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GİRİŞ
“Sənaye məhsullarının statistik təsnifatı, 2019” (bundan sonra – “SMST,
2019”) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 14 fevral tarixli, 3672
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2018-2025-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında rəsmi statistikanın inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın 5.2.4-cü
yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə işlənib hazırlanmışdır.
“SMST, 2019” Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
kollegiyasının 2009-cu il 25 noyabr tarixli 22/3 nömrəli qərarı və Azərbaycan
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin
2009-cu il 17 dekabr tarixli 153 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Sənaye məhsullarının
statistik təsnifatı”nın (üçüncü versiya) yenilənmiş redaksiyası hesab edilir.
“SMST, 2019” Avropa İttifaqının Statistika Bürosu (Avrostat) tərəfindən
hazırlanmış “PRODCOM List (List of PRODucts of the European COMmunity),
2019 version” (PRODCOM List, 2019) əsasında hazırlanmışdır.
“PRODCOM List, 2019” - Avropa İttifaqında İqtisadi fəaliyyət növləri
təsnifatının (AİFT) B və C seksiyalarının bütün siniflərini, eləcə də E seksiyasının
3832-ci sinfini əhatə edən statistik sənəddir. Onun adı fransız dilində olan
“PRODuction COMmunautaire” (İttifaqın İstehsalı) sözünün qısaldılmış formasıdır.
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ÜMUMİ QEYDLӘR
“PRODCOM List, 2019” Avropa İttifaqının mədənçıxarma və emal sənayesi
məhsullarına aid olan siyahını əks etdirir. Avropa Komissiyasının 06.11.2019-cu il
tarixli 2019/1933 nömrəli Reqlamentinə müvafiq olaraq “PRODCOM List, 2019”
Avropa İttifaqına üzv dövlətlər tərəfindən istifadə üçün nəzərdə tutulan vahid
siyahıdır və bu dövlətlər arasında məlumat mübadiləsi bu siyahıya əsaslanır.
“PRODCOM List, 2019” Avropa İttifaqına üzv dövlətlərdə sənaye sahəsində
istehsal olunan mallar və göstərilən xidmətlər üzrə statistik müşahidələrin
aparılması, eləcə də aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulmuşdur:
beynəlxalq müqayisəliliyin təmin edilməsi;
qərarların qəbul olunması, nəticələrin qiymətləndirilməsi üçün mal və
xidmətlərin ayrı-ayrı növləri üzrə bazarın monitorinqi və vəziyyətinin
qiymətləndirilməsi.
“PRODCOM List, 2019”dan istifadə edilməklə istehsalın dəyərinə və fiziki
həcminə görə 3900 növdən çox mal və xidmət üzrə statistik məlumatın toplanması
və təhlili nəzərdə tutulur. Bu təsnifat, həmçinin mövcud beynəlxalq ticarət
təsnifatları ilə də müqayisələr aparmaq üçün hazırlanmışdır. Belə ki, “PRODCOM
List, 2019”un bölmələri Avropa İttifaqının Statistika Bürosu tərəfindən işlənilmiş
Kombinə edilmiş nomenklaturaya (CN) əsasən müəyyən olunur. Avropa İqtisadi
Birliyinin 19.12.1991-ci il tarixli 3924/91 nömrəli Reqlamentinin 2(2)-ci maddəsinə
əsasən PRODCOM List-in hər bir qrupu Kombinə edilmiş nomenklaturanın bir və
ya bir neçə qrupu ilə uzlaşdırılmışdır ki, bu da istehsal olunan məhsullar ilə ixrac
olunan məhsullar arasında müqayisə aparmağa imkan verir. Kombinə edilmiş
nomenklaturaya uyğun olan qruplar “2019-cu il üzrə xarici ticarət
nomenklaturalarına istinad (HS\CN)” sütununda verilmişdir.
“PRODCOM List, 2019”un hər bir bölməsi səkkiz işarəli kod vasitəsi ilə
eyniləşdirilir və birinci altı rəqəm Avropa İttifaqının Statistika Bürosu (Avrostat)
tərəfindən hazırlanmış Fəaliyyət növləri üzrə məhsul təsnifatına (CPA 2.1)
uyğundur. Bu isə “PRODCOM List, 2019” ilə Fəaliyyət növləri üzrə məhsul
təsnifatı arasında ardıcıl və məntiqi əlaqənin mövcudluğunu göstərir.
“PRODCOM List, 2019” Avropa İttifaqında İqtisadi fəaliyyət növləri
təsnifatının (NACE Rev.2) bölmələrinə uyğun şəkildə aidiyyəti bölmələrə
ayrılmışdır. Ayrı-ayrı bölmələr çərçivəsində başlıqlar onların “PRODCOM List,
2019”dakı kodlarının artım sırası ilə yerləşdirilmişdir.
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TӘSNİFATIN QURULUŞU VӘ KOD STRUKTURU
“SMST, 2019” milli xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla İqtisadi fəaliyyət növləri
təsnifatının (İFNT) B - Mədənçıxarma sənayesi, C - Emal sənayesi, D - Elektrik
enerjisi, qaz, buxar və kondisiyalaşdırılmış hava ilə təchizat seksiyalarını və E – Su
təchizatı; çirkli suların və tullantıların təmizlənməsi seksiyasının 3832-ci sinfini
əhatə edir. Ayrı-ayrı bölmələrin tərkibində “SMST, 2019”un qrupları təsnifat
kodunun artım sırası ilə verilmişdir.
Kodlar rəqəm işarələrindən istifadə edilməklə 4 səviyyədən ibarətdir:
 1-ci səviyyə dörd rəqəmli kodla işarə edilmişdir
 2-ci səviyyə altı rəqəmli kodla işarə edilmişdir
 3-cü səviyyə səkkiz rəqəmli kodla işarə edilmişdir
 4-cü (milli) səviyyə doqquz rəqəmli kodla işarə edilmişdir
1-ci sütunda məhsulların kodları qeyd edilmişdir. Hər bir qrup üzrə mal və
xidmətlər aşağıda verilmiş struktura uyğun olaraq doqquz rəqəmli kod işarəsi ilə
müəyyənləşdirilmişdir:
XX.XX.XX.YY.Z
İlk dörd rəqəm Avropa İttifaqında İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatının və
eyni zamanda milli İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatının sinifləri ilə, ilk altı rəqəm
Fəaliyyət növü üzrə məhsul növləri təsnifatının və eyni zamanda milli Məhsul
Növləri Təsnifatının kodları ilə, sonrakı iki rəqəm “PRODCOM List, 2019”un və
eyni zamanda Sənaye Məhsullarının Statistik Təsnifatının kodları ilə eynilik təşkil
edir. Axırıncı rəqəm isə milli istehsal və xidmət xüsusiyyətlərini əks etdirən məhsul
növlərinin kodunu müəyyənləşdirir.
“SMST, 2019”un kod strukturunun sxematik şəkli aşağıda təsvir edilmişdir:
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XX.XX

XX

YY

Z

IV sәviyyәnin kodu
III sәviyyәnin kodu
II sәviyyәnin kodu
I sәviyyәnin kodu
ӘLAVӘ QEYDLӘR
Təsnifatda S, T, V və İ işarələri üzrə təqdim edilməsi zəruri olan məlumatlar
əks etdirilib. S, T və V işarələri fiziki məhsulları, İ işarəsi isə sənaye sahəsində
göstərilən xidmətləri ifadə edir. İşarələrin növü “P” sütununda qeyd edilmişdir.
S
= müəssisələr tərəfindən satılmış məhsullara dair məlumatların dəyər və həcm
(natura) ifadəsində təqdim edilməsi tövsiyə olunur. Bəzi hallarda bu işarə üçün həcm
(natura) üzrə ölçü vahidi müəyyənləşdirilmir. Bu zaman məhsulun yalnız dəyəri
haqqında məlumat təqdim edilməlidir.
T
= müəssisələr tərəfindən ümumi istehsala dair məlumatların həcm (natura)
ifadəsində təqdim edilməsi tövsiyə olunur. Eləcə də satılmış məhsullar haqqında
dəyər və həcm (natura) ifadəsində məlumatlar da bildirilməlidir.
V
= müəssisələr tərəfindən ümumi istehsala dair məlumatların həcm (natura)
ifadəsində təqdim edilməsi tövsiyə olunur. Satılmış məhsullar haqqında məlumatlar
tələb edilmir.
İ
= müəssisələr tərəfindən sənaye sahəsində göstərilən xidmətlərə dair
məlumatlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Göstərilən dəyər ödənilən xidmət haqqını
ifadə etməli, həcm (natura) ifadəsində məlumatlar isə tələb edilmir.
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ÖLÇÜ VAHİDLӘRİNİN SİYAHISI
qross.t
q
kar
kVt·st
kVt
kq
kq akt.mad.
kq 90 % q.m.
kq Al2O3
kq B2O3
kq Cl
kq F
kq HCl
kq HF
kq H2O2
kq K2O
kq N
kq NaOH
kq KOH
kq Na2CO3
kq Na2S2O5
kq P2O5
kq SO2
kq SiO2
kq Ti O2
kq H₂SO₄
l
t
100 % sp.l.
m
m2
m3
mlyn.kub.m
km

qross ton
qram
metrik karat (1 karat= 2x10-4 kq)
kilovatt-saat
kilovatt
kiloqram
aktiv maddənin kiloqramı
90%-li quru maddənin kiloqramı
alüminium oksidin kiloqramı
bor oksidin kiloqramı
xlorun kiloqramı
flüorun kiloqramı
xlorid turşusunun kiloqramı
florid turşusunun kiloqramı
hidrogen peroksidin kiloqramı
kalium oksidin kiloqramı
azotun kiloqramı
natrium hidroksidin (kaustik soda) kiloqramı
kalium hidroksidin kiloqramı
natrium karbonatın kiloqramı
natrium pirosulfitin kiloqramı
fosfor oksidin (fosfor anhidridin) kiloqramı
kükürd dioksidin kiloqramı
silisium dioksidin kiloqramı
titan dioksidin kiloqramı
sulfat turşusunun kiloqramı
litr
ton
təmiz spirtin (100%) litri
metr
kvadrat metr
kub metr
milyon kub metr (106 m3)
kilometr
7

cüt
elem.
əd.
Qkal

cüt
elementlərin sayı
ədəd - məhsul növünün sayı
qiqa kalori
TӘSNİFATDA İSTİFADӘ EDİLӘN QISALDILMIŞ
ADLARIN SİYAHISI

A
V
Vt
kVt
kV·A
kN
Hs
kC/kq
q
q/m2
q/sm3
kq
t
l
ml/q
m
m2
m3
mm
sm
sm2
sm3
m3/dəq
m3/saat
MPa
HS
CN

amper
volt
vatt
kilovatt
kilovolt-amper
kilonyuton
hers
kilocoul bölünsün kiloqram
qram
qram bölünsün kvadrat metr
qram bölünsün kub santimetr
kiloqram
ton
litr
millilitr bölünsün qram
metr
kvadrat metr
kub metr
millimetr
santimetr
kvadrat santimetr
kub santimetr
kub metr bölünsün dəqiqə
kub metr bölünsün saat
meqapaskal
Harmonizə edilmiş sistem
Kombinə edilmiş nomenklatura
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SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

2709 00
2709 00a

t
t

S
S

2709 00b
2709 00c

t
t

S
S

2714 10

t

S

m3
m3
m3
m3
m3
t
t

T
T
T
T
T
S
S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S
S

AİFT 05.10: Daş kömürün hasilatı
05.10.10.10.1
Kokslaşan daş kömür (domna sobası məhsulları 2701 12
istehsalında istifadə edilən və kalori dərəcəsi>23.865
kC/kq olan antrasit)
05.10.10.10.2
Energetik daş kömür (istilik enerjisinin alınmasında 2701 12
istifadə edilən və kalori dərəcəsi>23.865 kC/kq olan
antrasit)
05.10.10.20.0
Briketlər, kürəciklər və daş kömürdən alınan bərk 2701 12
yanacağın oxşar növləri
AİFT 05.20: Liqnitin hasilatı
05.20.10.00.1
Liqnit, boz kömür (kalori dərəcəsi<23.865 kC/kq)
2702 10
05.20.10.00.2
Liqnit kimi qeydə alınmış yanacaq (briket, liqnit/boz 2702 10
kömürdən alınmış təmiz yanacaq)
AİFT 06.10: Xam neft hasilatı
06.10.10.10.0
Xam neft
06.10.10.10.1
Az kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər
kükürd olan)
06.10.10.10.2
Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan)
06.10.10.10.3
Çox kükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox
kükürd olan)
06.10.20.00.0
Bituminoz və ya neftli şistlər və bituminoz qumlar
AİFT 06.20: Təbii (yanar) qaz hasilatı
06.20.10.10.0
Təbii qaz
06.20.10.10.1
Qaz yataqlarının qazı (təbii qaz)
06.20.10.10.2
Neft yataqlarının qazı (səmt qazı)
06.20.10.10.3
Sıxılmış təbii qaz
06.20.10.11.0
Təbii maye qaz
06.20.10.12.0
Qaz kondensatı
06.20.10.12.1
Ağır qaz kondensatı

2711[.11+.21]
2711[.11+.21]a
2711[.11+.21]b
2711[.11+.21]c
2711[.11+.21]
2711[.11+.21]
2711[.11+.21]a

AİFT 07.10: Dəmir filizinin hasilatı
07.10.10.10.0
Aqlomerasiya
olunmamış
dəmir
filizləri və 2601 11
konsentratları (qızdırılmış dəmir kolçedanları istisna
olmaqla)
07.10.10.20.0
Aqlomerasiya olunmuş dəmir filizləri və konsentratları 2601 12
(qızdırılmış dəmir kolçedanları istisna olmaqla)
AİFT 07.29: Digər əlvan metal filizlərinin hasilatı
07.29.11.00.0
Mis filizləri və konsentratları
07.29.12.00.0
Nikel filizləri və konsentratları
07.29.13.00.0
Alüminium filizləri və konsentratları
07.29.13.00.1
Alunit filizi
07.29.13.00.2
Boksit
07.29.14.10.0
Gümüş filizləri və konsentratları

2603
2604
2606
2606 a
2606 b
2616 10
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SMST, 2019
üzrə kodu
07.29.14.20.0
07.29.14.20.1
07.29.15.10.0
07.29.15.20.0
07.29.15.30.0
07.29.19.05.0
07.29.19.10.0
07.29.19.15.0

07.29.19.20.0
07.29.19.25.0
07.29.19.26.0
07.29.19.30.0
07.29.19.35.0
07.29.19.40.0
07.29.19.45.0
07.29.19.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Sair qiymətli metal filizləri və konsentratları (gümüş 2616 90
filizləri və konsentratları istisna olmaqla)
Qızıl filizləri və konsentratları
2616 90
Qurğuşun filizləri və konsentratları
2607
Sink filizləri və konsentratları
2608
Qalay filizləri və konsentratları
2609
Kobalt filizləri və konsentratları
2605
Xrom filizləri və konsentratları
2610
Manqan filizləri və konsentratları, quru çəki üzrə 2602
hesablanmış 20 faiz və ya ondan çox manqan tərkibli
dəmirli manqan filizləri və konsentratları daxil
edilməklə
Volfram filizləri və konsentratları
2611
Yandırılmış molibden filizləri və konsentratları
2613 10
Yandırılmış formadan başqa molibden filizləri və 2613 90
konsentratları
Titan filizləri və konsentratları
2614
Sirkonium filizləri və konsentratları
2615 10
Niobium, tantal və vanadium filizləri və
2615 90
konsentratları
Stibium filizləri və konsentratları
2617 10
Heç yerdə müəyyən edilməyən sair filizlər və 2617 90
konsentratları
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 08.11: Dekorativ və tikinti daşları, əhəng daşı, gips, tabaşir və şist hasilatı
08.11.11.33.0
Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış mərmər və 2515 11
travertin
08.11.11.36.0
Düzbucaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara 2515 12
doğranmış mərmər və travertin lövhələri
08.11.11.50.0
Xüsusi çəkisi 2,5 və ya daha çox olan ekaussin və sair 2515 20
abidə və ya tikinti üçün əhəng daşları
08.11.11.50.1
Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış inşaat üçün 2515 20a
əhəng daşı, alebastr
08.11.11.50.2
Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan inşaat üçün əhəng 2515 20b
daşı, alebastr lövhələri
08.11.11.50.3
Qalınlığı 25 sm-dən çox olan inşaat üçün əhəng daşı, 2515 20c
alebastr blokları
08.11.12.20.0
Kvarsit (emal edilməmiş, qaba xırdalanmış və ya sadə 2506 20
kəsilmiş)
08.11.12.33.0
Emal edilməmiş və ya qaba xırdalanmış qranit
2516 11
08.11.12.36.0
Yalnız düzbucaqlı (həmçinin, kvadrat) lövhələr və ya 2516 12
bloklar formasında kəsilmiş qranit
08.11.12.36.1
Qalınlığı 25 sm-dən çox olmayan qranit lövhələri
2516 12a
08.11.12.36.2
Qalınlığı 25 sm-dən çox olan qranit blokları
2516 12b
08.11.12.50.0
Qumdaşı
2516 20
08.11.12.50.1
Emal edilməmiş və ya kobud xırdalanmış qumdaşı
2516 20a
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Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S
S
S

kq
kq
kq

S
S
S

kq
kq
kq

S
S
S

kq
kq

S
S

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq
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SMST, 2019
üzrə kodu
08.11.12.50.2
08.11.12.60.0
08.11.20.30.0
08.11.20.50.0

08.11.20.50.1
08.11.20.50.2

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Düzbucaqlı və ya kvadrat formada plitə və ya bloklara 2516 20b
doğranmış qumdaşı
Abidə və ya tikinti üçün digər daş
2516 90
Gips və anhidrit
2520 10
Əhəng flüsu; əhəng və ya sement hazırlanması üçün 2521
istifadə edilən əhəngdaşı və digər əhəngli daş
(xırdalanmış əhəngdaşı aqreqatı və əhəngdaşı istisna
edilməklə)
Sement və əhəng hazırlamaq üçün əhəngdaşı; sənaye 2521a
və ekologiya məqsədləri üçün xırdalanmış əhəngdaşı
Əhəngdaşı tozu
2521b
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

T

kq
kq
kq

T
T
T

kq

T

kq

T

08.11.30.10.0
08.11.30.30.0

Tabaşir
2509
Yalnız düzbucaqlı və ya kvadrat lövhələr və ya bloklar 2518 10
formasında kəsilmiş və ya emal edilməmiş, kobud
xırdalanmış dolomit (susuzlaşdırılmış və ya
sinterlənmiş dolomit, aqlomerasiya edilmiş dolomit və
beton aqreqatlar, yola çınqıl döşənilməsi və ya
dəmiryol və ya sair çınqıl üçün xırdalanmış dolomit
istisna edilməklə)

kq
kq

T
T

08.11.30.30.1
08.11.30.30.2

Susuzlaşdırılmamış, emal edilməmiş dolomit
Sənayedə
istifadə
edilmək
üçün
bölünmüş
susuzlaşdırılmamış dolomit
Susuzlaşdırılmamış dolomit, toz
Yalnız düzbucaqlı və ya kvadrat lövhələr və ya bloklar
formasında kəsilmiş və ya emal edilməmiş, kobud
xırdalanmış şist

2518 10a
2518 10b

kq
kq

T
T

2518 10c
2514

kq
kq

T
T

kq
kq

S
S

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq
kq

S
S

08.11.30.30.3
08.11.40.00.0

AİFT 08.12: Çınqıl və qum karxanalarının işlənilməsi, gil və kaolin hasilatı
08.12.11.50.0
Silisium qumu (kvarslı qum və ya sənaye qumu)
2505 10
08.12.11.90.0
Gilli qum, kaolinli qum, feldispat qumu kimi tikinti 2505 90
qumları (kremnezyom qumu, metal tərkibli qum istisna
edilməklə)
08.12.12.10.0
Beton üçün, yolların döşənməsi və ya dəmiryolu üçün 2517 10 10
və ya sair çınqıllı özüllər üçün istifadə edilən xırda çay
daşları və çınqıl; çınqıl və çaxmaq daşı
08.12.12.10.1
Çınqıl
2517 10 10a
08.12.12.10.2
Qırmadaş, xırda çay daşı və çaxmaq daşı
2517 10 10b
08.12.12.35.0
Qırılmış və ya xırdalanmış əhəngdaşı, dolomit və ya 2517 10 20
sair əhəngli daş
08.12.12.40.0
Beton üçün, yolların döşənməsi və ya dəmiryolu üçün 2517 10 80
və ya sair çınqıllı özüllər üçün tez-tez istifadə edilən
sair qırılmış və ya xırdalanmış daş (xırda çay daşları,
çınqıl, çaxmaq daşı, əhəngdaşı, dolomit və ya sair
əhəngli daş istisna olmaqla)
08.12.12.50.0
08.12.12.90.0

Mərmər qranulaları, qırıntıları və tozu
2517 41
Travertin, ekauzin, qranit, porfir, bazalt, qumdaşı və 2517 49
sair abidə daşlarının qranulaları, qırıntıları və tozu
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SMST, 2019
üzrə kodu
08.12.12.90.1
08.12.12.90.2
08.12.13.00.0

08.12.21.40.0
08.12.21.60.0
08.12.22.10.0
08.12.22.30.0
08.12.22.55.0
08.12.22.60.0
08.12.22.70.0
08.12.22.80.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Tikintidə istifadə edilmək üçün şlak və oxşar sənaye 2517 49a
tullantıların qatışıqları
Daş tozu (mərmərdən başqa)
2517 49b
Tikintidə istifadə etmək üçün şlakların qarışığı və çay 2517 20
daşı, çınqıl, xırda çay daşı və çaxmaq daşı daxil edən
və ya etməyən oxşar sənaye tullantıları
Susuzlaşdırılmamış kaolin
2507 00 20a
Kaolin gilləri (topa (kəsək) və plastik gillər)
2507 00 80
Bentonit
2508 10
Odadavamlı gil
2508 30
Sair gillər
2508 40
Andaluzit, kianit, sillimanit
2508 50
Mullit
2508 60
Şamot və dinas torpaqları
2508 70
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 08.91: Kimya sənayesi və gübrə istehsalı üçün mineral xammal hasilatı
08.91.11.00.0
Təbii kalsium fosfatlar; təbii alüminium-kalsium 2510[.10 + .20]
fosfatlar və fosfatlı tabaşir
08.91.12.20.0
Yanmamış dəmir kolçedanı (pirit)
2502
08.91.12.30.0
Xam və ya saflaşdırılmamış kükürd (bərpa edilmiş 2503 00 10
kükürd də daxil olmaqla)
08.91.19.00.0
Kimya sənayesi və gübrə istehsalı üçün sair minerallar 2511[.10+.20]+2528+25
29[.21+.22]+2530[
.20+.90]
AİFT 08.93: Duz hasilatı
08.93.10.00.0
Duz (xörək duzu və denaturasiya olunmuş duz daxil 2501[.00(.31+.51+ .99)]
olmaqla) və təmiz natrium xlorid, suda həll olunmuş və
ya həll olunmamış,
tərkibində hissəciklərin
yapışmasına mane olan və ya səpələnmə qabiliyyətini
təmin edən agentlərin əlavəsi olan yaxud olmayan
08.93.10.00.1

Yeraltı yataqlardan çıxardılmış duz

08.93.10.00.2

Dəniz suyunun, duzlu suların və s.
buxarlandırılması yolu ilə alınmış duz
Vakuum üsulu ilə məhluldan əldə edilən duz

08.93.10.00.3

2501[.00(.31+.51+
.99)]a
suların 2501[.00(.31+.51+
.99)]b
2501[.00(.31+.51+
.99)]c

AİFT 08.99: Mədənçıxarma sənayesinin digər qruplarına daxil edilməyən sair sahələri
08.99.10.00.0
Təbii bitum və təbii asfalt; asfaltitlər və asfalt süxurları 2714 90
08.99.21.10.0
Emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış və ya 7102[.10 + .31]
kobud formalı almaz
08.99.21.20.0
Emal olunmamış və ya sadəcə mişarlanmış və ya 7103 10
kobud formalı qiymətli (almazdan başqa) və
yarımqiymətli daşlar
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Ölçü
vahidi
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SMST, 2019
üzrə kodu
08.99.22.10.0

08.99.22.20.0
08.99.22.30.0

08.99.29.00.0

P

kq

T

2513 10
2513 20

kq
kq

T
T

2504[.10+.90]+250610+
2512+2519[.10+.90(.10+
.30+.90)]+2524[.10+.90]
+2525[.10+.20+.30]+25
26[.10+.20]+2529[.10+.
30]+2530 10+2621 90

kq

T

0201[.10+.20(.20+.30+.5
0)]

kq

S

0201[.20(.90)+.30]

kq

S

0203[.11(.10+.90)]

kq

S

0203[.12(.11+.19+ .90)]

kq

S

0203[.19(.11+.13+.15+.5
5+.59+.90)]

kq

S

0204[.10+.21+.22(.10+.3
0+.50+.90)+.23]
0204[.50(.11+.13+.15+.1
9+.31+.39)]
At və ya ata oxşar heyvanların təzə və ya soyudulmuş 0205 00 20
əti
Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və oxşar digər 0206[.10(.10+.95+.98)+.
heyvanların təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı
30+.80(.10+.91+ .99)]
Mal əti və dana ətindən dondurulmuş, dörd yerə 0202[.10+.20(.10+.30+.5
bölünmüş sümüklü cəmdəklər və ət parçaları
0+.90)+.30(.10+
.50+.90)]
Donuz
ətindən
dondurulmuş
cəmdəklər
və 0203[.21(.10+.90)]
yarımcəmdəklər
Donuz ətindən dondurulmuş budlar, kürəklər və 0203[.22(.11+.19+ .90)]
sümüklü ət parçaları

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

Sənaye almazları, emal olunmamış və ya sadəcə
mişarlanmış, doğranmış və ya kobud formalı lakin
çərçivəyə salınmamış və ya bərkidilməmiş
Pemza
Termik emal edilən və ya emal edilməyən sumbata,
təbii korund, təbii qranat və digər təbii abraziv
materiallar
Sair minerallar

AİFT 10.11: Ət istehsalı və konservləşdirilməsi (quş ətindən başqa)
10.11.11.40.0
Mal əti və dana ətindən təzə və ya soyudulmuş
cəmdəklər, yarımcəmdəklər və dörd yerə bölünmüş
sümüklü cəmdəklər
10.11.11.90.0
Mal əti və dana ətindən təzə və ya soyudulmuş ət
parçaları
10.11.12.30.0
Donuz ətindən təzə və ya soyudulmuş cəmdəklər və
yarımcəmdəklər (o cümlədən duz ilə müvəqqəti
konservləşdirilmiş təzə ət)
10.11.12.50.0
Donuz ətindən təzə və ya soyudulmuş budlar, kürəklər
və sümüklü ət parçaları (o cümlədən duz ilə müvəqqəti
konservləşdirilmiş təzə ət)
10.11.12.90.0
Təzə və ya soyudulmuş donuz əti (o cümlədən duz ilə
müvəqqəti konservləşdirilmiş təzə ət; cəmdəklər,
yarımcəmdəklər, budlar, kürəklər və sümüklü ət
parçaları istisna olmaqla)
10.11.13.00.0
Quzu əti və ya qoyun ətindən təzə və ya soyudulmuş
cəmdəklər, yarımcəmdəklər və ət parçaları
10.11.14.00.0
Təzə və ya soyudulmuş keçi əti
10.11.15.00.0
10.11.20.00.0
10.11.31.00.0

10.11.32.30.0
10.11.32.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7102 21

Ölçü
vahidi

Sənaye məhsullarının adları
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üzrə kodu
10.11.32.90.0

10.11.33.00.0

10.11.34.00.0
10.11.35.00.0
10.11.39.10.0

10.11.39.30.0

10.11.41.00.0

10.11.42.00.0

10.11.43.00.0
10.11.44.00.0
10.11.45.00.0
10.11.50.40.0

10.11.50.60.0
10.11.50.70.0
10.11.60.30.0
10.11.60.90.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Dondurulmuş donuz əti (cəmdəklər, yarımcəmdəklər, 0203[.29(.11+.13+.15+.5
kq
budlar, kürəklər və sümüklü ət parçaları istisna 5+.59+.90)]
olmaqla)
Quzu əti və ya qoyun ətindən dondurulmuş cəmdəklər, 0204[.30+.41+.42(.10+.3
kq
yarımcəmdəklər və ət parçaları
0+.50+.90)+.43
(.10+.90)]
Dondurulmuş keçi əti
0204[.50(.51+.53+.55+.5
kq
9+.71+.79)]
At və bu növ heyvanların dondurulmuş əti
0205 00 80
kq
Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və bu növ digər 0206[.21+.22+.29(.10+.9
kq
heyvanların dondurulmuş yeyilən içalatı
1+.99)+.41+.49+.90(.10
+.91+.99)]
Təzə, soyudulmuş və dondurulmuş yeyilən ət və içalat 0208[.10(.10+.90)+.30+.
kq
(o cümlədən ev dovşanları, çöl dovşanları və ov 40(.10+.20+.80)+.50+.6
heyvanlarının əti və içalatı; qurbağa ayaqları, ev 0+.90(.10+.30+.60+.70+
quşları, qaramal, at və oxşar heyvanlar, donuzlar, .98)]
qoyunlar və keçilərin əti və içalatı istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Kardo və daraqla daranmaya məruz qalmamış yağlı 5101 19
yun (o cümlədən flis ilə yuyulmuş yun) (qırxılmış yun
istisna olmaqla)
İribuynuzlu mal-qaranın və ya atlar fəsiləsi 4101[.20(.10+.30+.50+.8
heyvanlarının xam dəriləri və gönləri
0)+.50(.10+.30+
.50+.90)]
İribuynuzlu mal-qaranın və ya atlar fəsiləsi 4101 90
heyvanlarının sair xam dəriləri və gönləri
Qoyun və quzuların dəriləri
4102[.10(.10+.90)+
.21+.29]
Keçilərin və ya çəpişlərin xam dəriləri və gönləri, lakin 4103 90
aşılanmamış, təzə olmayan və ya konservləşdirilməmiş
Yavan ətdən ayrılmış donuz piyi; təzə; soyudulmuş; 0209[.10(.11 + .19 +
dondurulmuş; duzlanmış; duzlu suya qoyulmuş və ya .90)]
hisə verilmiş (yağı əridilmiş istisna olmaqla)
Əridilmiş donuz yağı və sair donuz piyi
1501[.10(.10 + .90) +
.20(.10 + .90)]
İribuynuzlu qaramal, qoyun və keçi piyi; emal 1502[.10(.10 + .90) +
olunmamış və ya yağı əridilmiş
.90(.10 + .90)]
Heyvanların bağırsaqları, sidik kisələri və mədələri 504
(balıqlarınkından başqa), bütöv və ya hissələrlə
İnsan istehlakı üçün yararsız olan sair içalat 0502[.10+.90]+0506[.10
(bağırsaqlar, sidik kisələri və mədələr istisna olmaqla) +.90]+050710+0510+05
11[.99(.10+.85)]

AİFT 10.12: Ev quşları və dovşan ətinin emalı və konservləşdirilməsi
10.12.10.10.0
Təzə və ya soyudulmuş bütöv cücələr
0207[.11(.10+.30+ .90)]
10.12.10.20.0
Təzə və ya soyudulmuş bütöv hind toyuqları
0207[.24(.10+.90)]
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.12.10.30.0

10.12.10.50.0
10.12.10.60.0
10.12.10.70.0

10.12.20.13.0
10.12.20.15.0
10.12.20.17.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Təzə və ya soyudulmuş bütöv ördəklər, qazlar və 0207[.41(.20+.30+.80)+.
kq
firəng toyuqları
51(.10+.90)+.60
(.05a)]
Cücənin təzə və ya soyudulmuş hissələri
0207[.13(.10+.20+.30+.4
kq
0+.50+.60+.70)]
Hind toyuğunun təzə və ya soyudulmuş ət parçaları
0207[.26(.10+.20+.30+.4
kq
0+.50+.60+.70+ .80)]
Ördəklər, qazlar və firəng toyuqlarının təzə və ya 0207[.44(.10+.21+.31+.4
kq
soyudulmuş hissələri
1+.51+.61+.71+.81)+.54
(.10+.21+.31+.41+.51+.
61+.71+.81)+.60(.10a+.2
1a+.31a+.41a+.51a+.61a
+.81a)]
Sənaye məhsullarının adları

Dondurulmuş bütöv cücələr
Dondurulmuş bütöv hind toyuqları
Dondurulmuş bütöv ördəklər, qazlar
toyuqları

P
S

S
S
S

0207[.12(.10 + .90)]
0207[.25(.10 + .90)]
və firəng 0207[.42(.30 + .80) +
.52(.10 + .90) +
.60(.05b)]
Cücənin dondurulmuş hissələri
0207[.14(.10 + .20 + .30
+ .40 + .50 + .60 + .70)]
Hind toyuğunun dondurulmuş hissələri
0207[.27(.10 + .20 + .30
+ .40 + .50 + .60 + .70 +
.80)]
Ördəklər, qazlar və firəng toyuqlarının dondurulmuş 0207[.45(.10+.21+.31+.4
hissələri
1+.51+.61+.71+.81)+.55
(.10+.21+.31+.41+.51+.
61+.71+.81)+.60(.10b+.
21b+.31b+.41b+.51b+.6
1b+.81b)]

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

kq

S

10.12.30.00.0
10.12.30.00.1
10.12.30.00.2
10.12.40.00.0

Ev quşlarının piyləri
Əridilmiş quş piyləri
Əridilməmiş quş piyləri
Ev quşlarının yeyilən içalatı

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

10.12.50.00.0

Lələkli və ya pərqulu quşların emal edilmiş dəriləri, 6701
lələkləri və s.

kq

S

kq

S

kq

S

10.12.20.53.0
10.12.20.55.0

10.12.20.57.0

0209 90 + 1501 90
0209 90 + 1501 90a
0209 90 + 1501 90b
0207[.13(.91+.99)+.14(.
91+.99)+.26(.91+.99)+.2
7(.91+.99)+.43+.44(.91+
.99)+.45(.93+.95+.99)+.
53+.54(.91+.99)+.55(.93
+.95+.99)+.60(.91+.99)]

AİFT 10.13: Ət məmulatları istehsalı
10.13.11.20.0
Donuzların duzlanmış, duzlu suya qoyulmuş, 0210[.11(.11+.19+.31+.3
qurudulmuş və ya hisə verilmiş budları, kürəkləri və 9+.90)]
sümüklü ət parçaları
10.13.11.50.0
Donuzun döş əti və ondan kəsilmiş hissələr: 0210[.12(.11+.19+ .90)]
qurudulmuş, duzlanmış və ya hisə verilmiş
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üzrə kodu
10.13.11.80.0

10.13.12.00.0
10.13.13.00.0

10.13.14.30.0

10.13.14.60.0

10.13.14.60.1
10.13.14.60.2
10.13.15.05.0

10.13.15.15.0

10.13.15.25.0

10.13.15.35.0

10.13.15.45.0

10.13.15.55.0

10.13.15.65.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Duzlanmış, duzlu suya qoyulmuş, qurudulmuş və ya 0210[.19(.10+.20+.30+.4
kq
hisə verilmiş donuz əti (o cümlədən bekon, yan 0+.50+.60+.70+
tərəflərinin 3/4-ü, ön tərəfləri, beli və ondan hissələr; .81+.89+.90)]
budları, kürəkləri, sümüklü ət parçaları, qarınları və
ondan hissələr istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

P
S

Duzlanmış, duzlu suya qoyulmuş, qurudulmuş və ya
hisə verilmiş mal əti və dana əti
Duzlanmış, duzlu suya qoyulmuş, qurudulmuş və ya
hisə verilmiş ət; ət və ya ət içalatı yeməkləri və ya qida
üçün yararlı olan un (duzlanmış, duzlu suya qoyulmuş,
qurudulmuş və ya hisə verilmiş donuz əti, mal əti və
dana əti istisna olmaqla)

0210[.20(.10 + .90)]

kq

S

0210[.91+.92(.10+.91+.9
2+.99)+.93+.99(.10+.21
+.29+.31+.39+.41+.49+.
51+.59+.71+.79+.85+.90
)]

kq

S

Qara ciyərdən hazırlanan kolbasalar və oxşar məhsullar
və onların əsasında hazırlanan qida məhsulları (hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Ətdən, içalatdan və ya qandan hazırlanan kolbasalar və
onların əsasında hazırlanan qida məhsulları (qara
ciyərdən hazırlanan kolbasalar və hazır yeməklər
istisna olmaqla)
Ətdən hazırlanan kolbasalar
İçalatdan və qandan hazırlanan kolbasalar
Qaz və ya ördək qaraciyərindən hazırlanmış və ya
konservləşdirilmiş məhsullar (kolbasalar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Sair heyvanların qaraciyərindən hazırlanmış və ya
konservləşdirilmiş məhsullar (kolbasalar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Hind toyuqlarının qaraciyərindən hazırlanmış və ya
konservləşdirilmiş məhsullar (kolbasalar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Sair ev quşlarının qaraciyərindən hazırlanmış və ya
konservləşdirilmiş məhsullar (kolbasalar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş donuz əti:
budları və ondan hissələr (hazır yeməklər istisna
olmaqla)
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş donuz əti:
kürəkləri və ondan hissələr (hazır yeməklər istisna
olmaqla)
Ev donuzlarının hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş
əti, içalatı və ya qarışıqları, o cümlədən 40 kütlə %-dən
az hər hansı növ ətdən və ya ət əlavələrindən ibarət
olan, hər hansı növ mənşəli piylər daxil olmaqla
(kolbasalar və oxşar məhsullar, homogenləşdirilmiş
məhsullar, qaraciyərdən məhsullar və hazır yeməklər
istisna olmaqla)

1601 00 10a

kq

S

1601[.00(.91a+.99a)]

kq

S

1601[.00(.91a+.99a)]a
1601[.00(.91a+.99a)]b
1602 20 10a

kq
kq
kq

S
S
S

1602 20 90a

kq

S

1602[.31(.11a + .19a +
.80a)]

kq

S

1602[.32(.11a+.19a+.30a
+.90a)+.39(.21a+.29a+.8
5a)]
1602[.41(.10a+.90a)]

kq

S

kq

S

1602[.42(.10a+.90a)]

kq

S

1602 49 50a

kq

S
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.13.15.75.0

10.13.15.85.0

10.13.15.85.1
10.13.15.85.2
10.13.15.95.0

10.13.16.00.0
10.13.91.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Donuzların sair hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş 1602[.49(.11a+.13a+.15a
kq
əti, içalatı və ya qarışıqları, o cümlədən qarışıqlar +.19a+.30a+.90a)]
(kolbasalar və oxşar məhsullar, homogenləşdirilmiş
məhsullar, qaraciyərdən məhsullar və hazır yeməklər
istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

S

İribuynuzlu heyvan ətindən hazırlanmış və ya 1602[.50(.10a+.31a+.95a
konservləşdirilmiş ət, içalat (kolbasalar və oxşar )]
məhsullar, homogenləşdirilmiş məhsullar, qaraciyərdən
məhsullar və hazır yeməklər istisna olmaqla)
Mal və dana ətindən hazır yeməklər
1602[.50(.10aa+.31aa+.9
5a)]a
Mal və dana ətindən hazır məhsullar: hazır 1602[.50(.10ab+.31ab+.
yeməklərdən başqa
95a)]b
Sair hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş ət, içalat, hər 1602[.90(.10a+.31a+.51a
hansı heyvanın qanından hazırlanan hazır məhsullar +.61a+.69a+.91a+.95a+.
daxil olmaqla (kolbasalar və oxşar məhsullar, 99a)]
homogenləşdirilmiş məhsullar, qaraciyərdən məhsullar
və hazır yeməklər istisna olmaqla)

