizlik xidmətləri

80.10.1 Xüsusi təhlükəsizlik xidmətləri

80.10.11 80.10.11.00 Zirehlənmiş avtomobillərin xidmətləri 85240

80.10.12 80.10.12.00 Gözətçilər tərəfindən göstərilən xidmətlər 85250

80.10.19 80.10.19.00 Təhlükəsizliyin qorunması üzrə sair xidmətlər 85290

Qrup 80.2 Təhlükəsizlik sistemləri sahəsində xidmətlər

Sinif 80.20 Təhlükəsizlik sistemləri sahəsində xidmətlər

80.20.1 Təhlükəsizlik sistemləri sahəsində xidmətlər

80.20.10 80.20.10.00 Təhlükəsizlik sistemləri sahəsində xidmətlər 85230

Qrup 80.3  İstintaqın aparılması üzrə xidmətlər

Sinif 80.30 İstintaqın aparılması üzrə xidmətlər

80.30.1 İstintaqın aparılması üzrə xidmətlər

80.30.10 80.30.10.00 İstintaqın aparılması üzrə xidmətlər 85210
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Bölmə 81   Binalar və mənzərələrin dəyişdirilməsi

üzrə xidmətlər

Qrup 81.1 Yardımçı-texniki xidmətlər

Sinif 81.10 Yardımçı-texniki xidmətlər

81.10.1 Yardımçı-texniki xidmətlər

81.10.10 81.10.10.00 Yardımçı-texniki xidmətlər 85999 (*)

Qrup 81.2 Təmizlik işləri üzrə xidmətlər

Sinif 81.21  Binaların əsaslı təmizlənməsi və   

yığışdırılması üzrə xidmətlər

81.21.1 Binaların əsaslı təmizlənməsi və yığışdırılması üzrə xidmətlər  

81.21.10 81.21.10.00 Binaların əsaslı təmizlənməsi və yığışdırılması üzrə xidmətlər  85330

Sinif 81.22 Sair yaşayış və sənaye binalarının

təmizlənməsi və yığışdırılması 

üzrə xidmətlər

81.22.1 Sənaye binalarının təmizlənməsi və yığışdırılması 

üzrə xidmətlər

81.22.11 81.22.11.00 Pəncərələrin yuyulması üzrə xidmətlər 85320

81.22.12 81.22.12.00 İxtisaslaşdırılmış təmizləmə üzrə xidmətlər 85340 (*)

81.22.13 81.22.13.00 Sobaların və boruların təmizlənməsi üzrə xidmətlər 85340 (*)

Sinif 81.29 Təmizlik işləri üzrə sair xidmətlər

81.29.1 Təmizlik işləri üzrə sair xidmətlər

81.29.11 81.29.11.00 Dezinfeksiya və dezinseksiya üzrə xidmətlər 85310

81.29.12 81.29.12.00 Süpürmə və qardan təmizləmə xidmətləri 94510

81.29.13 81.29.13.00 Sair sanitariya xidmətləri 94590

81.29.19 81.29.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair təmizləmə xidmətləri 85340 (*)

Qrup 81.3 Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 81.30   Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər

81.30.1 Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər

81.30.10 Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər 85970

81.30.10.10 Bağ, park və qəbiristanlıqlarda ağacların əkilməsi ilə 

əlaqədar xidmətlər

81.30.10.20 Bitkilərin, ağacların və kolların təbiət təsviri və dizayn

üzrə əkilməsinin planlaşdırılması sahəsində xidmətlər

81.30.10.30 Qazon, park və digər yerlərdəki əkmələrin qaydaya salınması

və onlara qulluq göstərilməsi sahəsində xidmətlər

81.30.10.40 Əkmələrin xəstəlik və ziyanvericilərdən mühafizəsi
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sahəsində xidmətlər

Bölmə 82 Biznesin müdafiəsinə yönəldilmiş 

inzibati və sair əlavə xidmətlər

Qrup 82.1 İnzibati  və müdafiə xidmətləri

Sinif 82.11  Birləşdirilmiş inzibati ofis xidmətləri

82.11.1 Birləşdirilmiş inzibati ofis xidmətləri

82.11.10 82.11.10.00 Birləşdirilmiş inzibati ofis xidmətləri 85940

Sinif 82.19 Fotosurət, sənədlərin hazırlanması və 

sair ixtisaslaşdırılmış ofis xidmətləri

82.19.1 Fotosurət, sənədlərin hazırlanması və sair   

ixtisaslaşdırılmış ofis xidmətləri

82.19.11 82.19.11.00 Surətçıxarma  sahəsində xidmətlər 85951

82.19.12 82.19.12.00 Poçt vərəqlərinin hazırlanması və poçt xidmətləri 85952

82.19.13 82.19.13.00 Sənədlərin hazırlanması və sair ixtisaslaşdırılmış  85953

yardımçı ofis xidmətləri

Qrup 82.2 Telefon məlumat mərkəzlərinin xidmətləri

Sinif 82.20 Telefon məlumat mərkəzlərinin xidmətləri

82.20.1 Telefon məlumat mərkəzlərinin xidmətləri

82.20.10 82.20.10.00 Telefon məlumat mərkəzlərinin xidmətləri 85931

Qrup 82.3   Yığıncaqların və ticarət sərgilərinin 

 təşkili üzrə xidmətlər

Sinif 82.30 Yığıncaqların və ticarət sərgilərinin 

təşkili üzrə xidmətlər

82.30.1 Yığıncaqların və ticarət sərgilərinin təşkili üzrə xidmətlər

82.30.11 82.30.11.00 Yığıncaqların təşkili üzrə xidmətlər 85961

82.30.12 82.30.12.00 Ticarət sərgilərinin təşkili üzrə xidmətlər 85962

Qrup 82.9  Digər qruplara daxil edilməyən biznesin

müdafiəsi sahəsində yardımçı xidmətlər

Sinif 82.91  Ödənişlərin yığılması və kredit əməliyyatları

haqqında hesabatlar üzrə agentliklərin 

xidmətləri

82.91.1 Ödənişlərin yığılması və kredit əməliyyatları haqqında 

hesabatlar üzrə agentliklərin xidmətləri
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82.91.11 82.91.11.00 Kredit əməliyyatları haqqında hesabatlarının hazırlanması  85910