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət və ya 2301 10
içalatdan hazırlanan un, qranulalar, cızdaq
Ət və ət məhsullarının hazırlanması və sair emalı üzrə
xidmətlər

kq

S

AİFT 10.20: Balıq, xərçəngkimilər və molyuskların emalı və konservləşdirilməsi
10.20.11.10.0
Doğranmış və ya doğranmamış təzə və ya soyudulmuş 0302 92+0304 [.31+
balıq fileləri və ya balıq əti (köpək balığının üzgəcləri .32+.33+.39+.41+.42(.10
daxil olmaqla)
+.50+.90)+.43+.44(.10+.
30+.90)+.45+.46+.47(.1
0+.20+.30+.90)+.48+.49
(.10+.50+.90)+.51+.52+.
53+.54+.55+.56(.10+.20
+.30+.90)+.57+.59(.10+.
50+.90)]
10.20.12.00.0

P

Balığın təzə və ya soyudulmuş qaraciyəri və kürüsü
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0302[.91 + .99]

I

kq

S

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
0303[.11+.12+.13+.14(.1
kq
0+.20+.90)+.19+.26+.31
(.10+.30+.90)+.32+.33+.
34+.39(.10+.30+.50+.85
)+.41(.10+.90)+.42(.20+.
90)+.43(.10+.90)+.44(.1
0+.90)+.45(.12+.18+.91
+.99)+.46(.10+.90)+.49(.
20+.85)+.51+.53(.10+.3
0+.90)+.54(.10+.90)+.55
(.10+.30+.90)+.56+.57+.
59(.10+.21+.29+.90)+.6
3(.10+.30+.90)+.64+.65
+.66(.11+.12+.13+.19+.
90)+.67+.68(.10+.90)+.6
9(.10+.30+.50+.70+.80+
.90)+.81(.15+.30+.40+.9
0)+.82+.83+.84(.10+.90)
+.89(.21+.29+.31+.39+.
40+.50+.55+.60+.65+.70
+.90)+.92]
0303[.23+.24+.25+.29+.
kq
89(.10)]
0304[.61+.62+.63
kq
+.69+.71(.10+.90)
+.72+.73+.74(.11+
.15+.19+.90)+.75+
.79(.10+.30+.50+
.80+.90)+.81+.82(.10+.5
0+.90)+.83(.10+.30+.50
+.90)+.84+.85+.86+.87+
.88(.11+.15+.18+.19+.90
)+.89(.10+.21+.29+.30+.
41+.49+ .60+.90)]

P

10.20.13.30.0

Dondurulmuş, duzlanmış bütöv dəniz balığı

10.20.13.60.0

Dondurulmuş bütöv şirin suda yaşayan balıq

10.20.14.00.0

Dondurulmuş balıq filesi

10.20.15.10.0

Doğranmış və ya doğranmamış, dondurulmuş balıq əti 0304[.91+.92+.93(.90)+.
(balıq fileləri və surimi istisna olmaqla)
94(.90)+.95(.21+.25+.29
+.30+.40+.50+.60+.90)+
.96(.10+.20+.30+.90)+.9
7+.99(.21+.23+.29+.55+
.61+.65+.99)]

kq

S

10.20.15.20.0

Dondurulmuş bişirilməmiş surimi

kq

S

kq
kq

S
S

10.20.16.00.0
10.20.21.00.0

0304[.93(.10)+.94(.10)+.
95(.10)+.99(.10)]
Balığın dondurulmuş qaraciyəri və kürüsü
0303[.91(.10+.90)+.99]
Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş, hisə 0305[.31+.32(.11+.19+.9
verilməmiş balıq filesi
0)+.39(.10+.50+.90)]

20

S

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
10.20.22.50.0

10.20.23.50.0

10.20.24.25.0

10.20.24.55.0
10.20.24.70.0
10.20.24.75.0

10.20.25.10.0

10.20.25.20.0

10.20.25.30.0

10.20.25.40.0

10.20.25.50.0

10.20.25.60.0

10.20.25.70.0
10.20.25.80.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Balığın qara ciyəri, kürüsü, başı, quyruğu, qursağı və 0305[.10+.20+.71+.72+.
kq
digər yeyilən, qurudulmuş, hisə verilmiş, duzlanmış və 79]
ya şorabaya qoyulmuş içalat; insan qidası üçün yararlı
balıq unu, yeməyi və briketləri
Duzlanmış və ya duzlanmamış, qurudulmuş balıq; 0305[.51(.10+.90)+.52+.
kq
duzlanmış, lakin qurudulmamış balıq; duzlu suya 53(.10+.90)+.54(.30+.50
qoyulmuş balıq (hisə verilmiş filesi, başı, quyruğu və +.90)+.59(.70+.85)+.61+
qursağı istisna olmaqla)
.62+.63+.64+.69(.10+.30
+.50+.80)]
Sənaye məhsullarının adları

Sakit okean, Atlantik okeanı və Dunay çayının hisə
verilmiş qızılbalığı (o cümlədən filesi; başı, quyruğu və
qursağı istisna olmaqla)
Hisə verilmiş siyənək balıqları (o cümlədən filesi; başı,
quyruğu və qursağı istisna olmaqla)
Hisə verilmiş alabalıq (o cümlədən filesi; başı, quyruğu
və qursağı istisna olmaqla)
Hisə verilmiş balıq (siyənək balığı, alabalıq və Sakit
okean, Atlantik okeanı və Dunay çayının qızılbalığı
istisna olmaqla)
Hazır və ya konservləşdirilmiş qızılbalıq, bütöv və ya
parçalanmış (qiymə halında olan məhsullar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Hazır və ya konservləşdirilmiş siyənək, bütöv və ya
parçalanmış (qiymə halında olan məhsullar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Hazır və ya konservləşdirilmiş sardinalar, sardinella,
kilkələr və ya şprotlar, bütöv və ya parçalanmış (qiymə
halında olan məhsullar və hazır yeməklər istisna
olmaqla)
Hazır və ya konservləşdirilmiş tunes və skipcek və
Atlantik okeanı skumbriyası, bütöv və ya parçalanmış
(qiymə halında olan məhsullar və hazır yeməklər
istisna olmaqla)
Hazır və ya konservləşdirilmiş skumbriya, bütöv və ya
parçalanmış (qiymə halında olan məhsullar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Hazır və ya konservləşdirilmiş ançouslar, bütöv və ya
parçalanmış (qiymə halında olan məhsullar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
Xəmirdə və ya un üzlüklü balıq fileləri, o cümlədən
balıq çubuqları (hazır yeməklər istisna olmaqla)
Hazır və ya konservləşdirilmiş sair balıqlar, bütöv və
ya parçalanmış (qiymə halında olan məhsullar və hazır
yeməklər istisna olmaqla)
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P
S

S

0305 41

kq

S

0305 42

kq

S

0305 43

kq

S

0305[.44(.10+.90)+.49(.
10+.20+.30+.80)]

kq

S

1604 11 00a

kq

S

1604[.12(.10a+.91a+.99a
)]

kq

S

1604[.13(.11a+.19a+.90a
)]

kq

S

1604[.14(.21a+.26a+.28a
+.31a+.36a+.38a+.41a+.
46a+.48a+.90a)]

kq

S

1604[.15(.11a + .19a +
.90a)]

kq

S

1604 16 00a

kq

S

1604 19 91a

kq

S

1604[.17(.00a)+.18(.00a)
+.19(.10a+.31a+.39a+.5
0a+.92a+.93a+.94a+.95a
+.97a)]

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
10.20.25.90.0

10.20.25.90.1
10.20.25.90.2

10.20.26.30.0
10.20.26.60.0
10.20.31.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş balıq (bütöv və 1604[.20(.05a+.10a+.30a
kq
ya hissələrə ayrılmış və hazırlanmış yeməklər istisna +.40a+.50a+.70a+.90a)]
olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən hazır balıq məhsulları 1604[.20(.05a+.10a+.30a
kq
və konservləri
+.40a+.50a+.70a+.90a)]a
Hazır balıq yeməkləri
1604[.20(.05a+.10a+.30a
kq
+.40a+.50a+.70a+.90a)]
b
Kürü (nərə balığının kürüsü)
1604 31
kq
Kürü əvəzediciləri
1604 32
kq
Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya 0306[.11(.10a+.90a)+.12
kq
qoyulmuş xərçəngkimilər
(.10a+.90a)+.14(.10a+.3
0a+.90a)+.15(.00a)+.16(.
91a+.99a)+.17(.91a+.92a
+.93a+.94a+.99a)+.19(.1
0a+.90a)+.91(.00a)+.92(.
10a+.90a)+.93(.10a+.90a
)+.94(.00a)+.95(.11a+.1
9a+.20a+.30a+.40a+.90a
)+.99(.10a+.90a)]
Sənaye məhsullarının adları

P
S

S
S

S
S
S

10.20.32.50.0

Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya 0307[.12+.19(.00a)
qoyulmuş molyusklar (dəniz daraqları, midiya, +.22(.10+.90)+.29(.00a)
mürəkkəbböcəyi, kalmar və səkkizayaq)
+.32(.10+.90)
+.39(.20a+.80a)+.43(.21
+.25+.29+.31+.33+.35+.
38+.91+.92+.95+.99)+.4
9(.20a+.40a+.50a+.60a+.
80a)+.52+.59(.00a)+.84
+.92+.99(.00a)]

kq

S

10.20.33.50.0

Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya
qoyulmuş suda yaşayan sair su onurğasızları (zolaqlı
venera, meduza və s.); insan istehlakı üçün yararlı olan
dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya
qoyulmuş xərçəngkimilərdən başqa suda yaşayan su
onurğasızlarının unu, tozu və qranulu

0307[.72(.10+.90)+.79(.
00a)+.87(.00a)+.88(.00a)
]+0308[.19(.00a)+.29(.0
0a)+.30(.80a)+.90(.90a)]

kq

S

10.20.34.00.0

Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş
xərçəngkimilər, molyusklar və sair suda yaşayan su
onurğasızları və dəniz yosunu
Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyusklardan və ya sair
su onurğasızlarından insan qidası üçün yararsız balıq
unu, yeməyi və briketləri
Balıqlardan, xərçəngkimilərdən, molyusklardan və
başqa su onurğasızlarından və ya yosundan hazırlanan
məhsullar (o cümlədən balıq tullantıları) (balina bığı,
mərcan və oxşar materiallar; balıqqulağı və
mürəkkəbböcəyinin sümüyü; emal edilməyən və ya
sadə hazırlanmış/təbii süngər istisna olmaqla)

0306[.11(.10b+.90b)+.1
2(.10b+.90b)+.14(.10b+.
30b+.90b)+.15(.00b)+.1
6(.91b+.99b)+.17(.91b+.
2301 20

kq

S

kq

S

0511[.91(.10 + .90)]

kq

S

10.20.41.00.0

10.20.42.00.0
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SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

0712 90 05

kq

S

1105[.10 + .20]

kq

S

2005 20 10

kq

S

2005[.20(.20 + .80)]

kq

S

l
kq
l

S
S
S

l

S

l

S

l

S

l

S

l

S

l

S

l

S

AİFT 10.31 : Kartofun emalı və konservləşdirilməsi
10.31.11.10.0
Çiy və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş və ya 0710 10
bişirilməmiş dondurulmuş kartof
10.31.11.30.0
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş dondurulmuş 2004[.10(.10 + .91 +
kartof (o cümlədən yağda bişirilmiş və ya qismən .99)]
bişirilmiş və sonradan dondurulmuş kartof; sirkə və
ya sirkə turşusu əlavə edilmədən hazırlanmış kartof
istisna olmaqla )
10.31.12.00.0
10.31.13.00.0
10.31.14.30.0

10.31.14.60.0

Qurudulmuş, bütöv və ya dilimlənmiş, lakin sonrakı
emal prosesini keçməmiş kartof
Qurudulmuş kartof unu, xörəyi, yarması, lopaları və
qranulu
Emal edilmiş və konservləşdirilmiş un və ya lopa
halında kartof (sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmiş,
dondurulmuş kartof çipsləri istisna olmaqla)
Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof, o cümlədən
kartof çipsləri (sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmiş,
qurudulmuş, dondurulmuş kartof unu, xörəyi, lopaları
istisna olmaqla)

AİFT 10.32: Meyvə və tərəvəz şirələrinin istehsalı
10.32.11.00.0
Tomat şirəsi
2009[.50(.10 + .90)]
10.32.12.10.0
Qatılaşdırılmamış dondurulmuş portağal şirəsi
2009[.11(.91 + .99)]
10.32.12.20.0
Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi (dondurulmuş istisna 2009[.12+.19(.91+.98)]
edilməklə)
10.32.12.30.0
Digər qruplara daxil edilməyən portağal şirəsi
2009[.11(.11+.19)+.19(.
11+.19)]
10.32.13.00.0
Qreypfrut şirəsi
2009[.21+.29(.11+.19+.9
1+.99)]
10.32.14.00.0
Ananas şirəsi
2009[.41(.92+.99)+.49(.
11+.19+.30+.91+.93+.99
)]
10.32.15.00.0
Üzüm şirəsi (o cümlədən üzüm suslosu)
2009[.61(.10+.90)+.69(.
11+.19+.51+.59+.71+.79
+.90)]
10.32.16.00.0
Alma şirəsi
2009[.71(.20+.99)+.79(.
11+.19+.30+.91+.98)]
10.32.17.00.0
Meyvə və tərəvəz şirələrinin qarışıqları
2009[.90(.11+.19+.21+.2
9+.31+.39+.41+.49+.51+
.59+.71+.73+.79+.92+.9
4+.95+.96+.97+.98)]
10.32.19.10.0
Digər sitrus bitkilərinin şirələri (portağal və qreypfrut 2009[.31(.11+.19+.51+.5
istisna olmaqla)
9+.91+.99)+.39(.31+.39
+.51+.55+.59+.91+.95+.
99)]
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.32.19.20.0

10.32.19.30.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Digər meyvə və ya tərəvəzin qatılaşdırılmamış, 2009[.81(.31+.51+.59+.9
l
qıcqırdılmamış, tərkibinə spirt əlavə edilməmiş şirəsi 5+.99)+.89(.50+.61+.63
(portağal, qreypfrut, ananas, tomat, üzüm və alma +.69+.71+.73+.79+.85+.
istisna olmaqla)
86+.88+.89+.96+.97+.99
)]
Sənaye məhsullarının adları

Digər qruplara daxil edilməyən sair meyvə və tərəvəz 2009[.39(.11+.19)+.81(.
şirələri
11+.19)+.89(.11+.19+.3
4+.35+.36+.38)]

AİFT 10.39: Digər qruplara daxil edilməyən meyvə və tərəvəzlərin emalı və konservləşdirilməsi
10.39.11.00.0
Çiy və ya suda, yaxud buğda bişirilmiş dondurulmuş 0710[.21+.22+.29+.30+.
tərəvəzlər və tərəvəz qatışıqları (kartofdan başqa)
40+.80(.10+.51+.59+.61
+.69+.70+.80+.85+.95)+
.90]
10.39.12.00.0
Kükürd dioksidi ilə, duzlu suda, kükürdlü su ilə və ya 0711[.20(.10+.90)+.40+.
başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda azmüddətli 51+.59+.90(.10+.30+.50
saxlanma üçün konservləşdirilmiş tərəvəz
+.70+.80+.90)]
10.39.13.30.0
Bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, toz şəklində, lakin 0712 20
sonrakı emal prosesini keçməmiş qurudulmuş soğan
10.39.13.50.0
Bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, toz şəklində, lakin 0712[.31+.32+.33+.39]
sonrakı emal prosesini keçməmiş qurudulmuş göbələk
və yerdombalanı
10.39.13.90.0
Bütöv, doğranmış, dilimlənmiş, toz şəklində, lakin 0712[.90(.11+.19+.30+.5
sonrakı emal prosesini keçməmiş qurudulmuş tərəvəz 0+.90)]
(kartof, soğan, göbələk və yerdombalanı istisna
olmaqla) və tərəvəz qatışıqları
10.39.15.00.0
Hazır tərəvəz yeməkləri istisna edilməklə, sirkə və ya 2005[.51(.00a)+.59(.00a)
sirkə turşusu əlavə edilməmiş konservləşdirilmiş lobya ]
10.39.15.00.1
Qabığı təmizlənmiş, sirkə və s. əlavə edilməmiş 2005[.51(.00a)+.59(.00a)
konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya
]a
10.39.15.00.2
Qabığı təmizlənməmiş, sirkə və s. əlavə edilməmiş 2005[.51(.00a)+.59(.00a)
konservləşdirilmiş, dondurulmamış lobya
]b
10.39.16.00.0
Hazırlanmış tərəvəz yeməkləri istisna edilməklə, sirkə 2005 40 00a
və ya sirkə turşusu əlavə edilməmiş konservləşdirilmiş
noxud
10.39.17.10.0
Bütöv və ya hissələrə ayrılaraq konservləşdirilmiş 2002[.10(.10a+.90a)]
pomidor (sirkə və ya sirkə turşusunda hazırlanmış
tərəvəz yeməkləri və konservləşdirilmiş pomidor
istisna edilməklə)
10.39.17.21.0
Qatılaşdırılmamış tomat püresi və pastası
2002[.90(.11+.19)]
10.39.17.25.0
Qatılaşdırılmış tomat püresi və pastası
2002[.90(.31+.39+.91+.9
9)]
10.39.17.30.0
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş göbələklər və 2003[.10(.20a+.30a)+.90
yerdombalanı (hazırlanmış tərəvəz yeməkləri və (.10a+.90a)]
qurudulmuş, dondurulmuş və ya sirkə və ya sirkə
turşusunda
konservləşdirilmiş
göbələk
və
yerdombalanı istisna edilməklə)
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.39.17.30.1
10.39.17.30.2
10.39.17.40.0

10.39.17.50.0

10.39.17.60.0

10.39.17.70.0

10.39.17.80.0

10.39.17.90.0

10.39.17.90.1
10.39.17.90.2
10.39.18.00.0

10.39.21.00.0

10.39.22.30.0

Sənaye məhsullarının adları
Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən
konservləşdirilmiş süni yolla yetişdirilmiş göbələk
Sirkə və ya sirkə turşusu əlavə edilmədən
konservləşdirilmiş sair göbələk və yerdombalanı
Dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qatışıqları (hazır
tərəvəz yeməkləri, buğa verilməklə və ya suda
qaynadılmaqla bişirilmiş və ya bişirilməmiş və ya sirkə
və
ya
sirkə
turşusunda
konservləşdirilmiş,
dondurulmuş tərəvəz və tərəvəz qatışıqları istisna
edilməklə)
Konservləşdirilmiş turş kələm (hazır tərəvəz yeməkləri
və qurudulmuş, dondurulmuş, sirkə və ya sirkə
turşusunda konservləşdirilmiş turş kələm istisna
edilməklə)
Konservləşdirilmiş qulançar (mərəçüyüd) (hazır
tərəvəz yeməkləri və qurudulmuş, dondurulmuş, sirkə
və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş qulançar
(mərəçüyüd) istisna edilməklə)
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş zeytun (hazır
tərəvəz yeməkləri və qurudulmuş, dondurulmuş, sirkə
və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş zeytun
istisna edilməklə)
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qarğıdalı dənələri
(hazır tərəvəz yeməkləri və qurudulmuş, dondurulmuş,
sirkə və ya sirkə turşusunda konservləşdirilmiş
qarğıdalı dənələri istisna edilməklə)
Digər qruplara daxil edilməyən tərəvəz və tərəvəz
qatışıqları (hazır tərəvəz yeməkləri və dondurulmuş
tərəvəz və tərəvəz qatışıqları istisna edilməklə)
Dondurulmamış hazır tərəvəz yeməkləri
Digər qruplara daxil edilməyən tərəvəz və tərəvəz
qarışıqları
Sirkə və sirkə turşusunda hazırlanmış və ya
konservləşdirilmiş meyvə-tərəvəz (kartofdan başqa),
qoz-fındıq və bitkilərin sair yeməli hissələri
Çiy və ya qaynayan suda, yaxud buğda isti emala
məruz qalmış dondurulmuş meyvə və qoz-fındıq

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
2003[.10(.20a+.30a)+.90
kq
(.10a+.90a)]a
2003[.10(.20a+.30a)+.90
kq
(.10a+.90a)]b
2004[.90(.10a+.30a+.50a
kq
+.91a+.98a)]

S
S
S

2005 99 60a

kq

S

2005 60 00a

kq

S

2005 70 00a

kq

S

2005 80 00a

kq

S

2005[.91(.00a)+.99(.10a
+.20a+.30a+.50a+.80a)]

kq

S

2005[.91(.00a)+.99(.10a
+.20a+.30a+.50a+.80a)]a
2005[.91(.00a)+.99(.10a
+.20a+.30a+.50a+.80a)]
b
2001[.10+.90(.10+.20+.3
0+.40+.50+.65+.70+.92+
.97)]
0811[.10(.11+.19+.90)+.
20(.11+.19+.31+.39+.51
+.59+.90)+.90(.11+.19+.
31+.39+.50+.70+.75+.80
+.85+.95)]

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

Bişirilmiş sitrus meyvəsinin cemləri, marmeladlar, 2007[.91(.10+.30+.90)]
jelelər, pürelər və pastalar (homogenləşdirilmiş
məhsullar istisna edilməklə)
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.39.22.90.0

10.39.23.30.0

10.39.23.90.0

10.39.24.10.0

10.39.24.30.0

10.39.25.00.0

10.39.29.10.0
10.39.29.30.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Bişirilmiş cemlər, marmeladlar, meyvə jeleləri, meyvə 2007[.99(.10+.20+.31+.3
kq
və qoz-fındıq püreləri və pastaları (sitrus 3+.35+.39+.50+.93+.97)
meyvələrindən olan məhsullar, homogenləşdirilmiş ]
məhsullar istisna edilməklə)
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş yerfındığı 2008[.11(.10+.91+.96+.9
kq
(yerfındığı yağı daxil edilməklə; sirkə və ya sirkə 8)]
turşusunda, dondurulmuş, pürelər və pastalar istisna
edilməklə)
Hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş qoz-fındıq 2008[.19(.12+.13+.19+.9
kq
(yerfındığından başqa); və sair toxumlar və qatışıqlar 2+.93+.95+.99)]
(sirkə və ya sirkə turşusunda, dondurulmuş, pürelər və
pastalar, şəkərdə konservləşdirilmiş istisna edilməklə)
Sitrus və ya qovun qabıqları, təzə, dondurulmuş, 0814
kq
qurudulmuş və ya duzlu suda, yaxud kükürdlü suda və
ya başqa müvəqqəti konservləşdirici məhlulda az
müddətli saxlanma üçün konservləşdirilmiş
Digər meyvələr və qoz-fındıq, kükürd dioksidi ilə, 0812[.10+.90(.25+.30+.4
kq
duzlu və ya kükürdlü suda, yaxud başqa müvəqqəti 0+.70+.98)]
konservləşdirici məhlulda konservləşdirilmiş, lakin
belə halda yeməkdə bilavasitə istifadə üçün yararlı
olmayan
Sənaye məhsullarının adları

Qabıqdan çıxarılmış yerfındığı, qoz və günəbaxan 0801[.22+.32]+0802[.12
tumu
(.10+.90)+.22+.32+.42+.
52+.62]+120242+12060
091a
Qurudulmuş üzüm
0806[.20(.10+.30+.90)]
Qurudulmuş meyvə (üzüm
istisna olmaqla); 0803[.10(.90)+.90(.90)]
qurudulmuş qoz-fındıq və/və ya qurudulmuş meyvə +0804[.10(.00a)+.20(.90
qatışıqları
a)+.30(.00a)+.40(.00a)+.
50(.00a)]+0805[.10(.80a
)+.21(.90a)+.22(.00a)]
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.39.29.50.0

10.39.30.00.0

10.39.91.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən hazırlanmış və ya 2008[.20(.11+.19+.31+.3
kq
konservləşdirilmiş meyvə (Müsli istisna olmaqla)
9+.51+.59+.71+.79+.90)
+.30(.11+.19+.31+.39+.
51+.55+.59+.71+.75+.79
+.90)+.40(.11+.19+.21+.
29+.31+.39+.51+.59+.71
+.79+.90)+.50(.11+.19+.
31+.39+.51+.59+.61+.69
+.71+.79+.92+.98)+.60(.
11+.19+.31+.39+.50+.60
+.70+.90)+.70(.11+.19+.
31+.39+.51+.59+.61+.69
+.71+.79+.92+.98)+.80(.
11+.19+.31+.39+.50+.70
+.90)+.91+.93(.11+.19+.
21+.29+.91+.93+.99)+.9
7(.12+.14+.16+.18+.32+
.34+.36+.38+.51+.59+.7
2+.74+.76+.78+.92+.93+
.94+.96+.97+.98)+.99(.1
1+.19+.21+.23+.24+.28+
.31+.34+.36+.37+.38+.4
0+.41+.43+.45+.48+.49+
.51+.63+.67+.72+.78+.8
5+.91+.99)]
Sənaye məhsullarının adları

Heyvan yemi üçün istifadə edilən digər qruplara daxil 2308[.00(.11 + .19 + .40
edilməyən bitki mənşəli məhsullar, bitki tullantıları və + .90)]
qalıqları
Meyvə və tərəvəzin konservləşdirilməsi üçün bişirmə
və sair hazırlıq işləri üzrə xidmətlər

AİFT 10.41: Yağ və piylərin istehsalı
10.41.11.00.0
Lyard-stearin, lyard-oyl, oleostearin, oleo-oyl və
heyvan yağı (emulsiyaya çevrilməmiş və ya
qarışdırılmamış istisna olmaqla)
10.41.12.00.0
Balıq və ya dəniz məməlilərinin piy və yağları, onların
fraksiyaları (kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar
istisna olmaqla)
10.41.19.00.0
Digər heyvan mənşəli piylər, yağlar və onların
fraksiyaları, saflaşdırılmamış və ya saflaşdırılmış
(kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna
olmaqla)
10.41.21.10.0
Xam yerfındığı yağı və onun fraksiyaları (kimyəvi
tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
10.41.22.10.0
Yetişmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları (kimyəvi
tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
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1503[.00(.11+.19+.30+.9
0)]
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1504[.10(.10+.91+.99)+.
20(.10+.90)+.30(.10+.90
)]
1506

kq

S
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S

1508[.10(.10 + .90)]
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S

1509[.10(.10 + .20 +
.80)]

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
10.41.22.20.0

10.41.23.00.0

10.41.24.10.0

10.41.25.10.0
10.41.29.10.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Yalnız zeytundan əldə edilən xam yağlar və onun 1510 00 10
kq
fraksiyaları (1-ci sort zeytun yağı (virgin olive oil) ilə
qarışdırılmış yağlar daxil edilməklə) (kimyəvi tərkibləri
dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
Xam günəbaxan tumu və saflor yağları və onların 1512[.11(.10+.91+.99)]
kq
fraksiyaları (kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar
istisna olmaqla)
Xam raps, vəzərək və xardal yağları və onların 1514[.11(.10+.90)+.91(.
kq
fraksiyaları (kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar 10+.90)]
istisna olmaqla)
Xam palma yağı və onun fraksiyaları (kimyəvi 1511[.10(.10 + .90)]
kq
tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
Sair xam tərəvəz yağları (kimyəvi tərkibləri 1507[.10(.10+.90)]+151
kq
dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
2[.21(.10+.90)]+1513[.1
1(.10+.91+.99)+.21(.10+
.30+.90)]+1515[.11+.50(
.11+.19)+.90(.21+.29+.4
0+.59)]
Sənaye məhsullarının adları

P
S

S

S

S
S

10.41.29.10.1

Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilməmiş saflaşdırılmamış 1507[.10(.10+.90)]+151
palma özəyindən hazırlanan yağ və babassu yağı və 2[.21(.10+.90)]+1513[.1
onların fraksiyaları
1(.10+.91+.99)+.21(.10+
.30+.90)]+1515[.11+.50(
.11+.19)+.90(.21+.29+.4
0+.59)]a

kq

S

10.41.29.10.2

Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilməmiş saflaşdırılmamış 1507[.10(.10+.90)]+151
kətan yağı
2[.21(.10+.90)]+1513[.1
1(.10+.91+.99)+.21(.10+
.30+.90)]+1515[.11+.50(
.11+.19)+.90(.21+.29+.4
0+.59)]b

kq

S

10.41.29.10.3

Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilməmiş saflaşdırılmamış 1507[.10(.10+.90)]+151
soya yağı
2[.21(.10+.90)]+1513[.1
1(.10+.91+.99)+.21(.10+
.30+.90)]+1515[.11+.50(
.11+.19)+.90(.21+.29+.4
0+.59)]c

kq

S

10.41.29.10.4

Kimyəvi tərkibləri dəyişdirilməmiş saflaşdırılmamış 1507[.10(.10+.90)]+151
pambıq yağı
2[.21(.10+.90)]+1513[.1
1(.10+.91+.99)+.21(.10+
.30+.90)]+1515[.11+.50(
.11+.19)+.90(.21+.29+.4
0+.59)]d

kq

S

10.41.30.00.0
10.41.30.00.1
10.41.41.30.0

Pambıq tiftiyi (linti)
1404 20
Pambıq çiyidi
1404 20a
Soya yağının ekstraksiyası nəticəsində alınan jmıx və 2304
sair bərk tullantılar

kq
kq
kq

S
S
S
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.41.41.50.0
10.41.41.70.0
10.41.41.90.0

10.41.42.00.0
10.41.51.00.0
10.41.52.00.0
10.41.53.10.0
10.41.53.30.0

10.41.54.00.0

10.41.55.00.0

10.41.56.00.0

10.41.57.00.0
10.41.58.00.0
10.41.59.00.0

10.41.60.30.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Günəbaxan
toxumu
yağlarının
ekstraksiyası 2306 30
nəticəsində alınan jmıx və sair bərk tullantılar
Raps və vəzərək toxumu yağlarının ekstraksiyası 2306[.41 + .49]
nəticəsində alınan jmıx və sair bərk tullantılar
Tərəvəz yağlarının ekstraksiyası nəticəsində alınan 2305 + 2306[.10 + .20 +
jmıx və sair bərk tullantılar (o cümlədən pambıq .50 + .60 + .90(.05 + .11
toxumu, kətan toxumu, hindqozu, qurudulmuş + .19 + .90)]
hindqozu, palma qozu və ya ləpəsi; soya paxlası,
günəbaxan, raps və vəzərək tumları istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

Yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və
toz (xardal toxumlarından başqa)
Təmizlənmiş soya paxlası yağı və onun fraksiyaları
(kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
Təmizlənmiş yerfındığı yağı və onun fraksiyaları
(kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
Təmizlənmiş zeytun yağı və onun fraksiyaları
(kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
Yalnız zeytundan əldə edilən yağlar və onun
fraksiyaları
(o cümlədən
yetişmiş
zeytunun
təmizlənmiş yağı ilə qarışdırılmış yağlar) (xam yağlar,
yetişmiş zeytun yağı və kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş
yağlar istisna olmaqla)

1208[.10 + .90]

kq

S

1507[.90(.10 + .90)]

kq

S

1508[.90(.10 + .90)]

kq

S

1509 90

kq

S

1510 00 90

kq

S

Təmizlənmiş günəbaxan tumu və saflor yağları və
onların fraksiyaları (kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş
yağlar istisna olmaqla)
Təmizlənmiş pambıq toxumu yağı və onun fraksiyaları
(kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna
olmaqla)
Təmizlənmiş raps, vəzərək və ya xardal yağı və onların
fraksiyaları (kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar
istisna olmaqla)
Təmizlənmiş palma yağı və onun fraksiyaları (kimyəvi
tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
Kokos (kopra) yağı və onun fraksiyaları (kimyəvi
tərkibləri dəyişdirilmiş yağlar istisna olmaqla)
Təmizlənmiş, lakin kimyəvi tərkibləri dəyişdirilmiş sair
yağlar və onların fraksiyaları; buxarlanmayan bitki
piyləri və sair bitki yağları (qarğıdalı yağından başqa)
və onların digər qruplara edilməyən təmizlənmiş, lakin
kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş fraksiyaları

1512[.19(.10 + .90)]

kq

S

1512[.29(.10 + .90)]

kq

S

1514[.19(.10+.90)+.99(.
10+.90)]

kq

S

1511[.90(.11+.19+.91+.9
9)]
1513[.19(.11+.19+.30+.9
1+.99)]
1513[.29(.11+.19+.30+.5
0+.90)]+1515[.19(.10+.9
0)+.30(.10+.90)+.50(.91
+.99)+.90(.11+.31+.39+.
51+.60+.91+.99)]

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

Tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, yenidən 1516[.10(.10 + .90)]
eterifikasiya olunmuş, reeterifikasiya olunmuş və ya
elaidinləşdirilmiş, lakin sonrakı emala məruz qalmamış
(o cümlədən təmizlənmiş) heyvan piyləri və yağları və
onların fraksiyaları
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üzrə kodu
10.41.60.50.0

10.41.71.00.0
10.41.72.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Tam və ya qismən hidrogenləşdirilmiş, yenidən 1516[.20(.10 + .91 + .95
eterifikasiya olunmuş, reeterifikasiya olunmuş və ya + .96 + .98)]
elaidinləşdirilmiş, lakin sonraki emala məruz qalmış (o
cümlədən təmizlənmiş) bitki yağları və onların
fraksiyaları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

1517[.10(.10 + .90)]

kq

S

1517[.10(.10 + .90)]a
1517[.10(.10 + .90)]b

kq
kq

S
S

1517[.10(.10 + .90)]c

kq

S

1517[.90(.10 + .91 + .93
+ .99)]

kq

S

0401 10 10

kq

S

0401 10 90

kq

S

0401[.20(.11 + .91)]

kq

S

0401[.20(.19 + .99)]

kq

S

0401[.40(.10) + .50(.11)]

kq

S

0401[.40(.90) + .50(.19)]

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

Bitki mənşəli mumlar (triqliseridlər istisna olmaqla) (o 1521 10
cümlədən təmizlənmiş)
Deqra; yağlı maddələrin, heyvan və ya bitki mənşəli 1522[.00(.10 + .31 + .39
mumların emaldan sonrakı qalıqları
+ .91 + .99)]

AİFT 10.42: Marqarin və qarışdırılmış yeyinti piylərinin istehsalı
10.42.10.30.0
Tərkibində piyi az olan marqarin (duru marqarin
istisna olmaqla)
10.42.10.30.1
Marqarin (tərkibində 80 %-dən az piy olmayan)
10.42.10.30.2
Tərkibində 3 %-dən çox kərə yağı (son məhsul yağları)
olmayan marqarin də daxil edilməklə, tərkibində az
miqdarda (80 %-dən az) piy olan yağ
10.42.10.30.3
Tərkibində 10 %-dən çox kərə yağı (son məhsul
yağları) olan bitki və heyvan piylərinin qarışığı
10.42.10.50.0
Piy və yağlardan hazırlanan sair yeyinti məhsulları, o
cümlədən duru marqarin
AİFT 10.51: Südün emalı və pendir istehsalı
10.51.11.33.0
Netto həcmi 2 litrdən çox olmayan bağlamalarda,
tərkibində 1 kütlə %-dən çox yağ olmayan
qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici
maddələr əlavə edilmədən süd və qaymaq
10.51.11.37.0
Netto həcmi 2 litrdən çox olan bağlamalarda,
tərkibində 1 kütlə %-dən çox yağ olmayan
qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər şirinləşdirici
maddələr əlavə edilmədən süd və qaymaq
10.51.11.42.0
Netto həcmi 2 litrdən çox olmayan bağlamalarda,
tərkibində 1 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən artıq
yağ olmayan qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər
şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən süd və qaymaq
10.51.11.48.0
Netto həcmi 2 litrdən çox olan bağlamalarda,
tərkibində 1 kütlə %-dən çox, lakin 6 kütlə %-dən artıq
yağ olmayan qatılaşdırılmamış və şəkər və ya digər
şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən süd və qaymaq
10.51.12.10.0
Netto həcmi 2 litrdən çox olmayan bağlamalarda,
tərkibində 6 kütlə %-dən çox, lakin 21 %-dən çox
olmayan və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr
əlavə edilmədən süd və qaymaq
10.51.12.20.0
Netto həcmi 2 litrdən çox olan bağlamalarda,
tərkibində 6 kütlə %-dən çox, lakin 21 %-dən çox
olmayan və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr
əlavə edilmədən süd və qaymaq
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üzrə kodu
10.51.12.30.0

10.51.12.40.0

10.51.21.30.0

10.51.21.60.0

10.51.22.30.0

10.51.22.60.0

10.51.30.30.0
10.51.30.50.0

10.51.30.70.0
10.51.40.30.0
10.51.40.50.0

10.51.40.70.0
10.51.51.04.0
10.51.51.08.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Netto həcmi 2 litrdən çox olan bağlamalarda, 0401[.50(.31 + .91)]
kq
tərkibində 21 kütlə %-dən çox olan və şəkər və ya
digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən süd və
qaymaq
Netto həcmi 2 litrdən çox olan bağlamalarda, 0401[.50(.39 + .99)]
kq
tərkibində 21 kütlə %-dən çox olan və şəkər və ya
digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilmədən süd və
qaymaq
Netto çəkisi 2,5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 0402[.10(.11 + .91)]
kq
(toz, qranulalar halında və ya digər bərk formalarda,
tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox yağ olmayan) süd və
qaymaq
Netto çəkisi 2.5 kq-dan çox olan bağlamalarda (toz, 0402[.10(.19 + .99)]
kq
qranulalar halında və ya digər bərk formalarda,
tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox yağ olmayan) süd və
qaymaq
Netto çəkisi 2.5 kq-dan çox olmayan bağlamalarda 0402[.21(.11+.91)+.29(.
kq
(toz, qranulalar halında və ya digər bərk formalarda, 11+.15+.91)]
tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox yağ olan) süd və
qaymaq
Netto çəkisi 2.5 kq-dan çox olan bağlamalarda (toz, 0402[.21(.18+.99)+.29(.
kq
qranulalar halında və ya digər bərk formalarda, 19+.99)]
tərkibində 1,5 kütlə %-dən çox yağ olan) süd və
qaymaq
Tərkibində yağlığı 85 kütlə %-dən çox olmayan kərə 0405[.10(.11+.19+.30+.5
kq
yağı
0)]
Tərkibində yağlığı 85 kütlə %-dən çox olmayan kərə 0405[.10(.90)+.90(.10+.
kq
yağı və süddən əldə edilən sair yağlar (yağlığı 80 kütlə 90)]
%-dən az olan süd pastaları istisna olmaqla)
Tərkibində yağlığı 80 kütlə %-dən az olan süd 0405[.20(.10+.30+.90)]
kq
pastaları
Yetişməmiş və ya qıcqırdılmamış pendir (təzə pendir) 0406[.10(.30+.50+.80)]
kq
(o cümlədən zərdaba qoyulmuş pendir və kəsmik)
Narınlaşdırılmış və ya toz halında pendirlər, mavi 0406[.20+.40(.10+.50+.9
kq
damarlı və sair emal edilməmiş pendir (təzə pendir, 0)+.90(.01+.13+.15+.17
zərdaba qoyulmuş pendir və kəsmik istisna olmaqla)
+.18+.21+.23+.25+.29+.
32+.35+.37+.39+.50+.61
+.63+.69+.73+.74+.75+.
76+.78+.79+.81+.82+.84
+.85+.86+.89+.92+.93+.
99)]
Sənaye məhsullarının adları

Əridilmiş pendirlər (narınlaşdırılmamış və toz halında 0406[.30(.10+.31+.39+.9
olanlar istisna olmaqla)
0)]
Qatılaşdırılmış və ya şirinləşdirilməmiş süd
0402[.91(.10+.30+.51+.5
9+.91+.99)]
Qatılaşdırılmış və ya şirinləşdirilmiş süd
0402[.99(.10+.31+.39+.9
1+.99)]
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.51.52.41.0

10.51.52.45.0

10.51.52.63.0
10.51.52.65.0
10.51.53.00.0
10.51.54.00.0
10.51.55.30.0

10.51.55.60.0

10.51.56.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Qıcqırdılmış süd, qaymaq, yoqurt və sair qıcqırdılmış 0403[.10(.11+.13+.19+.3
kq
məhsullar
1+.33+.39+.51+.53+.59)
+.90(.13+.19+.31+.33+.
39+.53+.59+.61+.63+.69
+.71+.73+.79)]
Qıcqırdılmış
süd,
qaymaq,
yoqurt
və 0403[.10(.91+.93+.99)+.
kq
fermentləşdirilmiş, ətirli maddələr qatılmış və ya 90(.91+.93+.99)]
tərkibində meyvə, qoz-fındıq və ya kakao əlavələri olan
sair məhsullar
Ayran tozu
0403 90 11
kq
Ayran
0403 90 51
kq
Kazein və kazeinatlar
3501[.10(.10+.50+.90)]
kq
Laktoza və laktoza siropu (o cümlədən kimyəvi 1702[.11 + .19]
kq
cəhətdən təmiz laktoza)
Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış və ya şəkər və 0404[.10(.02+.04+.06+.1
kq
ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməməklə və 2+.14+.16+.26+.28+.32+
toz, qranulalar və ya digər bərk formalarda süd zərdabı .34+.36+.38)]
və şəklidəyişmiş süd zərdabı
Qatılaşdırılmış və ya qatılaşdırılmamış və ya şəkər və 0404[.10(.48+.52+.54+.5
kq
ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə edilməməklə və 6+.58+.62+.72+.74+.76+
duru və pasta formasında süd zərdabı və şəklidəyişmiş .78+.82+.84)]
süd zərdabı
Digər qruplara edilməyən təbii südün tərkib 0404[.90(.21+.23+.29+.8
kq
hissələrindən ibarət olan məhsullar
1+.83+.89)]
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 10.52: Dondurma istehsalı
10.52.10.00.0
Dondurma və digər yeyinti buz növləri (o cümlədən 2105[.00(.10 + .91 +
şərbət (meyvəli dondurma), şirni) (dondurma üçün .99)]
özüllər və qatışıqlar istisna olmaqla)
AİFT 10.61: Dəyirman-ding sənayesi məhsullarının istehsalı
10.61.11.00.0
Qabığı təmizlənmiş (qəhvəyi) düyü
10.61.12.30.0

Yarıüyüdülmüş və ya tam üyüdülmüş (ağardılmış)
düyü, pardaxlanmış və ya pardaxlanmamış, minalanmış
və ya minalanmamış

10.61.12.50.0
10.61.21.00.0
10.61.22.00.0

Düyü yarması
Buğda və ya çovdarla qarışıq buğda unu
Dənli bitkilərin unu (buğda və ya buğda-çovdar
unundan başqa)
Qurudulmuş noxud, lobya, mərcimək, saqo, maniok,
ararut, səhləb, Qüds ənginarı, şirin kartof və ya oxşar
kökümeyvəlilərin və ya köküyumruların unu; yeməli
meyvənin, qoz-fındığın unu və tozu

10.61.23.00.0
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1006[.20(.11+.13+.15+.1
7+.92+.94+.96+.98)]
1006[.30(.21+.23+.25+.2
7+.42+.44+.46+.48+.61+
.63+.65+.67+.92+.94+.9
6+.98)]
1006 40
1101[.00(.11+.15+.90)]
1102[.20(.10+.90)+.90(.
10+.30+.50+.70+.90)]
1106[.10+.20(.10+.90)+.
30(.10+.90)]
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SMST, 2019
üzrə kodu
10.61.24.00.0

10.61.31.33.0
10.61.31.35.0
10.61.32.30.0

10.61.32.40.0
10.61.32.50.0
10.61.33.33.0

10.61.33.35.0
10.61.33.51.0
10.61.33.53.0

10.61.33.55.0

10.61.40.10.0

10.61.40.30.0

10.61.40.50.0

10.61.40.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Çörəyin, keksin, unlu qənnadı məmulatlarının, 1901 20
xırçıldayan çörək dilimlərinin, peçenyenin, vaflinin,
suxarının, qızardılmış çörəyin və oxşar qızardılmış
məhsullar və sair undan qənnadı məmulatların
hazırlanması üçün qarışıqlar və xəmir
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

Bərk buğdadan hazırlanmış yarma və un
Yumşaq buğdadan və pərincdən hazırlanmış yarma və
un
Yulaf, qarğıdalı, düyü, çovdar, arpa və sair dənli
bitkilərdən (buğda istisna olmaqla) hazırlanmış yarma
və un
Buğda qranulaları
Yulaf, qarğıdalı, düyü, çovdar, arpa və sair dənli
bitkilərin qranulaları (buğda istisna olmaqla)
Yastılaşdırılmış, lopa şəklində və ya döyülmüş dənli
bitkilərin dənləri (düyü istisna olmaqla)

1103 11 10
1103 11 90

kq
kq

S
S

1103[.13(.10+.90)+.19(.
20+.40+.50+.90)]

kq

S

1103 20 60
1103[.20(.25+.30+.40+.5
0+.90)]
1104[.12(.10+.90)+.19(.
10+.30+.50+.61+.69+.91
+.99)+.22(.40+.50+.95)+
.23(.40+.98)+.29(.04+.0
5+.08+.17+.30+.51+.55+
.59+.81+.85+ .89)]

kq
kq

S
S

kq

S

Bütöv, yastılanmış, lopa şəklində və ya üyüdülmüş
dənli bitkilərin rüşeymləri (düyü istisna olmaqla)
Qovrulmamış dənli bitkilərin lopaları əsasında müsli
tipli məhsullar
Dənli bitkilərin və ya taxıl məhsullarının şişirdilməsi
və ya qovrulması yolu ilə hazırlanmış hazır ərzaq
məhsulları
Əvvəlcədən bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış
dən şəklində dənli bitkilər (qarğıdalıdan istisna
olmaqla)
Qarğıdalının ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər
şəkildə emal edilməsindən alınan kəpəklər, ələntilər və
başqa qalıqlar
Düyünün ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər
şəkildə emal edilməsindən alınan kəpəklər, ələntilər və
başqa qalıqlar
Buğdanın ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər
şəkildə emal edilməsindən alınan kəpəklər, ələntilər və
başqa qalıqlar
Dənli bitkilərin (qarğıdalı, düyü və buğda istisna
olmaqla) ələnməsindən, döyülməsindən və ya digər
şəkildə emal edilməsindən alınan kəpəklər, ələntilər və
başqa qalıqlar

1104[.30(.10 + .90)]

kq

S

1904 20 10

kq

S

1904[.10(.10+.30+.90)+.
20(.91+.95+.99)]

kq

S

1904[.30+.90(.10+.80)]

kq

S

2302[.10(.10 + .90)]

kq

S

2302[.40(.02 + .08)]

kq

S

2302[.30(.10 + .90)]

kq

S

2302[.40(.10+.90)+.50]

kq

S

1108 11
1108 12

kq
kq

S
S

AİFT 10.62: Nişasta və nişasta məhsullarının istehsalı
10.62.11.11.0
Buğda nişastası
10.62.11.13.0
Qarğıdalı nişastası
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üzrə kodu
10.62.11.15.0
10.62.11.19.0

10.62.11.30.0
10.62.11.50.0

10.62.11.70.0

10.62.12.00.0

10.62.13.10.0
10.62.13.20.0

10.62.13.30.0
10.62.13.90.0
10.62.14.30.0
10.62.14.60.0
10.62.20.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Kartof nişastası
1108 13
Nişastalar (o cümlədən düyü, maniok, ararut, saqo 1108[.14+.19(.10+.90)]
palmasının özəyi) (buğda, qarğıdalı və kartof istisna
olmaqla)
İnulin
1108 20
Buğdanın qluteni (yapışqan maddəsi) (yapışqan kimi 1109
və ya tekstil sənayesində yapışqan təbəqə kimi istifadə
üçün hazırlanmış buğda qluteni istisna olmaqla)
Dekstrinlər və sair şəkli dəyişdirilmiş nişastalar (o 3505[.10(.10+.50+.90)]
cümlədən efirləşdirilmiş, həll edilə bilən nişasta,
qabaqcadan jelatinləşdirilmiş və ya qabardılmış
nişasta, dialdehid nişastası, formaldehid və ya
epixlorohidrin ilə işlənilmiş nişasta)

Ölçü
vahidi

P

kq
kq

S
S

kq
kq

S
S

kq

S

1903

kq

S

1702[.30(.10+.50+.90)+.
40(.10+.90)]
1702[.50+.60(.10+.80+.9
5)+.90(.30)]

kq

S

kq

S

1702 90 50

kq

S

1702[.90(.10 + .80 +
.95)]
1515[.21(.10 + .90)]

kq

S

kq

S

1515[.29(.10 + .90)]

kq

S

2303[.10(.11 + .19 +
.90)]

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

Lopa, qranulalar, dən, dənəcik və ya digər analoji
formalarda nişastadan hazırlanmış tapioka və onun
əvəzediciləri
Qlükoza və qlükoza siropu (əlavə dadlandırıcı və
rəngləndirici maddə istisna olmaqla)
Kimyəvi cəhətdən təmiz bərk şəkildə fruktoza;
tərkibində quru halda 50 kütlə %-dən çox fruktoza olan
invert şəkər; əlavə dadlandırıcı və rəngləndirici maddə
çıxılmaqla izoqlükoza
Maltodekstrin və maltodekstrindən sirop (əlavə
dadlandırıcı və rəngləndirici maddə istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən sair şəkərlər (o
cümlədən inversiya edilmiş şəkər)
Xam qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları (kimyəvi
olaraq şəkli dəyişdirilmiş istisna olmaqla)
Təmizlənmiş qarğıdalı yağı və onun fraksiyaları
(kimyəvi olaraq şəkli dəyişdirilmiş istisna olmaqla)
Nişasta istehsalının tullantıları və oxşar tullantılar

AİFT 10.71: Çörək istehsalı; uzun müddət saxlanıla bilməyən unlu qənnadı məmulatlarının istehsalı
10.71.11.00.0
Tərkibində 5 kütlə %-dən çox şəkər və 5 kütlə %-dən 1905 90 30
kq
çox piy olmayan təzə çörək məmulatları (tərkibində
bal, yumurta, pendir və ya meyvə əlavələri istisna
olmaqla)
10.71.12.00.0
Tort və qənnadı məmulatlarından məhsullar; 1905 90 70
kq
şirinləşdirici maddə tərkibli sair digər çörək-bulka
məmulatları

S

S

AİFT 10.72: Suxarı və peçenye istehsalı; uzun müddət saxlanıla bilən unlu qənnadı məmulatlarının istehsalı
10.72.11.30.0
Xırçıldayan çörək dilimləri
1905 10
kq
S
10.72.11.50.0
Suxarılar, qızardılmış çörək tikələri və analoji 1905[.40(.10 + .90)]
kq
S
qızardılmış məhsullar
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üzrə kodu
10.72.12.30.0
10.72.12.53.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Zəncəfilli pryanik və analoji məhsullar
1905[.20(.10 + .30 +
.90)]
Tam və ya qismən şokoladla və ya tərkibində kakao 1905[.31(.11 + .19) +
olan, digər məmulatlarla örtülmüş şirin peçenye və .32(.11 + .19)]
vafli
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

10.72.12.55.0

Şirin peçenye (o cümlədən sendviç formasında quru 1905[.31(.30 + .91 +
peçenye, tam və ya qismən şokoladla və ya tərkibində .99)]
kakao olan digər məmulatlarla örtülmüş şirin peçenye)

kq

S

10.72.12.57.0

Tərkibində 10 kütlə %-dən çox su olan vafli 1905 32 05
(dondurma üçün kornetlər, sendviç formasında quru
peçenye, sair oxşar məhsullar istisna olmaqla)

kq

S

10.72.12.59.0

Vafli (o cümlədən duzlanmış) tam və ya qismən 1905[.32(.91 + .99)]
şokoladla və ya tərkibində kakao olan digər
məmulatlarla örtülmüş vafli istisna olmaqla)

kq

S

10.72.19.10.0
10.72.19.20.0

Matsa
1905 90 10
Əczaçılıq məqsədləri üçün istifadəyə yararlı vafli 1905 90 20
lövhələri, boş kapsulalar, vafli həbləri, düyü kağızı və
analoji məhsullar
Peçenye (tam və ya qismən şokoladla və ya tərkibində 1905 90 45
kakao olan digər məmulatlarla örtülmüş
şirin
peçenyelər, vaflilər istisna olmaqla)

kq
kq

S
S

kq

S

Acı və ya duzlu ekstrudasiya edilmiş və ya uzadılmış 1905 90 55
məhsullar
Şirinləşdirici maddə əlavə edilməmiş sair çörək-bulka 1905 90 80
və unlu qənnadı məmulatlar (o cümlədən blinçik,
fəsəli, bişirilmiş kremlə pirojna, pizza; sendviç, çörək
dilimləri, vafli, suxarı, qızardılmış, duzlu ekstrudasiya
edilmiş və ya uzadılmış məhsullar istisna olmaqla)

kq

S

kq

S

kq

S

10.72.19.40.0

10.72.19.50.0
10.72.19.90.0

AİFT 10.73: Makaron, əriştə və oxşar məmulatların istehsalı
10.73.11.30.0
Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş makaron 1902 11
məmulatı (içi doldurulmuş və ya başqa üsulla
hazırlanmış istisna olmaqla)
10.73.11.50.0

Bişirilməmiş makaron məmulatı (tərkibində yumurta 1902[.19(.10 + .90)]
olan, içi doldurulmuş və ya başqa üsulla hazırlanmış
istisna olmaqla)

kq

S

10.73.12.00.0

Kuskus

kq

S

kq

S

kq

S

1902[.40(.10 + .90)]

AİFT 10.81: Şəkər (qənd) istehsalı
10.81.11.00.0
Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan 1701[.12(.10+.90)+.13(.
dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələrsiz bərk 10+.90)+.14(.10+.90)]
vəziyyətdə xam şəkər
10.81.12.30.0

Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan 1701 99 10
bərk vəziyyətdə təmizlənmiş ağ şəkər
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üzrə kodu
10.81.12.30.1
10.81.12.30.2
10.81.12.90.0

10.81.13.00.0

10.81.14.30.0
10.81.14.50.0

10.81.20.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Şəkər qamışından alınan bərk vəziyyətdə ağ şəkər və 1701 99 10a
şəkər tozu

Ölçü
vahidi

P

kq

S

1701 99 10b

kq

S

1701 99 90

kq

S

1701 91 + 1702[.20(.10
+ .90)]

kq

S

1703 10
1703 90

kq
kq

S
S

2303[.20(.10 + .90)]

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

1806 20 70

kq

S

1806 20 80

kq

S

1806 20 95

kq

S

1806 31

kq

S

1806 32 10

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

Şəkər çuğundurundan alınan bərk vəziyyətdə ağ şəkər
və şəkər tozu
Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan
bərk vəziyyətdə təmizlənmiş ağ şəkər (ağ şəkər istisna
olmaqla)
Şəkər qamışından və ya şəkər çuğundurundan alınan
dad-aromatik və ya boyayıcı əlavələrlə şəkər;
ağcaqayından hasil edilən şəkər və sirop
Şəkər qamışı məti (melassa)
Şəkərin çıxarılması və ya saflaşdırılması nəticəsində
alınan mət (şəkər qamışı məti (melassa) istisna
olmaqla)
Çuğundur cecəsi, baqassa və ya şəkər qamışının puçalı
və şəkər istehsalının digər tullantıları (o cümlədən
süzgəc presləyici maşının tullantıları)

AİFT 10.82: Kakao, şokolad və şəkərdən qənnadı məmulatlarının istehsalı
10.82.11.00.0
Kakao pastası (tərkibində əlavə şəkər və ya sair 1803[.10 + .20]
şirinləşdirici maddə olan istisna olmaqla)
10.82.12.00.0
Kakao yağı, kakao piyi
1804
10.82.13.00.0
Tərkibində əlavə şəkər və ya sair şirinləşdirici maddə 1805
olmayan kakao tozu
10.82.14.00.0
Tərkibində əlavə şəkər və ya sair şirinləşdirici maddə 1806[.10(.15 + .20 + .30
olan kakao tozu
+ .90)]
10.82.21.30.0
Konteynerlərdə və ya 2 kq-dan çox tutumlu ilkin 1806[.20(.10 + .30 +
bağlamalarda tərkibində 18 kütlə % və ya çox kakao .50)]
yağı olan, briketlər, plastinkalar və ya lövhəciklər
halında, və ya maye, pastayaoxşar, tozaoxşar,
qranulalaşdırılmış və ya digər analoji formada şokolad
və digər hazır məmulatlar
10.82.21.50.0
10.82.21.70.0
10.82.21.90.0

10.82.22.33.0

10.82.22.35.0

Tərkibində 18 kütlə % və ya çox kakao-yağ olan 2 kqdan çox çəki ilə südlü-şokoladlı qırıntı
Tərkibində 18 kütlə % və ya çox kakao-yağ olan 2 kqdan çox çəki ilə şokolad minası
Tərkibində 18 kütlə % dən az olan 2 kq-dan çox çəki
ilə hazır məmulatlar (şokolad dadlandırıcısı, südlüşokoladlı qırıntı, şokolad minası istisna olmaqla)
Mərkəzi şokoladla doldurulmuş briket, lövhə və ya
plitka (o cümlədən qaymaq, likör və ya meyvə pastası;
şokoladlı peçenye istisna olmaqla)
Dənli bitkilərin dəni, meyvələri və ya qoz-fındıq əlavə
edilən şokoladlı briket, lövhə və ya plitka
(doldurulmuş, şokoladlı peçenye istisna olmaqla)
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üzrə kodu
10.82.22.39.0

10.82.22.43.0
10.82.22.45.0
10.82.22.53.0

10.82.22.55.0

10.82.22.60.0
10.82.22.70.0
10.82.22.80.0
10.82.22.90.0

10.82.23.10.0
10.82.23.20.0

10.82.23.30.0
10.82.23.53.0

10.82.23.55.0

10.82.23.63.0
10.82.23.65.0

10.82.23.73.0
10.82.23.75.0
10.82.23.83.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Şokoladlı briket, lövhə və ya plitka (doldurulmuş, dənli 1806 32 90
bitkilərin dəni, meyvələri və ya qoz-fındıq əlavə edilən
şokoladlı peçenye istisna olmaqla)
Spirt tərkibli şokoladlar (o cümlədən pralinlər) (briket, 1806 90 11
lövhə və ya plitka şəkilli istisna olmaqla)
Şokoladlar (spirt tərkibli olanlar, briket, lövhə və ya 1806 90 19
plitka şəkilli istisna olmaqla)
Şokoladla doldurulmuş qənnadı məmulatları (briket, 1806 90 31
lövhə və ya plitka şəkilli, şokoladlı peçenye, şokolad
istisna olmaqla)
Şokolad
və
ondan
hazırlanan
məmulatlar 1806 90 39
(doldurulmuş, briket, lövhə və ya plitka şəkilli,
şokoladlı peçenye, şokolad istisna olmaqla)
Tərkibində kakao olan şəkərdən və onların 1806 90 50
əvəzedicilərindən hazırlanan qənnadı məmulatları
Şokoladdan pastaşəkilli məhsullar
1806 90 60
Tərkibində kakao olan və içkilərin istehsalı üçün 1806 90 70
nəzərdə tutulan hazır məmulatlar
Tərkibində
kakao
olan
hazır
məmulatlar 1806 90 90
(konteynerlərdə 2 kq-dan çox tutumlu ilkin
bağlamalarda kakao-pasta, kakao yağı, briket, lövhə və
ya plitka şəkilli, maye, pastayaoxşar, tozaoxşar,
qranulalaşdırılmış və ya digər analoji formada,
içkilərin istehsalı üçün nəzərdə tutulan məmulatlar,
şokoladdan pastaşəkilli məhsullar istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

1704[.10(.10 + .90)]
1704 90 10

kq
kq

S
S

1704 90 30
1704 90 51

kq
kq

S
S

1704 90 55

kq

S

1704 90 61

kq

S

1704 90 65

kq

S

1704 90 71
1704 90 75
1704 90 81

kq
kq
kq

S
S
S

Sənaye məhsullarının adları

Saqqız
Tərkibində 10 kütlə %-dən çox saxaroza olan, lakin
digər əlavələrsiz biyan ekstraktlı pirojnalar, lövhələr,
çubuqlar
Ağ şokolad
Netto çəkisi 1 kq və ya daha çox olan ilkin
bağlamalarda şirin pastalar (o cümlədən marzipan,
nuqa və badam pastaları)
Şəkər və dadlandırıcı maddə tərkibli boğaz ağrısına
qarşı pastilkalar və öskürəyə qarşı həblər (müalicəvi
dadlandırıcı maddə tərkibli pastilkalar və həblər
istisna olmaqla)
Şəkərlə örtülü (drajeləşdirilmiş) mallar (o cümlədən
şəkərli badam)
Şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatlar şəklində
marmelad, meyvə jeleləri və meyvə pastaları (saqqız
istisna olmaqla)
Bişirilmiş konfet
Toffilər, karamel və oxşar konfetlər
Şəkərdən hazırlanan qənnadı məmulatlar şəklində
preslənmiş həblər (o cümlədən ağız qoxusu üçün
təravətləndirici həblər)
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üzrə kodu
10.82.23.90.0
10.82.24.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən şəkərdən hazırlanan 1704 90 99
kq
qənnadı məmulatlar
Şəkərin vasitəsilə konservləşdirilmiş (şəkər şirəsi ilə 2006[.00(.10+.31+.35+.3
kq
hopdurulmuş, minalanmış və ya şəkərləndirilmiş) 8+.91+.99)]
meyvə, qoz-fındıq, meyvələrin qabıqları və digər
hissələri
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 10.83: Çay və kofe istehsalı (emalı)
10.83.11.30.0
Qovrulmamış kofeinsiz qəhvə
10.83.11.50.0
Qovrulmuş kofeinli qəhvə
10.83.11.70.0
Qovrulmuş kofeinsiz qəhvə
10.83.12.10.0
Tərkibində qəhvə olan qəhvə əvəzləyiciləri
10.83.12.40.0
Qəhvə ekstraktları, essensiyaları və konsentratları və
bu ekstraktlar, essensiyalar və ya konsentratlar, yaxud
qəhvə əsasında hazır məhsullar
10.83.12.70.0
Qovurulmuş kasnı və digər qovurulmuş qəhvə
əvəzləyiciləri və onların ekstraktları, essensiyaları və
konsentratları
10.83.13.00.0
3 kq-dan çox çəkisi olmayan ilkin bağlamalarda çay
10.83.13.00.1
Emal olunmuş, lakin qablaşdırılmamış çay
10.83.13.00.2
Çəkisi 3 kq-dan çox olmayan qablarda çay
10.83.13.00.3
Çəkisi 3kq-dan çox olan qablarda çay
10.83.14.00.0
Çay və ya mate ekstraktları, essensiyaları və
konsentratları və onların əsasında hazır məhsullar
10.83.15.00.0
Bitki mənşəli cövhərlər

AİFT 10.84: Ədviyyat və şirələrin istehsalı
10.84.11.30.0
Üzüm sirkəsi
10.84.11.90.0
Sirkə və onun sirkə turşusundan alınan əvəzediciləri
10.84.12.10.0
Soya sousu
10.84.12.30.0
Ketçup və digər tomat sousları
10.84.12.53.0
Xardal unu və tozu
10.84.12.55.0
Hazır xardal
10.84.12.70.0
Souslar və onların hazırlanması üçün məhsullar, dad
əlavələri və qarışıq ədviyyatlar (soya sousu, ketçup və
digər tomat sousları, xardal unu və tozu və hazır xardal
istisna olmaqla)
10.84.12.70.1
Mayonezlər, sair emulsiyaya çevrilmiş souslar
10.84.12.70.2
Sair souslar
10.84.30.00.0
İnsan istehlakı üçün yararlı duz
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P
S
S

0901 12
0901 21
0901 22
0901 90 90
2101[.11+.12(.92+.98)]

kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S

2101[.30(.11+.19+.91+.9
9)]

kq

S

0902[.10 + .30]
0902[.10 + .30]a
0902[.10 + .30]b
0902[.10 + .30]c
2101[.20(.20+.92+.98)]

kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S

1211 90 86a + 2106 90
92a

kq

S

2209[.00(.11 + .19)]
2209[.00(.91 + .99)]
2103 10
2103 20
2103 30 10
2103 30 90
2103[.90(.10+.30+.90)]

l
l
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S
S
S

2103[.90(.10+.30+.90)]a
2103[.90(.10+.30+.90)]b
2501 00 91

kq
kq
kq

S
S
T

SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 10.85: Hazır yeməklərin istehsalı
10.85.11.00.0
Ət, içalat və ya qandan hazırlanan hazır yeməklər

Ölçü
vahidi

P

1601[.00(.10b+.91b+.99
b)]+1602[.20(.10b+.90b)
+.31(.11b+.19b+.80b)+.
32(.11b+.19b+.30b+.90b
)+.39(.21b+.29b+.85b)+.
41(.10b+.90b)+.42(.10b
+.90b)+.49(.11b+.13b+.
15b+.19b+.30b+.50b+.9
0b)+.50(.10b+.31b+.95b
)+.90(.10b+.31b+.51b+.
61b+.69b+.91b+.95b+.9
9b)]

kq

S

10.85.12.00.0

Balıq, xərçəngkimilər və
hazırlanan hazır yeməklər

molyusklar

əsasında 1604[.11(.00b)+.12(.10b
+.91b+.99b)+.13(.11b+.
19b+.90b)+.14(.21b+.26
b+.28b+.31b+.36b+.38b
+.41b+.46b+.48b+.90b)
+.15(.11b+.19b+.90b)+.
16(.00b)+.17(.00b)+.18(.
00b)+.19(.10b+.31b+.39
b+.50b+.91b+.92b+.93b
+.94b+.95b+.97b)+.20(.
05b+.10b+.30b+.40b+.5
0b+.70b+.90b)]+1605[.1
0(.00b)+.21(.10b+.90b)+
.29(.00b)+.30(.10b+.90b
)+.40(.00b)+.51(.00b)+.5
2(.00b)+.53(.10b+.90b)+
.54(.00b)+.55(.00b)+.56(
.00b)+.57(.00b)+.58(.00
b)+.59(.00b)+.61(.00b)+.
62(.00b)+.63(.00b)+.69(.
00b)]

kq

S

10.85.13.00.0

Tərəvəz əsasında hazırlanan hazır yeməklər

2002[.10(.10b+.90b)]+2
003[.10(.20b+.30b)+.90(
.10b+.90b)]+2004[.90(.1
0b+.30b+.50b+.91b+.98
b)]+2005[.40(.00b)+.51(
.00b)+.59(.00b)+.60(.00
b)+.70(.00b)+.80(.00b)+.
91(.00b)+.99(.10b+.20b
+.30b+.50b+.60b+.80b)]

kq

S

10.85.14.10.0

İsti emala məruz qalan və ya qalmayan, ət, balıq, 1902[.20(.10+.30+.91+.9
pendir və ya sair ilə doldurulmuş makaron məmulatları 9)]

kq

S

39

SMST, 2019
üzrə kodu
10.85.14.30.0

10.85.19.10.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Qurudulmuş, qurudulmamış və dondurulmuş makaron 1902[.30(.10 + .90)]
və makaron məmulatları (o cümlədən hazır xörəklər)
(bişirilməmiş makaron məmulatları, içi doldurulmuş
makaron məmulatları istisna olmaqla)
Sair hazır yeməklər və xörəklər, o cümlədən 2106 90 98b
dondurulmuş pizza; təzə pizza istisna olmaqla

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

1602 10

kq

S

2005 10

kq

S

2007[.10(.10+.91+.99)]

kq

S

2104 20

kq

S

1901 10

kq

S

1901 10a
1901 10b
1901 10c

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S
S
S

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 10.86: Uşaq qidalarının və pəhriz ərzaq məhsullarının istehsalı
10.86.10.10.0
Ət, içalat və qandan homogenləşdirilmiş hazır
məhsullar (kolbasalar və oxşar ət məhsulları; bu
məhsullar əsasında ərzaqlar istisna olmaqla)
10.86.10.30.0
Homogenləşdirilmiş tərəvəzlər (sirkə və ya sirkə
turşusunda
konservləşdirilmiş,
dondurulmamış
tərəvəzlər istisna olmaqla)
10.86.10.50.0
Cemlər, meyvə jelesi, marmeladlar, meyvə və ya qoz
püresi,
meyvə
və
ya
qoz
pastalarından
homogenləşdirilmiş preparatlar
10.86.10.60.0
250 qram və ya ondan az olan qablarda qablaşdırılmış
uşaq qidası üçün və ya pəhriz məqsədləri üçün
homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları
10.86.10.70.0
Uşaq
qidası
üçün
ərzaq
məhsulları
(homogenləşdirilmiş mürəkkəb hazır ərzaq məhsulları
istisna olmaqla)
10.86.10.70.1
Əsasını süd təşkil edən uşaq qidası
10.86.10.70.2
Əsasını un təşkil edən uşaq qidası
10.86.10.70.3
Digər qruplara daxil edilməyən uşaq qidası

AİFT 10.89: Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsullarının istehsalı
10.89.11.00.0
Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün 2104 10
tədarük
10.89.12.30.0
Təzə, qurudulmuş, suda və ya buğda bişirilmiş, 0408[.11(.20+.80)+.19(.
qəliblənmiş, başqa üsulla dondurulmuş və ya 20+.81+.89)+.91(.20+.8
konservləşdirilmiş yumurta məhsulları (yumurta 0)+.99(.20+.80)]
qabığındakı albumin istisna olmaqla)
10.89.12.50.0
Yumurta albumini
3502[.11(.10+.90)+.19(.
10+.90)]
10.89.13.34.0
Çörəkçilik mayaları
2102[.10(.31 + .39)]
10.89.13.34.1
Qurudulmuş maya
2102[.10(.31 + .39)]a
10.89.13.34.2
Qurudulmamış maya
2102[.10(.31 + .39)]b
10.89.13.39.0
Aktiv maya (çörəkçilik mayası istisna olmaqla)
2102[.10(.10 + .90)]
10.89.13.50.0
Qeyri-aktiv maya və digər ölü birhüceyrəli 2102[.20(.11+.19+.90)]
mikroorqanizmlər
10.89.13.70.0
Hazır
çörəkçilik tozları
2102 30
10.89.14.00.0
Ət, balıq, xərçəngkimilər və molyusklar və ya sair suda 1603[.00(.10 + .80)]
yaşayan onurğasızlardan hazırlanan ekstratlar
və şirələr
10.89.16.00.0
Tez xarab olan ərzaqlar, o cümlədən təzə pizza və
buterbrodlar
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Bioloji fəallığa malik qida əlavələri (insan istehlakı 2106[.90(.92c + .98a)]
üçün qidalandırıcı maddələri təmin etmək üçün nəzərdə
tutulmuş məhsullar)
Karamel
1702[.90(.71+.75+.79)]
Səməni ekstraktı
1901[.90(.11 + .19)]
Un, yarma, nişasta və sairdən hazırlanan ərzaq 1901[.90(.91 + .99)]
məhsulları
Zülal (protein) konsentratları və tərkibində dad- 2106[.10(.20+.80)+.90(.
aromatik və ya boyaq əlavələri olan şəkər siropları
30+.51+.55+.59)]
Digər qruplara daxil edilməyən sair ərzaq məhsulları 2106[.90(.20 + .92d)]

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

AİFT 10.92: Ev heyvanları üçün hazır yemlərin istehsalı
10.92.10.30.0
İt və ya pişik üçün yemlər

kq

S

10.92.10.30.1

kq

S

kq

S

kq

S

10.89.17.00.0

10.89.19.10.0
10.89.19.25.0
10.89.19.30.0
10.89.19.35.0
10.89.19.50.0

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 10.91: Fermalarda saxlanılan heyvanlar üçün hazır yemlərin istehsalı
10.91.10.10.0
Heyvan yemi üçün istifadə edilən premikslər
2309[.90(.31a+.33a+.35a
+.39a+.41a+.43a+.49a+.
51a+.53a+.59a+.70a+.96
a)]
10.91.10.33.0
Donuz yemi üçün istifadə edilən məhsullar (premikslər 2309[.90(.10a+.20a+.31
istisna olmaqla)
b+.33b+.35b+.39b+.41b
+.43b+.49b+.51b+.53b+.
59b+.70b+.91a+.96b)]
10.91.10.35.0
İribuynuzlu heyvan yemi üçün istifadə edilən 2309[.90(.10b+.20b+.31
məhsullar (premikslər istisna olmaqla)
c+.33c+.35c+.39c+.41c+
.43c+.49c+.51c+.53c+.5
9c+.70c+.91b+.96c)]
10.91.10.37.0
Ev quşları yemi üçün istifadə edilən məhsullar 2309[.90(.10c+.20c+.31
(premikslər istisna olmaqla)
d+.33d+.35d+.39d+.41d
+.43d+.49d+.51d+.53d+.
59d+.70d+.91c+.96d)]
10.91.10.39.0
Digər qruplara daxil edilməyən heyvan yemi üçün 2309[.90(.10d+.20d+.31
istifadə edilən məhsullar (premikslər istisna olmaqla) e+.33e+.35e+.39e+.41e+
.43e+.49e+.51e+.53e+.5
9e+.70e+.91d+.96e)]
10.91.20.00.0
Qarayonca unu
1214 10

10.92.10.30.2

10.92.10.60.0

2309[.10(.11+.13+.15+.1
9+.31+.33+.39+.51+.53+
.59+.70+.90)]
İtlər üçün yemlər
2309[.10(.11+.13+.15+.1
9+.31+.33+.39+.51+.53+
.59+.70+.90)]a
Pişiklər üçün yemlər
2309[.10(.11+.13+.15+.1
9+.31+.33+.39+.51+.53+
.59+.70+.90)]b
Heyvan yemi üçün istifadə edilən məhsullar (it və ya 2309[.90(.31f+.33f+.35f
pişik üçün yemlər istisna olmaqla)
+.39f+.41f+.43f+.49f+.5
1f+.53f+.59f+.70f+.96f)
]
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Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

AİFT 11.01: Distillə edilmiş və təmizlənmiş spirtli içkilərin istehsalı
11.01.10.20.0
Distillə edilmiş üzüm şərabından və ya üzüm 2208[.20(.12+.14+.26+.2
cecəsindən hazırlanan spirt
7+.29+.40+.62+.64+.86+
.87+.89)]
11.01.10.30.0
Viski
2208[.30(.11+.19+.30+.4
1+.49+.61+.69+.71+.79+
.82+.88)]
11.01.10.40.0
Şəkər qamışının qıcqırdılmış məhsullarının qovulması 2208[.40(.11+.31+.39+.5
nəticəsində alınan rom və digər spirtli içkilər
1+.91+.99)]
11.01.10.50.0
Cin və ardıc arağı
2208[.50(.11+.19+.91+.9
9)]
11.01.10.63.0
Tündlüyü 45,4 % və daha az olan araq
2208[.60(.11+.19)]
11.01.10.65.0

11.01.10.70.0
11.01.10.80.0

11.02.12.17.0

P

100 %
sp.l.

S

100 %
sp.l.