üzrə agentliklərin xidmətləri

82.91.12 82.91.12.00 Ödənişlərin yığılması üzrə agentliklərin xidmətləri 85920

Sinif 82.92  Qablaşdırma üzrə xidmətlər

82.92.1 Qablaşdırma üzrə xidmətlər

82.92.10 82.92.10.00 Qablaşdırma üzrə xidmətlər 85400

Sinif 82.99     Digər qruplara daxil edilməyən biznesin 

müdafiəsinə yönəldilmiş sair əlavə

xidmətlər

82.99.1 Digər qruplara daxil edilməyən biznesin müdafiəsinə 

yönəldilmiş sair əlavə xidmətlər

82.99.11 82.99.11.00 Stenoqrafik hesabat və stenotip yazı sahəsində xidmətlər 85999 (*)

82.99.12 82.99.12.00 Telefonla göstərilən yardımçı xidmətlər 85939

82.99.19 82.99.19.00 Kommersiya fəaliyyəti ilə əlaqədar digər qruplara daxil  85999 (*)

edilməyən sair yardımçı xidmətlər

O Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan  

dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində

xidmətlər; məcburi sosial təminat 

üzrə xidmətlər

Bölmə 84    Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan  

dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində

xidmətlər; məcburi sosial təminat 

üzrə xidmətlər

Qrup 84.1   Dövləti idarəetmə və cəmiyyətin sosial-

iqtisadi siyasəti sahəsində xidmətlər

Sinif 84.11   Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan

ictimai xidmətlər

84.11.1 Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan ictimai xidmətlər

84.11.11 84.11.11.00 İcraçılıq və qanunvericilik fəaliyyəti sahələrində 91111

xidmətlər

84.11.12 84.11.12.00 Maliyyə və fiskal sahələrdə xidmətlər 91112

84.11.13 84.11.13.00 Ümumdövlət iqtisadi və sosial planlaşdırma və statistika 91113

sahələrində xidmətlər

84.11.14 84.11.14.00 Fundamental tədqiqatlar üzrə hökumət xidmətləri 91114

84.11.19 84.11.19.00 Sair əsas inzibati xidmətlər 91119

84.11.2 Bütövlükdə hökümət üçün köməkçi xidmətlər

84.11.21 84.11.21.00 Kadr məsələləri üzrə hökumət üçün ümumi xidmətlər 91141

84.11.29 Hökumət üçün  sair ümumi xidmətlər 91149
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84.11.29.10 Gömrükxana xidmətləri

84.11.29.90 Sair inzibati xidmətlər

Sinif 84.12    İdarələrin səhiyyə, təhsil, mədəniyyət

sahələrində inzibati xidmətləri və sosial

təminatdan başqa, sair sosial xidmətlər

84.12.1 İdarələrin səhiyyə, təhsil, mədəniyyət sahələrində inzibati 

xidmətləri və sosial təminatdan başqa, sair sosial xidmətlər

84.12.11 84.12.11.00 Təhsil sahəsində inzibati xidmətlər 91121

84.12.12 84.12.12.00 Səhiyyə sahəsində inzibati xidmətlər 91122

84.12.13 84.12.13.00 Mənzil və kommunal xidməti sahəsində inzibati xidmətlər 91123

84.12.14 84.12.14.00 Mütəşəkkil istirahət, mədəniyyət və din sahəsində inzibati 91124

xidmətlər

Sinif 84.13  Kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

artırılması üzrə inzibati xidmətlər

84.13.1 Kommersiya fəaliyətinin səmərəliliyinin artırılması

üzrə inzibati xidmətlər

84.13.11 84.13.11.00 Kənd və meşə təsərrüfatları, balıqçılıq və ovçuluqla 91131

əlaqədar inzibati xidmətlər

84.13.12 84.13.12.00 Yanacaq-enerji sahəsi ilə əlaqədar inzibati xidmətlər 91132

84.13.13 84.13.13.00 Mədənçıxarma sənayesi, mineral resurslar, emal 91133

sənayesi və tikinti ilə əlaqədar inzibati xidmətlər

84.13.14 84.13.14.00 Nəqliyyat və rabitə ilə əlaqədar inzibati xidmətlər 91134

84.13.15 84.13.15.00 Bölüşdürmə və ictimai iaşə sahələri, mehmanxana və 91135

restoranlarla əlaqədar inzibati xidmətlər

84.13.16 84.13.16.00 Turizm ilə əlaqədar inzibati xidmətlər 91136

84.13.17 84.13.17.00 Çoxməqsədli inkişaf layihələri ilə əlaqədar inzibati 91137

xidmətlər

84.13.18 84.13.18.00 İqtisadiyyat, ticarət və əmək münasibətləri məsələləri 91138

ilə əlaqədar ümumi inzibati xidmətlər

Qrup 84.2  Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan xidmətlər

Sinif 84.21 Xarici işlərlə əlaqədar xidmətlər 

84.21.1 Xarici işlərlə (əlaqələrlə) ədaqədar xidmətlər

84.21.11 84.21.11.00 Xarici işlərlə əlaqədar olan inzibati xidmətlər, xaricdə 91210

diplomatik və konsul xidmətləri

84.21.12 84.21.12.00 Xarici iqtisadi yardımla əlaqədar olan xidmətlər 91220

84.21.13 84.21.13.00 Xarici hərbi yardımla əlaqədar olan xidmətlər 91230

Sinif 84.22 Müdafiə sahəsində xidmətlər

84.22.1 Müdafiə sahəsində xidmətlər

84.22.11 84.22.11.00 Hərbi müdafiə sahəsində xidmətlər 91240
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84.22.12 84.22.12.00 Mülki müdafiə sahəsində xidmətlər 91250

Sinif 84.23   Ədliyyə və ədalət məhkəməsi sahəsində

xidmətlər

84.23.1 Ədliyyə və ədalət məhkəməsi sahəsində xidmətlər

84.23.11 84.23.11.00 Məhkəmələrlə əlaqədar inzibati xidmətlər 91270

84.23.12 84.23.12.00 Cinayətkarların saxlanması, islah və yenidən tərbiyə 91280

edilməsi ilə əlaqədar inzibati xidmətlər

Sinif 84.24  İctimai təhlükəsizlik, hüquq və

qaydalar ilə əlaqədar xidmətlər

84.24.1 İctimai təhlükəsizlik, hüquq və qaydalarla əlaqədar 

xidmətlər

84.24.11 84.24.11.00 Polis orqanlarının xidmətləri 91260 (*)