S

100 %
sp.l.
100 %
sp.l.
101 %
sp.l.
Distillə edilmə yolu ilə meyvələrdən alınan spirt (likör, 2208[.90(.33+.38+.45+.4 100 %
cin və ardıc arağı; üzüm şərabı və ya üzüm cecəsi 8+.71)]
sp.l.
istisna olmaqla)
Təmiz spirt
2208[.90(.91+.99)]
100 %
sp.l.
Spirtlər, likörlər və sair spirtli içkilər (distillə edilmə 2208[.60(.91+.99)+.70(. 100 %
yolu ilə üzüm şərabından, üzüm cecəsindən və ya 10+.90)+.90(.11+.19+.4
sp.l.
meyvələrdən alınan spirt/viski, rom, romun ucuz 1+.54+.56+.69+.75+.77+
forması, tündlüyü 45,4 % və daha az olan araq istisna .78)]
olmaqla)

S

AİFT 11.02: Üzümdən şərab istehsalı
11.02.11.30.0
Şampan şərabı
11.02.11.90.0
Təzə üzümdən alınan köpüklənən şərab (şampan şərabı
istisna olmaqla)
11.02.12.11.0
Mənşəyinə görə qorunan adı ilə (Protected Designation
of Origin, PDO) ağ şərab

11.02.12.15.0

Ölçü
vahidi

İçkidə karbon dioksidin artıq təzyiqi ilə səbəblənən
20°C temperaturda 1 bar-dan az olmayan, lakin 3 bardan az olan şərab (köpüklənən şərab istisna olmaqla)
Spirtin faktiki qatılığı 15 həcm %-dən çox olmayan,
mənşəyinə görə qorunan adı ilə (Protected Designation
of Origin, PDO) yüksək keyfiyyətli şərab (ağ şərab və
köpüklənən şərab istisna olmaqla)
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S
S
S

S
S

2204 10 11
2204[.10(.13+.15+.91+.9
3+.94+.96+.98)]
2204[.21(.11+.12+.13+.1
7+.18+.19+.22+.23+.24+
.26+.27+.28+.31+.32+.3
4+.36+.37+.38)+.22(.22a
+.23a+.24a+.26a+.27a+.
28a+.32a+.33+.38)+.29(.
22a+.23a+.24a+.26a+.27
a+.28a+.32a+.38)]

l
l

S
S

l

S

2204[.21(.06+.07+.08+.0
9)+.22(.10)+.29(.10)]

l

S

2204[.21(.42+.43+.44+.4
6+.47+.48+.61+.62+.66+
.67+.68+.69+.71+.74+.7
6+.77+.78)+.22(.22b+.2
3b+.24b+.26b+.27b+.28
b+.32b+.78)+.29(.22b+.
23b+.24b+.26b+.27b+.2
8b+.32b+.78)]

l

S

SMST, 2019
üzrə kodu
11.02.12.20.0

11.02.12.31.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Spirtin faktiki qatılığı 15 həcm %-dən çox olmayan, 2204[.21(.79+.80+.81+.8
l
mənşəyinə görə qorunan adı ilə (Protected Designation 2+.83+.84+.93+.94+.95+
of Origin, PDO) (köpüklənən şərab və yüksək .96+.97+.98)+.22(.79+.8
keyfiyyətli şərab istisna olmaqla)
0+.81+.82+.83+.84+.93+
.94+.95+.96+.97+.98)+.
29(.79+.80+.81+.82+.83
+.84+.93+.94+.95+.96+.
97+.98)]
Sənaye məhsullarının adları

Spirtin faktiki qatılığı 15 həcm %-dən çox olan Port 2204[.21(.85+.86+.87+.8
şərabı, Madeyra şərabı, Şerri şərabı və digərləri
8+.89+.90+.91)+.22(.85
+.86+.88+.90+.91)+.29(.
85+.86+.88+.90+.91)]
Üzüm suslosu
2204[.30(.10+.92+.94+.9
6+.98)]

P
S

l

S

l

S

l

S

l

S

2203[.00(.01 + .09 +
.10)]

l

S

2202 91

l

S

2303 30

kq

S

AİFT 11.06: Səməni pivəsinin istehsalı
11.06.10.30.0
Qovrulmamış səməni

kq

S

11.06.10.50.0

kq

S

l
l

S
S

11.02.12.50.0

AİFT 11.03: Sidr və başqa meyvə şərablarının istehsalı
11.03.10.00.0
Qıcqırdılmış içkilər və onların qarışıqları (alkoqolsuz 2206[.00(.10 + .31 + .39
içkilər, sidr (alma şərabı), perri (armud şərabı), ballı + .51 + .59 + .81 + .89)]
içki daxil olmaqla; səməni pivəsi, bitki və ya ətirli
maddələrlə dadlandırılmış təbii üzüm şərabı istisna
olmaqla)
AİFT 11.04: Qıcqırma materiallarından distillə edilməmiş sair içkilərin istehsalı
11.04.10.00.0
Vermutlar və bitki və ya aromatik ekstrakların əlavəsi 2205[.10(.10 + .90) +
ilə digər təbii üzüm şərabları
.90(.10 + .90)]
AİFT 11.05: Pivə istehsalı
11.05.10.00.0
Səməni pivəsi (alkoqolsuz pivə, tərkibində spirtin
miqdarı 0,5 kütlə %-i və ya ondan az olan pivə istisna
olmaqla)
11.05.10.10.0
Alkoqolsuz pivə və tərkibində spirtin miqdarı 0,5 kütlə
%-i və ya ondan az olan pivə
11.05.20.00.0
Pivəbişirmə və ya şərabçəkmə istehsalının tullantıları

1107[.10(.11 + .19 + .91
+ .99)]
Qovrulmuş səməni (qəhvə əvəzediciləri kimi təklif 1107 20
edilən qovrulmuş səməni, sonrakı emala məruz qalan
məhsullar istisna olmaqla)

AİFT 11.07: Mineral sular və digər suların butulkalarda istehsalı; alkoqolsuz içkilərin istehsalı
11.07.11.30.0
Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı sular
2201[.10(.11+.19+.90)]
11.07.11.50.0
Şirinləşdirilməmiş və ətirli maddələr qatılmamış sular; 2201 90
buz və qar (mineral və qazlı sular istisna olmaqla)
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11.07.19.30.0

11.07.19.50.0
11.07.19.50.1
11.07.19.50.2
11.07.19.70.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Şəkər, sair şirinləşdirici maddə və ya dad əlavə edilmiş 2202 10
l
sular, yəni alkoqolsuz içkilər (mineral və qazlı sular da
daxil edilməklə)
Tərkibində kərə yağı olmayan alkoqolsuz içkilər 2202[.99(.11+.15+.19)]
l
(şirinləşdirilmiş
Meyvə
şirələri və ya şirinləşdirilməmiş mineral, qazlı 2202[.99(.11+.15+.19)]a
l
Tərkibində kərə yağı olmayan sair alkoqolsuz içkilər
2202[.99(.11+.15+.19)]b
l
Tərkibində kərə yağı olan alkoqolsuz içkilər
2202[.99(.91+.95+.99)]
l
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 12.00: Tütün məmulatlarının istehsalı
12.00.11.30.0
Tərkibində tütün və ya tütün qarışıqları və onun
əvəzediciləri olan siqarlar, ucları kəsilmiş siqarlar və
siqarillalar
12.00.11.50.0
Tərkibində tütün və ya tütün qarışıqları və onun
əvəzediciləri olan siqarlar
12.00.11.70.0
Tərkibində tütün əvəzediciləri olan siqarlar, ucları
kəsilmiş siqarlar və siqarillalar
12.00.12.00.0
Orta
damarcığı
qismən
və
ya
tamamilə
çıxarılmış/zolaqlı tütün yarpaqları
12.00.19.30.0
Çəkməli tütün
12.00.19.90.0
Sənayedə emal olunmuş tütün, tütün ekstraktları və
essensiyaları, digər qruplara daxil edilməyən
homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün
AİFT 13.10: Toxuculuq lifinin hazırlanması və əyirilməsi
13.10.10.00.0
Yun piyi və ondan alınan piyli maddələr, o cümlədən
lanolin
13.10.21.00.0
Xam ipək (eşilməmiş)
13.10.21.00.1
Kardo və daraqla daranmış ipəyin tullantıları
13.10.22.00.0
Yağsızlaşdırılmış, kardo və daraqla daranmamış
karbonlaşdırılmış yun
13.10.23.00.0
Daranmış heyvan yunu və ya tükündən qalan tullantılar
13.10.24.00.0
Daranmış və ya kardodaranmış heyvan yunu və ya
qaba tükü (o cümlədən yun lentləri)
13.10.25.00.0
Daranmış və ya kardodaranmış pambıq
13.10.26.00.0
Emal edilmiş, əyrilməmiş cut və sair toxuculuq lifləri
(kətan, əsil çətənə və ramidən başqa)
13.10.29.00.0
Emal edilmiş, əyrilməmiş sair toxuculuq bitki lifləri
13.10.31.00.0
13.10.32.00.0
13.10.40.10.0
13.10.40.30.0

S

S
S
S
S

2402 10

əd.

S

2402[.20(.10 + .90)]

əd.

S

2402 90

kq

S

2401[.20(.35+.60+.70+.8
5+.95)]
2403[.11+.19(.10+.90)]
2403[.91+.99(.10+.90)]

kq

S

kq
kq

S
S

1505[.00(.10 + .90)]

kq

T

5002
5002a
5101[.21 + .29 + .30]

kq
kq
kq

T
T
T

5103[.10(.10 + .90)]
5105[.10+.21+.29+.31+.
39+.40]
5203
5303 90

kq
kq

T
T

kq
kq

T
T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

5301[.21 + .29 + .30] +
5302 90 + 5305
Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür 5506[.10 + .20 + .30 +
emal edilmiş sintetik ştapel lifləri
.40 + .90]
Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür 5507
emal edilmiş süni ştapel lifləri
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək iplik (ipək 5004[.00(.10 + .90)]
tullantılarından hazırlanan iplikdən başqa)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış ipək 5005[.00(.10 + .90)]
tullantılarından hazırlanmış iplik
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13.10.40.50.0

13.10.50.10.0

13.10.50.10.1

13.10.50.10.2

13.10.50.10.3

13.10.50.30.0

13.10.50.30.1

13.10.50.30.2

13.10.50.30.3

13.10.50.30.4

13.10.50.50.0
13.10.61.32.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış ipək iplik, ipək 5006[.00(.10 + .90)]
kq
tullantılarından
hazırlanmış
iplik;
baramanın
fibrionundan (ipindən) hazırlanan tel (sim)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış 5106[.10(.10+.90)+.20(.
kq
yundan və ya zərif heyvan tükündən iplik
10+.91+.99)]+5108[.10(.
10+.90)]
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış 5106[.10(.10+.90)+.20(.
kq
yundan və ya zərif heyvan tükündən sair toxuculuq 10+.91+.99)]+5108[.10(.
işləri üçün iplik
10+.90)]a
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış 5106[.10(.10+.90)+.20(.
kq
yundan və ya zərif heyvan tükündən corab məmulatı 10+.91+.99)]+5108[.10(.
üçün iplik
10+.90)]b
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kardodaranmış 5106[.10(.10+.90)+.20(.
kq
yundan və ya zərif heyvan tükündən sair məqsədlər 10+.91+.99)]+5108[.10(.
üçün iplik
10+.90)]c
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5107[.10(.10+.90)+.20(.
kq
daranmış yundan və ya zərif heyvan tükündən iplik
10+.30+.51+.59+.91+.99
)]+5108[.20(.10+.90)]
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5107[.10(.10+.90)+.20(.
kq
daranmış yundan və ya zərif heyvan tükündən xalça 10+.30+.51+.59+.91+.99
üçün iplik
)]+5108[.20(.10+.90)]a
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5107[.10(.10+.90)+.20(.
kq
daranmış yundan və ya zərif heyvan tükündən sair 10+.30+.51+.59+.91+.99
toxuculuq işləri üçün iplik
)]+5108[.20(.10+.90)]b
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5107[.10(.10+.90)+.20(.
kq
daranmış yundan və ya zərif heyvan tükündən corab 10+.30+.51+.59+.91+.99
məmulatı üçün iplik
)]+5108[.20(.10+.90)]c
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5107[.10(.10+.90)+.20(.
kq
daranmış yundan və ya zərif heyvan tükündən sair 10+.30+.51+.59+.91+.99
məqsədlər üçün iplik
)]+5108[.20(.10+.90)]d
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış yun və ya zərif 5109[.10(.10+.90)+.90]
kq
heyvan tükündən hazırlanmış iplik
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5205[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
daranmamış liflərdən toxuculuq işləri üçün pambıq +.13(.00a)+.14(.00a)+.1
iplik (xalçalar və döşəmə örtükləri üçün istisna 5(.10a+.90a)+.31(.00a)+.
olmaqla)
32(.00a)+.33(.00a)+.34(.
00a)+.35(.00a)]+5206[.1
1(.00a)+.12(.00a)+.13(.0
0a)+.14(.00a)+.15(.00a)
+.31(.00a)+.32(.00a)+.3
3(.00a)+.34(.00a)+.35(.0
0a)]
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.10.61.33.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5205[.11(.00b)+.12(.00b
kq
daranmamış liflərdən corab məmulatı üçün pambıq )+.13(.00b)+.14(.00b)+.1
iplik
5(.10b+.90b)+.31(.00b)+
.32(.00b)+.33(.00b)+.34(
.00b)+.35(.00b)]+5206[.
11(.00b)+.12(.00b)+.13(.
00b)+.14(.00b)+.15(.00b
)+.31(.00b)+.32(.00b)+.3
3(.00b)+.34(.00b)+.35(.0
0b)]
Sənaye məhsullarının adları

P
T

13.10.61.35.0

Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5205[.11(.00c)+.12(.00c)
daranmamış liflərdən sair məqsədlər üçün pambıq iplik +.13(.00c)+.14(.00c)+.1
5(.10c+.90c)+.31(.00c)+.
32(.00c)+.33(.00c)+.34(.
00c)+.35(.00c)]+5206[.1
1(.00c)+.12(.00c)+.13(.0
0c)+.14(.00c)+.15(.00c)
+.31(.00c)+.32(.00c)+.3
3(.00c)+.34(.00c)+.35(.0
0c)]

kq

T

13.10.61.52.0

Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5205[.21(.00a)+.22(.00a)
daranmış liflərdən toxuculuq işləri üçün pambıq iplik +.23(.00a)+.24(.00a)+.2
6(.00a)+.27(.00a)+.28(.0
0a)+.41(.00a)+.42(.00a)
+.43(.00a)+.44(.00a)+.4
6(.00a)+.47(.00a)+.48(.0
0a)]+5206[.21(.00a)+.22
(.00a)+.23(.00a)+.24(.00
a)+.25(.00a)+.41(.00a)+.
42(.00a)+.43(.00a)+.44(.
00a)+.45(.00a)]

kq

T

13.10.61.53.0

Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5205[.21(.00b)+.22(.00b
daranmış liflərdən corab məmulatı üçün pambıq iplik )+.23(.00b)+.24(.00b)+.2
6(.00b)+.27(.00b)+.28(.0
0b)+.41(.00b)+.42(.00b)
+.43(.00b)+.44(.00b)+.4
6(.00b)+.47(.00b)+.48(.0
0b)]+5206[.21(.00b)+.22
(.00b)+.23(.00b)+.24(.00
b)+.25(.00b)+.41(.00b)+.
42(.00b)+.43(.00b)+.44(.
00b)+.45(.00b)]

kq

T
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.10.61.55.0

13.10.61.60.0
13.10.62.00.0
13.10.62.00.1
13.10.62.00.2
13.10.71.10.0
13.10.71.10.1
13.10.71.10.2
13.10.71.10.3
13.10.71.20.0
13.10.72.00.0

13.10.81.10.0
13.10.81.10.1
13.10.81.10.2
13.10.81.30.0

13.10.81.50.0
13.10.82.10.0

13.10.82.10.1

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış daraqla 5205[.21(.00c)+.22(.00c)
kq
daranmış liflərdən sair məqsədlər üçün pambıq iplik
+.23(.00c)+.24(.00c)+.2
6(.00c)+.27(.00c)+.28(.0
0c)+.41(.00c)+.42(.00c)
+.43(.00c)+.44(.00c)+.4
6(.00c)+.47(.00c)+.48(.0
0c)]+5206[.21(.00c)+.22
(.00c)+.23(.00c)+.24(.00
c)+.25(.00c)+.41(.00c)+.
42(.00c)+.43(.00c)+.44(.
00c)+.45(.00c)]
Sənaye məhsullarının adları

Pambıq ipliyi (tikiş saplarından başqa)
Tikiş üçün pambıq saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün
pambıq saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün pambıq
saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış kətan iplik
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış toxuculuq işləri
üçün kətan iplik
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı
üçün kətan iplik
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər
üçün kətan iplik
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kətan iplik
Bitki və ya lifli bitki liflərindən hazırlanan iplik (kətan
istisna olmaqla); kağız ipliyi
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxeşməli
(burma) sintetik sap ipliyi
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxeşməli
(burma) neylon və digər poliamid saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış çoxeşməli
(burma) poliefir saplar
Süni liflərdən hazırlanan pərakəndə satış üçün
qablaşdırılmamış çoxeşməli (burma) saplar (tikiş
saplarından başqa)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kimyəvi kompleks
saplar (tikiş saplarından başqa)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tərkibində 85
% və ya daha çox sintetik ştapel lifi olan iplik (tikiş
saplarından başqa)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün
sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından başqa)
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5207[.10+.90]
5204[.11+.19+.20]
5204[.11+.19+.20]a

kq
kq
kq

T
T
T

5204[.11+.19+.20]b

kq

T

5306[.10(.10+.30+.50)+.
20(.10)]
5306[.10(.10+.30+.50)+.
20(.10)]a
5306[.10(.10+.30+.50)+.
20(.10)]b
5306[.10(.10+.30+.50)+.
20(.10)]c
5306[.10(.90)+.20(.90)]
5307[.10+.20]+5308[.10
+.20(.10+.90)+.90(.12+.
19+.50+.90)]
5402[.61+.62+.63+.69]

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq
kq

T
T

kq

T

5402[.61+.62+.63+.69]a

kq

T

5402[.61+.62+.63+.69]b

kq

T

5403[.41+.42+.49]

kq

T

5406

kq

T

5509[.11+.12+.21+.22+.
31+.32+.41+.42]

kq

T

5509[.11+.12+.21+.22+.
31+.32+.41+.42]a

kq

T

SMST, 2019
üzrə kodu
13.10.82.10.2

13.10.82.10.3

13.10.82.50.0

13.10.83.20.0

13.10.83.20.1

13.10.83.20.2

13.10.83.20.3

13.10.83.20.4

13.10.83.33.0

13.10.83.33.1

13.10.83.33.2

13.10.83.33.3

13.10.83.33.4

13.10.83.36.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı 5509[.11+.12+.21+.22+.
kq
üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından 31+.32+.41+.42]b
başqa)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər 5509[.11+.12+.21+.22+.
kq
üçün sintetik ştapel liflərindən iplik (tikiş saplarından 31+.32+.41+.42]c
başqa)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tərkibində 85 % 5511 10
kq
və ya daha çox sintetik ştapel lifi olan iplik (tikiş
saplarından başqa)
Süni liflərlə qarışdırılmış, pərakəndə satış üçün 5509 51
kq
qablaşdırılmamış, tərkibində 85 %-dən az poliefir
ştapel lifi olan iplik (tikiş saplarından başqa)
Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən 5509 51a
kq
hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış
xalça ipliyi
Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən 5509 51b
kq
hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış
sair toxuculuq işləri üçün iplik
Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən 5509 51c
kq
hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış
corab məmulatı üçün iplik
Süni liflərlə qarışdırılmış poliefir ştapel liflərindən 5509 51d
kq
hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış
sair məqsədlər üçün iplik
Kardodaranmış yunla və ya zərif heyvan tükü ilə 5509[.52(.00a)+.61(.00a)
kq
qarışdırılmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, +.91(.00a)]
tərkibində 85 %-dən az sintetik ştapel lifi olan iplik
(tikiş
saplarından
başqa) yun və ya heyvanların zərif 5509[.52(.00a)+.61(.00a)
Tərkibində
kardodaranmış
kq
tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, +.91(.00a)]a
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik
Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların zərif 5509[.52(.00a)+.61(.00a)
kq
tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, +.91(.00a)]b
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq
işləri üçün iplik
Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların zərif 5509[.52(.00a)+.61(.00a)
kq
tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, +.91(.00a)]c
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı
üçün iplik
Tərkibində kardodaranmış yun və ya heyvanların zərif 5509[.52(.00a)+.61(.00a)
kq
tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, +.91(.00a)]d
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər
üçün iplik
Sənaye məhsullarının adları

Kardodaranmış yunla və ya zərif heyvan tükü ilə 5509[.52(.00b)+.61(.00b
qarışdırılmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış, )+.91(.00b)]
tərkibində 85 %-dən az sintetik ştapel liflərindən iplik
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.10.83.36.1

13.10.83.36.2

13.10.83.36.3

13.10.83.36.4

13.10.83.40.0

13.10.83.40.1

13.10.83.40.2

13.10.83.40.3

13.10.83.40.4

13.10.83.80.0

13.10.83.90.0

13.10.84.10.0

13.10.84.10.1

13.10.84.10.2

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların 5509[.52(.00b)+.61(.00b
kq
nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, )+.91(.00b)]a
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik
Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların 5509[.52(.00b)+.61(.00b
kq
nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, )+.91(.00b)]b
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq
işləri üçün iplik
Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların 5509[.52(.00b)+.61(.00b
kq
nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, )+.91(.00b)]c
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı
üçün iplik
Tərkibində daraqla daranmış yun və ya heyvanların 5509[.52(.00b)+.61(.00b
kq
nazik tükü olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanmış, )+.91(.00b)]d
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər
üçün iplik
Pambıq ilə qarışdırılmış, pərakəndə satış üçün 5509[.53+.62+.92]
kq
qablaşdırılmamış, tərkibində 85 %-dən az sintetik
ştapel lifi olan iplik (tikiş saplarından başqa)
Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən 5509[.53+.62+.92]a
kq
hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış
xalça ipliyi
Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən 5509[.53+.62+.92]b
kq
hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış
sair toxuculuq işləri üçün iplik
Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən 5509[.53+.62+.92]c
kq
hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış
corab məmulatı üçün iplik
Pambıqla qarışdırılmış sintetik ştapel liflərindən 5509[.53+.62+.92]d
kq
hazırlanmış, pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış
sair məqsədlər üçün iplik
Digər qruplara daxil edilməyən pərakəndə satış üçün 5509[.59+.69+.99]
kq
qablaşdırılmamış, tərkibində 85 %-dən az sintetik
ştapel lifi olan sair iplik (tikiş saplarından başqa)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış, tərkibində 85 %- 5511 20
kq
dən az sintetik ştapel lifi olan iplik (tikiş saplarından
başqa)
Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış 5510[.11+.12+.20+.30+.
kq
üçün qablaşdırılmamış iplik (tikiş üçün saplardan 90]
başqa)
Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış 5510[.11+.12+.20+.30+.
kq
üçün qablaşdırılmamış xalça üçün iplik (tikiş üçün 90]a
saplardan başqa)
Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış 5510[.11+.12+.20+.30+.
kq
üçün qablaşdırılmamış sair toxuculuq işləri üçün iplik 90]b
(tikiş üçün saplardan başqa)
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.10.84.10.3

13.10.84.10.4

13.10.84.30.0
13.10.85.10.0
13.10.85.10.1
13.10.85.10.2
13.10.85.10.3
13.10.85.10.4
13.10.85.50.0
13.10.85.50.1

13.10.85.50.2

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış 5510[.11+.12+.20+.30+.
kq
üçün qablaşdırılmamış corab məmulatı üçün iplik (tikiş 90]c
üçün saplardan başqa)
Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış 5510[.11+.12+.20+.30+.
kq
üçün qablaşdırılmamış sair məqsədlər üçün iplik (tikiş 90]d
üçün saplardan başqa)
Süni ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış 5511 30
kq
üçün qablaşdırılmış iplik (tikiş üçün saplardan başqa)
Süni filament liflərdən hazırlanmış tikiş sapları
5401[.10(.12+.14+.16+.1
kq
8+.90)+.20(.10+.90)]
Sintetik və ya süni liflərdən hazırlanmış, pərakəndə 5401[.10(.12+.14+.16+.1
kq
satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün saplar
8+.90)+.20(.10+.90)]a
Sintetik və ya süni liflərdən hazırlanmış, pərakəndə 5401[.10(.12+.14+.16+.1
kq
satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün saplar
8+.90)+.20(.10+.90)]b
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış kimyəvi kompleks 5401[.10(.12+.14+.16+.1
kq
saplar (tikiş üçün saplardan başqa)
8+.90)+.20(.10+.90)]c
Kimyəvi ştapel liflərindən hazırlanmış, pərakəndə satış 5401[.10(.12+.14+.16+.1
kq
üçün qablaşdırılmış iplik (tikiş üçün saplardan başqa) 8+.90)+.20(.10+.90)]d
Süni ştapel liflərindən hazırlanmış tikiş sapları
5508[.10(.10+.90)+.20(.
kq
10+.90)]
Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, 5508[.10(.10+.90)+.20(.
kq
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tikiş üçün 10+.90)]a
saplar
Sintetik və ya süni ştapel liflərindən hazırlanmış, 5508[.10(.10+.90)+.20(.
kq
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış tikiş üçün saplar
10+.90)]b
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 13.20: Parça istehsalı
13.20.11.00.0
Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar

13.20.12.30.0

Kardodaranmış heyvan yunundan və ya heyvanların
zərif tükündən parçalar

13.20.12.30.1

Kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik
tükdən geyim üçün parçalar

13.20.12.30.2

Ev üçün, toxuculuq məmulatı üçün kardodaranmış
yundan və ya kardodaranmış nazik tükdən parçalar

13.20.12.30.3

Texniki və ya sənayedə istifadə edilmək üçün
kardodaranmış yundan və ya kardodaranmış nazik
tükdən parçalar
Kardodaranmış heyvan yunundan və ya heyvanların
zərif tükündən hazırlanmış parçalar; heyvanların qaba
tükündən hazırlanmış parçalar

13.20.12.60.0
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5007[.10+.20(.11+.19+.2
1+.31+.39+.41+.51+.59+
.61+.69+.71)+.90(.10+.3
0+.50+.90)]
5111[.11+.19+.20+.30(.1
0+.80)+.90(.10+.91+.98)
]
5111[.11+.19+.20+.30(.1
0+.80)+.90(.10+.91+.98)
]a
5111[.11+.19+.20+.30(.1
0+.80)+.90(.10+.91+.98)
]b
5111[.11+.19+.20+.30(.1
0+.80)+.90(.10+.91+.98)
]c
5112[.11+.19+.20+.30(.1
0+.80)+.90(.10+.91+.98)
]+5113
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.12.60.1

13.20.12.60.2

13.20.12.60.3

13.20.13.30.0
13.20.13.30.1
13.20.13.30.2
13.20.13.30.3

13.20.13.60.0
13.20.13.60.1
13.20.13.60.2

13.20.13.60.3

13.20.13.60.4
13.20.13.60.5

13.20.13.60.6

13.20.14.00.0
13.20.19.00.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
5112[.11+.19+.20+.30(.1
m2
0+.80)+.90(.10+.91+.98)
]+5113a
5112[.11+.19+.20+.30(.1
m2
0+.80)+.90(.10+.91+.98)
]+5113b
5112[.11+.19+.20+.30(.1
m2
0+.80)+.90(.10+.91+.98)
]+5113c
2
5309[.11(.10+.90)+.19]
m

Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud
heyvanların qaba tükündən hazırlanmış geyim üçün
parçalar
Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud
heyvanların qaba tükündən hazırlanmış ev üçün
toxuculuq məmulatı üçün parçalar
Daraqla daranmış yundan və ya nazik tükdən, yaxud
heyvanların qaba tükündən hazırlanmış texniki və
sənayedə istifadə edilmək üçün parçalar
Tərkibində kütlə üzrə 85 % və daha çox kətan olan
parçalar
Tərkibində kütlə üzrə 85 % və daha çox kətan olan 5309[.11(.10+.90)+.19]a
geyim üçün kətan parçalar
Tərkibində kütlə üzrə 85 % və daha çox kətan olan ev 5309[.11(.10+.90)+.19]b
üçün toxuculuq məmulatı üçün kətan parçalar
Tərkibində kütlə üzrə 85 % və daha çox kətan olan
texniki və sənayedə istifadə edilmək üçün kətan
parçalar
Tərkibində kütlə üzrə 85 %-dən az kətan olan kətan
parçalar
Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə
85 %-dən az kətan olan geyim üçün parçalar
Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə
85 %-dən az kətan olan ev üçün toxuculuq məmulatı
üçün kətan parçalar
Tərkibinə pambıq əlavə edilməklə tərkibində kütlə üzrə
85 %-dən az kətan olan texniki və sənayedə istifadə
edilmək üçün kətan parçalar
Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə
üzrə 85 %-dən az kətan olan geyim üçün kətan parçalar
Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə
üzrə 85 %-dən az kətan olan ev üçün toxuculuq
məmulatı üçün kətan parçalar
Tərkibinə digər əlavələr edilməklə tərkibində kütlə
üzrə 85 %-dən az kətan olan texniki və sənayedə
istifadə edilmək üçün kətan parçalar
Cut və sair toxuculuq liflərindən naxışlı parçalar
(kətan, əsil çətənə və rami istisna olmaqla)
Əsil çətənə və ramidən və ya toxuculuq üçün yararlı
olan sair bitki liflərindən hazırlanan parçalar (kətan,
cut, sair tekstil bitki liflərindən istisna olmaqla); kağız
iplikdən parçalar
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P
T

T

T

T

m2

T

m2

T

5309[.11(.10+.90)+.19]c

m2

T

5309[.21+.29]

m2

T

5309[.21+.29]a

m2

T

5309[.21+.29]b

m2

T

5309[.21+.29]c

m2

T

5309[.21+.29]d

m2

T

5309[.21+.29]f

m2

T

5309[.21+.29]g

m2

T

5310[.10(.10+.90)+.90]

m2

T

5311[.00(.10+.90)]

m2

T

SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.20.14.0

13.20.20.17.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Müxtəlif rəngli ipliklərdən hazırlanmayan səthi sıxlığı 5208[.11(.90a)+.12(.16a
m2
2
200 q/m -dən az olan geyim növləri üçün pambıq +.19a+.96a+.99a)+.13(.0
0a)+.19(.00a)+.21(.90a)
parçalar
+.22(.16a+.19a+.96a+.9
9a)+.23(.00a)+.29(.00a)
+.31(.00a)+.32(.16a+.19
a+.96a+.99a)+.33(.00a)+
.39(.00a)+.51(.00a)+.52(
.00a)+.59(.10a+.90a)]+5
210[.11(.00a)+.19(.00a)
+.21(.00a)+.29(.00a)+.3
1(.00a)+.32(.00a)+.39(.0
0a)+.51(.00a)+.59(.00a)]
+5212[.11(.10a+.90a)+.1
2(.10a+.90a)+.13(.10a+.
90a)+.15(.10a+.90a)]
Sənaye məhsullarının adları

Məişət təyinatlı paltarlar üçün və ya ev
avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün müxtəlif rəngli
ipliklərdən hazırlanmayan səthi sıxlığı 200 q/mq2-dən
az olan pambıq parçalar

52

5208[.11(.90b)+.12(.16b
+.19b+.96b+.99b)+.13(.
00b)+.19(.00b)+.21(.90b
)+.22(.16b+.19b+.96b+.
99b)+.23(.00b)+.29(.00b
)+.31(.00b)+.32(.16b+.1
9b+.96b+.99b)+.33(.00b
)+.39(.00b)+.51(.00b)+.5
2(.00b)+.59(.10b+.90b)]
+5210[.11(.00b)+.19(.00
b)+.21(.00b)+.29(.00b)+.
31(.00b)+.32(.00b)+.39(.
00b)+.51(.00b)+.59(.00b
)]+5212[.11(.10b+.90b)+
.12(.10b+.90b)+.13(.10b
+.90b)+.15(.10b+.90b)]

m2

P
T

T

SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.20.19.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Texniki və ya sənaye məqsədli istifadə üçün müxtəlif 5208[.11(.90c)+.12(.16c
m2
2 +.19c+.96c+.99c)+.13(.0
rəngli ipliklərdən hazırlanmayan səthi sıxlığı 200 q/m dən az olan pambıq parçalar (tənzif, tibbi tənzif istisna 0c)+.19(.00c)+.21(.90c)
+.22(.16c+.19c+.96c+.9
olmaqla)
9c)+.23(.00c)+.29(.00c)
+.31(.00c)+.32(.16c+.19
c+.96c+.99c)+.33(.00c)+
.39(.00c)+.51(.00c)+.52(
.00c)+.59(.10c+.90c)]+5
210[.11(.00c)+.19(.00c)
+.21(.00c)+.29(.00c)+.3
1(.00c)+.32(.00c)+.39(.0
0c)+.51(.00c)+.59(.00c)]
+5212[.11(.10c+.90c)+.1
2(.10c+.90c)+.13(.10c+.
90c)+.15(.10c+.90c)]
Sənaye məhsullarının adları

P
T

13.20.20.20.0

Bintlərin, sarğı materiallarının və tibbi tənzifin istehsalı 5208[.11(.10)+.21(.10)]
üçün səthi sıxlığı 100 q/m2-dən az olan pambıq
parçalar

m2

S

13.20.20.31.0

Köynəklər və bluzların istehsalı üçün müxtəlif rəngli
ipliklərdən hazırlanan səthi sıxlığı 200 q/m2-dən az
olan pambıq parçalar
Paltar istehsalı üçün müxtəlif rəngli ipliklərdən
hazırlanmayan səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan
pambıq parçalar

5208[.41(.00a)+.42(.00a)
+.43(.00a)+.49(.00a)]+5
210[.41(.00a)+.49(.00a)]

m2

T

5209[.11(.00a)+.12(.00a)
+.19(.00a)+.21(.00a)+.2
2(.00a)+.29(.00a)+.31(.0
0a)+.32(.00a)+.39(.00a)
+.51(.00a)+.52(.00a)+.5
9(.00a)]+5211[.11(.00a)
+.12(.00a)+.19(.00a)+.2
0(.00a)+.31(.00a)+.32(.0
0a)+.39(.00a)+.51(.00a)
+.52(.00a)+.59(.00a)]+5
212[.21(.10a+.90a)+.22(.
10a+.90a)+.23(.10a+.90a
)+.25(.10a+.90a)]

m2

T

13.20.20.42.0
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.20.44.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Məişət təyinatlı paltarlar üçün və ya ev
5209[.11(.00b)+.12(.00b
m2
avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün müxtəlif rəngli )+.19(.00b)+.21(.00b)+.2
2(.00b)+.29(.00b)+.31(.0
ipliklərdən hazırlanmayan səthi sıxlığı 200 q/m2-dən
0b)+.32(.00b)+.39(.00b)
çox olan pambıq parçalar
+.51(.00b)+.52(.00b)+.5
9(.00b)]+5211[.11(.00b)
+.12(.00b)+.19(.00b)+.2
0(.00b)+.31(.00b)+.32(.0
0b)+.39(.00b)+.51(.00b)
+.52(.00b)+.59(.00b)]+5
212[.21(.10b+.90b)+.22(
.10b+.90b)+.23(.10b+.90
b)+.25(.10b+.90b)]
Sənaye məhsullarının adları

P
T

13.20.20.49.0

Texniki və ya sənaye məqsədli istifadə üçün müxtəlif 5209[.11(.00c)+.12(.00c)
rəngli ipliklərdən hazırlanmayan səthi sıxlığı 200 q/m2- +.19(.00c)+.21(.00c)+.2
2(.00c)+.29(.00c)+.31(.0
dən çox olan pambıq parçalar
0c)+.32(.00c)+.39(.00c)
+.51(.00c)+.52(.00c)+.5
9(.00c)]+5211[.11(.00c)
+.12(.00c)+.19(.00c)+.2
0(.00c)+.31(.00c)+.32(.0
0c)+.39(.00c)+.51(.00c)
+.52(.00c)+.59(.00c)]+5
212[.21(.10c+.90c)+.22(.
10c+.90c)+.23(.10c+.90c
)+.25(.10c+.90c)]

m

2

T

13.20.20.60.0

Səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan denim üçün 520942+521142
pambıq parçalar (o cümlədən mavi rəngdən başqa
denim)

m2

S

13.20.20.72.0

Sair paltarların istehsalı üçün müxtəlif
ipliklərdən hazırlanan pambıq parçalar

rəngli 5208[.41(.00b)+.42(.00b
)+.43(.00b)+.49(.00b)]+
5209[.41(.00a)+.43(.00a)
+.49(.00a)]+5210[.41(.0
0b)+.49(.00b)]+5211[.41
(.00b)+.43(.00b)+.49(.10
b+.90b)]+5212[.14(.10a
+.90a)+.24(.10a+.90a)]

m2

T

13.20.20.72.1

Geyim üçün boyanmış iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 5208[.41(.00b)+.42(.00b
)+.43(.00b)+.49(.00b)]+
200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar
5209[.41(.00a)+.43(.00a)
+.49(.00a)]+5210[.41(.0
0b)+.49(.00b)]+5211[.41
(.00b)+.43(.00b)+.49(.10
b+.90b)]+5212[.14(.10a
+.90a)+.24(.10a+.90a)]a

m2

T
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.20.72.2

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Denim parçasından başqa, məişət təyinatlı toxuculuq 5208[.41(.00b)+.42(.00b
m2
məmulatı üçün müxtəlif rəngli iplikdən hazırlanan, )+.43(.00b)+.49(.00b)]+
5209[.41(.00a)+.43(.00a)
səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq parçalar
+.49(.00a)]+5210[.41(.0
0b)+.49(.00b)]+5211[.41
(.00b)+.43(.00b)+.49(.10
b+.90b)]+5212[.14(.10a
+.90a)+.24(.10a+.90a)]b
Sənaye məhsullarının adları

P
T

13.20.20.72.3

Denim parçasından başqa, digər qruplara daxil
edilməyən sair toxuculuq məmulatı üçün müxtəlif
rəngli iplikdən hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən
çox olan pambıq parçalar

5208[.41(.00b)+.42(.00b
)+.43(.00b)+.49(.00b)]+
5209[.41(.00a)+.43(.00a)
+.49(.00a)]+5210[.41(.0
0b)+.49(.00b)]+5211[.41
(.00b)+.43(.00b)+.49(.10
b+.90b)]+5212[.14(.10a
+.90a)+.24(.10a+.90a)]c

m

2

T

13.20.20.72.4

Denim parçasından başqa, texniki və ya sənaye
məqsədli istifadə üçün müxtəlif rəngli iplikdən
hazırlanan, səthi sıxlığı 200 q/m2-dən çox olan pambıq
parçalar

5208[.41(.00b)+.42(.00b
)+.43(.00b)+.49(.00b)]+
5209[.41(.00a)+.43(.00a)
+.49(.00a)]+5210[.41(.0
0b)+.49(.00b)]+5211[.41
(.00b)+.43(.00b)+.49(.10
b+.90b)]+5212[.14(.10a
+.90a)+.24(.10a+.90a)]d

m2

T

13.20.20.74.0

Məişət təyinatlı paltarlar üçün və ya ev 5208[.41(.00c)+.42(.00c)
avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün müxtəlif rəngli +.43(.00c)+.49(.00c)]+5
ipliklərdən hazırlanan pambıq parçalar
209[.41(.00b)+.43(.00b)
+.49(.00b)]+5210[.41(.0
0c)+.49(.00c)]+5211[.41
(.00c)+.43(.00c)+.49(.10
c+.90c)]+5212[.14(.10b
+.90b)+.24(.10b+.90b)]

m

2

T

13.20.20.79.0

Texniki və ya sənaye məqsədli istifadə üçün müxtəlif 5208[.41(.00d)+.42(.00d
rəngli ipliklərdən hazırlanan pambıq parçalar
)+.43(.00d)+.49(.00d)]+
5209[.41(.00c)+.43(.00c)
+.49(.00c)]+5210[.41(.0
0d)+.49(.00d)]+5211[.41
(.00d)+.43(.00d)+.49(.10
d+.90d)]+5212[.14(.10c
+.90c)+.24(.10c+.90c)]

m2

T

13.20.31.30.0

Çox möhkəm iplikdən əldə edilmiş süni filament
ipliklərdən, zolaqdan və ya bənzər məmulatlardan (o
cümlədən neylon, sair poliamidlər, poliefirlər, süni
ipək) hazırlanan parçalar
Geyim üçün digər qruplara daxil edilməyən, sintetik
kompleks saplardan hazırlanan parçalar

5407[.10+.20(.11+.19+.9
0)+.30]+540810

m

2

S

5407[.10+.20(.11+.19+.9
0)+.30]+540810a

m2

S

13.20.31.30.1
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.31.30.2

13.20.31.50.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Pərdələr üçün olduqca möhkəm saplardan və ya 5407[.10+.20(.11+.19+.9
m2
lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan parçalardan 0)+.30]+540810b
başqa, sintetik kompleks saplardan hazırlanan parçalar
Sintetik filament ipliklərdən hazırlanan parçalar (çox 5407[.41+.42+.43+.44+.
m2
möhkəm iplikdən, zolaqdan və ya bənzər 51+.52+.53+.54+.61(.10
məmulatlardan əldə edilmiş olanlar istisna olmaqla)
+.30+.50+.90)+.69(.10+.
90)+.71+.72+.73+.74+.8
1+.82+.83+.84+.91+.92+
.93+.94]
Sənaye məhsullarının adları

P
S

T

13.20.31.50.1

Məişət təyinatlı paltarlar üçün və ya ev
avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün
çox möhkəm iplikdən və ya lentşəkilli və oxşar
saplardan hazırlanan parçalardan başqa, sintetik
kompleks saplardan hazırlanan parçalar

5407[.41+.42+.43+.44+.
51+.52+.53+.54+.61(.10
+.30+.50+.90)+.69(.10+.
90)+.71+.72+.73+.74+.8
1+.82+.83+.84+.91+.92+
.93+.94a]

m

2

T

13.20.31.50.2

Texniki və sənaye məqsədli istifadə üçün çox möhkəm
iplikdən və ya lentşəkilli və oxşar saplardan hazırlanan
parçalardan başqa, sintetik kompleks saplardan
hazırlanan parçalar

5407[.41+.42+.43+.44+.
51+.52+.53+.54+.61(.10
+.30+.50+.90)+.69(.10+.
90)+.71+.72+.73+.74+.8
1+.82+.83+.84+.91+.92+
.93+.94b]

m2

T

13.20.31.70.0

Süni filament ipliklərdən hazırlanan parçalar (çox 5408[.21+.22(.10+.90)+.
möhkəm iplikdən əldə edilmiş olanlar istisna olmaqla) 23+.24+.31+.32+.33+.34
]
Geyim üçün süni kompleks saplardan hazırlanan, digər 5408[.21+.22(.10+.90)+.
qruplara daxil edilməyən parçalar
23+.24+.31+.32+.33+.34
]a
Məişət təyinatlı paltarlar üçün və ya ev 5408[.21+.22(.10+.90)+.
avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün viskos 23+.24+.31+.32+.33+.34
liflərdən əldə edilmiş çox möhkəm iplikdən hazırlanan ]b
parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan
parçalar

m2

T

m

2

T

m2

T

Texniki və sənaye məqsədli istifadə üçün viskos
liflərdən əldə edilmiş çox möhkəm iplikdən hazırlanan
parçalardan başqa, süni kompleks saplardan hazırlanan
parçalar
Tərkibində kütlə üzrə 85 % və daha çox sintetik ştapel
lifləri olan sintetik ştapel liflərindən hazırlanan
parçalar
Geyim üçün tərkibində kütlə üzrə 85 % və daha çox
sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən
hazırlanan parçalar
Ev avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün tərkibində
kütlə üzrə 85 % və daha çox sintetik ştapel lifləri olan
sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar

5408[.21+.22(.10+.90)+.
23+.24+.31+.32+.33+.34
]c

m2

T

5512[.11+.19(.10+.90)+.
21+.29(.10+.90)+.91+.9
9(.10+.90)]
5512[.11+.19(.10+.90)+.
21+.29(.10+.90)+.91+.9
9(.10+.90)]a
5512[.11+.19(.10+.90)+.
21+.29(.10+.90)+.91+.9
9(.10+.90)]b

m2

T

m2

T

m2

T

13.20.31.70.1

13.20.31.70.2

13.20.31.70.3

13.20.32.10.0

13.20.32.10.1

13.20.32.10.2
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.32.10.3

13.20.32.10.4

13.20.32.10.5

13.20.32.20.0

Sənaye məhsullarının adları
Pərdələr üçün tərkibində kütlə üzrə 85 % və daha çox
sintetik ştapel lifləri olan sintetik ştapel liflərindən
hazırlanan parçalar
Ev avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün tərkibində
kütlə üzrə 85 % və daha çox sintetik ştapel lifləri olan
sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar
Texniki və sənaye məqsədli istifadə üçün tərkibində
kütlə üzrə 85 % və daha çox sintetik ştapel lifləri olan
sintetik ştapel liflərindən hazırlanan parçalar
Əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində
kütlə üzrə 85 %-dən az olaraq liflər olan sintetik ştapel
liflərdən hazırlanan parçalar (müxtəlif rəngli liflərdən
hazırlanan ipliklər istisna olmaqla)

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
5512[.11+.19(.10+.90)+.
m2
21+.29(.10+.90)+.91+.9
9(.10+.90)]c
5512[.11+.19(.10+.90)+.
m2
21+.29(.10+.90)+.91+.9
9(.10+.90)]d
5512[.11+.19(.10+.90)+.
m2
21+.29(.10+.90)+.91+.9
9(.10+.90)]e
2
5513[.11(.20+.90)+.12+.
m
13+.19+.21+.23(.10+.90
)+.29+.41+.49]+5514[.1
1+.12+.19(.10+.90)+.21
+.22+.23+.29+.41+.42+.
43+.49]

P
T

T

T

T

13.20.32.20.1

Köynəklər üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik 5513[.11(.20+.90)+.12+.
liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən 13+.19+.21+.23(.10+.90
parçalar
)+.29+.41+.49]+5514[.1
1+.12+.19(.10+.90)+.21
+.22+.23+.29+.41+.42+.
43+.49]a

m2

T

13.20.32.20.2

Sair geyim üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik 5513[.11(.20+.90)+.12+.
liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən 13+.19+.21+.23(.10+.90
parçalar
)+.29+.41+.49]+5514[.1
1+.12+.19(.10+.90)+.21
+.22+.23+.29+.41+.42+.
43+.49]b

m2

T

13.20.32.20.3

Məişət təyinatlı paltarlar üçün əsasən və ya yalnız
pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 %-dən
az olmayaraq sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən,
sintetik liflərdən hazırlanan parçalar

5513[.11(.20+.90)+.12+.
13+.19+.21+.23(.10+.90
)+.29+.41+.49]+5514[.1
1+.12+.19(.10+.90)+.21
+.22+.23+.29+.41+.42+.
43+.49]c

m2

T

13.20.32.20.4

Ev avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün pambıq 5513[.11(.20+.90)+.12+.
əlavə edilməklə sintetik liflərdən hazırlanan, digər 13+.19+.21+.23(.10+.90
qruplara daxil edilməyən parçalar
)+.29+.41+.49]+5514[.1
1+.12+.19(.10+.90)+.21
+.22+.23+.29+.41+.42+.
43+.49]d

m2

T

13.20.32.20.5

Texniki və ya sənaye məqsədli istifadə üçün əsasən və
ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə
85 %-dən az sintetik liflər olan boyanmamış iplikdən,
sintetik liflərdən hazırlanan parçalar

m2

T
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5513[.11(.20+.90)+.12+.
13+.19+.21+.23(.10+.90
)+.29+.41+.49]+5514[.1
1+.12+.19(.10+.90)+.21
+.22+.23+.29+.41+.42+.
43+.49]e

SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.32.30.0

13.20.32.30.1
13.20.32.30.2
13.20.32.30.3

13.20.32.30.4

13.20.32.30.5

13.20.32.40.0

13.20.32.40.1
13.20.32.40.2

13.20.32.40.3

13.20.32.50.0

13.20.32.50.1
13.20.32.50.2

13.20.32.50.3

13.20.32.90.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Əsasən və ya yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində 5513[.31+.39]+5514[.30
m2
kütlə üzrə 85 %-dən az liflər olan, müxtəlif rəngli (.10+.30+.50+.90)]
liflərdən əldə edilmiş sintetik ştapel liflərdən
hazırlanan parçalar
Köynəklər üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik 5513[.31+.39]+5514[.30
m2
liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar
(.10+.30+.50+.90)]a
Sair geyim üçün pambıq əlavə edilməklə sintetik 5513[.31+.39]+5514[.30
m2
liflərdən, boyanmış iplikdən hazırlanan parçalar
(.10+.30+.50+.90)]b
2
Sair geyim üçün əsasən və ya yalnız pambıq əlavə 5513[.31+.39]+5514[.30
m
edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 %-dən az sintetik (.10+.30+.50+.90)]c
liflər olan müxtəlif rəngli iplikdən, sintetik liflərdən
hazırlanan parçalar
Ev avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün pambıq 5513[.31+.39]+5514[.30
m2
əlavə edilməklə sintetik liflərdən, boyanmış iplikdən (.10+.30+.50+.90)]d
hazırlanan parçalar
Texniki və sənaye məqsədli istifadə üçün əsasən və ya 5513[.31+.39]+5514[.30
m2
yalnız pambıq əlavə edilmiş, tərkibində kütlə üzrə 85 (.10+.30+.50+.90)]e
%-dən az sintetik liflər olan müxtəlif rəngli iplikdən,
sintetik liflərdən hazırlanan parçalar
Əsasən və ya yalnız kardodaranmış heyvan yunu və ya 5515[.13(.11+.19)+.22(.
m2
zərif tükündən əlavə edilməklə əldə edilmiş sintetik 11+.19)]
ştapel liflərdən hazırlanan parçalar
Geyim üçün kardodaranmış yun əlavə edilməklə 5515[.13(.11+.19)+.22(.
m2
sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar
11+.19)]a
2
Ev avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün əsasən və 5515[.13(.11+.19)+.22(.
m
ya yalnız kardodaranmış yun əlavə edilmiş sintetik 11+.19)]b
ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar
Texniki və sənaye məqsədli istifadə üçün əsasən və ya 5515[.13(.11+.19)+.22(.
m2
yalnız kardodaranmış yun əlavə edilmiş sintetik ştapel 11+.19)]c
liflərdən hazırlanan sair parçalar
Əsasən və ya yalnız daraqla daranmış heyvan yunu və 5515[.13(.91+.99)+.22(.
m2
ya zərif tükündən əlavə edilməklə əldə edilmiş sintetik 91+.99)]
ştapel liflərdən hazırlanan parçalar
2
Geyim üçün daraqla daranmış yun əlavə edilməklə 5515[.13(.91+.99)+.22(.
m
sintetik ştapel liflərdən hazırlanan parçalar
91+.99)]a
Ev avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün əsasən və 5515[.13(.91+.99)+.22(.
m2
ya yalnız daraqla daranmış yun əlavə edilmiş sintetik 91+.99)]b
ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar
2
Texniki və sənaye məqsədli istifadə üçün əsasən və ya 5515[.13(.91+.99)+.22(.
m
yalnız daraqla daranmış yun əlavə edilmiş sintetik 91+.99)]c
ştapel liflərdən hazırlanan sair parçalar
Yun, zərif heyvan yükü və ya pambıqdan başqa 5515[.11(.10+.30+.90)+.
m2
məmulatlar əlavə edilməklə əldə edilmiş sintetik ştapel 12(.10+.30+.90)+.19(.10
liflərdən hazırlanan parçalar
+.30+.90)+.21(.10+.30+.
90)+.29+.91(.10+.30+.9
0)+.99(.20+.40+.80)]
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.20.32.90.1

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Geyim üçün yundan başqa, əlavələr edilmiş sintetik 5515[.11(.10+.30+.90)+.
m2
ştapel liflərdən hazırlanan parçalar
12(.10+.30+.90)+.19(.10
+.30+.90)+.21(.10+.30+.
90)+.29+.91(.10+.30+.9
0)+.99(.20+.40+.80)]a
Sənaye məhsullarının adları

P
T

13.20.32.90.2

Ev avadanlıqlarının toxuculuq malları üçün yundan 5515[.11(.10+.30+.90)+.
başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən 12(.10+.30+.90)+.19(.10
hazırlanan parçalar
+.30+.90)+.21(.10+.30+.
90)+.29+.91(.10+.30+.9
0)+.99(.20+.40+.80)]b

m

2

T

13.20.32.90.3

Texniki və sənaye məqsədli istifadə üçün yundan
başqa, əlavələr edilmiş sintetik ştapel liflərdən
hazırlanan parçalar
Müxtəlif rəngli ipliklərdən əldə edilməmiş süni ştapel
liflərdən hazırlanan parçalar

m2

T

m²

T

m²

T

m²

T

m²

T

m²

T

m²

S

m²

S

m²
m²
m²
m²

T
T
S
S

kq

S

13.20.33.30.0

13.20.33.30.1

13.20.33.30.2

13.20.33.30.3

13.20.33.30.4

13.20.33.50.0
13.20.41.00.0

13.20.42.00.0
13.20.43.00.0
13.20.44.00.0
13.20.45.00.0
13.20.46.00.0

Ev avadanlıqlarının sair toxuculuq malları üçün süni
ştapel liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil
edilməyən parçalar
Məişət təyinatlı toxuculuq məmulatı üçün süni ştapel
liflərdən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar
Ev avadanlıqlarının sair toxuculuq malları üçün süni
ştapel liflərdən hazırlanan, digər qruplara daxil
edilməyən parçalar
Texniki və sənaye məqsədli istifadə üçün süni ştapel
liflərindən, boyanmamış saplardan hazırlanan parçalar

5515[.11(.10+.30+.90)+.
12(.10+.30+.90)+.19(.10
+.30+.90)+.21(.10+.30+.
90)+.29+.91(.10+.30+.9
5516[.11+.12+.14+.21+.
22+.24+.31+.32+.34+.41
+.42+.44+.91+.92+.94]
5516[.11+.12+.14+.21+.
22+.24+.31+.32+.34+.41
+.42+.44+.91+.92+.94]a
5516[.11+.12+.14+.21+.
22+.24+.31+.32+.34+.41
+.42+.44+.91+.92+.94]b
5516[.11+.12+.14+.21+.
22+.24+.31+.32+.34+.41
+.42+.44+.91+.92+.94]c
5516[.11+.12+.14+.21+.
22+.24+.31+.32+.34+.41
+.42+.44+.91+.92+.94]d
5516[.13+.23(.10+.90)+.
33+.43+.93]
5801[.10+.21+.22+.23+.
26+.27+.31+.32+.33+.36
+.37+.90(.10+.90)]
5802[.11+.19]
5802 20
5803[.00(.10+.30+.90)]
5802 30

Müxtəlif rəngli ipliklərdən əldə edilmiş süni ştapel
liflərdən hazırlanan parçalar
Xovlu əriş və arğac parçalar; sineldən parçalar (xovlu
parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar; taftinqli
tekstil parçalar, ensiz parçalar istisna olmaqla)
Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar
Xovlu parçalar və oxşar xovlu toxunma parçalar
(pambıqdan
istisna
olmaqla)
Tənzif
(tibbihazırlanan
tənzif, ensiz
parçalar
istisna olmaqla)
Taftinqli tekstil parçalar (taftinqli xalçalar və sair
taftinqli tekstil döşəmə örtükləri istisna olmaqla)
Şüşə lifindən hazırlanan parçalar (ensiz parçalar, şüşə 7019[.40+.51+.52+.59]
yunu istisna olmaqla)

AİFT 13.30: Parçaların və toxuculuq məmulatlarının bəzədilməsi
13.30.11.10.0
Sapların boyanması
13.30.11.21.0
İpək ipliyinin boyanması
13.30.11.22.0
Yundan, zərif və qaba heyvan tükündən və at tükündən
ipliklərin boyanması

59

I
I
I

SMST, 2019
üzrə kodu
13.30.11.23.0
13.30.11.24.0
13.30.11.25.0
13.30.11.26.0
13.30.11.27.0
13.30.11.28.0
13.30.12.10.0
13.30.12.20.0
13.30.12.30.0
13.30.12.40.0
13.30.12.50.0
13.30.12.60.0
13.30.12.70.0

13.30.12.80.0
13.30.12.90.0
13.30.13.10.0
13.30.13.20.0
13.30.13.30.0
13.30.13.40.0

13.30.13.50.0
13.30.13.60.0
13.30.13.70.0

13.30.13.80.0
13.30.13.90.0

Sənaye məhsullarının adları
Pambıq ipliyinin boyanması (tikiş sapları istisna
olmaqla)
Kətan, cut, sair toxuculuq liflərinin, bitki mənşəli
liflərin və kağız ipliyin boyanması
Sintetik liflərdən hazırlanan sapların boyanması (tikiş
sapı istisna olmaqla)
Süni liflərdən hazırlanan sapların boyanması (tikiş sapı
istisna olmaqla)
Sintetik ştapel liflərdən hazırlanan ipliyin boyanması
(tikiş sapı istisna olmaqla)
Süni ştapel liflərdən hazırlanan ipliyin boyanması (tikiş
sapı istisna olmaqla)
İpək parçaların ağardılması
Yundan, zərif və qaba heyvan tükündən və at tükündən
ipliklərin ağardılması
Pambıq parçaların ağardılması
Kətan, cut, sair toxuculuq liflərinin, bitki mənşəli
liflərin və kağız ipliyin ağardılması
Sintetik filament iplikdən və ya sintetik lifdən
hazırlanan parçaların ağardılması
Süni filament iplikdən və ya süni lifdən hazırlanan
parçaların ağardılması
Xovlu parçalar və sineldən parçaların ağardılması
(xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar;
taftinqli tekstil parçalar, ensiz parçalar istisna olmaqla)
Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçaların
ağardılması (taftinqli tekstil parçalar istisna olmaqla)
Dəzgahda və əllə toxunan trikotaj parçaların
ağardılması
İpəkdən və ya ipək tullantılarından hazırlanan parçanın
boyanması
Yundan, zərif və qaba heyvan tükündən və at tükündən
parçaların boyanması
Pambıq parçaların boyanması
Kətan, cut, sair toxuculuq liflərindən, bitki mənşəli
liflərdən və kağız iplikdən hazırlanan parçaların
boyanması
Sintetik filament iplikdən və ya sintetik lifdən
hazırlanan parçaların boyanması
Süni filament iplikdən və ya süni lifdən hazırlanan
parçaların boyanması
Xovlu parçalar və sineldən parçaların boyanması
(xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar;
taftinqli tekstil parçalar, ensiz parçalar istisna olmaqla)
Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçaların
boyanması (taftinqli tekstil parçalar istisna olmaqla)
Dəzgahda və əllə toxunmuş trikotaj parçaların və
toxunmamış materialların boyanması
60

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.30.19.10.0
13.30.19.20.0

13.30.19.30.0
13.30.19.40.0

13.30.19.50.0

13.30.19.60.0

13.30.19.70.0

13.30.19.80.0

13.30.19.90.0

13.30.19.95.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

P

İpək parçaların bəzədilməsi (ağardılması, boyanması,
parça üzərində çap istisna olmaqla)
Yundan, zərif və qaba heyvan tükündən və at tükündən
parçaların bəzədilməsi (ağardılması, boyanması, parça
üzərində çap istisna olmaqla)
Pambıq
parçaların
bəzədilməsi
(ağardılması,
boyanması, parça üzərində çap istisna olmaqla)
Kətan, cut, sair toxuculuq liflərindən, bitki mənşəli
liflərdən və kağız iplikdən hazırlanan parçaların
bəzədilməsi (ağardılması, boyanması, parça üzərində
çap istisna olmaqla)
Sintetik filament iplikdən və ya sintetik lifdən
hazırlanan parçaların bəzədilməsi (ağardılması,
boyanması, parça üzərində çap istisna olmaqla)
Süni filament iplikdən və ya süni lifdən hazırlanan
parçaların bəzədilməsi (ağardılması, boyanması, parça
üzərində çap istisna olmaqla)
Xovlu parçalar və sineldən parçaların bəzədilməsi
(ağardılması, boyanması, parça üzərində çap istisna
olmaqla) (xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu
parçalar; taftinqli tekstil parçalar, ensiz parçalar istisna
olmaqla)

I

Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçaların
bəzədilməsi (ağardılması, boyanması, parça üzərində
çap istisna olmaqla) (taftinqli tekstil parçalar istisna
olmaqla)
Dəzgahda və əllə toxunmuş trikotaj parçalara və
toxunmamış materialların bəzədilməsi (ağardılması,
boyanması, parça üzərində çap istisna olmaqla)
Parçaların bəzədilməsi üzrə xidmətlər

I

I

I
I

I

I

I

I

I

AİFT 13.91: Toxuculuq kətanlarının istehsalı
13.91.11.00.0
Trikotaj və ya toxunma xovlu parçalar, tiftikli parçalar 6001[.10+.21+.22+.29+.
91+.92+.99]
13.91.19.10.0
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş parçalar (xovlu parçalar 6002[.40+.90]+6003[.10
istisna olmaqla)
+.20+.30(.10+.90)+.40+.
90]+6004[.10+.90]+600
5[.21+.22+.23+.24+.35+
.36+.37+.38+.39+.41+.4
2+.43+.44+.90(.10+.90)]
+6006[.10+.21+.22+.23
+.24+.31+.32+.33+.34+.
41+.42+.43+.44+.90]
13.91.19.20.0

Ölçü
vahidi

Süni xəz və ondan hazırlanmış məmulatlar
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

AİFT 13.92: Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalı
13.92.11.30.0
Yundan və zərif heyvan tükündən ədyallar və yol 6301[.20(.10 + .90)]
pledləri (elektrik ədyalları istisna olmaqla)
13.92.11.50.0
Sintetik liflərdən hazırlanan ədyallar və yol pledləri 6301[.40(.10 + .90)]
(elektrik ədyalları istisna olmaqla)
13.92.11.90.0
Tekstil materiallardan hazırlanan ədyallar və yol 6301[.30(.10 + .90) +
pledləri (elektrik ədyalları istisna olmaqla) (yundan və .90(.10 + .90)]
zərif heyvan tükündən, sintetik liflərdən hazırlanan
istisna olmaqla)
13.92.12.30.0
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş trikotaj yataq ağları
6302 10
13.92.12.53.0
Pambıq yataq ağları (dəzgahda və ya əllə toxunmuş 6302[.21 + .31]
istisna olmaqla)
13.92.12.55.0
Kətan və ya ramidən yataq ağları (dəzgahda və ya əllə 6302[.29(.10) + .39(.20)]
toxunmuş istisna olmaqla)
13.92.12.59.0
Toxunmuş tekstil materiallardan hazırlanan yataq 6302[.22(.90) + .29(.90)
ağları (pambıqdan, kətandan və ya ramidən hazırlanan + .32(.90) + .39(.90)]
istisna olmaqla)
13.92.12.70.0
Toxunmamış süni liflərdən hazırlanan yataq ağları 6302[.22(.10) + .32(.10)]
(dəzgahda və ya əllə toxunmuş istisna olmaqla)
13.92.13.30.0
Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj süfrə ağları
6302 40
13.92.13.53.0
Pambıq süfrə ağları
6302 51
13.92.13.55.0
Kətan süfrə ağları
6302 59 10
13.92.13.59.0
Toxunmuş süni liflərdən, sair toxunmuş və ya 6302[.53(.90) + .59(.90)]
toxunmamış tekstil materiallardan hazırlanan süfrə
ağları (pambıqdan və kətandan hazırlanan istisna
olmaqla)
13.92.13.70.0
Toxunmuş süni liflərdən hazırlanan süfrə ağları
6302 53 10
13.92.14.30.0
Xovlu parçalardan və pambıqdan oxşar xovlu 6302 60
parçalardan hazırlanan tualet ağları və mətbəx ağları
13.92.14.50.0
Tekstil materiallardan hazırlanan toxunmuş tualet 6302[.91 + .93(.90) +
ağları və mətbəx ağları (xovlu parçalardan və .99(.10 + .90)]
pambıqdan oxşar xovlu parçalardan hazırlanan istisna
olmaqla)
13.92.14.70.0
Toxunmamış süni liflərdən hazırlanan qeyri-toxunma 6302 93 10
tualet ağları və mətbəx ağları
13.92.15.30.0
Dəzgahda və ya əllə toxunan trikotaj pərdələr 6303[.12 + .19]
(portyerlər daxil olmaqla) və daxili pəncərə pərdələri
(ştorlar); lambrekenlər və ya çarpayıların kənarları
üçün haşiyələr
13.92.15.50.0
Toxunma
materiallardan
hazırlanan
pərdələr 6303[.91 + .92(.90) +
(portyerlər daxil olmaqla) və daxili pəncərə pərdələri .99(.90)]
(ştorlar); lambrekenlər və ya çarpayıların kənarları
üçün haşiyələr
13.92.15.70.0
Toxunmamış materiallardan hazırlanan pərdələr 6303[.92(.10) + .99(.10)]
(portyerlər daxil olmaqla) və daxili pəncərə pərdələri
(ştorlar); lambrekenlər və ya çarpayıların kənarları
üçün haşiyələr
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Ölçü
vahidi
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.92.16.20.0

13.92.16.40.0
13.92.16.60.0

13.92.16.80.0

13.92.21.30.0
13.92.21.50.0

13.92.21.70.0

13.92.21.90.0

13.92.22.10.0
13.92.22.30.0
13.92.22.50.0
13.92.22.70.0

13.92.23.00.0

13.92.24.30.0
13.92.24.30.1
13.92.24.30.2
13.92.24.93.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Hazır və ya tamamlanmamış, Belçika qobelenləri tipli, 5805
Obyüsson, Bove tipli qobelenlər və analoji tipli əllə
toxunmuş qobelenlər və iynə ilə naxış tikməli
qobelenlər (məsələn, sıx naxışlı, xaçşəkilli)
Yataq örtükləri (sırınmış pərqu yorğanı istisna 6304[.11 + .19(.10 + .30
olmaqla)
+ .90)]
Məişət təyinatlı məmulatlar, o cümlədən mebel və 6304[.20 + .91 + .92 +
divan yastığı örtükləri, eləcə də maşın oturacaqları .93 + .99]
üçün divan yastığı örtükləri və s. (ədyallar, yol pledləri,
yataq ağları, süfrə ağları, tualet ağları, mətbəx ağları,
pərdələr, lambrekenlər və ya çarpayıların kənarları
üçün haşiyələr və yataq örtükləri istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Xalçalar, qobelenlər, naxış tikməli süfrələr, salfetlər və
oxşar tekstil materiallarının hazırlanması üçün
parçalardan və ipliklərdən pərakəndə satış üçün
qablaşdırılmış dəstlər
Malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən
pambıqdan qablaşdırma kisələri və paketləri
Malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən, dəzgahda
və ya əllə toxunan trikotajdan hazırlanan, polietilen və
ya polipropilen zolaqlardan qablaşdırma kisələri və
paketləri
Malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən, polietilen
və ya polipropilen zolaqlardan qablaşdırma kisələri və
paketləri (dəzgahda və ya əllə toxunan trikotajdan
hazırlanan istisna olmaqla)
Malların qablaşdırılması üçün istifadə edilən, polietilen
və ya polipropilen zolaqlardan qablaşdırma kisələri və
paketləri (pambıqdan, polietilen və ya polipropilen
zolaqlardan hazırlanan istisna olmaqla)
Brezentlər, talvarlar və markizalar (karavan talvarları
istisna olmaqla)
Tentlər (o cümlədən karavan talvarları)
Yelkənlər
Hava ilə doldurulan döşəklər və kempinq üçün sair
mallar (karavan talvarları, tentlər və yataq kisələri
istisna olmaqla)
Paraşütlər (dirijabillər üçün paraşütlər də daxil
edilməklə) və fırlanan paraşütlər (rotoşütlər); onların
hissələri və ləvazimatları
Yataq kisələri
Tük və ya pərqu yataq kisələri
Yataq kisələri, sair
Quş lələkləri və ya pərqu tükləri ilə doldurulmuş yataq
məmulatları (o cümlədən sırınmış yorğan və ya
sırınmış pərqu yorğanı, divan yastığı, yumşaq kətillər,
yastıq) (döşəklər və yataq kisələri istisna olmaqla)
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Ölçü
vahidi

P
S

əd.

S
S

6308

S

6305 20

kq

S

6305[.32(.11) + .33(.10)]

kq

S

6305[.32(.19) + .33(.90)]

kq

S

6305[.10(.10 + .90) +
.32(.90) + .39 +.90]

kq

S

6306[.12 + .19]

kq

S

6306[.22 + .29]
6306 30
6306[.40 + .90]

kq
kq
kq

S
S
S

8804

kq

S

9404 30
9404 30a
9404 30b
9404 90 10

əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
13.92.24.99.0

13.92.29.53.0

13.92.29.57.0

13.92.29.99.0

13.92.29.99.1

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Quş lələkləri və ya pərqu tüklərindən başqa materiallar 9404 90 90
ilə doldurulmuş yataq məmulatları (o cümlədən
sırınmış yorğan və ya sırınmış pərqu yorğanı, divan
yastığı, yumşaq kətillər, yastıq) (döşəklər və yataq
kisələri istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

13.93.19.30.0
13.93.19.90.0

13.94.11.55.0

əd.

S

6307 10 30

kq

S

6307 10 90

kq

S

6307[.10(.10)+.20+.90(.
10+.91+.92+.98)]

kq

S

Bayraqlar

6307[.10(.10)+.20+.90(.
10+.91+.92+.98)]a

Taftinqli xalçalar və sair taftinqli döşəmə örtükləri

5703[.10+.20(.12+.18+.9
2+.98)+.30(.12+.18+.82
+.88)+.90(.20+.80)]
Keçədən xalçalar və keçədən digər tekstil döşəmə 5704[.10+.20+.90]
örtükləri (taftinqli və flokirlənmiş istisna olmaqla)
Xalçalar və sair tekstil döşəmə örtükləri (dəzgahda 5705[.00(.30+.80)]
toxunan, əllə toxunan, taftinqli, keçədən hazırlanan
istisna olmaqla)

AİFT 13.94: Kanat (buraz), kəndir, ip və tor istehsalı
13.94.11.30.0
Sizal lifi və aqava (bəzək bitkisi) növlü sair tekstil 5607[.29+.90(.20)]
liflərindən, cutdan və ya sair tekstil liflərindən və cod
(təbəqəli) yarpaq liflərindən hazırlanan vişlər,
kəndirlər, kanatlar və troslar (bağlayıcı və ya cildləyici
viş istisna edilməklə)
13.94.11.53.0

P

Toxunmamış tekstil materiallardan linoleum, boşqab
altlıqları, toz silmək üçün parçalar və oxşar
təmizləyicilər
Linoleum, boşqab altlıqları, toz silmək üçün parçalar
və oxşar təmizləyicilər (dəzgahda və ya əllə toxunan,
toxunmamış tekstil materiallardan hazırlananlar istisna
olmaqla)
Dəzgahda və ya əllə toxunan linoleum, boşqab
altlıqları, toz silmək üçün parçalar və oxşar
təmizləyicilər; xilasedici jiletlər, xilasedici kəmərlər və
sair hazırlanmış əşyalar (gigiyenik əl-üz dəsmalı, salfet
və oxşar əşyalar istisna olmaqla)

AİFT 13.93: Xalça və xalça məmulatlarının istehsalı
13.93.11.00.0
İlməli xalçalar və ya digər ilməli tekstil döşəmə 5701[.10(.10+.90)+.90(.
örtükləri
10+.90)]
13.93.12.00.0
Toxunmuş xalçalar və sair toxunmuş döşəmə örtükləri 5702[.10+.20+.31(.10+.8
(taftinqli və flokirlənmiş istisna olmaqla)
0)+.32+.39+.41(.10+.90)
+.42+.49+.50(.10+.31+.
39+.90)+.91+.92(.10+.9
0)+.99]
13.93.13.00.0

Ölçü
vahidi

Sizaldan hazırlanan bağlayıcı və ya cildləyici viş (kənd 5607 21
təsərrüfatı üçün)
Polietilendən və ya polipropilendən hazırlanan 5607 41
bağlayıcı və ya cildləyici viş (kənd təsərrüfatı üçün)
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.94.11.60.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Polietilendən və ya polipropilendən, neylondan və ya 5607[.49(.11+.19)+.50(.
digər poliamidlərdən və ya poliefirlərdən və ya sair 11+.19+.90)]
sintetik liflərdən hazırlanan səthi sıxlığı 50 000
dteksdən (5q/m) çox olan kəndirlər, kanatlar və troslar
(bağlayıcı və ya cildləyici viş istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

13.94.11.70.0

Polietilendən və ya polipropilendən, neylondan və ya 5607[.49(.90)+.50(.30)]
digər poliamidlərdən və ya poliefirlərdən hazırlanan
səthi sıxlığı 50 000 dteksdən (5q/m) və ya daha az olan
vişlər (bağlayıcı və ya cildləyici viş istisna olmaqla)

kq

S

13.94.11.90.0

Tekstil materiallarından hazırlanan vişlər, kəndirlər, 5607 90 90
kanatlar və troslar (cutdan, sizaldan, abakadan (manil
çətənə lifindən və ya Musa textilis Nee) və ya digər
cod (təbəqəli) yarpaq liflərdən, sintetik liflərdən
hazırlananlar istisna olmaqla)

kq

S

13.94.12.33.0

Süni liflərdən hazırlanan vişlərdən, kəndirlərdən və 5608 11 20
kanatlardan hazır balıqçılıq torları (balıq ovu üçün əl
torları istisna olmaqla)
Süni liflərdən hazırlanan iplikdən hazır balıqçılıq 5608 11 80
torları (balıq ovu üçün əl torları istisna olmaqla)
Neylondan və ya digər poliamidlərdən hazırlanan 5608 19 11
vişlərdən, troslardan və kanatlardan hazır torlar
(tambur maşınlarında hazırlanmış torşəkili parçalar, saç
üçün torlar, idman növləri üçün torlar, balıq ovu üçün
torlar istisna olmaqla)

kq

S

kq

S

kq

S

13.94.12.55.0

Neylondan və ya digər poliamidlərdən hazır torlar 5608 19 19
(tambur maşınlarında hazırlanmış torşəkili parçalar, saç
üçün torlar, idman növləri üçün torlar, balıq ovu üçün
torlar, vişlərdən, troslardan və kanatlardan istisna
olmaqla)

kq

S

13.94.12.59.0

Tekstil materiallarından hazırlanan düyün vurulmuş 5608[.19(.30+.90)+.90]
torlar (süni tekstil materiallardan balıq ovu üçün hazır
torlar, neylondan və ya digər poliamidlərdən sair hazır
torlar istisna olmaqla)
Vişdən, kəndirdən, kanatdan və trosdan hazırlanan 5609
məmulatlar

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

13.94.12.35.0
13.94.12.53.0

13.94.12.80.0

AİFT 13.95: Toxunulmayan toxuculuq materialları və onlardan məmulatların istehsalı
13.95.10.10.0
Səthi sıxlığı 25 q/m2-dən çox olmayan toxunmamış 5603[.11(.90)+.91(.90)]
materiallar (o cümlədən toxunmamış materiallardan
hazırlanan məmulatlar, örtüklü geyim məmulatları
istisna olmaqla)
13.95.10.20.0

2

2

Səthi sıxlığı 25 q/m -dən çox olan, lakin 70 q/m -dən5603[.12(.90)+.92(.90)]
çox olmayan toxunmamış materiallar (o cümlədən
toxunmamış materiallardan hazırlanan məmulatlar,
örtüklü geyim məmulatları istisna olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu
13.95.10.30.0

13.95.10.50.0

13.95.10.70.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Səthi sıxlığı 70 q/m2-dən çox olan, lakin 150 q/m2 -dən 5603[.13(.90)+.93(.90)]
çox olmayan toxunmamış materiallar (o cümlədən
toxunmamış materiallardan hazırlanan məmulatlar,
örtüklü geyim məmulatları istisna olmaqla)
2
Səthi sıxlığı 150 q/m -dən çox olan toxunmamış 5603[.14(.90)+.94(.90)]
Sənaye məhsullarının adları

materiallar (o cümlədən toxunmamış materiallardan
hazırlanan məmulatlar, örtüklü geyim məmulatları
istisna olmaqla)
Örtüklü toxunmamış materiallar (o cümlədən 5603[.11(.10)+.12(.10)+.
toxunmamış materiallardan hazırlanan məmulatlar) 13(.10)+.14(.10)+.91(.10
(geyim məmulatları istisna olmaqla)
)+.92(.10)+.93(.10)+.94(
.10)]

AİFT 13.96: Texniki üsulla hazırlanan digər toxuculuq məmulatlarının istehsalı
13.96.11.00.0
Metallaşdırılmış iplik və ya metallaşdırılmış baftalı 5605
iplik
13.96.12.00.0
Geyimdə, mebel parçası kimi və ya analoji məqsədlər 5809
üçün istifadə olunan metallik saplardan parçalar və
metallaşdırılmış iplikdən parçalar
13.96.13.00.0
Tekstil örtüklü rezin sap və şnur; rezinlə və ya 5604[.10+.90(.10+.90)]
plastmasla hopdurulmuş və ya örtülmüş tekstil ipliyi və
zolağı
13.96.14.00.0
Digər qruplara daxil edilməyən hopdurulmuş, örtüklü 5901[.10+.90]+5903[.10
tekstil materialları
(.10+.90)+.20(.10+.90)+.
90(.10+.91+.99)]+5907
13.96.15.00.0
Neylondan, digər poliamidlərdən, poliefirlərdən və ya 5902[.10(.10+.90)+.20(.
süni ipəkdən hazırlanan çox möhkəm iplikdən əldə 10+.90)+.90(.10+.90)]
edilmiş şin üçün kord materialları
13.96.16.20.0
Hopdurulmuş və ya hopdurulmamış, örtülmüş və ya 5909[.00(.10+.90)]
örtülməmiş, astarlı, örtüklü və ya digər materiallardan
olan ləvazimatlarla və ya onlarsız tekstil şlanqlar və
analoji tekstil borucuqlar
13.96.16.50.0
Tekstil materiallarından konveyer lentləri və ya 5908+5910+5911[.10+.2
ötürücü qayışlar və ya beltinq (o cümlədən metalla və 0+.40+.90(.10+.91+.99)]
ya başqa materialla gücləndirilmiş)
13.96.16.80.0
Kağız düzəldən və ya analoji maşınlar üçün istifadə 5911[.31(.11+.19+.90)+.
olunan, tekstil materialları və keçə və ya fetr (o 32(.11+.19+.90)]
cümlədən sellüloz və ya asbestsement üçün)
13.96.17.30.0
Yarlıqlardan, emblemlərdən və tekstil materiallardan 5806[.10+.20+.31+.32(.1
analoji məmulatlardan başqa ensiz parçalar
0+.90)+.39+.40]
13.96.17.50.0
Yarlıqlar, emblemlər və tekstil materiallarından analoji 5807[.10(.10+.90)+.90(.
məmulatlar (naxış tikməli olanlar istisna olmaqla)
10+.90)]
13.96.17.70.0
Tikə parçada olan hörülmüş tesma; qotazlar, 5808[.10+.90]
pomponlar və analoji məmulatlar (maşınla və ya əllə
toxunmuş trikotaj istisna olmaqla)
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Ölçü
vahidi
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Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
AİFT 13.99: Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq məmulatlarının istehsalı
13.99.11.30.0
Tül və digər torşəkilli parçalar (maşınla və ya əllə 5804[.10(.10+.90)]
toxunmuş parçalar, trikotaj parçalar istisna olmaqla)
13.99.11.50.0
Dəzgahda toxunmuş tikə, lent və ya ayrıca ornament 5804[.21+.29]
şəklində olan parçalarda krujeva
13.99.11.70.0
Əllə toxunmuş tikə, lent və ya ayrıca ornament 5804 30
şəklində olan parçalarda krujeva
13.99.12.30.0
Tikə, lent və ya ayrıca ornament şəklində olan 5810[.10(.10+.90)]
parçalarda naxış tikmələr (görünməyən fonlu)
13.99.12.50.0
Tikə, lent və ya ayrıca ornament şəklində olan 5810[.91(.10+.90)]
parçalarda pambıq parçası ipliyindən naxış tikmələr
(görünməyən fonlu naxış tikmələr istisna olmaqla)
13.99.12.70.0
Tikə, lent və ya ayrıca ornament şəklində olan 5810[.92(.10+.90)+.99(.
parçalarda tekstil materiallarından naxış tikmələr 10+.90)]
(görünməyən fonlu olan, pambıqdan hazırlanan istisna
olmaqla)
13.99.13.00.0
Digər qruplara daxil edilməyən, hopdurulmuş və ya 5602[.10(.11+.19+.31+.3
kq
hopdurulmamış, örtüklü və ya örtüksüz, təkrarlanmış 8+.90)+.21+.29+.90]
və ya təkrarlanmamış fetr və ya keçə
13.99.14.00.0
Tekstil tiftiyi, tekstil toz və düyünçələr
5601 30
kq
13.99.15.00.0
Hazır tekstil materiallarından eni 5 mm-dən çox 5606[.00(.10+.91+.99)]
kq
olmayan baftalı iplik və zolaqlar və oxşar məmulatlar;
sinel iplik; fasonlu ilməli iplik
13.99.16.00.0
Tikə parçalardan sırınmış tekstil məmulatları (naxış 5811
m2
tikmələrdən başqa)
13.99.19.00.0
Kosmetik və ya tualet vasitələrinin çəkilməsi üçün 9616 20
əd.
pudra yastığı və yastıqçalar
SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 14.11: Dəridən geyim istehsalı
14.11.10.00.0
Təbii dəridən və ya kompozit dəridən geyim əşyaları və
geyim üçün ləvazimatlar (o cümlədən palto,
yarımpalto) (geyim əşyaları, baş geyimi və ayaqqabı
istisna olmaqla)
14.11.10.00.1
Dəri gödəkcə və paltolar
14.11.10.00.2
Dəridən komplektlər
14.11.10.00.3
Dəri bleyzer və jaketlər
14.11.10.00.4
Dəri şalvar və yubkalar
14.11.10.00.5
Sair dəri geyim əşyaları
AİFT 14.12: Xüsusi (iş) geyimin istehsalı
14.12.11.20.0
Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan
kostyumlar
14.12.11.30.0
Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan
gödəkcələr və bleyzerlər
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4203 10
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S

4203 10a
4203 10b
4203 10c
4203 10d
4203 10e

əd.
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6203[.22(.10)+.23(.10)+.
29(.11)]

əd.

S

6203[.32(.10)+.33(.10)+.
39(.11)]

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
14.12.12.40.0

14.12.12.50.0

14.12.21.20.0

14.12.21.30.0

14.12.22.40.0

14.12.22.50.0

14.12.30.13.0

14.12.30.23.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi 6203[.42(.11)+.43(.11)+.
əd.
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan 49(.11)]
şalvarlar və bricilər
Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi 6203[.42(.51)+.43(.31)+.
əd.
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan önlük 49(.31)]
və ya boyun bağılı kombinezonlar
Qadın və ya qızlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi 6204[.22(.10)+.23(.10)+.
əd.
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan 29(.11)]
kostyumlar
Qadın və ya qızlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi 6204[.32(.10)+.33(.10)+.
əd.
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan 39(.11)]
gödəkcələr və bleyzerlər
Qadın və ya qızlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi 6204[.62(.11)+.63(.11)+.
əd.
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan 69(.11)]
şalvarlar və bricilər
Qadın və ya qızlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi 6204[.62(.51)+.63(.31)+.
əd.
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan önlük 69(.31)]
və ya boyun bağılı kombinezonlar
Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi 6211[.32(.10)+.33(.10)]
əd.
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan sair
paltarlar
Qadın və ya qızlar üçün istehsalat və ya peşə geyimi 6211[.42(.10)+.43(.10)]
əd.
üzrə pambıqdan və ya süni liflərdən hazırlanan sair
paltarlar
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 14.13: Üst geyimin istehsalı
14.13.11.10.0
Kişi və ya oğlanlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş 6101[.20(.10)+.30(.10)+.
tekstil materiallarından palto, yarımpalto, bürüncəklər 90(.20)]
(çiyinliklər), plaşlar və analoji məmulatlar (gödəkcələr
və bleyzerlər, anorak, küləkçələr, fırtınalıqlar istisna
olmaqla)
14.13.11.20.0

14.13.12.30.0
14.13.12.60.0
14.13.12.70.0

14.13.13.10.0

Kişi və ya oğlanlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş
tekstil materiallarından jiletlər, anorak, xizək
gödəkcələri, küləkçələr, fırtınalıqlar və analoji
məmulatlar (gödəkcələr və bleyzerlər istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş
tekstil materiallarından gödəkcələr və bleyzerlər
Kişi və ya oğlanlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş
tekstil materiallarından kostyumlar
Kişi və ya oğlanlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş
tekstil materiallarından önlük və ya boyun bağılı
kombinezonlar
Qadın və ya qızlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş
tekstil materiallarından palto, yarımpalto, bürüncəklər
(çiyinliklər), plaşlar və analoji məmulatlar (gödəkcələr
və bleyzerlər istisna olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu
14.13.13.20.0

14.13.14.30.0
14.13.14.60.0
14.13.14.70.0
14.13.14.80.0
14.13.14.90.0

14.13.21.15.0
14.13.21.30.0

14.13.22.00.0

14.13.23.00.0
14.13.23.00.1
14.13.23.00.2
14.13.23.00.3
14.13.24.42.0

14.13.24.44.0

14.13.24.45.0

14.13.24.48.0

14.13.24.48.1

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Qadın və ya qızlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş 6102[.10(.90)+.20(.90)+.
əd.
tekstil materiallarından jiletlər, anorak, xizək 30(.90)+.90(.90)]
gödəkcələri, küləkçələr, fırtınalıqlar və analoji
məmulatlar (gödəkcələr və bleyzerlər istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş 6104[.31+.32+.33+.39]
əd.
tekstil materiallarından gödəkcələr və bleyzerlər
Qadın və ya qızlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş 6104[.13+.19(.20+.90)+.
əd.
tekstil materiallarından kostyumlar
22+.23+.29(.10+.90)]
Qadın və ya qızlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş 6104[.41+.42+.43+.44+.
əd.
tekstil materiallarından donlar
49]
Qadın və ya qızlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş 6104[.51+.52+.53+.59]
əd.
tekstil materiallarından yubkalar və yubka-şalvarlar
Qadın və ya qızlar üçün əllə və ya dəzgahda toxunmuş 6104[.61+.62+.63+.69]
əd.
tekstil materiallarından şalvarlar, brici və şortlar,
önlük və boyun bağılı kombinezonlar
Kişi və ya oğlanlar üçün su keçirməyən plaşlar, 6201[.11+.12(.10+.90)+.
əd.
paltolar, bürüncəklər (çiyinliklər) və s.
13(.10+.90)+.19]
Kişi və ya oğlanlar üçün jiletlər, anorak, xizək 6201[.91+.92+.93+.99]
əd.
gödəkcələri, fırtınalıqlar və analoji məmulatlar (əllə və
ya dəzgahda toxunmuş, hopdurulmuş, örtülmüş,
təkrarlanmış, rezinlənmiş gödəkcələr və bleyzerlər
istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar (dəzgahda və ya 6203[.11+.12+.19(.10+.3 əd.
əllə toxunan istisna olmaqla)
0+.90)+.22(.80)+.23(.80)
+.29(.18+.30+.90)]
Kişi və ya oğlanlar üçün gödəkcələr və bleyzerlər 6203[.31+.32(.90)+.33(.
əd.
(dəzgahda və ya əllə toxunan istisna olmaqla)
90)+.39(.19+.90)]
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan qeyri- 6203[.31+.32(.90)+.33(.
əd.
peşə pencəkləri və bleyzerlər
90)+.39(.19+.90)]a
Kişi və ya oğlanlar üçün yun pencəklər və bleyzerlər
6203[.31+.32(.90)+.33(.
əd.
90)+.39(.19+.90)]b
Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan hazırlanan 6203[.31+.32(.90)+.33(.
əd.
pencəklər və bleyzerlər
90)+.39(.19+.90)]c
Kişi və ya oğlanlar üçün denimdən hazırlanan 6203 42 31
əd.
şalvarlar, bricilər (istehsalat və peşə geyimləri istisna
olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya zərif heyvan 6203[.41(.10+.90)]
əd.
tükündən şalvarlar, bricilər və şortlar (əllə və ya
dəzgahda toxunmuş istehsalat və peşə geyimləri
istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən şalvarlar, 6203[.43(.19)+.49(.19)]
əd.
bricilər və şortlar (əllə və ya dəzgahda toxunmuş
istehsalat və peşə geyimləri istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan 6203[.42(.33+.35)]
əd.
şalvarlar və bricilər (denimdən hazırlanan, əllə və ya
dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün kəsilmə xovlu velvetdən 6203[.42(.33+.35)]a
əd.
hazırlanan şalvarlar, briclər və s.
Sənaye məhsullarının adları

69

P
S

S
S
S
S
S

S
S

S

S
S
S
S
S

S

S

S

S

SMST, 2019
üzrə kodu
14.13.24.49.0

14.13.24.55.0

14.13.24.55.1

14.13.24.60.0

14.13.31.15.0
14.13.31.30.0

14.13.31.30.1
14.13.31.30.2

14.13.32.00.0

14.13.33.30.0
14.13.33.30.1
14.13.33.30.2
14.13.33.30.3
14.13.34.70.0
14.13.34.70.1
14.13.34.70.2
14.13.34.70.3
14.13.34.70.4

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Kişi və ya oğlanlar üçün şalvarlar, bricilər, şortlar, 6203 49 90
əd.
önlük və ya boyun bağılı kombinezonlar (yundan,
pambıqdan, süni liflərdən hazırlanan, əllə və ya
dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün önlük və ya boyun bağılı 6203[.41(.30)+.42(.59)+.
əd.
kombinezonlar (əllə və ya dəzgahda toxunmuş, 43(.39)+.49(.39)]
istehsalat və peşə geyimləri istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat geyimlərindən 6203[.41(.30)+.42(.59)+.
əd.
başqa, pambıqdan önlük və ya boyun bağılı 43(.39)+.49(.39)]a
kombinezonlar
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan və süni liflərdən 6203[.42(.90)+.43(.90)+.
əd.
hazırlanan şortlar (əllə və ya dəzgahda toxunanlar 49(.50)]
istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün su keçirməyən plaşlar və 6202[.11+.12(.10+.90)+.
əd.
paltolar və s.
13(.10+.90)+.19]
Qadın və ya qızlar üçün jiletlər, anorak, xizək 6202[.91+.92+.93+.99]
əd.
gödəkcələri, fırtınalıqlar və analoji məmulatlar (əllə və
ya dəzgahda toxunmuş, hopdurulmuş, örtülmüş,
təkrarlanmış, rezinlənmiş gödəkcələr və bleyzerlər
istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən anoraklar,
küləkdən qoruyucular və s.
Qadın və ya qızlar üçün yundan, sair toxuculuq
materiallarından hazırlanan anoraklar, küləkdən
qoruyucular və s.
Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar (dəzgahda və ya
əllə toxunanlar istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün gödəkcələr və bleyzerlər
(dəzgahda və ya əllə toxunanlar istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif
tükündən hazırlanan jaketlər
Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər, sair
Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan hazırlanan
jaketlər
Qadın və ya qızlar üçün donlar (dəzgahda və ya əllə
toxunanlar istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif
tükündən hazırlanan donlar
Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan
donlar
Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan
donlar
Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar
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SMST, 2019
üzrə kodu
14.13.34.70.5
14.13.34.70.6

14.13.34.80.0
14.13.34.80.1
14.13.34.80.2
14.13.34.80.3
14.13.34.80.4

14.13.35.42.0

14.13.35.48.0

14.13.35.49.0

14.13.35.49.1
14.13.35.49.2
14.13.35.49.3
14.13.35.51.0

14.13.35.61.0
14.13.35.61.1
14.13.35.61.2
14.13.35.63.0

14.13.35.65.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Qadın və ya qızlar üçün pambıq donlar
6204[.41+.42+.43+.44+.
əd.
49(.10+.90)]e
Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq 6204[.41+.42+.43+.44+.
əd.
materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil 49(.10+.90)]f
edilməyən donlar
Qadın və ya qızlar üçün yubkalar və yubka-şalvarlar 6204[.51+.52+.53+.59(.1 əd.
(dəzgahda və ya əllə toxunanlar istisna olmaqla)
0+.90)]
Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif 6204[.51+.52+.53+.59(.1 əd.
tükündən hazırlanan yubkalar və yubka-şalvarlar
0+.90)]a
Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan 6204[.51+.52+.53+.59(.1 əd.
yubkalar və yubka-şalvarlar
0+.90)]b
Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan, digər 6204[.51+.52+.53+.59(.1 əd.
qruplara daxil edilməyən yubkalar və yubka-şalvarlar 0+.90)]c
Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq 6204[.51+.52+.53+.59(.1 əd.
materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil 0+.90)]d
edilməyən yubkalar və yubka-şalvarlar
Qadın və ya qızlar üçün denimdən hazırlanan şalvarlar 6204 62 31
əd.
və bricilər (istehsalat və peşə geyimləri istisna
olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan hazırlanan 6204[.62(.33+.39)]
əd.
şalvarlar və bricilər (denimdən hazırlanan, istehsalat və
peşə geyimləri istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya zərif heyvan 6204[.61(.10)+.63(.18)+.
əd.
tükündən və ya süni liflərdən hazırlanan şalvarlar və 69(.18)]
bricilər (dəzgahda və ya əllə toxunan, istehsalat və peşə
geyimləri istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün kəsmə xovlu velvetdən 6204[.61(.10)+.63(.18)+.
əd.
hazırlanan şalvarlar, bricilər və s.
69(.18)]a
Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan 6204[.61(.10)+.63(.18)+.
əd.
şalvarlar, bricilər və s.
69(.18)]b
Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan qeyri- 6204[.61(.10)+.63(.18)+.
əd.
istehsalat şalvarları, briciləri və s.
69(.18)]c
Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan hazırlanan önlük 6204 62 59
əd.
və ya boyun bağılı kombinezonlar (əllə və ya dəzgahda
toxunmuş, istehsalat və peşə geyimləri istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan hazırlanan şortlar 6204 62 90
əd.
(əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün yun şortlar
6204 62 90a
əd.
Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən hazırlanan 6204 62 90b
əd.
şortlar
Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya zərif heyvan 6204[.61(.85)+.63(.39)+.
əd.
tükündən və ya süni liflərdən hazırlanan önlük və ya 69(.39)]
boyun bağılı kombinezonlar (pambıqdan hazırlanan,
əllə və ya dəzgahda toxunmuş, istehsalat və peşə
geyimləri istisna olmaqla) və yundan və ya zərif
heyvan tükündən hazırlanan şortlar (əllə və ya
dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan 6204[.63(.90)+.69(.50)]
şortlar (əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
71

əd.

P
S
S

S
S
S
S
S

S

S

S

S
S
S
S

S
S
S
S

S

SMST, 2019
üzrə kodu
14.13.35.69.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Qadın və ya qızlar üçün tekstil materiallarından 6204 69 90
hazırlanan şalvarlar, bricilər, önlük və ya boyun bağılı
kombinezonlar (pambıqdan hazırlanan, yundan və ya
zərif heyvan tükündən hazırlanan, süni liflərdən
hazırlanan, əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna
olmaqla)

AİFT 14.14: Alt paltarı istehsalı
14.14.11.00.0
Kişi və ya oğlanlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan
köynəklər
14.14.12.20.0
Kişi və ya oğlanlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş
tekstil materiallarından kalsonlar və tumanlar (o
cümlədən uzunsov şortlar)
14.14.12.30.0
Kişi və ya oğlanlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş
tekstil materiallarından gecə köynəkləri və pijamalar
14.14.12.40.0
Kişi və ya oğlanlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş
tekstil materiallarından hamam xələtləri, ev xələtləri və
analoji məmulatlar
14.14.13.10.0
Qadınlar və ya qızlar üçün dəzgahda və ya əllə
toxunmuş tekstil materiallarından bluzlar, köynəklər və
gen bluzlar
14.14.14.20.0
Qadınlar və ya qızlar üçün dəzgahda və ya əllə
toxunmuş tekstil materiallarından alt yubkaları və
tumanlar (o cümlədən uzunsov şortlar)
14.14.14.30.0
Qadınlar və ya qızlar üçün dəzgahda və ya əllə
toxunmuş tekstil materiallarından gecə köynəkləri və
pijamalar
14.14.14.40.0
Qadınlar və ya qızlar üçün dəzgahda və ya əllə
toxunmuş tekstil materiallarından penuarlar, hamam
xələtləri, ev xələtləri və analoji məmulatlar
14.14.14.50.0
Qadınlar və ya qızlar üçün dəzgahda və ya əllə
toxunmuş tekstil materiallarından kombinasiyalar və alt
yubkalar
14.14.21.00.0
Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər (əllə və ya
dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
14.14.21.00.1
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər
14.14.21.00.2
14.14.21.00.3

14.14.22.20.0

14.14.22.20.1

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

6105[.10+.20(.10+.90)+.
90(.10+.90)]
6107[.11+.12+.19]

əd.

S

əd.

S

6107[.21+.22+.29]

əd.

S

6107[.91+.99]

əd.

S

6106[.10+.20+.90(.10+.3
0+.50+.90)]

əd.

S

6108[.21+.22+.29]

əd.

S

6108[.31+.32+.39]

əd.

S

6108[.91+.92+.99]

əd.

S

6108[.11+.19]

əd.
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əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

6205[.20+.30+.90(.10+.8
0)]
6205[.20+.30+.90(.10+.8
0)]a
Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər 6205[.20+.30+.90(.10+.8
0)]b
Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq 6205[.20+.30+.90(.10+.8
materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil 0)]c
edilməyən köynəklər
Kişi və ya oğlanlar üçün kalsonlar və tumanlar (o 6207[.11+.19]
cümlədən uzunsov şortlar) (əllə və ya dəzgahda
toxunanlar istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün toxuculuq materiallarından 6207[.11+.19]a
hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən kalsonlar və
tumanlar
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SMST, 2019
üzrə kodu
14.14.22.30.0

14.14.22.30.1
14.14.22.30.2

14.14.22.40.0

14.14.22.40.1

14.14.22.40.2

14.14.23.00.0

14.14.23.00.1
14.14.23.00.2
14.14.23.00.3
14.14.23.00.4

14.14.24.30.0
14.14.24.30.1
14.14.24.30.2
14.14.24.30.3

14.14.24.50.0

14.14.24.50.1
14.14.24.50.2

Sənaye məhsullarının adları
Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və
pijamalar (əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna
olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan gecə köynəkləri və
pijamalar
Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq
materiallarından hazırlanan gecə köynəkləri və
pijamalar
Kişi və ya oğlanlar üçün alt fufaykalar, gecə
köynəkləri, hamam xələtləri, ev xələtləri və analoji
məmulatlar (əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna
olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq alt fufaykalar, gecə
köynəkləri, hamam xələtləri, ev xələtləri və analoji
məmulatlar
Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq
materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil
edilməyən alt fufaykalar, gecə köynəkləri, hamam
xələtləri, ev xələtləri və analoji məmulatlar
Qadınlar və ya qızlar üçün bluzlar, köynəklər və gen
bluzlar (əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna
olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzlar, köynəklər və
gen bluzlar
Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzlar,
köynəklər və gen bluzlar
Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzlar, köynəklər və gen
bluzlar
Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq
materiallarından hazırlanan bluzlar, köynəklər və gen
bluzlar
Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar
(əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri və
pijamalar
Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə
köynəkləri və pijamalar
Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq
materiallarından hazırlanan gecə köynəkləri və
pijamalar
Qadınlar və ya qızlar üçün kombinasiyalar və alt
yubkalar (əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna
olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün kombinasiyalar və pambıq alt
yubkalar
Qadın və ya qızlar üçün kombinasiyalar və kimyəvi
liflərdən alt yubkalar
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
6207[.21+.22+.29]

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

6207[.21+.22+.29]a

əd.

S

6207[.21+.22+.29]b

əd.

S

6207[.91+.99(.10+.90)]

əd.

S

6207[.91+.99(.10+.90)]a

əd.

S

6207[.91+.99(.10+.90)]b

əd.

S

6206[.10+.20+.30+.40+.
90(.10+.90)]

əd.

S

6206[.10+.20+.30+.40+.
90(.10+.90)]a
6206[.10+.20+.30+.40+.
90(.10+.90)]b
6206[.10+.20+.30+.40+.
90(.10+.90)]c
6206[.10+.20+.30+.40+.
90(.10+.90)]d

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

6208[.21+.22+.29]

əd.

S

6208[.21+.22+.29]a

əd.

S

6208[.21+.22+.29]b

əd.

S

6208[.21+.22+.29]c

əd.

S

6208[.11+.19]

əd.

S

6208[.11+.19]a

əd.

S

6208[.11+.19]b

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
14.14.24.50.3
14.14.24.60.0

14.14.24.60.1

14.14.24.80.0

14.14.24.89.0

14.14.25.30.0
14.14.25.50.0

14.14.25.70.0
14.14.30.00.0
14.14.30.00.1
14.14.30.00.2

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Qadın və ya qızlar üçün kombinasiyalar və sair alt 6208[.11+.19]c
yubkalar
Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan hazırlanan alt 6208 91
fufaykalar və sair gecə köynəkləri, tumanlar, hamam
xələtləri, ev xələtləri və analoji məmulatlar (əllə və ya
dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt fufaykalar və sair 6208 91a
gecə köynəkləri, tumanlar, hamam xələtləri, ev xələtləri
və analoji məmulatlar
Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan 6208 92
hamam xələtləri, ev xələtləri, alt fufaykalar, gecə
köynəkləri və tumanlar (o cümlədən uzunsov şortlar)
(əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna olmaqla)
Qadınlar və ya qızlar üçün tekstil materiallarından 6208 99
hazırlanan alt fufaykalar və sair gecə köynəkləri,
tumanlar, hamam xələtləri, ev xələtləri və analoji
məmulatlar (pambıqdan hazırlanan, süni liflərdən
hazırlanan, əllə və ya dəzgahda toxunanlar istisna
olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Büstqalterlər
Korset kəmərlər, korset tumanlar və döşlüklü korsetlər
(qrasiyalar) (o cümlədən bədənin yuxarı hissəsi üçün
nəzərdə tutulmuş tənzimlənən kəmərlər)
Çiyinbağılar, corabbağılar, dizbağılar və oxşar
məmulatlar və onlardan hissələr
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş tenniskalar, qollu
fufaykalar və gecə köynəkləri
Pambıqdan hazırlanan, dəzgahda və ya əllə toxunan
trikotaj tenniskalar
Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan, dəzgahda
və ya əllə toxunan trikotaj tenniskalar

6212[.10(.10+.90)]
6212[.20+.30]

14.19.11.00.2

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.
əd.

S
S

S

6109[.10+.90(.20+.90)]

əd.

S

6109[.10+.90(.20+.90)]a

əd.

S

6109[.10+.90(.20+.90)]b

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

Çağalar üçün trikotaj geyimlər və geyim üçün 6111[.20(.10+.90)+.30(.
ləvazimatlar
10+.90)+.90(.11+.19+.9
0)]a
Körpə uşaqlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan 6111[.20(.10+.90)+.30(.
trikotaj geyim, düyməsiz çağa köynəkləri, “kimono”
10+.90)+.90(.11+.19+.9
0)]b
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P

6212 90

AİFT 14.19: Sair geyim və aksessuarların istehsalı
14.19.11.00.0
Körpə uşaqlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş 6111[.20(.10+.90)+.30(.
geyimlər və geyim üçün ləvazimatlar, o cümlədən gecə 10+.90)+.90(.11+.19+.9
köynəkləri, uşaq kombinezonları, alt tumanları, 0)]
genələn kostyumlar, əlcəklər və ya təkbarmaq əlcəklər
və ya yarıməlcəklər, üst geyim (boyu 86 sm-dən
hündür olmayan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş)
14.19.11.00.1

Ölçü
vahidi

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

14.19.11.00.3

Körpə uşaqlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan
trikotaj geyim, sürüngəclər

14.19.11.00.4

Körpə uşaqlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan
trikotaj geyim, reytuzlar

14.19.11.00.5

Körpə uşaqlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan
trikotaj geyim, ölçüsüz kostyumlar

14.19.11.00.6

Körpə uşaqlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan
trikotaj geyim, uşaq əskiləri (üçqatlı, cunadan
hazırlanmış)
Körpə uşaqlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunan
trikotaj geyimlər və geyim aksessuarları

14.19.11.00.9

14.19.12.10.0
14.19.12.30.0
14.19.12.40.0
14.19.12.50.0
14.19.12.90.0

14.19.13.00.0
14.19.19.30.0

14.19.19.60.0

14.19.19.60.1
14.19.21.50.0

Dəzgahda və ya əllə toxunmuş tekstil materiallarından
idman kostyumları
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş tekstil materiallarından
xizək kostyumları
Kişi və ya oğlanlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş
tekstil materiallarından çimərlik kostyumları
Qadın və ya qızlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunmuş
tekstil materiallarından çimərlik kostyumları
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş sair paltarlar (o
cümlədən bədənin yuxarı hissəsi üçün nəzərdə
tutulmuş düzgün qollu paltarlar)
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş tekstil materiallarından
əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş tekstil materiallarından
şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, incə örtüklər və
analoji məmulatlar
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş tekstil materiallarından
geyim üçün ləvazimatlar və onlardan hissələr (əlcəklər,
təkbarmaq əlcəklər, şallar, şərflər, kaşnelər,
mantilyalar, incə örtüklər istisna olmaqla)
Qalstuklar, kəpənəklər və boyun yaylıqları
Körpə uşaqlar üçün dəzgahda və ya əllə toxunmamış
geyimlər və geyim üçün ləvazimatlar, o cümlədən gecə
köynəkləri, uşaq kombinezonları, alt tumanları,
genələn kostyumlar, əlcəklər və ya təkbarmaq əlcəklər
və ya yarıməlcəklər, üst geyim (boyu 86 sm-dən
hündür olmayan uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş)
(gigiyenik uşaq dəsmalları və əskiləri və analoji
məmulatlar istisna olmaqla)
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
6111[.20(.10+.90)+.30(.
10+.90)+.90(.11+.19+.9
0)]c
6111[.20(.10+.90)+.30(.
10+.90)+.90(.11+.19+.9
0)]d
6111[.20(.10+.90)+.30(.
10+.90)+.90(.11+.19+.9
0)]e
6111[.20(.10+.90)+.30(.
10+.90)+.90(.11+.19+.9
0)]f
6111[.20(.10+.90)+.30(.
10+.90)+.90(.11+.19+.9
0)]g
6112[.11+.12+.19]

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

kq

S

kq

S

əd.

S

6112 20

əd.

S

6112[.31(.10+.90)+.39(.
10+.90)]
6112[.41(.10+.90)+.49(.
10+.90)]
6114[.20+.30+.90]

əd.

S

əd.

S

kq

S

6116[.10(.20+.80)+.91+.
92+.93+.99]
6117 10

cüt

S

əd.

S

6117[.80(.10+.80)+.90]

S

6117[.80(.10+.80)+.90]a
6209[.20+.30+.90(.10+.9
0)]

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
14.19.22.10.0

14.19.22.10.1

14.19.22.10.2

14.19.22.10.3

14.19.22.10.4

14.19.22.20.0

14.19.22.20.1

14.19.22.20.2

14.19.22.20.3

14.19.22.20.4

14.19.22.30.0
14.19.22.40.0

14.19.22.50.0

14.19.23.10.0
14.19.23.10.1
14.19.23.10.2
14.19.23.33.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Kişi və oğlanlar üçün digər qruplara daxil edilməyən 6211[.32(.31+.41+.42+.9 əd.
sair geyimlər, o cümlədən idman kostyumları və qaçış 0)+.33(.31+.41+.42+.90)
üçün kostyumlar (dəzgahda və ya əllə toxunmuş jiletlər +.39]
və xizək kostyumları istisna olmaqla)
Kişi və oğlanlar üçün digər qruplara daxil edilməyən 6211[.32(.31+.41+.42+.9 əd.
pambıq geyim, idman kostyumları
0)+.33(.31+.41+.42+.90)
+.39]a
Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və heyvanların zərif 6211[.32(.31+.41+.42+.9 əd.
tükündən hazırlanan, digər qruplara daxil edilməyən 0)+.33(.31+.41+.42+.90)
geyim, idman kostyumları
+.39]b
Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən hazırlanan sair 6211[.32(.31+.41+.42+.9 əd.
qeyri-istehsal geyimi, idman kostyumları
0)+.33(.31+.41+.42+.90)
+.39]c
Kişi və ya oğlanlar üçün sair toxuculuq 6211[.32(.31+.41+.42+.9 əd.
materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil 0)+.33(.31+.41+.42+.90)
edilməyən geyim, idman kostyumları
+.39]d
Qadın və ya qızlar üçün digər qruplara daxil edilməyən 6211[.42(.31+.41+.42+.9 əd.
sair geyimlər, o cümlədən idman kostyumları və qaçış 0)+.43(.31+.41+.42+.90)
üçün kostyumlar (dəzgahda və ya əllə toxunmuş jiletlər +.49]
və xizək kostyumları istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün sair pambıq geyim, idman 6211[.42(.31+.41+.42+.9 əd.
kostyumları
0)+.43(.31+.41+.42+.90)
+.49]a
Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya heyvanların zərif 6211[.42(.31+.41+.42+.9 əd.
tükündən hazırlanan geyim, idman kostyumları
0)+.43(.31+.41+.42+.90)
+.49]b
Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan qeyri- 6211[.42(.31+.41+.42+.9 əd.
istehsal geyimi, idman kostyumları
0)+.43(.31+.41+.42+.90)
+.49]c
Qadın və ya qızlar üçün sair toxuculuq 6211[.42(.31+.41+.42+.9 əd.
materiallarından hazırlanan, digər qruplara daxil 0)+.43(.31+.41+.42+.90)
edilməyən geyim, idman kostyumları
+.49]d
Xizək kostyumları (dəzgahda və ya əllə toxunmuş 6211 20
əd.
tekstil materiallarından istisna olmaqla)
Kişi və ya oğlanlar üçün çimərlik kostyumları 6211 11
əd.
(dəzgahda və ya əllə toxunmuş tekstil materiallarından
istisna olmaqla)
Qadın və ya qızlar üçün çimərlik kostyumları 6211 12
əd.
(dəzgahda və ya əllə toxunmuş tekstil materiallarından
istisna olmaqla)
Əl dəsmalları
6213[.20 + .90]
əd.
Pambıq əl dəsmalları
6213[.20 + .90]a
əd.
Sair toxuculuq materiallarından hazırlanan əl 6213[.20 + .90]b
əd.
dəsmalları
Şallar, şərflər, kaşnelər, mantilyalar, incə örtüklər və 6214[.20+.30+.40+.90]
əd.
analoji məmulatlar (dəzgahda və ya əllə toxunmuş
ipəkdən və ya ipək tullantılarından hazırlanan
məmulatlar istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları
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P
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S
S

S

S
S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
14.19.23.38.0

14.19.23.53.0

14.19.23.58.0

14.19.23.70.0
14.19.23.96.0

14.19.31.75.0

14.19.31.75.1
14.19.31.80.0
14.19.31.90.0

14.19.32.00.0

14.19.32.00.1

14.19.32.00.2

14.19.32.00.3

14.19.32.00.5

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
İpəkdən və ya ipək tullantılarından hazırlanan şallar, 6214 10
şərflər, kaşnelər, mantilyalar, incə örtüklər və analoji
məmulatlar (dəzgahda və ya əllə toxunanlar istisna
olmaqla)
Qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları 6215[.20 + .90]
(dəzgahda və ya əllə toxunmuş ipəkdən və ya ipək
tullantılarından hazırlanan məmulatlar istisna olmaqla)
İpəkdən və ya ipək tullantılarından hazırlanan 6215 10
qalstuklar, kəpənək-qalstuklar və boyun yaylıqları
(dəzgahda və ya əllə toxunanlar istisna olmaqla)
Əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər 6216
(dəzgahda və ya əllə toxunanlar istisna olmaqla)
Digər yerlərdə təsnif olunmayan tekstil material6217[.10 + .90]
larından geyim üçün ləvazimatlar, onlardan hissələr və
geyimlərin hissələri və onlardan hissələr (şallar, şərflər,
kaşnelər, mantilyalar, incə örtüklər, qalstuklar, kəpənəkqalstuklar və boyun yaylıqları, əlcəklər, təkbarmaq
əlcəklər və yarıməlcəklər və onlardan hissələr;
dəzgahda və ya əllə toxunmuş büstqalterlər, korset
kəmərlər, korsetlər, çiyinbağılar, dizbağılar istisna
olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Təbii dəridən və ya kompozit dəridən əlcəklər,
təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər (xüsusi olaraq
idman məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş, bütün
peşələr üçün qoruyucu istisna olmaqla)
Ticarət üçün digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu
dəri əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər
Təbii dəridən və ya kompozit dəridən kəmərlər və
patrontaşlar
Təbii dəridən və ya kompozit dəridən geyim üçün
ləvazimatlar (əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və
yarıməlcəklər, kəmərlər və patrontaşlar istisna olmaqla)
Hopdurulmuş və ya örtülmüş tekstil parçalardan əldə
edilmiş keçədən və ya fetrdən və ya toxunmamış
materiallardan hazırlanan geyimlər
HS 5602-yə aid edilən materiallardan geyim

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

cüt

S
S

4203 29 90

cüt

S

4203 29 90

cüt

S

4203 30

əd.

S

4203 40

6113[.00(.10+.90)]+621
0[.10(.10+.92+.98)+.20+
.30+.40+.50]
6113[.00(.10+.90)]+621
0[.10(.10+.92+.98)+.20+
.30+.40+.50]a
HS 5603-ə aid edilən materiallardan geyim
6113[.00(.10+.90)]+621
0[.10(.10+.92+.98)+.20+
.30+.40+.50]b
HS 5903, 5906 və ya 5907-yə aid edilən materiallardan 6113[.00(.10+.90)]+621
hazırlanan, HS 6201.11 - 6201.19-a aid edilən geyim 0[.10(.10+.92+.98)+.20+
.30+.40+.50]c
Kişilər və ya oğlanlar üçün HS 5903, 5906 və ya 5907- 6113[.00(.10+.90)]+621
yə aid edilən materiallardan hazırlanan geyim
0[.10(.10+.92+.98)+.20+
.30+.40+.50]d
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Ölçü
vahidi

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
14.19.32.00.6

14.19.41.30.0

14.19.41.50.0

14.19.42.30.0
14.19.42.50.0

14.19.42.70.0

14.19.42.70.1
14.19.43.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Qadınlar və ya qızlar üçün HS 5903, 5906 və ya 5907- 6113[.00(.10+.90)]+621
əd.
yə aid edilən materiallardan hazırlanan geyim
0[.10(.10+.92+.98)+.20+
.30+.40+.50]e
Şlyapa formaları, şlyapa və qalpaq qəlibləri və fetrdən, 6501
əd.
qəliblənməmiş; fetrdən yastı və silindrik biçmələr (o
cümlədən uzununa kəsiklər daxil edilməklə)
Müxtəlif materialların birləşdirilməsi yolu ilə 6502
əd.
hazırlanmış və ya toxunmuş şlyapa yarımfabrikatları,
qəliblənməmiş, kənarlarsız, astarsız və bəzəksiz
Qalpaq və ya yastı biçmələrindən hazırlanmış fetrdən 6505 00 10 + 6506 99 10 əd.
şlyapalar və ya fetrdən sair baş geyimləri
Hörülmüş və ya istənilən materiallardan olan zolaqların 6504
əd.
birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanmış şlyapalar və sair
baş geyimləri
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş və ya krujeva, fetr və ya 6505[.00(.30 + .90)]
əd.
digər tekstil materialdan (lakin zolaqlardan deyil)
hazırlanmış şlyapalar və sair baş geyimləri; digər
materiallardan saç üçün torlar
Təbii xəzdən şlyapalar və sair baş geyimləri
6505[.00(.30+.90)]a
əd.
Sair baş geyimləri (rezindən və ya plastmasdan baş 6506 99 90 + 6507
geyimləri, qoruyucu baş geyimləri və azbestdən
(odadavamlı lifli mineraldan) hazırlanan qoruyucu baş
geyimləri istisna olmaqla); baş geyimləri üçün lentlər,
astarlar, çexollar, əsaslar, karkaslar, günlüklər və
bağlar
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 14.20 : Xəz məmulatlarının istehsalı
14.20.10.30.0
Təbii xəzdən geyim əşyaları və geyim üçün
ləvazimatlar (şlyapalar və baş geyimləri istisna
olmaqla)
14.20.10.90.0
Təbii xəzdən əşyalar (geyim əşyaları, geyim üçün
ləvazimatlar, şlyapalar və baş geyimləri istisna
olmaqla)
14.20.10.90.1
Süni xəz və ondan hazırlanan məmulatlar
14.20.10.90.2
Digər xəz məmulatları

S

S

S

S
S

S

S
S

4303[.10(.10 + .90)]

S

4303 90

S

4303 90a
4303 90b

S
S

AİFT 14.31: Trikotaj corab məmulatlarının istehsalı
14.31.10.33.0
Təkqat sapın xətti sıxlığı 67 dteksdən az olan dəzgahda 6115 21
və ya əllə toxunmuş sintetik liflərdən uzunboğaz qadın
corabları və ya qolf corabları
14.31.10.35.0
Təkqat sapın xətti sıxlığı 67 dteks və ya daha çox olan 6115 22
dəzgahda və ya əllə toxunmuş sintetik liflərdən
uzunboğaz qadın corabları və ya qolf corabları

78

P

əd.

S

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
14.31.10.37.0

14.31.10.50.0

14.31.10.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş tekstil materiallarından 6115 29
uzunboğaz qadın corabları və ya qolf corabları
(paylanmış təzyiqli kompressiyalı corab məmulatları,
sintetik liflərdən hazırlanmış olanlar və körpə uşaqlar
üçün corab məmulatları istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

6115[.30(.11+.19+.90)]

cüt

S

6115[.10(.10+.90)+.94+.
95+.96(.10+.91+.99)+.9
9]

cüt

S

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

Təkqat sapın xətti sıxlığı 67 dteksdən az olan dəzgahda
və ya əllə toxunmuş uzunboğaz və dizə qədər qadın
corab məmulatları
Dəzgahda və ya əllə toxunmuş corab məmulatları və
ayaqqabı (o cümlədən gödək corablar) (təkqat sapın
xətti sıxlığı 67 dteksdən az olan uzunboğaz və dizə
qədər qadın corab məmulatları, uzunboğaz qadın
corabları və qolf corabları, ayaq pəncələri üçün
hazırlanmış altlıqlı ayaqqabı istisna olmaqla)

AİFT 14.39: Digər trikotaj məmulatlarının istehsalı
14.39.10.31.0
Kişi və ya oğlanlar üçün yundan və ya zərif heyvan 6110[.11(.30)+.12(.10)+.
tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər, təlim üçün 19(.10)]
maykalar, jiletlər və kardiqanlar (tərkibində yunun
miqdarı 50 % və ya daha çox olan və hər birinin kütləsi
600 q və ya daha çox olan sviterlər və puloverlər
istisna olmaqla)
14.39.10.32.0

Qadın və ya qızlar üçün yundan və ya zərif heyvan 6110[.11(.90)+.12(.90)+.
tükündən hazırlanan sviterlər, puloverlər, təlim üçün 19(.90)]
maykalar, jiletlər və kardiqanlar (tərkibində yunun
miqdarı 50 % və ya daha çox olan və hər birinin kütləsi
600 q və ya daha çox olan sviterlər və puloverlər
istisna olmaqla)

əd.

S

14.39.10.33.0

Tərkibində yunun miqdarı 50 % və ya daha çox olan və
hər birinin kütləsi 600 q və ya daha çox olan sviterlər
və puloverlər
“Polo” və ya hündür bir və ya iki qat yaxalıqlı
trikotaj toxunuşlu pambıqdan yüngül nazik cemperlər
və puloverlər
“Polo” və ya hündür bir və ya iki qat yaxalıqlı
trikotaj toxunuşlu süni liflərdən hazırlanan yüngül
nazik cemperlər və puloverlər
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıqdan hazırlanan
sviterlər, puloverlər, təlim üçün maykalar, jiletlər və
kardiqanlar (“polo” və ya hündür bir və ya iki qat
yaxalıqlı trikotaj toxunuşlu pambıqdan yüngül nazik
cemperlər və puloverlər istisna olmaqla)

6110 11 10

əd.

S

6110 20 10

əd.

S

6110 30 10

əd.

S

6110 20 91

əd.

S

Qadın və ya qızlar üçün pambıqdan hazırlanan 6110 20 99
sviterlər, puloverlər, təlim üçün maykalar, jiletlər və
kardiqanlar (“polo” və ya hündür bir və ya iki qat
yaxalıqlı trikotaj toxunuşlu pambıqdan yüngül nazik
cemperlər və puloverlər istisna olmaqla)

əd.

S

14.39.10.53.0

14.39.10.55.0

14.39.10.61.0

14.39.10.62.0
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SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
6110 30 91

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

14.39.10.71.0

Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən hazırlanan
sviterlər, puloverlər, təlim üçün maykalar, jiletlər və
kardiqanlar (“polo” və ya hündür bir və ya iki qat
yaxalıqlı trikotaj toxunuşlu pambıqdan yüngül nazik
cemperlər və puloverlər istisna olmaqla)

14.39.10.72.0

Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən hazırlanan 6110 30 99
sviterlər, puloverlər, təlim üçün maykalar, jiletlər və
kardiqanlar (“polo” və ya hündür bir və ya iki qat
yaxalıqlı trikotaj toxunuşlu pambıqdan yüngül nazik
cemperlər və puloverlər istisna olmaqla)

əd.

S

14.39.10.90.0

Tekstil
materiallarından
hazırlanan
sviterlər, 6110[.90(.10 + .90)]
puloverlər, təlim üçün maykalar, jiletlər və kardiqanlar
(yundan və ya zərif heyvan tükündən, pambıqdan, süni
liflərdən hazırlananlar istisna olmaqla)

əd.