84.24.19 84.24.19.00 İctimai qayda-qanunun qorunması və təhlükəsizlik  91290

məsələləri ilə əlaqədar sair xidmətlər

Sinif 84.25  Yanğından mühafizə xidmətləri

84.25.1 Yanğından mühafizə xidmətləri

84.25.11 84.25.11.00 Yanğınların söndürülməsi və qarşısının alınması üzrə 91260 (*)

xidmətlər

84.25.19 84.25.19.00 Sair yanğından mühafizə xidmətləri 91260 (*)

Qrup 84.3 Məcburi sosial təminat sahəsində xidmətlər

Sinif 84.30  Məcburi sosial təminat sahəsində xidmətlər

84.30.1 Məcburi sosial təminat sahəsində xidmətlər

84.30.11 84.30.11.00 Xəstəliyə, analığa və iş qabiliyyətinin müvəqqəti 91310

itirilməsinə görə müavinətlərlə təminat üzrə xidmətlər

84.30.12 84.30.12.00 Dövlət quluqçularının pensiya təminatı proqramları; 91320

dövlət qulluqçularına ödənən müavinətlərdən başqa,  

qocalığa, iş qabiliyyətinin itirilməsinə görə və ya ailə

başçısının itirilməsi ilə əlaqədar müavinətlərlə təminat

üzrə xidmətlər

84.30.13 84.30.13.00 İşsizliyə görə müavinətlərlə təminat üzrə xidmətlər 91330

84.30.14 84.30.14.00 Çoxuşaqlı ailələrə müavinətlər və uşağa görə müavinətlərlə 91340

təminat üzrə xidmətlər

P  Təhsil sahəsində xidmətlər

Bölmə 85 Təhsil sahəsində xidmətlər 

Qrup 85.1 Məktəbəqədər təhsil sahəsində xidmətlər 
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Sinif 85.10  Məktəbəqədər təhsil sahəsində xidmətlər 

85.10.1 Məktəbəqədər təhsil sahəsində xidmətlər 

85.10.10 85.10.10.00 Məktəbəqədər təhsil sahəsində xidmətlər 92100

Qrup 85.2 İbtidai təhsil sahəsində xidmətlər

Sinif 85.20  İbtidai təhsil sahəsində xidmətlər

85.20.1 İbtidai təhsil sahəsində xidmətlər

85.20.11 85.20.11.00 İbtidai təhsil sahəsində xidmətlər 92200 (*)

85.20.12 85.20.12.00 İbtidai təhsil sahəsində sair xidmətlər 92200 (*)

Qrup 85.3   Orta təhsil sahəsində xidmətlər

Sinif 85.31   Ümumi orta təhsil sahəsində xidmətlər

85.31.1 Ümumi orta təhsil sahəsində xidmətlər

85.31.11 85.31.11.00 Birinci pilləli ümumi orta təhsil sahəsində xidmətlər 92310 (*)

85.31.12 85.31.12.00 Birinci pilləli ümumi orta təhsil sahəsində sair xidmətlər 92310 (*)

85.31.13 85.31.13.00 İkinci pilləli ümumi orta təhsil sahəsində xidmətlər 92330 (*)

85.31.14 85.31.14.00 İkinci pilləli ümumi orta təhsil sahəsində sair xidmətlər 92330 (*)

Sinif 85.32   Orta texniki və peşə təhsili sahəsində

xidmətlər

85.32.1 Orta texniki və peşə təhsili sahəsində xidmətlər

85.32.11 85.32.11.00 Birinci pilləli orta texniki və peşə təhsili sahəsində xidmətlər 92320 (*)

85.32.12 85.32.12.00 Birinci pilləli orta texniki və peşə təhsili sahəsində sair 92320 (*)

xidmətlər

85.32.13 85.32.13.00 İkinci pilləli orta texniki peşə təhsili sahəsində xidmətlər 92340 (*)

85.32.14 85.32.14.00 İkinci pilləli orta texniki peşə təhsili sahəsində sair xidmətlər 92340 (*)

Qrup 85.4   Ali təhsil sahəsində xidmətlər

Sinif 85.41      Natamam ali təhsil sahəsində xidmətlər

85.41.1 Natamam ali təhsil sahəsində xidmətlər

85.41.11 85.41.11.00 Natamam ali təhsilin birinci pilləsində xidmətlər 92410 (*)

85.41.12 85.41.12.00 Natamam ali təhsilin birinci pilləsindəsair xidmətlər 92410 (*)

85.41.13 85.41.13.00 Natamam  orta texniki və peşə təhsilin ikinci pilləsində 92420 (*)

xiidmətlər

85.41.14 85.41.14.00 Natamam  orta texniki və peşə təhsilin ikinci pilləsində 92420 (*)

sair xidmətlər

Sinif 85.42 Ali təhsil sahəsində xidmətlər
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85.42.1 Ali təhsil sahəsində xidmətlər

85.42.11 85.42.11.00 Ali təhsilin birinci pilləsində xidmətlər 92510 (*)

85.42.12 85.42.12.00 Ali təhsilin birinci pilləsində sair xidmətlər 92510 (*)

85.42.13 85.42.13.00 Ali təhsilin ikinci pilləsində xidmətlər 92520 (*)

85.42.14 85.42.14.00 Ali təhsilin ikinci pilləsində sair xidmətlər 92520 (*)

85.42.15 85.42.15.00 Ali təhsilin üçüncü pilləsində xidmətlər 92520 (*)

85.42.16 85.42.16.00 Ali təhsilin üçüncü pilləsində sair xidmətlər 92520 (*)

Qrup 85.5      Təhsilin sair növləri sahəsində xidmətlər

Sinif 85.51 Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində 

 təhsil xidmətləri

85.51.1 Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində təhsil xidmətləri

85.51.10 85.51.10.00 Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində təhsil xidmətləri 92912

Sinif 85.52 Mədəniyyət sahəsində təhsil xidmətləri

85.52.1 Mədəniyyət sahəsində təhsil xidmətləri

85.52.11 85.52.11.00 Rəqs məktəblərinin və rəqs müəllimlərinin xidmətləri 92911 (*)

85.52.12 85.52.12.00 Musiqi məktəblərinin və musiqi müəllimlərinin xidmətləri 92911 (*)

85.52.13 85.52.13.00 İncəsənət məktəblərinin və incəsənət müəllimlərinin xidmətləri 92911 (*)

85.52.19 85.52.19.00 Mədəniyyət sahəsində sair təhsil xidmətləri 92911 (*)

Sinif 85.53 Sürücü hazırlayan məktəblərin xidmətləri

85.53.1 Sürücü hazırlayan məktəblərin xidmətləri

85.53.11 85.53.11.00 Maşın sürücüləri hazırlayan məktəblərin xidmətləri 92919 (*)

85.53.12 85.53.12.00 Uçuş və gəmi heyəti hazırlayan məktəblərin xidmətləri 92919 (*)

Sinif 85.59 Digər qruplara daxil edilməyən  

sair təhsil  sahəsində xidmətlər

85.59.1 Digər qruplara daxil edilməyən  təhsil sahəsində sair xidmətlər

85.59.11 85.59.11.00 Dil öyrətmə məktəblərinin xidmətləri 92919 (*)

85.59.12 85.59.12.00 Kompüter məktəblərinin xidmətləri 92919 (*)

85.59.13 Digər qruplara daxil edilməyən peşə təhsili sahəsində 92919 (*)

xidmətlər

85.59.13.10 Yaşlılar üçün təhsil sahəsində xidmətlər

85.59.13.90 Təhsilin sair növləri sahəsində xidmətlər

85.59.19 85.59.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən təhsil sahəsində xidmətlər 92919 (*)

Qrup 85.6     Təhsil sahəsində yardımçı xidmətlər

Sinif 85.60 Təhsil sahəsində yardımçı xidmətlər
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85.60.1 Təhsil sahəsində yardımçı xidmətlər

85.60.10 85.60.10.00 Təhsil sahəsində yardımçı xidmətlər 92920

Q Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlər

göstərilməsi sahəsində xidmətlər

Bölmə 86 Səhiyyə sahəsində xidmətlər

Qrup 86.1   Xəstəxana xidmətləri

Sinif 86.10   Xəstəxana xidmətləri

86.10.1 Xəstəxana xidmətləri

86.10.11 86.10.11.00 Xəstəxanaların cərrahiyyə şöbələrinin xidmətləri 93111

86.10.12 86.10.12.00 Xəstəxanaların və doğum evlərinin ginekologiya 93112

şöbələrinin xidmətləri

86.10.13 86.10.13.00 Reabilitasiya mərkəzlərinin xidmətləri 93119 (*)

86.10.14 86.10.14.00 Psixiatriya xəstəxanalarının xidmətləri 93113

86.10.15 86.10.15.00 Tibbi həkimlərlə təmin edilmiş sair xəstəxana xidmətləri 93119 (*)

86.10.19 Sair xəstəxanaların xidmətləri 93119 (*)

86.10.19.10 Meyidxanaların (morqların) xidmətləri

86.10.19.30 Reanimasiya şöbələrinin xidmətləri

86.10.19.90 Sair xəstəxana xidmətləri

Qrup 86.2  Həkim praktikası və stomotologiya 

sahəsində xidmətlər

Sinif 86.21 Ümumi həkim praktikası sahəsində  

xidmətlər

86.21.1 Ümumi həkim praktikası sahəsində xidmətlər

86.21.10 86.21.10.00 Ümumi həkim praktikası sahəsində xidmətlər 93121

Sinif 86.22  Mütəxəssis həkim praktikası 

sahəsində xidmətlər

86.22.1 Mütəxəssis həkim praktikası sahəsində xidmətlər

86.22.11 86.22.11.00 Analizlərin, rentgen və tomoqrafiyanın izah edilməsi 93122 (*)

sahəsində xidmətlər

86.22.19 86.22.19.00 Mütəxəssis həkim praktikası sahəsində sair xidmətlər 93122 (*)

Sinif 86.23    Stomotologiya sahəsində xidmətlər 

86.23.1 Stomotologiya sahəsində xidmətlər 

86.23.11 86.23.11.00 Ortodontiya xidmətləri 93123 (*)

86.23.19 86.23.19.00 Sair stomatologiya xidmətləri 93123 (*)
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Qrup 86.9 İnsan sağlamlığının qorunması

sahəsində sair xidmətlər

Sinif 86.90  İnsan sağlamlığının qorunması

sahəsində sair xidmətlər

86.90.1 İnsan sağlamlığının qorunması sahəsində sair xidmətlər

86.90.11 86.90.11.00 Mamaların xidmətləri 93191

93198

86.90.12 86.90.12.00 Tibb bacılarının xidmətləri 93192

86.90.13 86.90.13.00 Fizioterapevtlər və sair orta tibb işçiləri tərəfindən 93193

göstərilən xidmətlər və oxşar xidmətlər

86.90.14 86.90.14.00 Təcili tibbi yardım xidmətləri 93194

86.90.15 86.90.15.00 Tibb laboratoriyaları tərəfindən göstərilən xidmətlər 93195

86.90.16 86.90.16.00 Qan bankları, sperma bankları, transplantasiya üçün 93197

oqran bankları tərəfindən göstərilən xidmətlər

86.90.17 86.90.17.00 Ruhi xəstələrin sağlamlığının qorunması sahəsində xidmətlər 93196

86.90.18 86.90.18.00 Diaqnostika mərkəzlərinin xidmətləri 93199 (*)