S

əd.

S

AİFT 15.11: Dərinin aşılanması, rənglənməsi və hazırlanması
15.11.10.30.0
Ev dovşanının, dovşanın və ya quzunun aşılanmış, 4302[.19(.35+.75+.80)]
yığılmamış bütöv xəzlik gönləri
15.11.10.50.0
Aşılanmış xəzlik gönlər və ya dərilər (ev dovşanından, 4302[.11+.19(.15+.41+.4
dovşandan və ya quzudan əldə edilmiş istisna olmaqla) 9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]
15.11.10.50.1
İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan dərinin 4302[.11+.19(.15+.41+.4
suvandlanmış üst qatı
9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]a
15.11.10.50.2
İribuynuzlu qaramal dərisindən hazırlanan geyim üçün 4302[.11+.19(.15+.41+.4
dərinin suvandlanmış üst qatı
9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]b
15.11.10.50.3
İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan ayaqqabı 4302[.11+.19(.15+.41+.4
üçün dərinin suvandlanmış üst qatı
9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]c
15.11.10.50.4
İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan mebel üçün 4302[.11+.19(.15+.41+.4
dərinin suvandlanmış üst qatı
9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]d
15.11.10.50.5
İribuynuzlu qaramal gönündən hazırlanan sair istifadə 4302[.11+.19(.15+.41+.4
üçün dərinin suvandlanmış üst qatı
9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]e
15.11.10.50.6
Atlar sinfindən olan heyvanların üz tərəfi tam 4302[.11+.19(.15+.41+.4
cilalanmamış gönündən hazırlanan dəri
9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]f
15.11.10.50.7
İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş 4302[.11+.19(.15+.41+.4
gönündən hazırlanan sair dəri
9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]g
15.11.10.50.8
İribuynuzlu qaramalın aşılanmadan sonra emal edilmiş 4302[.11+.19(.15+.41+.4
gönündən hazırlanan geyim üçün sair dəri
9+.99)+.20+.30(.10+.25
+.51+.55+.99)]h
15.11.21.00.0
Zamşa və kombinə edilmiş zamşa
4114[.10(.10+.90)]
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SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
4114 20

Ölçü
vahidi

P

Laklı dəri; laklı laminasiya edilmiş dəri və
metallaşdırılmış dəri
İribuynuzlu mal-qaranın bütöv tüksüz gönlərindən 4104[.11(.10+.51)+.19(.
hazırlanmış dəri
10+.51)+.41(.11+.19+.5
1)+.49(.11+.19+.51)]+41
07[.11(.11+.19)+.12(.11
+.19+.91)+.19(.10)]

m2

T

kq

T

15.11.31.00.1

Geyim üçün dəri

4104[.11(.10+.51)+.19(.
10+.51)+.41(.11+.19+.5
1)+.49(.11+.19+.51)]+41
07[.11(.11+.19)+.12(.11
+.19+.91)+.19(.10)]a

kq

T

15.11.31.00.2

Ayaqqabı üçün dəri

kq

T

15.11.31.00.3

Sair dəri

4104[.11(.10+.51)+.19(.
10+.51)+.41(.11+.19+.5
1)+.49(.11+.19+.51)]+41
07[.11(.11+.19)+.12(.11
+.19+.91)+.19(.10)]b
4104[.11(.10+.51)+.19(.
10+.51)+.41(.11+.19+.5
1)+.49(.11+.19+.51)]+41
07[.11(.11+.19)+.12(.11
+.19+.91)+.19(.10)]c

kq

T

15.11.32.00.0

İribuynuzlu mal-qaranın bütöv
gönlərindən hazırlanmış dəri

tüksüz 4104[.11(.59)+.19(.59)+.
41(.59)+.49(.59)]+4107[
.91(.10+.90)+.92(.10)+.9
9(.10)]
Atlar fəsiləsi heyvanlarının bütöv olmayan tüksüz 4104[.11(.90)+.19(.90)+.
gönlərindən hazırlanmış dəri
41(.90)+.49(.90)]+4107[
.11(.90)+.12(.99)+.19(.9
0)+.92(.90)+.99(.90)]

kq

T

kq

T

Yunsuz, aşılanmış, lakin sonrakı emala məruz
qalmamış qoyun və ya quzu gönlərindən dəri (zamşa
istisna olmaqla)
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal
edilmiş qoyun və ya quzunun yunsuz gönlərindən dəri
(zamşa, laklı dəri, laklı laminasiya edilmiş dəri və
metallaşdırılmış dəri istisna olmaqla)
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal
edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan geyim
üçün dəri
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal
edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan
ayaqqabı üçün dəri
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal
edilmiş qoyun və ya quzu dərisindən hazırlanan sair
istifadə üçün dəri

4105[.10+.30(.10+.90)]

kq

T

4112

m2

T

4112a

m2

T

4112b

m2

T

4112c

m2

T

15.11.22.00.0
15.11.31.00.0

15.11.33.00.0

15.11.41.30.0

15.11.41.50.0

15.11.41.50.1

15.11.41.50.2

15.11.41.50.3

Sənaye məhsullarının adları

olmayan

81

15.11.43.50.1

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Aşılanmış və ya əvvəlcədən aşılanmış, lakin sonrakı 4106[.21+.22(.10+.90)]
emala məruz qalmamış keçilərin və çəpişlərin tüksüz
gönlərindən dəri (zamşa istisna olmaqla)
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal 4113 10
edilmiş keçilərin və çəpişlərin tüksüz gönlərindən dəri
(zamşa, laklı dəri, laklı laminasiya edilmiş dəri və
metallaşdırılmış dəri istisna olmaqla)
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal 4113 10a
edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan geyim
üçün dəri
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal 4113 10b
edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan ayaqqabı
üçün dəri
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal 4113 10c
edilmiş keçi və ya çəpiş dərisindən hazırlanan sair
istifadə üçün dəri
Aşılanmış, lakin sonrakı emala məruz qalmamış 4106[.31 + .32]
donuzların gönlərindən dəri
Perqamentləşdirilmiş və ya aşılanmadan sonra emal 4113 20
edilmiş donuzların tüksüz gönlərindən dəri (zamşa,
laklı dəri, laklı laminasiya edilmiş dəri və
metallaşdırılmış dəri istisna olmaqla)
Geyim üçün sair donuz dərisi
4113 20a

15.11.43.50.2

Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi

15.11.43.50.9

Sair istifadə üçün sair donuz dərisi

15.11.51.00.0

Sair heyvanların tüksüz gönlərindən dəri

SMST, 2019
üzrə kodu
15.11.42.30.0

15.11.42.50.0

15.11.42.50.1

15.11.42.50.2

15.11.42.50.3

15.11.43.30.0
15.11.43.50.0

15.11.51.00.1
15.11.51.00.2
15.11.51.00.3
15.11.52.00.0

Sənaye məhsullarının adları

4113 20b
4113 20c

4106[.40(.10+.90)+.91+.
92]+4113[.30+.90]
Geyim üçün sair heyvanların tüksüz gönlərindən dəri 4106[.40(.10+.90)+.91+.
92]+4113[.30+.90]a
Ayaqqabı üçün sair heyvanların tüksüz gönlərindən 4106[.40(.10+.90)+.91+.
dəri
92]+4113[.30+.90]b
Digər istifadə üçün sair heyvanların tüksüz gönlərindən 4106[.40(.10+.90)+.91+.
dəri
92]+4113[.30+.90]c
Lövhələr, vərəqlər və ya zolaqlar və ya lentlər şəklində, 4115 10
rulonlarda olan və ya olmayan təbii dəri və ya dəri
liflərin əsasında kompozit dəri

AİFT 15.12: Dəridən çamadan, çanta və digər məmulatların istehsalı
15.12.11.10.0
Hər hansı heyvan üçün istənilən materialdan 4201 + 6602 00 00a +
hazırlanmış sərraclıq-yəhər məmulatları və qoşqu 6603 90 90a
ləvazimatları (o cümlədən at miniciliyi üçün qamçılar
və qırmanclar və onların hissələri, yan qayışları,
dizliklər, cilovlar, buruntaqlar, aşırma xurcunlar, it
çulları)

82

Ölçü
vahidi

P

kq

T

m2

T

m2

T

m2

T
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2

T

kq

T
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T
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S

SMST, 2019
üzrə kodu
15.12.12.10.0

15.12.12.20.0

15.12.12.30.0
15.12.12.50.0

15.12.12.70.0
15.12.13.00.0

15.12.19.30.0

15.12.19.60.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Təbii dəridən, kompozit dəridən, laklı dəridən, 4202[.11(.10+.90)+.12(.
əd.
plastmas
vərəqlərdən,
tekstil
materiallarından, 11+.19+.50+.91+.99)+.1
alüminiumdan və sair materiallardan hazırlanan yol 9(.10+.90)]
sandıqları, çamadanlar, kosmetik vasitələri və fərdi
gigiyena dəstləri üçün miniçamadanlar, portfellər,
məktəb çantaları və analoji məmulatlar istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Təbii dəridən, kompozit dəridən, laklı dəridən,
plastmas
vərəqlərdən,
tekstil
materiallarından,
alüminiumdan və sair materiallardan hazırlanan qadın
çantaları (o cümlədən qulpsuz olanlar)
Adətən cibdə və ya qadın çantasında gəzdirilən
məmulatlar
Digər qruplara daxil edilməyən yeşiklər və qutular

4202[.21+.22(.10+.90)+.
29]

4202[.31+.32(.10+.90)+.
39]
4202[.91(.10+.80)+.92(.
11+.15+.19+.91+.98)+.9
9]
Şəxsi gigiyena, tikiş, ayaqqabıların və ya paltarların 9605
təmizlənməsi üçün yol dəstləri
Saatlar üçün qayışlar, lentlər, bilərziklər və onların 9113 90
hissələri (o cümlədən təbii dəridən, kompozit dəridən
və ya plastmasdan olanlar) (qiymətli metaldan və ya
qiymətli metalla örtülmüş metaldan olanlar istisna
olmaqla)
Maşınlarda və ya mexaniki qurğularda və ya digər 4205[.00(.11 + .19)]
texniki məqsədlər üçün istifadə edilən təbii dəridən və
ya kompozit dəridən məmulatlar
Digər qruplara daxil edilməyən təbii dəridən və ya 4205 00 90
kompozit dəridən hazırlanan məmulatlar

AİFT 15.20: Ayaqqabı istehsalı
15.20.11.00.0
Üstü rezindən və ya plastmasdan olan su keçirməyən
ayaqqabı (burun altlığı qoruyucu metaldan olanlar
istisna olmaqla)
15.20.12.10.0
Altlığı və üstü rezindən və ya plastmasdan olan
səndəllər (qayış bağlı səndəllər və barmaqarası
tərliklər)
15.20.12.31.0
Üstü
rezindən və ya plastmasdan olan otaq tufliləri və
sair ev ayaqqabıları
15.20.12.37.0
Altlığı və üstü rezindən və ya plastmasdan olan otaq
tufliləri və sair ev ayaqqabıları (o cümlədən yataq otağı
və rəqs üçün ayaqqabılar, açıq tuflilər)
15.20.13.30.0
Taxta altlıqlı və ya platformalı və üstü təbii dəridən
olan ayaqqabı (o cümlədən başmaqlar) (daxili içlikli və
ya burun altlığı qoruyucu metaldan ayaqqabılar istisna
olmaqla)
15.20.13.51.0
Üstü təbii dəridən olan kişi küçə ayaqqabısı (o
cümlədən çəkmələr və tuflilər) (su keçirməyən
ayaqqabılar, burun altlığı qoruyucu metaldan
ayaqqabılar istisna olmaqla)
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6401[.92(.10 + .90) +
.99]

cüt

S

6402[.20+.99(.31+.39)]

cüt

S

6402[.91(.90)+.99(.10+.
91+.93+.96+.98)]
6402 99 50

cüt

S

cüt

S

6403[.51.05+.59.05+.91.
05+.99.05]

cüt

S

6403[.51(.15+.95)+.59.9
5+.91(.16+.96)+.99.96]

cüt

S

SMST, 2019
üzrə kodu
15.20.13.52.0

15.20.13.53.0

15.20.13.61.0
15.20.13.62.0
15.20.13.63.0
15.20.13.70.0

15.20.13.80.0

15.20.14.44.0

15.20.14.45.0

15.20.14.46.0

15.20.21.00.0
15.20.29.00.0
15.20.31.20.0

15.20.31.50.0

15.20.31.50.1
15.20.31.50.2

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Üstü təbii dəridən olan qadın küçə ayaqqabısı (o 6403[.51(.19+.99)+.59.9
cüt
cümlədən çəkmələr və tuflilər) (su keçirməyən 9+.91(.13+.18+.93+.98)
ayaqqabılar, burun altlığı qoruyucu metaldan +.99(.93+.98)]
ayaqqabılar istisna olmaqla)
Üstü təbii dəridən olan uşaq küçə ayaqqabısı (o 6403[.51(.11+.91)+.59.9
cüt
cümlədən çəkmələr və tuflilər) (su keçirməyən 1+.91(.11+.91)+.99.91]
ayaqqabılar, burun altlığı qoruyucu metaldan
ayaqqabılar istisna olmaqla)
Üstü təbii dəridən olan kişi səndəlləri (o cümlədən 6403[.59.35+.99.36]
cüt
qayış bağlı səndəllər və barmaqarası tərliklər)
Üstü təbii dəridən olan qadın səndəlləri (o cümlədən 6403[.59(.11+.39)+.99(.
cüt
qayış bağlı səndəllər və barmaqarası tərliklər)
11+.33+.38)]
Üstü təbii dəridən olan uşaq səndəlləri (o cümlədən 6403[.59.31+.99.31]
cüt
qayış bağlı səndəllər və barmaqarası tərliklər)
Altlığı rezindən, plastmasdan, təbii dəridən və üstü 6403[.51.05+.59.05+.91.
cüt
təbii dəridən olan ayaqqabı (o cümlədən yataq otağı və 05+.99.05]
rəqs üçün ayaqqabılar, otaq tufliləri və sair ev
ayaqqabıları, açıq tuflilər)
Sair altlıqdan və üstü təbii dəridən olan taxtadan və ya 6405 10
cüt
mantardan hazırlanmış ayaqqabı (altlığı rezindən,
plastmasdan, təbii dəridən olan istisna olmaqla)
Üstü tekstil materiallarından olan otaq tufliləri və sair 6404[.19.10+.20.10]+64
cüt
ev ayaqqabıları (o cümlədən yataq otağı və rəqs üçün 05.20.91
ayaqqabılar, otaq tufliləri və sair ev ayaqqabıları, açıq
tuflilər)
Altlığı rezindən, plastmasdan, təbii dəridən və üstü 6404[.19.90+.20.90]
cüt
tekstil materiallarından olan ayaqqabı (otaq tufliləri və
sair ev ayaqqabıları, idman ayaqqabıları istisna
olmaqla)
Üstü tekstil materiallarından olan ayaqqabı (otaq 6405.20(.10+.99)
cüt
tufliləri və sair ev ayaqqabıları və altlığı rezindən,
plastmasdan, təbii dəridən və ya kompozit dəridən
istisna olmaqla)
Altlığı rezindən, plastmasdan, təbii dəridən və üstü 6404 11
cüt
tekstil materiallarından olan idman ayaqqabıları
Xizək çəkmələri, qaçış xizək çəkmələrindən başqa sair 6402.19 + 6403.19
cüt
idman ayaqqabıları
Burun altlığı qoruyucu metaldan olan altlığı və üstünün 6401.10 + 6402 [.91.10
cüt
biçilmiş üzləri rezindən və ya plastmasdan olan +.99.05]
ayaqqabı (o cümlədən su keçirməyən ayaqqabı)
Altlığı rezindən, plastmasdan, təbii dəridən və üstü 6403 40
cüt
təbii dəridən olan, burun altlığı qoruyucu metaldan
ayaqqabı
Burun altlığı qoruyucu metaldan üstü plastmas 6403 40a
cüt
materiallardan olan su keçirməyən ayaqqabı
Burun altlığı qoruyucu metaldan üstü təbii dəridən 6403 40b
cüt
ayaqqabı
Sənaye məhsullarının adları
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üzrə kodu
15.20.32.00.0
15.20.40.20.0
15.20.40.50.0

15.20.40.80.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən ağacdan düzəldilmiş 640320+6405[.90(.10+.9
cüt
ayaqqabı, müxtəlif xüsusi ayaqqabı və sair ayaqqabılar 0)]
Ayaqqabının üstünün təbii dəridən biçilmiş üzləri və 6406 10 10
onların detalları (ayaqqabının arxalığı istisna olmaqla)
Ayaqqabının üstünün biçilmiş üzləri və onların 6406 10 90
detalları (ayaqqabının təbii dəridən arxalığı istisna
olmaqla)
Ayaqqabının sair materiallardan hissələri (üstünün 6406[.90(.30+.50+.60+.9
biçilmiş üzləri istisna olmaqla)
0)]
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 16.10: Taxta-şalbanın kəsilməsi və yonulması, oduncağın hopdurulması
16.10.11.34.0
Uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya 4407[.12(.10+.20+.90)]
cırtlama ilə əldə edilmiş, 6 mm-dən çox qalınlığı olan
Picea abies Karts növlü adi küknar və ya Avropa ağ
şam ağacı (Abies alba Mill)
16.10.11.36.0
Uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya 4407[.11(.10+.20+.90)]
cırtlama ilə əldə edilmiş, 6 mm-dən çox qalınlığı olan
Pinus sylvestrms L. növlü adi şam ağacı
16.10.11.38.0
Uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya 4407[.19(.10+.20+.90)]
cırtlama ilə əldə edilmiş, 6 mm-dən çox qalınlığı olan
iynəyarpaqlılar (Picea abies Karts növlü adi küknar və
ya Avropa ağ şam ağacı (Abies alba Mill ) və Pinus
sylvestrms L. növlü adi şam ağacı istisna olmaqla)

P
S
S
S

S

m3

S

m3

S

m3

S

16.10.12.50.0

Uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya
cırtlama ilə əldə edilmiş, 6 mm-dən çox qalınlığı olan
ağac materialları (iynəyarpaqlı növlərin və tropik
növlərin oduncağından və palıd ağacından düzəldilmiş
kiçik tirlər, plankalar və frizlər istisna olmaqla)

4407[.29(.96+.97)+.91(.
15+.39+.90)+.92+.93(.1
0+.91+.99)+.94(.10+.91
+.99)+.95(.10+.91+.99)+
.96(.10+.91+.99)+.97(.1
0+.91+.99)+.99(.27+.40
+.90)]

m3

S

16.10.12.71.0

Uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya
cırtlama ilə əldə edilmiş, şalbanbaşı birləşmələri olan,
rəndələnmə və ya cilalanma ilə emal edilmiş, 6 mmdən çox qalınlığı olan tropik növlərin oduncağı

4407[.21(.10+.91+.99)+.
22(.10+.91+.99)+.25(.10
+.30+.50+.90)+.26(.10+.
30+.50+.90)+.27(.10+.9
1+.99)+.28(.10+.91+.99)
+.29(.15+.20+.83+.85+.
95+.98)]

m3

S

16.10.12.77.0

Parket və ya döşəmələrin ağac örtüyü üçün rəndələnmə 4407 91 31
ilə emal edilmiş, lakin yığılmamış palıddan kiçik tirlər,
plankalar və frizlər (profil verilmiş paqonaj halında
olan istisna olmaqla)
Dəmiryolu və ya tramvay xətləri üçün hopdurulmamış 4406[.11 + .12]
ağac şpallar
Profil verilmiş paqonaj halında olan iynəyarpaqlı 4409[.10(.11 + .18)]
növlərin oduncağı (o cümlədən döşəmənin parket
örtüyü üçün yığılmamış plankalar və frizlər)

m2

S

m3

S

kq

S

16.10.13.00.0
16.10.21.10.0

85

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
4409 21

Ölçü
vahidi

P

kq

S

16.10.22.10.0

Hər hansı bir kənarı, ucu və ya səthi profil verilmiş
paqonaj halında olan (dişli, oyuqlu, zivanalı, yonulmuş
kənarlı, yarımdairə fiqurlu rəndələnmə şəklində
birləşdirmələri ilə, fasonlu və ya analoji), rəndələnmə
və ya cilalanma ilə emal edilməmiş və ya emal edilmiş,
şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan, o
cümlədən parket döşəmələr üçün bambuk
oduncağından yığılmamış plankalar və frizlər

16.10.23.00.0

Hər hansı bir kənarı, ucu və ya səthi profil verilmiş
4409[.22 + .29(.10 + .91
paqonaj halında olan (dişli, oyuqlu, zivanalı, yonulmuş + .99)]
kənarlı, yarımdairə fiqurlu rəndələnmə şəklində
birləşdirmələri ilə, fasonlu və ya analoji), rəndələnmə
və ya cilalanma ilə emal edilməmiş və ya emal edilmiş,
şalbanbaşı birləşmələri olan və ya olmayan, o
cümlədən parket döşəmələr üçün ağac oduncağından
yığılmamış plankalar və frizlər (iynəyarpaqlı növlərin
oduncağından və bambuk oduncağından istisna
olmaqla)

kq

S

16.10.24.00.0
16.10.25.03.0

Ağac yunu; ağac unu
Talaşa və ya yonqar halında iynəyarpaqlı növlərin
oduncağı
Talaşa və ya yonqar halında enliyarpaqlı növlərin
oduncağı
Boya ilə, dərmanlarla, kreozotla və ya digər
konservantlarla emal edilmiş qaba şəkildə meşə
materialı
Dəmiryolu və ya tramvay xətləri üçün hopdurulmuş
ağacdan şpallar
Sair qaba şəkildə meşə materialı, o cümlədən yarılmış
şalbanlar və payalar
Taxta kəpəyi

4405
4401 21

kq
kq

S
S

4401 22

kq

S

4403[.11 + .12]

m3

S

4406[.91 + .92]

m3

S

4404[.10 + .20]

m3

S

4404[.10 + .20]a

m3

S

Kəpək və ağac tullantıları (aqlomerasiya edilmişlər də 4404[.10 + .20]b
daxil edilməklə)
Meşə materialının hopdurulması və saxlanılması (o
cümlədən qurudulması); işlənilməsi

3

S

16.10.25.05.0
16.10.31.16.0

16.10.32.00.0
16.10.39.00.0
16.10.39.00.1
16.10.39.00.2
16.10.91.00.0

AİFT 16.21: Şpon, faner və ağac lövhələrin istehsalı
16.21.11.00.0
Bambukdan yapışqan vasitəsilə hazırlanmış faner, 4412 10
fanerlənmiş panellər və laylı oduncaqdan analoji
materiallar
16.21.12.00.0
Ağacyonqarlı plitələr
4410[.11(.10 + .30 + .50
+ .90)]
16.21.13.16.0
Ağacdan hazırlanan istiqamətləndirilmiş yonqarlı
4410[.12(.10 + .90)]
plitələr (OSB)
16.21.14.19.0
Ağacdan vafli plitələri və analoji plitələr (ağacyonqar 4410 19
plitələr və ağacdan hazırlanan istiqamətləndirilmiş
yonqarlı plitələr (OSB) istisna olmaqla)
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üzrə kodu
16.21.14.50.0
16.21.15.23.0

16.21.15.26.0

16.21.15.29.0

16.21.15.43.0

16.21.15.46.0

16.21.15.49.0

16.21.16.00.0

16.21.17.11.0

16.21.18.00.0

16.21.21.00.0
16.21.22.10.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Oduncaqlaşmış materiallardan yonqarlı plitələr və 4410 90
analoji plitələr (ağacdan hazırlanan istisna olmaqla)
Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan, 4411[.12(.10 + .90)]
qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilmiş və ya
əlavə edilməmiş qalınlığı 5 mm-dən çox olmayan orta
sıxlıqlı ağaclifli plitələr (MDF)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

m3

S

m

2

S

Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan,
qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilmiş və ya
əlavə edilməmiş qalınlığı 5 mm-dən çox olan, lakin 9
mm-dən çox olmayan orta sıxlıqlı ağaclifli plitələr
(MDF) və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan,
Ağacdan
qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilmiş və ya
əlavə edilməmiş qalınlığı 9 mm-dən çox olan orta
sıxlıqlı ağaclifli plitələr (MDF)
Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan,
qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilmiş və ya
əlavə edilməmiş sıxlığı 0,8 q/sm3-dən çox olan ağaclifli
plitələr (orta sıxlıqlı ağaclifli plitələr (MDF) istisna
olmaqla)
Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan,
qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilmiş və ya
əlavə edilməmiş sıxlığı 0,5 q/sm3-dən çox olan, lakin
0,8 q/sm3-dən çox olmayan ağaclifli plitələr (orta
sıxlıqlı ağaclifli plitələr (MDF) istisna olmaqla)
Ağacdan və ya digər oduncaqlaşmış materiallardan,
qatran və ya digər üzvi maddələr əlavə edilmiş və ya
əlavə edilməmiş sıxlığı 0,5 q/sm3-dən çox olmayan
ağaclifli plitələr (orta sıxlıqlı ağaclifli plitələr (MDF)
istisna olmaqla)

4411[.13(.10 + .90)]

m2

S

4411[.14(.10 + .90)]

m2

S

4411[.92(.10 + .90)]

m2

S

4411[.93(.10 + .90)]

m2

S

4411[.94(.10 + .90)]

m2

S

İynəyarpaqlı növlərin oduncağından yapışqan vasitəsilə
hazırlanmış sair faner, fanerlənmiş panellər və laylı
oduncaqdan analoji materiallar
Ən azı bir xarici təbəqəsi tropik növlərin oduncağından
ibarət olan, hər birinin qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan
yalnız oduncaq vərəqlərindən ibarət olan (bambukdan
başqa) yapışqan vasitəsilə hazırlanmış digər faner
Digər növlərin oduncağından yapışqan vasitəsilə
hazırlanmış sair faner, fanerlənmiş panellər və laylı
oduncaqdan analoji materiallar
Bloklar, plitələr, tirlər və ya profil verilmiş formalar
şəklində preslənmiş oduncaq
Yapışqan vasitəsilə hazırlanmış faner üçün və ya
uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya
cilalanma ilə emal edilmiş sair meşə materialları üçün
iynəyarpaqlı növlərin oduncağından 6 mm-dən az
qalınlığı olan vərəqlər və laylı vərəqlər

4412[.39+.94(.90)+.99(.
30+.85)]

m3

S

4412[.31(.10 + .90)]

m3

S

4412[.33+.34+.94(.10)+.
99(.40+.50)]

m3

S

4413

m3

S

4408[.10(.15+.91+.98)]

m3

S
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

16.21.23.00.0

Yapışqan vasitəsilə hazırlanmış faner üçün və ya
uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya
cilalanma ilə emal edilmiş sair meşə materialları üçün
tropik növlərin oduncağından 6 mm-dən az qalınlığı
olan vərəqlər və laylı vərəqlər

16.21.24.00.0

Yapışqan vasitəsilə hazırlanmış faner üçün və ya
uzununa mişarlanma və ya yarılma, rəndələnmə və ya
cilalanma ilə emal edilmiş sair meşə materialları üçün
tropik iynəyarpaqlı və tropik növlərin oduncağından
başqa sair oduncaqdan 6 mm-dən az qalınlığı olan
vərəqlər və laylı vərəqlər

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
4408[.31(.11+.21+.25+.3
m3
0)+.39(.15+.21+.30+.55
+.70+.85+.95)]

4408[.90(.15+.35+.85+.9
5)]

AİFT 16.22: Yığma parket döşəmələrin istehsalı
16.22.10.30.0
Ağacların oduncağından mozaik döşəmələr üçün 4418[.73(.10)+.74]
yığılmış döşəmə panelləri
16.22.10.60.0
Ağacların oduncağından yığılmış döşəmə panelləri 4418[.73(.90)+.75+.79]
(mozaik döşəmələr üçün olanlar istisna olmaqla)
AİFT 16.23: Ağac tikinti konstruksiyaları və xarratlıq məmulatlarının istehsalı
16.23.11.10.0
Ağac oduncağından pəncərələr, balkon qapıları və 4418[.10(.10+.50+.90)]
onların çərçivələri
16.23.11.50.0
Ağac oduncağından qapılar və onların çərçivələri və 4418[.20(.10+.50+.80)]
kandarları
16.23.11.50.1
Rəndələnmiş taxta qapılar və onların çərçivələri və 4418[.20(.10+.50+.80)]a
kandarları
16.23.11.50.2
Emal edilmiş taxta qapılar və onların çərçivələri və 4418[.20(.10+.50+.80)]b
kandarları
16.23.11.50.9
Sair taxta qapılar və onların çərçivələri və kandarları
4418[.20(.10+.50+.80)]c
16.23.12.00.0
Ağac oduncağından beton tökmək üçün taxtabəndlər, 4418[.40 + .50]
dam qontu və taxtapuş çiləkəni
16.23.19.00.0
Ağac oduncağından xarratlıq və dülgərlik məmulatları 4418[.60+.91+.99(.10+.9
(pəncərələr, balkon qapıları və onların çərçivələri, 0)]
qapılar və onların çərçivələri və kandarları, döşəmə
panelləri, beton tökmək üçün taxtabəndlər, dam qontu
və taxtapuş çiləkəni istisna olmaqla)
16.23.19.00.1
16.23.19.00.2
16.23.19.00.3
16.23.19.00.4
16.23.20.00.0

Ağac oduncağından sair xarratlıq və dülgərlik
məmulatları, xarrat tavaları
Divarlar üçün ağac oduncağından sair xarratlıq və
dülgərlik məmulatları
Pilləkənlər üçün ağac oduncağından sair xarratlıq və
dülgərlik məmulatları
Sauna üçün ağac oduncağından sair xarratlıq və
dülgərlik məmulatları
Ağacdan yığma tikinti konstruksiyaları
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4418[.60+.91+.99(.10+.9
0)]a
4418[.60+.91+.99(.10+.9
0)]b
4418[.60+.91+.99(.10+.9
0)]c
4418[.60+.91+.99(.10+.9
0)]d
9406[.10 + .90(.10)]

P
S

3

S

m

2

S

m2

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

m

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 16.24: Taxta taraların istehsalı
16.24.11.33.0
Ağacdan yastı altlıqlar və ya altlıq çənbərlər
16.24.11.35.0
Ağacdan altlıqlar və yükləmə lövhələri (yastı altlıqlar
istisna olmaqla)
16.24.12.00.0
Ağacdan boçkalar, kiçik boçkalar, çənlər, çəlləklər və
digər çəllək məmulatları onların hissələri (o cümlədən
çəllək taxtaları)
16.24.13.20.0
Ağacdan yeşiklər, qutular, qablaşdırma konteynerləri
və ya səbətləri, barabanlar və analoji tara (kabel
barabanları istisna olmaqla)
16.24.13.50.0
Ağacdan kabel barabanları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

4415 20 20
4415 20 90

əd.
əd.

S
S

4416

kq

S

4415 10 10

kq

S

4415 10 90

kq

S

AİFT 16.29: Ağac və mantardan, nazik yonqarlardan və hörmə üçün materiallardan sair
istehsalı
16.29.11.30.0
Oduncaqdan alətlər, alətlər üçün gövdələr və dəstəklər, 4417
süpürgələrin və ya fırçaların ağac hissələri və
dəstəkləri; ağacdan çəkməçilik qəlibləri və ayaqqabı
üçün qəlib genəldilmələri
16.29.11.80.0
Tənbəki çubuqlarının hazırlanması üçün ağacdan və ya 9614 00 10
kökümsovlardan qaba işlənmiş biçmələr
16.29.12.00.0
Ağacdan süfrə və mətbəx ləvazimatları
4419[.11+.12+.19+.90(.1
0+.90)]
16.29.13.00.0
Mozaikalı və inkrustasiya ilə bəzədilmiş ağac 4420[.10(.11+.19)+.90(.
məmulatları; zərgərlik və ya bıçaq və analoji 10+.91+.99)]
məmulatlar üçün ağac mücrülər və qutular; ağac
heykəlciklər və digər dekorativ məmulatlar; ağac
heykəlcikləri və digər dekorativ məmulatlar; paltar
asılqanları və ya şlyapalar üçün asılqanlar; kağız üçün
altlıqlar, külqabı, qələm qutuları, mürəkkəbqabı
16.29.14.20.0
16.29.14.91.0
16.29.15.00.0

16.29.21.30.0
16.29.21.50.0

16.29.22.50.0
16.29.22.90.0

Şəkillər, fotolar, güzgülər və ya analoji əşyalar üçün
ağac çərçivələr
Digər ağac məmulatları (altlıq çənbərlər və ağacdan
düzəldilmiş tabutlar istisna olmaqla)
Preslənmiş
və
aqlomerasiya
edilmiş
ağac
oduncağından, ağac tullantılarıdan və skrapdan
qranullar və briketlər
Mantar tullantıları; xırdalanmış, qranullaşdırılmış və ya
döyülmüş mantar
Xarici qatı çıxarılmış və ya qaba yonulmuş və ya
düzbucaqlı (kvadrat da daxil olmaqla) bloklar, plitələr,
vərəqlər və ya zolaqlar şəklində (sivri kənarları olan
tıxacların və qapayıcıların hazırlanması üçün biçmələr
də daxil olmaqla) təbii mantar

4414[.00(.10+.90)]

Təbii mantardan tıxaclar və qapayıcılar
Təbii mantardan sair məmulatlar
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məmulatların
kq

S

kq

S

kq

S
S

m

S

4421[.10 + .91 + .99(.10
+ .99)] + 6603 90 10
4401[.31 + .39]

S
kq

S

4501 90

kq

S

4502

kq

S

4503[.10(.10 + .90)]
4503 90

kq
kq

S
S

SMST, 2019
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Təbii mantardan şaybalı tıxaclar da daxil olmaqla, 4504 10 11
aqlomerasiya edilmiş mantardan köpüklü şərablar üçün
silindrik tıxaclar və qapayıcılar
Aqlomerasiya edilmiş mantardan silindrik tıxaclar və 4504 10 19
qapayıcılar (köpüklü şərablar üçün bənzər məmulatlar
istisna olmaqla)
Aqlomerasiya edilmiş mantardan, o cümlədən 4504[.10(.91 + .99)]
aqlomerasiya edilmiş şişmiş mantardan və ya
aqlomerasiya edilmiş yanmış mantardan bloklar,
plitələr, vərəqlər və zolaqlar, istənilən formalı
lövhəciklər, bütöv silindrlər və ya disklər (tıxaclar və
qapayıcılar istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

4504[.10(.91+.99)]a

kq

S

4504[.10(.91+.99)]b

kq

S

4504[.90(.20+.80)]

kq

S

4504[.90(.20+.80)]a
4504[.90(.20+.80)]b
4504[.90(.20+.80)]c

kq
kq
kq

S
S
S

4504[.90(.20+.80d)]
4601[.21(.10+.90)+.22(.
10+.90)+.29(.10+.90)+.9
2(.05+.10+.90)+.93(.05+
.10+.90)+.94(.05+.10+.9
0)+.99(.05+.10+.90)]+46
02[.11+.12+.19(.10+.90)
+.90]

kq
kq

S
S

16.29.25.00.1

Hörmə üçün bitki materiallarından kiçik xalçalar, 4601[.21(.10+.90)+.22(.
həsirlər və şirmalar
10+.90)+.29(.10+.90)+.9
2(.05+.10+.90)+.93(.05+
.10+.90)+.94(.05+.10+.9
0)+.99(.05+.10+.90)]+46
02[.11+.12+.19(.10+.90)
+.90]a

kq

S

16.29.25.00.2

Hörmə üçün bitki materiallarından sair məmulatlar

kq

S

16.29.23.20.0

16.29.23.50.0

16.29.23.80.0

16.29.23.80.1
16.29.23.80.2

16.29.24.00.0

16.29.24.00.1
16.29.24.00.2
16.29.24.00.3
16.29.24.00.4
16.29.25.00.0

Sənaye məhsullarının adları

Disklər də daxil edilməklə, aqlomerasiya edilmiş
mantardan bütöv silindirlər
Aqlomerasiya edilmiş mantardan bloklar, plitələr,
vərəqlər və zolaqlar, istənilən formalı lövhəciklər,
bütöv silindirlər
Aqlomerasiya edilmiş mantar; digər qruplara daxil
edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan sair
məmulatlar
Aqlomerasiya edilmiş mantardan birləşdirici detallar
Aqlomerasiya edilmiş mantardan bəzək məmulatları
Aqlomerasiya
edilmiş
mantardan
izolyasiya
məmulatları
Aqlomerasiya edilmiş mantardan sair məmulatlar
Küləşdən, alfadan və digər hörgü üçün materiallardan
məmulatlar; səbət məmulatları və hörülmüş məmulatlar
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4601[.21(.10+.90)+.22(.
10+.90)+.29(.10+.90)+.9
2(.05+.10+.90)+.93(.05+
.10+.90)+.94(.05+.10+.9
0)+.99(.05+.10+.90)]+46
02[.11+.12+.19(.10+.90)
+.90]b

SMST, 2019
üzrə kodu
16.29.25.00.3

16.29.25.00.4

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən hörmə materiallarından 4601[.21(.10+.90)+.22(.
kq
(bitki materiallarından başqa) sair məmulatlar
10+.90)+.29(.10+.90)+.9
2(.05+.10+.90)+.93(.05+
.10+.90)+.94(.05+.10+.9
0)+.99(.05+.10+.90)]+46
02[.11+.12+.19(.10+.90)
+.90]c
Sənaye məhsullarının adları

Səbət məmulatı, hörülmüş məmulatlar,
materiallarından digər məmulatlar

bitki 4601[.21(.10+.90)+.22(.
10+.90)+.29(.10+.90)+.9
2(.05+.10+.90)+.93(.05+
.10+.90)+.94(.05+.10+.9
0)+.99(.05+.10+.90)]+46
02[.11+.12+.19(.10+.90)
+.90]d

AİFT 17.11: Kağız kütləsi (sellüloz) istehsalı
17.11.11.00.0
Kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, həll olunan növlər 4702

17.11.14.00.1

Həll olunan növlərdən başqa, kimyəvi yolla alınan
natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu
İynəyarpaqlı ağac cinsindən, yarımağardılmış və ya
ağardılmış, natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu
Enliyarpaqlı ağac cinsindən ağardılmamış, natriumlu
və ya sulfatlı ağac sellülozu
Enliyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya
ağardılmış, natriumlu və sulfatlı ağac sellülozu
Həll olunan növlərdən başqa, kimyəvi yolla alınan
sulfitli ağac sellülozu
İynəyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya
ağardılmış, sulfitli ağac sellülozu
Enliyarpaqlı ağac cinsindən ağardılmamış, sulfitli ağac
sellülozu
Enliyarpaqlı ağac cinsindən yarımağardılmış və ya
ağardılmış, sulfitli ağac sellülozu
Mexaniki yolla alınan ağac sellülozu, yarımsellüloz,
ağac sellülozundan başqa, sair lifli materiallardan
sellüloz
Termomexaniki ağac kütləsi

17.11.14.00.2

Kimyəvi termomexaniki ağac kütləsi

17.11.12.00.0
17.11.12.00.1
17.11.12.00.2
17.11.12.00.3
17.11.13.00.0
17.11.13.00.1
17.11.13.00.2
17.11.13.00.3
17.11.14.00.0

AİFT 17.12: Kağız və karton istehsalı
17.12.11.00.0
Qəzet kağızı, rulonlarda və ya vərəq şəklində
17.12.12.00.0
Əllə tökülmə kağız və karton
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4703[.11+.19+.21+.29]
4703[.11+.19+.21+.29]a
4703[.11+.19+.21+.29]b
4703[.11+.19+.21+.29]c
4704[.11+.19+.21+.29]
4704[.11+.19+.21+.29]a
4704[.11+.19+.21+.29]b
4704[.11+.19+.21+.29]c

S

kq

S

kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.
kq 90 %
q.m.