86.90.19 İnsan sağlamlığının qorunması sahəsində digər qruplara  93199 (*)

daxil edilməyən sair stasionar müalicə müəssisələrinin 

xidmətləri

86.90.19.10 Sanatoriyaların xidmətləri

86.90.19.20 Dispanserlərin xidmətləri

86.90.19.30 Sair stasionar müalicə müəssisələrinin xidmətləri

86.90.19.40 Kosmetoloji xidmətlər

86.90.19.90 Sair xidmətlər

Bölmə 87     Sosial xidmətlər

Qrup 87.1    Yaşayışı təmin etməklə bağlı 

sosial xidmətlər

Sinif 87.10 Yaşayışı təmin etməklə bağlı   

sosial xidmətlər

87.10.1 Yaşayışı təmin etməklə bağlı sosial xidmətlər 

87.10.10 87.10.10.00 Yaşayışı təmin etməklə bağlı sosial xidmətlər 93210

Qrup 87.2  Əqli çatışmazlığı olan şəxslərə   

yaşayış təminatı daxil edilməklə

göstərilən sosial xidmətlər

Sinif 87.20   Əqli çatışmazlığı olan şəxslərə   

yaşayış təminatı daxil edilməklə

göstərilən sosial xidmətlər 

87.20.1 Əqli çatışmazlığı olan şəxslərə yaşayış təminatı daxil  
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edilməklə göstərilən sosial xidmətlər  

87.20.11 87.20.11.00 Əqli çatışmazlığı olan xəstə uşaqlara yaşayış təminatı daxil 93301

edilməklə göstərilən sosial xidmətlər 

87.20.12 87.20.12.00 Əqli çatışmazlığı olan yetkinlik yaşına çatmış xəstə  uşaqlara  93303

 yaşayış təminatı daxil edilməklə göstərilən sosial xidmətlər 

Qrup 87.3  Qocalar və əmək qabiliyyətini  itirmiş 

şəxslərə göstərilən sosial xidmətlər 

Sinif 87.30 Qocalar və əmək qabiliyyətini  itirmiş 

adamlara göstərilən sosial xidmətlər

87.30.1 Qocalar və əmək qabiliyyətini  itirmiş adamlara 

göstərilən sosial xidmətlər

87.30.11 87.30.11.00 Qocalara müəssisələr tərəfindən göstərilən sosial xidmətlər 93221

87.30.12 87.30.12.00 Şikəst uşaqlar və gənclər üçün müəssisələr tərəfindən 93222

göstərilən sosial xidmətlər 

87.30.13 87.30.13.00 Yetkinlik yaşına çatmış şikəst insanlar üçün müəssisələr 93223

tərəfindən göstərilən sosial xidmətlər

Qrup 87.9 Yaşayış təminatlı sair sosial  

xidmətlər

Sinif 87.90 Yaşayış təminatlı sair sosial 

xidmətlər

87.90.1 Yaşayış təminatlı sair sosial xidmətlər

87.90.11 87.90.11.00 Sosial problemləri olan uşaq və gənclər üçün  93302

sığınacaqların xidmətləri

87.90.12 87.90.12.00 Tənha analar üçün sığınacaq və sosial iş xidmətləri 93304 (*)

87.90.13 87.90.13.00 Yetkinlik yaşına çatanlar üçün sığınacaq və sosial iş xidmətləri 93304 (*)

Bölmə 88    Yaşayışa təminatsız sosial xidmətlər

Qrup 88.1  Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş insanlar

üçün (yaşayışı təmin etməməklə) göstərilən

sosial xidmətlər

Sinif 88.10  Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş insanlar

üçün (yaşayışı təmin etməməklə) göstərilən

sosial xidmətlər

88.10.1 Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş insanlar üçün yaşayış

təminatsız sosial xidmətlər

88.10.11 88.10.11.00 Qocalara baş çəkilməsi və yardım göstərilməsi üzrə  93491 (*)

xidmətlər

88.10.12 88.10.12.00 Qocalar üçün gündüz vaxtı qulluq mərkəzlərinin xidmətləri 93491 (*)
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88.10.13 88.10.13.00 Əlillər üçün əmək qabiliyyətinin bərpa edilməsi üzrə xidmətlər 93411

88.10.14 88.10.14.00 Əlil adamlara baş çəkmək və onlara yardım göstərmək 93493 (*)

üzrə xidmətlər

88.10.15 88.10.15.00 Yetkinlik yaşına çatmış şikəst uşaqlar üçün gündüz vaxtı 93493 (*)

qulluq mərkəzlərinin xidmətləri

Qrup 88.9   Yaşayışa təminatsız sair sosial 

xidmətlər

Sinif 88.91 Uşaqlara gündüz vaxtı qulluqetmə 

xidmətləri

88.91.1 Uşaqlara gündüz vaxtı qulluqetmə xidmətləri

88.91.11 88.91.11.00 Şikəst uşaqlara gündüz vaxtı qulluqetmə xidmətləri 93510 (*)

88.91.12 88.91.12.00 Şikəst uşaqlar və gənclər üçün gündüz vaxtı qulluqetmə  93492

xidmətləri

88.91.13 88.91.13.00 Yetim uşaqlara göstərilən sosial xidmətlər 93510 (*)

Sinif 88.99  Digər qruplara daxil edilməyən yaşayış

təminatsız sair sosial xidmətlər

88.99.1 Digər qruplara daxil edilməyən yaşayış təminatsız sair

sosial xidmətlər

88.99.11 88.99.11.00 Uşaqlarla bağlı digər qruplara daxil edilməyən rəhbərlik və 93520

məsləhət xidmətləri

88.99.12 88.99.12.00 Yaşayış təminatsız rifah xidmətləri 93530

88.99.13 88.99.13.00 İşsizliklə bağlı əmək qabiliyyətinin bərpa edilməsi xidmətləri 93412

88.99.19 88.99.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən yaşayış təminatsız sair 93590

sosial xidmətlər

R İstirahət, əyləncə və incəsənət

sahəsində xidmətlər

Bölmə 90  Yaradıcılıq, incəsənət və əyləncə

sahəsində xidmətlər

Qrup 90.0 Yaradıcılıq, incəsənət və əyləncə

sahəsində xidmətlər

Sinif 90.01 Səhnə sənəti sahəsində xidmətlər

90.01.1 Səhnə sənəti sahəsində xidmətlər

90.01.10 Səhnə sənəti sahəsində xidmətlər 96310

90.01.10.10 Əyləncəli teatr tamaşalarının, vokal-instrumental və 

caz qruplarının və orkestrlərin çıxışlarının təşkil edilməsi

üzrə xidmətlər
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Sinif 90.02   Səhnə sənəti sahəsində  

yardımçı xidmətlər

90.02.1 Səhnə sənəti sahəsində yardımçı xidmətlər

90.02.11 90.02.11.00 Səhnə hadisələrinin hazırlanması və tamaşaya qoyulması 96220

üzrə xidmətlər

90.02.12 90.02.12.00 Səhnə hadisələrinin stimullaşdırılması və təşkili üzrə xidmətlər 96210

90.02.19 90.02.19.00 Səhnə sənəti sahəsində sair yardımçı xidmətlər 96290

Qrup 90.03 Bədii yaradıcılıq sahəsində xidmətlər  

90.03.1 Bədii yaradıcılıq sahəsində xidmətlər 

90.03.11 90.03.11.00 Səhnə artistlərindən başqa, müəlliflər, bəstəkarlar, heykəl- 96320

taraşlar və sair artistlər tərəfindən göstərilən xidmətlər

90.03.12 90.03.12.00 Səhnə artistləri, rəssamlar, qrafik sənətlə məşğul olan 96330

artistlər və heykəltaraşlardan başqa, müəlliiflər, heykəl-

taraşlar və sair artistlərin gördükləri orijinal işlər  

sahəsində xidmətlər

90.03.13 90.03.13.00 Rəssamların, qrafik sənətlə məşğul olan artistlər və 38961 9701 90

heykəltaraşların gördükləri orijinal işlər sahəsində xidmətlər

Sinif 90.04 Teatr avadanlıqlarının istismarı

üzrə xidmətlər

90.04.1 Teatr avadanlıqlarının istismarı üzrə xidmətlər

90.04.10 90.04.10.00 Teatr avadanlıqlarının istismarı üzrə xidmətlər 96230

Bölmə 91 Kitabxana, arxiv, muzey və sair mədəniyyət

müəssisələrinin xidmətləri

Qrup 91.0  Kitabxana, arxiv, muzey və sair mədəniyyət         

müəssisələrinin xidmətləri

Sinif 91.01  Kitabxana və arxivlərin xidmətləri

91.01.1 Kitabxana və arxivlərin xidmətləri

91.01.11 91.01.11.00 Kitabxanaların xidmətləri 84510

91.01.12 91.01.12.00 Arxivlərin xidmətləri 84520

Sinif 91.02       Muzeylərin xidmətləri

91.02.1 Muzeylərin istismarı üzrə xidmətlər

91.02.10 91.02.10.00 Muzeylərin istismarı üzrə xidmətlər 96411

Sinif 91.03       Tarixi yerlərin və binaların  

qorunması üzrə xidmətlər
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91.03.1 Tarixi yerlərin və binaların qorunması üzrə xidmətlər

91.03.10 91.03.10.00 Tarixi yerlərin və binaların qorunması üzrə xidmətlər 96412

Sinif 91.04  Nəbatat bağlarının , heyvanxanaların

və təbiət qoruqlarının xidmətləri

91.04.1 Nəbatət bağlarının, heyvanxanaların və təbiət qoruqlarının

xidmətləri

91.04.11 91.04.11.00 Nəbatət bağlarının və heyvanxanaların xidmətləri 96421

91.04.12 91.04.12.00 Təbiət qoruqlarının xidmətləri, o cümlədən canlı təbiətin 96422

qorunması üzrə xidmətlər

Bölmə 92    Qumar oyunları və mərcgəlmə  

üzrə xidmətlər

Qrup 92.0 Qumar oyunları və mərcgəlmə 

üzrə xidmətlər

Sinif 92.00 Qumar oyunları və mərcgəlmə 

üzrə xidmətlər

92.00.1 Qumar oyunları üzrə xidmətlər

92.00.11 92.00.11.00 Qumar oynalınan stolların xidmətləri 96929 (*)

92.00.12 92.00.12.00 Oyun avtomatlarının xidmətləri 96929 (*)

92.00.13 92.00.13.00 Lotereya, rəqəm oyunları və bingo oyunlarının keçirilməsi 96929 (*)

üzrə xidmətlər

92.00.14 92.00.14.00 İnteraktiv qumar oyunları üzrə xidmətlər 96921 (*)

92.00.19 92.00.19.00 Qumar oyunları üzrə sair xidmətlər 96929 (*)

92.00.2 Mərcgəlmə oyunları üzrə xidmətlər

92.00.21 92.00.21.00 İnteraktiv mərcgəlmə oyunları üzrə xidmətlər 96921 (*)

92.00.29 92.00.29.00 Mərcgəlmə oyunları üzrə sair xidmətlər 96929 (*)

Bölmə 93   İdman, istirahət və əyləncə 

sahəsində xidmətlər

Qrup 93.1  İdman sahəsində xidmətlər

Sinif 93.11 İdman qurğularının

istismarı üzrə xidmətlər

93.11.1 İdman qurğularının istismarı üzrə xidmətlər

93.11.10 93.11.10.00 İdman qurğularının istismarı üzrə xidmətlər 96520

Sinif 93.12  İdman klublarının xidmətləri

93.12.1 İdman klublarının xidmətləri

93.12.10 93.12.10.00 İdman klublarının xidmətləri 96512
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Sinif 93.13    Fitnes klubların xidmətləri

93.13.1 Fitnes klubların xidmətləri

93.13.10 93.13.10.00 Fitnes klubların xidmətləri 97230 (*)

Sinif 93.19  Sair idman xidmətləri

93.19.1 Sair idman xidmətləri

93.19.11 93.19.11.00 İdman və əyləncə idmanı tədbirlərinə yardım xidmətləri 96511

93.19.12 93.19.12..00 Atletika idmanı sahəsində xidmətlər 96610

93.19.13 93.19.13.00 İdman və əyləncə idmanı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər 96620

93.19.19 93.19.19.00 Sair idman və əyləncə idmanı üzrə xidmətlər 96590

Qrup 93.2   İstirahət və əyləncələrin  

təşkili üzrə xidmətlər

Sinif 93.21 İstirahət və əyləncə parklarının 

xidmətləri

93.21.1 İstirahət və əyləncə parklarının xidmətləri

93.21.10 93.21.10.00 İstirahət və əyləncə parklarının xidmətləri 96910

Sinif 93.29   İstirahət və əyləncələrin

təşkili üzrə sair xidmətlər

93.29.1 Əyləncələrin təşkili üzrə digər qruplara daxil edilməyən

sair xidmətlər

93.29.11 93.29.11.00 İstirahət parklarının və çimərliklərin xidmətləri 96990 (*)

93.29.19 İstirahətin təşkili üzrə digər qruplara daxil edilməyən 96990 (*)

müxtəlif xidmətlər

93.29.19.10 Sirklərin xidmətləri

93.29.19.20 Rəqs meydançalarının, diskotekaların və rəqs məktəblərinin 

xidmətləri

93.29.2 Digər qruplara daxil edilməyən sair əyləncə xidmətləri

93.29.21 93.29.21.00 Fişənglərin atılması və "işıq və səsin" nümayiş etdirilməsi 96990 (*)

üzrə xidmətlər

93.29.22 93.29.22.00 Xırda pul atmaqla oyun avtomatlarının xidmətləri 96930

93.29.29 93.29.29.00 Digər qruplara daxil edilməyən əyləncə xidmətləri 96990 (*)

S Sair xidmətlər

Bölmə 94  Üzvlük təşkilatları tərəfindən   

göstərilən xidmətlər

Qrup 94.1   Kommersiya, sahibkar və peşəkar 

ictimai təşkilatlar tərəfindən

göstərilən xidmətlər
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Sinif 94.11 Kommersiya və sahibkar təşkilatlar

tərəfindən göstərilən xidmətlər

94.11.1 Kommersiya və sahibkar təşkilatlar tərəfindən

göstərilən xidmətlər

94.11.10 94.11.10.00 Kommersiya və sahibkar təşkilatlar tərəfindən 95110

göstərilən xidmətlər

Sinif 94.12  Peşəkar ictimai təşkilatlar

tərəfindən göstərilən xidmətlər

94.12.1 Peşəkar ictimai təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

94.12.10 94.12.10.00 Peşəkar ictimai təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər 95120

Qrup 94.2       Həmkarlar ittifaqları tərəfindən

göstərilən xidmətlər

Sinif 94.20  Həmkarlar ittifaqları tərəfindən

göstərilən xidmətlər

94.20.1 Həmkarlar ittifaqları tərəfindən göstərilən xidmətlər

94.20.10 94.20.10.00 Həmkarlar ittifaqları tərəfindən göstərilən xidmətlər 95200

Qrup 94.9     Sair ictimai birliklər tərəfindən   

göstərilən xidmətlər

Sinif 94.91   Dini təşkilatların xidmətləri

94.91.1 Dini təşkilatların xidmətləri

94.91.10 94.91.10.00 Dini təşkilatların xidmətləri 95910

Sinif 94.92   Siyasi təşkilatlar tərəfindən göstərilən

xidmətlər

94.92.1 Siyasi təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

94.92.10 94.92.10.00 Siyasi təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər 95920

Sinif 94.99   Digər qruplara daxil edilməyən  

sair üzvlük təşkilatları tərəfindən

göstərilən xidmətlər

94.99.1 Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvlük təşkilatları

tərəfindən göstərilən xidmətlər

94.99.11 94.99.11.00 İnsan hüquqları təşkilatları tərəfindən təchiz edilmiş xidmətlər 95991

94.99.12 94.99.12.00 Ekoloji müdafiə qrupu ilə təchiz edilmiş xidmətlər 95992

94.99.13 94.99.13.00 Əhalinin xüsusi qruplarının müdafiəsi üzrə xidmətlər 95993

94.99.14 94.99.14.00 Vətəndaşların hüquqi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 95994

150



1 2 3 4 5

  və ictimai müəssisələrin saxlanması sahəsində yardım 

  göstərilməsi üzrə xidmətlər

94.99.15 94.99.15.00 Gənclər assosiasiyaları tərəfindən göstərilən xidmətlər 95995

94.99.16 94.99.16.00 Mədəniyyət və istirahət assosiasiyaları tərəfindən göstərilən  95997

xidmətlər

94.99.17 94.99.17.00 Sair vətəndaş və sosial təşkilatlar tərəfindən göstərilən 95998

xidmətlər

94.99.19 94.99.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvlük təşkilatları 95999

tərəfindən göstərilən xidmətlər

94.99.2 Üzvlük təşkilatları tərəfindən grant vermə xidmətləri

94.99.20 94.99.20.00 Üzvlük təşkilatları tərəfindən grant vermə xidmətləri 95996

Bölmə 95 Kompüterlərin, şəxsi istifadə

əşyalarının və məişət mallarının

təmiri üzrə xidmətlər

Qrup 95.1  Kompüterlərin, şəxsi istifadə  

əşyalarının və rabitə avadanlıqlarının

təmiri üzrə xidmətlər

Sinif 95.11 Kompüter və periferiya avadanlıqlarının 

təmiri üzrə xidmətlər

95.11.1 Kompüter və periferiya avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər

95.11.10 Kompüter və periferiya avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər 87130

95.11.10.10 Kompüter və periferiya avadanlıqlarının təmiri və onlara 

texniki qulluq üzrə xidmətlər

95.11.10.20 Dəftərxana və mühasibat maşınlarının təmiri və onlara texniki 

qulluq üzrə xidmətlər

95.11.10.30 Kompüterlə əlaqədar sair xidmətlər

Sinif 95.12    Rabitə avadanlıqlarının təmiri

üzrə xidmətlər

95.12.1 Rabitə avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər

95.12.10 95.12.10.00 Rabitə avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər 87153

Qrup 95.2  Şəxsi istifadə əşyalarının

və məişət mallarının təmiri

üzrə xidmətlər

Sinif 95.21    Məişət elektrik mallarının təmiri

üzrə xidmətlər

95.21.1 Məişət elektrik mallarının təmiri üzrə xidmətlər

95.21.10 95.21.10.00 Məişət elektrik mallarının təmiri üzrə xidmətlər 87155

151



1 2 3 4 5

Sinif 95.22  Məişət texnikası və bağ təsərrüfatı

avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər

95.22.1 Məişət texnikası və bağ təsərrüfatı avadanlıqlarının təmiri

üzrə xidmətlər

95.22.10 95.22.10.00 Məişət texnikası və bağ təsərrüfatı avadanlıqlarının təmiri 87151

üzrə xidmətlər

Sinif 95.23 Ayaqqabı və dəri məmulatlarının

təmiri üzrə xidmətlər

95.23.1 Ayaqqabı və dəri məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər

95.23.10 95.23.10.00 Ayaqqabı və dəri məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər 87210

Sinif 95.24 Mebellərin və evdə işlədilən oxşar

məmulatların təmiri üzrə xidmətlər

95.24.1 Mebellərin və evdə işlədilən oxşar məmulatların təmiri

üzrə xidmətlər

95.24.10 95.24.10.00 Mebellərin və evdə işlədilən oxşar məmulatların təmiri 87240

üzrə xidmətlər

Sinif 95.25 Saatların və zərgərlik məmulatlarının  

təmiri üzrə xidmətlər

95.25.1 Saatların və zərgərlik məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər 

95.25.11 95.25.11.00 Saatların, qol və ya cib saatlarının təmiri üzrə xidmətlər 87220 (*)

95.25.12 95.25.12.00 Zərgərlik məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər 87220 (*)

Sinif 95.29 Sair şəxsi istifadə əşyalarının 

və məişət məmulatlarının təmiri

üzrə xidmətlər

95.29.1 Sair şəxsi istifadə əşyalarının və məişət məmulatlarının təmiri

üzrə xidmətlər

95.29.11 95.29.11.00 Məişət təyinatlı geyimin və toxuculuq məmulatlarının 87230

təmiri və düzəldilməsi üzrə xidmətlər

95.29.12 95.29.12.00 Velosipedlərin təmiri üzrə xidmətlər 87290 (*)

95.29.13 95.29.13.00 Musiqi alətlərinin təmiri və texniki qulluq göstərilməsi üzrə 87290 (*)

xidmətlər

95.29.14 95.29.14.00 İdman qurğularının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi üzrə 87290 (*)

xidmətlər

95.29.19 95.29.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair şəxsi istifadə əşya- 87290 (*)

larının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər

Bölmə 96  Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi
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Qrup 96.0  Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi

Sinif 96.01  Toxuculuq və xəz məmulatlarının

yuyulması və quru təmizlənməsi 

üzrə xidmətlər

96.01.1 Toxuculuq və xəz məmulatlarının yuyulması və quru

təmizlənməsi üzrə xidmətlər

96.01.11 96.01.11.00 Sikkə atılmaqla işləyən maşınların köməyi ilə toxuculuq 97110

məmulatlarının özünəxidmət üsulu ilə təmizlənməsi

üzrə xidmətlər

96.01.12 96.01.12.00 Quru təmizləmə üzrə xidmətlər 97120

96.01.13 96.01.13.00 Ütüləmə üzrə xidmətlər 97140

96.01.14 96.01.14.00 Boyama və rəngləmə üzrə xidmətlər 97150

96.01.19 96.01.19.00 Toxuculuq və xəz məmulatlarının təmizlənməsi üzrə sair 97130

xidmətlər

Sinif 96.02  Bərbərxana və sair gözəllik salonları 

tərəfindən göstərilən xidmətlər

96.02.1 Bərbərxana və sair gözəllik salonları tərəfindən

göstərilən xidmətlər

96.02.11 96.02.11.00 Qadınlar və qızlar üçün bərbərxana xidmətləri 97210 (*)

96.02.12 96.02.12.00 Kişilər və oğlanlar üçün bərbərxana xidmətləri 97210 (*)

96.02.13 96.02.13.00 Kosmetika xidmətləri; manikür və pedikür xidmətləri 97220

96.02.19 96.02.19.00 Gözəllik salonlarının digər qruplara daxil edilməyən 97290

sair xidmətləri

Sinif 96.03    Matəm mərasimlərinin təşkil edilməsi üzrə

xidmətlər və onunla əlaqədar xidmətlər

96.03.1 Matəm mərasimlərinin təşkil edilməsi üzrə xidmətlər

və onunla əlaqədar xidmətlər

96.03.11 96.03.11.00 Dəfn etmə və kremasiya üzrə xidmətlər 97310

96.03.12 96.03.12.00 Dəfn etmə bürosunun xidmətləri 97320

Sinif 96.04    Fiziki rahatlığın təmin edilməsi üzrə

xidmətlər

96.04.1 Fiziki rahatlığın təmin edilməsi üzrə xidmətlər

96.04.10 96.04.10.00 Fiziki rahatlığın təmin edilməsi üzrə xidmətlər 97230 (*)

Sinif 96.09 Digər qruplara daxil edilməyən  

sair fərdi xidmətlər

96.09.1 Digər qruplara daxil edilməyən  sair fərdi xidmətlər
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96.09.11 96.09.11.00 Ev heyvanlarına qulluq göstərilməsi üzrə xidmətlər 86129

96.09.12 96.09.12.00 Mühafizə xidmətləri 97910

96.09.13 96.09.13.00 Sikkə atmaqla işləyən digər qruplara daxil edilməyən 97990 (*)

maşınların köməyilə göstərilən xidmətlər

96.09.19 96.09.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif xidmətlər 97990 (*)

T Ev təsərrüfatları üzrə xidmətlər; fərdi

istehlak üçün ev təsərrüfatlarının istehsal

etdiyi mal və xidmətlər

Bölmə 97 Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının

göstərdikləri  xidmətlər

Qrup 97.0  Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının 

göstərdikləri  xidmətlər

Sinif 97.00  Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının 

göstərdikləri  xidmətlər

97.00.1 Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının göstərdikləri

xidmətlər

97.00.10 97.00.10.00 Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının göstərdikləri 98000

xidmətlər

Bölmə 98  Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak

üçün istehsal edilən məhsullar və 

göstərilən xidmətlər

Qrup 98.2 Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün

göstərilən xidmətlər

Sinif 98.20  Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak 

üçün göstərilən xidmətlər

98.20.1 Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün göstərilən 

xidmətlər

98.20.10 98.20.10.00 Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün göstərilən 0 (*)

xidmətlər

                                                                                                                                            U Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və

orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

Bölmə 99      Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və

orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

Qrup 99.0  Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və 

orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər
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Sinif 99.00  Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və 

orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

99.00.1 Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və orqanlar 

tərəfindən göstərilən xidmətlər

99.00.10 99.00.10.00 Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və orqanlar 99000

tərəfindən göstərilən xidmətlər
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