T

4701[.00(.10+.90)]+470
5+4706[.10+.20+.30+.91
+.92+.93]
4701[.00(.10+.90)]+470 kq 90 %
5+4706[.10+.20+.30+.91 q.m.
+.92+.93]a
4701[.00(.10+.90)]+470 kq 90 %
5+4706[.10+.20+.30+.91 q.m.
+.92+.93]b

4801
4802 10

P

kq
kq

T
T
T
T
T
T
T
T
T

T

T

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
4802[.20+.40(.10+.90)]

17.12.13.00.0

Fotohəssas , istiyə və ya elektrikə həssas kağızlar və
kartonlar üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və
karton; surətçıxarma kağızı üçün əsas; divar kağızı
üçün əsas

17.12.14.10.0

Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: 1 m2-nin kütləsi 4802 54
40 q-dan az olan, mexaniki üsulla əldə edilən liflərin
miqdarı ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan
2
Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: 1 m -nin kütləsi 4802[.55(.15 + .25 + .30
40 q və ya çox, lakin 150 q-dan çox olmayan, mexaniki + .90)]
üsulla əldə edilən liflərin miqdarı ümumi lif kütləsinin
10%-dən çox olmayan, rulonlarla
2
4802[.56(.20 + .80) +
Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: 1 m -nin
kütləsi 40 q və ya çox, lakin 150 q-dan çox olmayan, .57]
mexaniki üsulla əldə edilən liflərin miqdarı ümumi lif
kütləsinin 10%-dən çox olmayan, vərəqlərlə
Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: 1 m2-nin kütləsi 4802[.58(.10 + .90)]

17.12.14.35.0

17.12.14.39.0

17.12.14.50.0

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

2

150 q/m -dən çox olan, mexaniki üsulla əldə edilən
liflərin miqdarı ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox
olmayan
Qrafika məqsədləri üçün kağız, karton: mexaniki üsulla
əldə edilən liflərin miqdarı ümumi lif kütləsinin 10%dən çox olan
Təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı
sellüloz pambıq (vata): rulon ölçüsü 36 sm-dən çox
olan və ya kvadrat və ya düzbucaqlı vərəqlər şəklində
ən azı bir tərəfi 36 sm-dən çox olan
Təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı
qırışdırılmış kağız və ya sellüloz liflərindən parça:
rulon ölçüsü 36 sm-dən çox olan və ya kvadrat və ya
düzbucaqlı vərəqlər şəklində ən azı bir tərəfi 36 smdən çox olan, kütləsi 25 q/m2-ə kimi olan

4802[.61(.15 + .80) +
.62 + .69]

kq

S

4803 00 10

kq

S

4803 00 31

kq

S

17.12.20.57.0

Təsərrüfat-məişət və sanitariya-gigiyena təyinatlı
qırışdırılmış kağız və ya sellüloz liflərindən parça:
rulon ölçüsü 36 sm-dən çox olan və ya kvadrat və ya
düzbucaqlı vərəqlər şəklində ən azı bir tərəfi 36 sm2
dən çox olan, kütləsi 25 q/m -dən çox olan

4803 00 39

kq

S

17.12.20.90.0
17.12.31.00.0

Təsərrüfat-məişət təyinatlı kağız: sair
Ağardılmamış, örtüksüz kraftlayner (yazı yazmaq, çap
etmək və digər qrafik məqsədlər üçün olan kağızlardan
başqa)
Örtüksüz kraftlayner (ağardılmamış kraftlayner və yazı
yazmaq, çap etmək və digər qrafik məqsədlər üçün
olan kağızlardan başqa)
Yarımkimyəvi (və ya yarımsellüloz) büzmələnmiş
kağız

4803 00 90
4804[.11(.11+.15+.19+.9
0)]

kq
kq

S
S

4804[.19(.12+.19+.30+.9
0)]

kq

S

4805 11

kq

S

17.12.14.70.0

17.12.20.30.0

17.12.20.55.0

17.12.32.00.0

17.12.33.00.0
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17.12.34.00.0
17.12.34.00.1
17.12.34.00.2
17.12.34.00.3
17.12.34.00.4
17.12.34.00.5
17.12.34.00.6

Sənaye məhsullarının adları
Təkrar istifadə olunmuş büzmələnmiş kağız və s.
büzmələnmiş kağız
Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton
Çoxqatlı kağız və karton: bir üst qatı ağardılmış; testlayner
Çoxqatlı kağız və karton: bir üst qatı ağardılmış; sair
Çoxqatlı kağız və karton: iki üst qatı ağardılmış; testlayner
Sair çoxqatlı kağız və karton: test-layner
Digər qruplara daxil edilməyən sair çoxqatlı kağız və
karton

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
4805[.12+.19(.10+.90)]

Ölçü
vahidi

P

kq

S

4805[.12+.19(.10+.90)]a
4805[.12+.19(.10+.90)]b

kq
kq

S
S

4805[.12+.19(.10+.90)]c
4805[.12+.19(.10+.90)]d

kq
kq

S
S

4805[.12+.19(.10+.90)]e
4805[.12+.19(.10+.90)]f

kq
kq

S
S

17.12.35.20.0

1 m2-nin kütləsi 150 q və ya az olan örtüksüz testlayner 4805 24

kq

S

17.12.35.40.0

1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox olan örtüksüz testlayner 4805 25

kq

S

17.12.41.20.0

Kisə üçün ağardılmamış, örtüksüz kraft-kağız (yazı
yazmaq, çap etmək və digər qrafik məqsədlər üçün
olan kağızlardan başqa)
Kisə üçün örtüksüz kraft-kağız (ağardılmamış kraftkağızdan və yazı yazmaq, çap etmək və digər qrafik
məqsədlər üçün olan kağızlardan başqa)

4804[.21(.10+.90)

kq

S

4804[.29(.10+.90)]

kq

S

17.12.41.40.0

17.12.41.60.0

4804[.31(.51+.58+.80)+.
1 m2-nin kütləsi 150 q və ya az olan örtüksüz kraftkağız və karton (kraftlayner, kisə üçün kraft-kağız, yazı 39(.51+.58+.80)]
yazmaq, çap etmək və digər qrafik məqsədlər üçün
olan kağızlardan başqa)

kq

S

17.12.41.60.1

1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox olan, lakin 225 q-dan 4804[.31(.51+.58+.80)+.
39(.51+.58+.80)]a
az olan sair kraft-kağız
1 m2-nin kütləsi 225 q-dan az olmayan sair kraft-kağız 4804[.31(.51+.58+.80)+.
39(.51+.58+.80)]b
2
1 m -nin kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225 q-dan az 4804[.31(.51+.58+.80)+.
39(.51+.58+.80)]c
olan təkqatlı test-layner

kq

S

kq

S

kq

S

1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225 q-dan az
olan büzmələnmiş sair kağız və karton
Krepləndirilmiş və ya qırışdırılmış kraft-kağız, rulon və
vərəqlərdə
Sulfitli sarğı kağızı, rulon və vərəqlərdə

4804[.31(.51+.58+.80)+.
39(.51+.58+.80)]d

kq

S

4808 40 00a

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

17.12.41.60.2
17.12.41.60.3
17.12.41.60.4
17.12.41.80.0
17.12.42.20.0
17.12.42.40.0

17.12.42.60.0

4805 30
1 m -nin kütləsi 150 q və ya az olan sair örtüksüz kağız 4805 91
və karton (HS 4802-yə daxil olan, həmçinin
büzmələnmiş kağız, testlayner, sulfitli sarğı kağızı, filtr
və ya fetr kağızı və kartonlar istisna olmaqla)
2

2

1 m -nin kütləsi 150 q-dan çox, lakin 225 q-dan az
olan sair örtüksüz kağız və karton (HS 4802-yə daxil
olan, həmçinin büzmələnmiş kağız, testlayner, sulfitli
sarğı kağızı, filtr və ya fetr kağızı və kartonlar istisna
olmaqla)
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üzrə kodu

P

kq

S

4805 40
4805 50

kq
kq

S
S

4813[.90(.10+.90)]

kq

S

4804 59 90
4804[.41(.91+.98)+.42+.
49+.51+.52+.59(.10)]
Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və
4806[.10+.20+.30+.40(.1
perqamin və digər parıltılı şəffaf və ya yarışəffaf kağız, 0+.90)]
rulonda və ya vərəqlərdə
Samandan hazırlanmışlar da daxil edilməklə, çoxqatlı 4807[.00(.30+.80)]
kağız və karton (səthi örtülmüş və ya hopdurulmuşlar
istisna olmaqla)
Büzmələnmiş, krepləndirilmış, basmanaxışlı və ya 4808[.40(.00b)+.90]
deşilmiş kağız və karton, rulonlarda və ya vərəqlərdə
Tərkibində mexaniki üsulla əldə edilən liflərin miqdarı 4810[.13+.14+.19]
ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olmayan,
fotohəssas, istiliyə və elektrikə həssas kağız və karton
2
üçün örtüklü əsaslar, həmçinin 1 m -nin kütləsi 150 q-a
kimi olan yazı, çap və ya digər qrafik məqsədləri üçün
istifadə edilən kağız və kartonlar

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

Tərkibində mexaniki üsulla əldə edilən liflərin miqdarı
ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olan, yazı, çap,
qrafika məqsədləri üçün yüngülçəkili təbaşirli kağız
Tərkibində mexaniki üsulla əldə edilən liflərin miqdarı
ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olan yazı, çap,
qrafika məqsədləri üçün təbaşirli sair kağız, rulonlarla
Tərkibində mexaniki üsulla əldə edilən liflərin miqdarı
ümumi lif kütləsinin 10%-dən çox olan yazı, çap,
qrafika məqsədləri üçün təbaşirli sair kağız, vərəqlərlə
Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə
edilənlərdən başqa, təbaşirli sair kraft-kağız, kaolin və
ya digər qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş
Yazı, çap və ya qrafika məqsədləri üçün istifadə
edilənlərdən başqa, təbaşirli sair kraft-karton, kaolin və
ya digər qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş
Kopiya kağızı, özü surətçıxaran və digər surətçıxaran
və ya köçürmə kağızları, rulonlar və ya vərəqlərdə
Eni 36 sm-dən çox olan surətçıxaran kağız
Digər qruplara daxil edilməyən surətçıxaran və
köçürmə kağızı

4810 22

kq

S

4810 29 30

kq

S

4810 29 80

kq

S

4810 31

kq

S

4810[.32(.10 + .90)]

kq

S

4809[.20 + .90]

kq

S

4809[.20 + .90]a
4809[.20 + .90]b

kq
kq

S
S

17.12.42.80.0

1 m2-nin kütləsi 225 q və ya çox olan sair kağız və
karton (HS 4802-yə daxil olan, həmçinin büzmələnmiş
kağız, testlayner, sulfitli sarğı kağızı, filtr və ya fetr
kağızı və kartonlar istisna olmaqla)

17.12.43.30.0
17.12.43.60.0

Örtüksüz filtr kağızı və kartonu, rulon və ya vərəqlərdə
Taxtapuş kartonu üçün kağız və karton-əsas, rulon və
ya vərəqlərdə
Eni 5 sm-dən çox olan papiros kağızı (kitabça və ya
borucuqlar formasında olanlar istisna olmaqla),
rulonlarda
Örtüksüz içərisi boz karton
Sair örtüksüz karton

17.12.44.00.0

17.12.51.10.0
17.12.59.10.0
17.12.60.00.0

17.12.71.00.0

17.12.72.00.0
17.12.73.36.0

17.12.73.60.0

17.12.73.75.0

17.12.73.79.0

17.12.74.00.0

17.12.75.00.0

17.12.76.00.0
17.12.76.00.1
17.12.76.00.2

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
4805[.93(.20 + .80)]

Ölçü
vahidi

Sənaye məhsullarının adları
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üzrə kodu
17.12.77.10.0
17.12.77.33.0
17.12.77.35.0

17.12.77.55.0

17.12.77.59.0

17.12.77.59.1
17.12.77.70.0

17.12.77.80.0
17.12.78.20.0

17.12.78.50.0
17.12.79.53.0
17.12.79.55.0
17.12.79.70.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Qudronlu, bitumlu və ya asfaltlı kağız və karton
4811 10
Özüyapışan kağız və karton, rulonlar və ya vərəqlərdə 4811[.41(.20 + .90)]
Qummiləşdirilmiş və ya yapışqanlı kağız və 4811 49
karton(özüyapışanlardan başqa), rulonlar və ya
vərəqlərdə
1 m2-nin kütləsi 150 q-dan çox olan təbaşirli, örtüklü, 4811 51
hopdurulmuş və ya plastmas ilə laminasiya olunmuş
kağız və karton (yapışqanlardan başqa), rulon və ya
vərəqlərdə
Örtüklü, hopdurulmuş və ya plastmas ilə laminasiya 4811 59
olunmuş kağız və karton (1 m2-nin kütləsi 150 q-dan
çox olan və təbaşirli, yapışqanlar istisna olmaqla),
rulon və ya vərəqlərdə
Kəsilməmiş çap formaları üçün sair kağız
4811 59a
Mumla, parafinlə, stearinlə, yağla və ya qliserinlə 4811 60
örtülmüş və ya hopdurulmuş kağız və karton kağız və
karton, rulon və ya vərəqlərdə
Digər qruplara daxil edilməyən sair örtülmüş və ya 4811 90
hopdurulmuş kağız və karton kağız və karton
Bir və ya hər iki tərəfi kaolin (çin gili) ilə və ya digər 4810 39
qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş rulonlar şəklində və ya
düzbucaqlı (kvadrat daxil olmaqla) istənilən ölçülü
vərəqlər şəklində, kraft-kağız və kraft-kartonlar (yazı,
çap və ya digər qrafik məqsədlər üçün istifadə edilən,
bütün kütlə üzrə bərabər ağardılmış, tərkibində
ümumi lif kütləsinə görə 95%-dən çox kimyəvi üsulla
alınmış oduncaq lifləri olan kraft-kağız və kraftkartonlar istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

4810 92 90
4810 92 10

kq
kq

S
S

4810 92 30

kq

S

4810[.99(.10 + .80)]

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

Örtüklü, çoxqatlı kağız və karton, sair
Bütün qatları ağardılmış örtüklü, çoxqatlı kağız və
karton
Yalnız bir üst qatı ağardılmış örtüklü, çoxqatlı kağız
və karton
İstənilən qrafik məqsədləri üçün istifadə olunan
çoxqatlı kağız və kartonlar istisna olmaqla bir və ya
hər iki tərəfi kaolin (çin gili) ilə və ya digər qeyri-üzvi
maddələrlə örtülmüş kağız və kartonlar, rulonlar və
vərəqlərdə

AİFT 17.21: Büzmələnmiş karton və kağız, karton və kağız taraların istehsalı
17.21.11.00.0
Büzmələnmiş kağız və karton, rulonlar və vərəqlərdə 4808 10
17.21.12.30.0
Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz 4819 30
lifli parçadan hazırlanmış oturacağının eni 40 sm və ya
daha çox olan kisələr və paketlər
17.21.12.50.0

Kağızdan, kartondan, sellüloz pambıqdan və sellüloz 4819 40
lifli parçadan hazırlanmış kisələr, paketlər (eni 40 sm
və ya daha çox olanlar istisna olmaqla)
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üzrə kodu
17.21.13.00.0
17.21.14.00.0
17.21.14.00.1
17.21.14.00.2
17.21.14.00.3
17.21.14.00.4
17.21.14.00.5
17.21.15.30.0
17.21.15.30.1
17.21.15.30.2
17.21.15.30.3
17.21.15.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Büzmələnmiş kağız və kartondan yeşiklər və qutular
4819 10
Büzmələnməmiş kağız və kartondan qatlanan qutular, 4819 20
yeşiklər və çantalar
Maye üçün qatlanan qutular və sair taralar
4819 20a
Kartondan hazırlanmış qatlanan qutular və sair taralar 4819 20b
Bərk kartondan hazırlanmış qatlanan qutular və sair 4819 20c
taralar
Kartondan və bərk kartondan reklam dirəkləri
4819 20d
Büzmələnməmiş kağız və ya kartondan hazırlanan 4819 20e
qatlanan qutular, yeşiklər və çantalar, sair
Digər qruplara daxil edilməyən sair bağlamalar, 4819 50
qramplastinkalar üçün zərflər daxil olmaqla
Kombinasiya edilmiş konserv bankaları, silindr şəkilli 4819 50a
konteynerlər və içliklər
Qablaşdırma məmulatları, vallar üçün zərflər, yumşaq 4819 50b
taralar
Digər qruplara daxil edilməyən kağızdan sair 4819 50c
qablaşdırma məmulatları
Müəssisələrdə, mağazalarda və ya analoji məqsədlərlə 4819 60
istifadə edilən kartoteka qutuları, məktub üçün qablar,
sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və analoji
məmulatlar
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 17.22: Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyena təyinatlı kağız məmulatlarının istehsalı
17.22.11.20.0
Tualet kağızı
4818[.10(.10 + .90)]
17.22.11.40.0
Kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və ya 4818 20 10
sellüloz lifdən cib yaylıqları, kosmetik salfetlər və ya
üz salfetləri
17.22.11.60.0
Kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və ya 4818[.20(.91 + .99)]
sellüloz lifdən əl dəsmalları
17.22.11.80.0
Kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və ya 4818 30
sellüloz lifdən süfrələr və salfetlər
17.22.12.10.0
Pambıqdan gigiyenik dəsmallar və tamponlar, uşaq 9619 00 30
bələkləri və əskiləri və analoji məmulatlar
17.22.12.20.0
Kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və ya 9619[.00(.71 + .75 +
sellüloz lifdən gigiyenik dəsmallar və tamponlar
.79)]
17.22.12.30.0
Kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və ya 9619[.00(.81 + .89)]
sellüloz lifdən uşaq bələkləri və əskiləri və analoji
sanitar-gigiyenik məmulatlar
17.22.12.30.1
Kağız əl dəsmalları, uşaq bələkləri
9619[.00(.81+.89)]a
17.22.12.30.2
Saxlaya bilməmədən əziyyət çəkən yaşlılar üçün 9619[.00(.81+.89)]b
sanitariya-gigiyena məmulatları
17.22.12.40.0
Pambıq; pambıqdan sair məmulatlar
5601[.21(.10+.90)+.22(.
10+.90)+.29]
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Ölçü
vahidi

P

kq
kq

S
S

kq
kq
kq

S
S
S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
17.22.12.50.0

17.22.12.60.0

17.22.12.70.0

17.22.12.90.0

17.22.13.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Kağız kütlədən, kağızdan, sellüloz pambıqdan və ya 4818 50
sellüloz lifli parçadan geyim əşyaları və geyim
ləvazimatları (cib dəsmalları və baş geyimləri istisna
olmaqla)
Digər toxuculuq materiallardan (pambıqdan olan 9619 00 40
toxuculuq materialları istisna olmaqla) gigiyenik
dəsmallar (bezlər), tamponlar və analoji məmulatlar
Digər toxuculuq materiallarından (pambıqdan olan 9619 00 50
toxuculuq materialları istisna olmaqla) uşaq bələkləri
və əskiləri
Digər qruplara daxil edilməyən kağız kütlədən, 4818[.90(.10 + .90)]
kağızdan, sellüloz pambıqdan və ya sellüloz lifli
parçadan təsərrüfat-məişət, sanitariya-gigiyena və ya
tibbi təyinatlı məmulatlar
Kağız və ya kartondan hazırlanan məcməyi, nəlbəkilər, 4823[.61+.69(.10+.90)]
boşqablar, fincanlar və analoji məmulatlar

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

4816[.20 + .90]

kq

S

4817 10

kq

S

4817 20

kq

S

4817 30

kq

S

4817 30a

kq

S

4817 30b

kq

S

4820 10 10

kq

S

4820 10 30

kq

S

4820 10 50
4820 10 90

kq
kq

S
S

4820 20
4820 30

kq
kq

S
S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 17.23: Dəftərxana, kağız məmulatlarının istehsalı
17.23.11.00.0
Surətçıxarma kağızı, özü surətçıxaran və digər
surətçıxarma və ya köçürmə kağızı; surətçıxarma
aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset lövhələri;
qummiləşdirilmiş və ya yapışqanlı kağız
17.23.12.30.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan zərflər (zərf-paketlər
də daxil edilməklə)
17.23.12.50.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan məktub üçün
kartoçkalar, şəkilsiz poçt açıqcaları və yazışma üçün
kartoçkalar
17.23.12.70.0
Kağızdan və ya kartondan olan, kağız dəftərxana
ləvazimatı dəstlərindən ibarət olan qutular, çantalar,
qılaflar və kompediumlar
17.23.12.70.1
Yazı və s. üçün çap, basmanaxışlı və ya deşilmiş kağız
və karton
17.23.12.70.2
Ofis avadanlığı (təşkilati texnika) üçün lentlər və ya
rulonlarla kağız
17.23.13.13.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan qeydiyyat jurnalları,
mühasibat kitabları, sifariş kitabları və qəbz kitabçaları
17.23.13.15.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan qeyd kitabçaları,
məktub və yaddaş qeydləri üçün bloknotlar
17.23.13.17.0
Gündəlik qeydlər üçün kitabçalar
17.23.13.19.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan borc kitabçaları,
ünvan kitabçaları və telefon kitabçaları (gündəliklər
istisna olmaqla)
17.23.13.30.0
Kağız və kartondan dəftərlər
17.23.13.50.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan çıxarıla bilən cildlər
(kitab üzlüklərindən başqa), qovluqlar və kağıztikən
qovluqlar
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üzrə kodu
17.23.13.70.0

17.23.13.80.0
17.23.13.90.0

17.23.14.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Kağız və ya kartondan hazırlanan özüsurətçıxaran iş 4820 40
blankları, səhifə hesabı ilə qoyulmuş surətçıxarma
dəstləri
Kağız və ya kartondan hazırlanan nümunələr və ya 4820 50
kolleksiyalar üçün albomlar
Kağız və ya kartondan hazırlanan suçəkən kağızlı 4820 90
bloknotlar, çıxarıla bilən cildlər (qoparılan vərəqlər və
ya digərləri üçün)
Yazı, çap və digər qrafik məqsədlər üçün kağız və 4823 90 40
kartonlar

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

4814[.20+.90(.10+.70)]

kq

S

4814[.20+.90(.10+.70)]a
4814[.20+.90(.10+.70)]b

kq
kq

S
S

4814[.20+.90(.10+.70)]c

kq

S

5905[.00(.10+.30+.50+.7
0+.90)]

kq

S

4821 10 10

kq

S

4821 10 90

kq

S

4821 90 10

kq

S

4821 90 90

kq

S

4812
4813[.10 + .20]

kq
kq

S
S

4822 10

kq

S

4822 90

kq

S

4823 20
4823 20a
4823 40

kq
kq
kq

S
S
S

4823[.70(.10 + .90)]
4823[.70(.10 + .90)]a

kq
kq

S
S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 17.24: Divar kağızlarının istehsalı
17.24.11.00.0
Divar kağızı və analoji divar örtükləri; pəncərələr üçün
şəffaf kağız
17.24.11.00.1
Basmanaxışlı divar kağızı
17.24.11.00.2
Plastik kütlə qatı ilə örtülmüş kağızdan
hazırlanan divar kağızı və s.
17.24.11.00.3
Dekorativ materialla örtülmüş kağızdan ibarət olan
divar kağızı və s.
17.24.12.00.0
Toxuculuq materiallardan divar örtükləri

AİFT 17.29: Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalı
17.29.11.20.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan özüyapışan etiketlər,
çap olunmuş
17.29.11.40.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan etiketlər, çap
olunmuş
17.29.11.60.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan özüyapışan etiketlər
(çap olunmuşlar istisna olmaqla)
17.29.11.80.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan etiketlər (çap
olunmuşlar, özüyapışanlar istisna olmaqla)
17.29.12.00.0
Kağız kütlədən süzgəc bloklar, plitələr və plastinalar
17.29.19.10.0
Eni 5 sm-dən çox olmayan rulonlarda kitabçalar və ya
borucuqlar formasında papiros kağızı
17.29.19.20.0
Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan
hazırlanan toxuculuq sapları dolamaq üçün istifadə
edilən bobinalar, makaralar və analoji tutqaclar
17.29.19.30.0
Kağız kütləsindən, kağızdan və ya kartondan
hazırlanan bobinalar, makaralar və analoji tutqaclar
(toxuculuq sapları dolamaq üçün istifadə edilən növlər
istisna olmaqla)
17.29.19.51.0
Forma və ya ölçü üzrə kəsilmiş filtr kağızı və kartonu
17.29.19.51.1
Perforatorlar üçün deşilməmiş kartlar
17.29.19.55.0
Qeydiyyatdan aparan cihazlar üçün kağız və ya karton,
rulonlarda, vərəqlərdə və ya disklərdə
17.29.19.57.0
Kağız kütlədən məmulatlar, tökmə və ya preslənmiş
17.29.19.57.1
Kağız və ya karton əsaslı döşəmə örtükləri
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SMST, 2019
üzrə kodu
17.29.19.85.0
17.29.19.85.1
17.29.19.85.2

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən sair kağız və karton 4823 90 85
məmulatları
Kağızdan, kartondan sair məmulatlar: aralıq qatlar, 4823 90 85a
jakkard kağızı, kondensator kağızı
Sair kağız və karton məmulatları: yelpiklər, qatlanan 4823 90 85b
şirmalar
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 18.11 : Qəzetlərin çap edilməsi
18.11.10.00.0
Həftədə dörd dəfədən az olmayaraq çıxan qəzet, jurnal 4902 10
və dövri nəşrlər, çap edilmiş
AİFT 18.12: Digər poliqrafiya məhsullarının (qəzetlərdən əlavə) çap edilməsi
18.12.11.00.0
Çap edilmiş yeni markalar, markalı (və ya 4907 00
möhürlənmiş) kağızlar, çek kitabçaları, banknotlar və
s.
18.12.12.30.0
Çap edilmiş satış kataloqları
4911 10
18.12.12.50.0
Çap edilmiş ticarət-reklam materialları və oxşar 4911 10
məhsullar (satış kataloqları istisna olmaqla)
18.12.13.00.0
Həftədə dörd dəfədən az çıxan qəzet, jurnal və dövri 4902 10
nəşrlər, çap edilmiş
18.12.14.07.0
Çap edilmiş kitablar, broşuralar, vərəqlər və oxşar çap 4901 10
materialları, ayrıca vərəqlərdə
18.12.14.14.0
Çap edilmiş kitablar, broşuralar, vərəqlər və oxşar çap 4901 10
materialları (ayrıca vərəqlərdə olanlar istisna olmaqla)
18.12.14.14.1
Sair çap materialları; kəsilməmiş çap formaları
4901 99a
18.12.14.14.2
Nəqliyyat biletləri, giriş biletləri və vərəqələri, lotereya 4901 99b
biletləri və sair biletlər
18.12.14.14.3
Sair çap materialları: şəxsi və kommersiya məqsədləri 490199c
üçün (kəsilməmiş çap formalarından başqa)
18.12.14.21.0
18.12.14.28.0
18.12.14.35.0
18.12.14.42.0
18.12.14.49.0
18.12.14.56.0
18.12.14.63.0
18.12.16.10.0
18.12.16.20.0
18.12.19.10.0
18.12.19.20.0

Uşaqlar üçün çap edilmiş rəsmlər, şəkil çəkmək və ya
rəngləmək üçün kitabçalar
Çap edilmiş lüğət və ensiklopediyalar və onların dövri
nəşrləri
Çap edilmiş coğrafiya xəritələr, hidroqrafik və ya oxşar
sxemlər, kitab şəklində
Çap edilmiş coğrafiya xəritələr, hidroqrafik və ya oxşar
sxemlər (kitab şəklində olanlar istisna olmaqla)
Çap edilmiş poçt açıqcaları, şəkilli və ya şəkilsiz
Xüsusi təbrikli, elanlı çap edilmiş kartlar, şəkilli və ya
şəkilsiz, zərflərdə və ya bəzəkli və ya onlarsız
Çap edilmiş rəsmlər, layihələr və ya fotoşəkillər
Tekstil (parça) üzərində çap formaları
Parça və kağızdan başqa digər materiallar üzərində çap
formaları
Təqvim blokları da daxil olmaqla istənilən növ çap
təqvimləri
Çap edilmiş musiqi notları
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SMST, 2019
üzrə kodu
18.12.19.30.0
18.12.19.90.0

Sənaye məhsullarının adları
Çap edilmiş köçürmə şəkillər (dekalkomaniya)
Digər qruplara daxil edilməyən sair çap işləri

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
4908 90
4911 99

AİFT 18.13: Çap işləri
18.13.10.00.0
Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə
xidmətlər
18.13.20.00.0
Çap formaları
8442 50
18.13.20.00.1
Çap təsviri olmadan çap formaları
8442 50a
18.13.20.00.2
Çap təsviri ilə yüksək çap üçün formalar
8442 50b
18.13.20.00.3
Çap təsviri ilə ofset çap formaları
8442 50c
18.13.20.00.4
Çap təsviri ilə dərin çap silindirləri və ya lövhələri
8442 50d
18.13.30.00.0
Sair qrafika xidmətləri
AİFT 18.14: Cildləmə və bəzək işləri
18.14.10.10.0
Kitabların və oxşar məmulatların çapı zamanı
kitabbağlama-cildləmə
işləri
(bükmə,
yığma,
kitabbağlama, yapışdırma, kəsmə, cild qapağı ilə
birləşdirmə)
18.14.10.30.0
Broşuraların, jurnalların, kataloqların, reklamların və s.
çapı zamanı bağlama-cildləmə işləri (bükmə, yığma,
kitabbağlama, yapışdırma, kəsmə, cild qapağı ilə
birləşdirmə)
18.14.10.50.0
Çap edilmiş kağızların/kartonların bağlama-cildləmə
işləri (broşuralar, jurnallar, kataloqlar, reklamlar istisna
olmaqla)
18.20.10.10.0
Qrammofon vallarında səslərin surətinin çıxarılması
18.20.10.30.0
18.20.10.50.0

18.20.10.70.0
18.20.20.50.0
18.20.20.70.0
18.20.30.30.0

18.20.30.50.0

18.20.30.70.0

Səs yazılmış maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox
olmayan) surətinin çıxarılması
Səs yazılmış maqnit lentlərinin (eni 4 mm-dən çox
olan, lakin 6,5 mm-dən çox olmayan) surətinin
çıxarılması
Kompakt-disklərin surətinin çıxarılması
Eni 6,5 mm-dən çox olan səs və video yazılmış maqnit
lentlərinin surətinin çıxarılması
Videodisklərdə və sair videoinformasiya
daşıyıcılarında səsin və görüntünün bərpası
Məlumatların avtomatik emalı maşınlarında istifadə
olunan işlənən məlumatların yazıldığı maqnit
lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olmayan) surətinin
çıxarılması
Məlumatların avtomatik emalı maşınlarında istifadə
olunan işlənən məlumatların yazıldığı maqnit
lentlərinin (eni 4 mm-dən çox olmayan) surətinin
çıxarılması
Məlumatların avtomatik emalı maşınlarında istifadə
olunan kompüterin əsas məlumatların yazıldığı
maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 19.10: Koks istehsalı
19.10.30.00.0
Daş kömür qatranından və sair mineral qatranlardan
alınan pek və pek koksu
19.10.30.00.1
Koks sobaları üçün koks (koks kömürünün yüksək
temperaturda karbonlaşdırılmasından alınan), qaz
zavodlarının koksu (qaz zavodlarının əlavə məhsulu)
19.10.30.00.2
Boz kömür koksu (boz kömür/liqnitin aşağı
temperaturda distilləsindən alınan)
19.10.30.00.3
Yanacaq məqsədilə istifadə edilməyən koks (süni qrafit
və elektrod istehsalı üçün koks)
19.10.30.00.4
Qatran (kömür, liqnit və ya torfun distilləsindən alınan
aromatik qatışığı)
AİFT 19.20: Təmizlənmiş neft məhsullarının istehsalı
19.20.21.10.0
Motor yanacağı
19.20.21.20.0
Avtomobil benzini, etilləşdirilməmiş (300S-2200S-li
neft distillatı, daxili yanma mühərrikləri üçün, oktan
ədədinin artırılması üçün olan tetraetilqurğuşun (TEQ)
və ya tetrametilqurğuşun (TMQ) qatılmamış)
19.20.21.20.1
Aİ-98
19.20.21.20.2
Aİ-95
19.20.21.20.3
Aİ-92
19.20.21.20.4
A-80
19.20.21.20.5
A-76
19.20.21.20.6
A-72
19.20.21.90.0
Avtomobil benzini, etilləşdirilmiş (300S-2200S-li neft
distillatı, daxili yanma mühərrikləri üçün, oktan
ədədinin artırılması üçün olan tetraetilqurğuşun (TEQ)
və ya tetrametilqurğuşun (TMQ) qatılmış)
19.20.22.00.0
Aviasiya benzini (300S-2200S-li neft distillatı)
19.20.23.90.0
Uayt-spirit
19.20.23.91.0
Neft-kimya sənayesində istifadə üçün benzin (yüngül
distillat)
19.20.23.91.1
Kimya üçün benzin
19.20.23.91.2
Riforminq benzini
19.20.23.92.0
Ağır sənaye benzini
19.20.23.92.2
Solyar yağının distillatı
19.20.24.00.0
Benzin növləri və reaktiv yanacaqlar
19.20.24.00.1
Aviasiya üçün ağ neft
19.20.24.00.2
Hidrotəmizlənmiş benzin
19.20.24.00.3
Sair ağ neft
19.20.24.00.4
Reaktiv mühərrik yanacağı
19.20.25.00.0
Nafta
19.20.25.00.1
Emalın spesifik prosesləri üçün təmizlənmiş, yarım
emal edilmiş yüngül distillat
19.20.25.00.2
İlkin emal benzini (nafta)
19.20.25.00.3
Qaz benzini (nafta)
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SMST, 2019
üzrə kodu
19.20.25.00.4
19.20.25.00.5
19.20.25.00.6
19.20.25.00.7
19.20.26.00.0
19.20.26.00.1
19.20.26.00.2
19.20.26.00.3
19.20.26.00.4
19.20.26.90.0
19.20.26.90.1
19.20.26.90.2
19.20.26.90.3
19.20.27.00.0
19.20.27.10.0
19.20.28.10.0
19.20.28.10.1
19.20.28.10.2
19.20.28.10.3
19.20.28.10.4
19.20.28.10.5
19.20.28.10.9
19.20.28.90.0
19.20.28.90.1
19.20.28.90.2
19.20.28.90.3
19.20.29.10.0
19.20.29.20.0
19.20.29.20.1
19.20.29.20.2
19.20.29.20.3
19.20.29.20.4
19.20.29.20.5
19.20.29.20.6
19.20.29.20.7
19.20.29.20.8
19.20.29.20.9

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Sabit qaz benzini
2710 11d
Ağır qaz benzini
2710 11e
Yüngül benzini
2710 11f
Qeyri-sabit qaz benzini
2710 11g
Qazoyllar (dizel yanacağı)
2710 19
Yay dizel yanacağı
2710 19a
Qış dizel yanacağı
2710 19b
Atmosfer qazoylu
2710 19c
Vakuum qazoylu
2710 19d
Ağır distillatlar, yarımfabrikat
2710 19
0
0
Avtomobillər üçün dizel yanacağı (180 S-380 S-li neft 2710 19a
distillatı)
2710 19b
Yanacaq qazoylu (1800S-3800S-li neft distillatı)
Sənaye məhsullarının adları

Ağır neft distilatları (qazoyllar)
2710 19c
Orta ağırlıqlı fraksiyalar
2710 19d
Orta ağırlıqlı sənaye benzini (orta ağırlıqlı 2710 19e
yarımfabrikat)
Digər qruplara daxil edilməyən neft yanacağı
2710 19
Yanacaq mazutu, gəmilər üçün
2710 19a
Yanacaq mazutu, sənaye və s. üçün
2710 19b
Mühərrik yanacağı
2710 19c
Mühərrik yanacağı DT
2710 19d
Mühərrik yanacağı DT (orta və az dövrlü mühərriklər 2710 19e
üçün)
Digər mazutlar
2710 19f
Soba mazutu
2710 19
Azkükürdlü mazut (kükürdün miqdarı 1 %-dən az olan 2710 19a
mazut)
Kükürdlü mazut (kükürdün miqdarı 1 %-dən çox olan 2710 19b
mazut)
Yanacaq məqsədilə istifadə olunmayan sair mazut (neft-2710 19c
kimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən)
Sürtkü yağları (xammal kimi istifadə edilən sürtkü 2710 19
yağları)
Sürtkü yağları (tərkibində 70%-dən az olmayaraq neft 2710 19
olan distillatlar)
Mühərrik yağları
2710 19a
Hidravlik yağlar
2710 19b
Sənaye yağları
2710 19c
Elektroizolyasiya yağları; transformator, kondensator 2710 19d
və kabel yağları da daxil olmaqla
Transmissiya yağları
2710 19e
Kompressor və turbin yağları
2710 19f
Texnoloji yağlar
2710 19g
Maşın yağları
2710 19h
Sair yağlar
2710 19i
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SMST, 2019
üzrə kodu
19.20.31.10.0
19.20.31.20.0
19.20.31.30.0

19.20.32.00.0
19.20.32.00.1
19.20.32.00.2
19.20.32.00.3
19.20.32.00.4
19.20.32.00.5
19.20.32.00.6
19.20.39.00.0
19.20.39.00.1
19.20.41.00.0
19.20.42.40.0
19.20.42.50.0

19.20.42.90.0
19.20.42.90.1
19.20.42.90.2
19.20.42.90.3
19.20.42.90.4
19.20.42.90.5

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Yanacaq kimi istifadə edilən, təzyiq altında maye 2711 12
halında saxlanılan propan və butan
Təmizlənmiş ilkin məhsul kimi istifadə edilən maye 2711 12
propan və butan
Yanacaq məqsədilə istifadə olunmayan maye qazlar 2711 12
(neft-kimya sənayesində xammal kimi istifadə edilən
propan və butan)
Təmizlənmiş qaz (tərkibində əsasən hidrogen, metan, 2711 14
etan və olefinlər olan qaz qatışığı)
Maye etilen
2711 14a
Maye propilen
2711 14b
Maye butilen
2711 14c
Maye butadien
2711 14d
Propan-propilen (qaz şəkilli)
2711 14e
Butan-butilen (qaz şəkilli)
2711 14f
Digər neft qazları
2711 29
Ağır prioz qətranı
2711 29
Vazelin; parafin; neft mumu və sair mumlar
2712 10
Neft koksu (tərkibində əsasən 90-95% karbon olan 2713 11
qara bərk maddə)
Neft bitumu (qara və ya tünd qəhvəyi rəngli, bərk və 2713 11
yarımbərk, termoplastik, suya davamlı və yapışqanlı
material )
Sair neft məhsulları
2713 11
Qudron
2713 11a
Yüngül fleqma
2713 11b
Hidrotəmizlənmiş yüngül fleqma
2713 11c
Ağır fleqma
2713 11d
Aşqarlar və sair neft məhsulları
2713 11e
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 20.11: Sənaye qazlarının istehsalı
20.11.11.20.0
Arqon
20.11.11.20.1
Qazşəkilli və ya maye arqon
20.11.11.20.2
Bərk arqon
20.11.11.40.0
Helium
20.11.11.50.0
Hidrogen
20.11.11.60.0
Azot
20.11.11.70.0
Oksigen
20.11.11.90.0
20.11.12.30.0
20.11.12.30.1
20.11.12.30.2
20.11.12.50.0
20.11.12.70.0

2804 21
2804 21a
2804 21b
2804 29 10
2804 10
2804 30
2804 40

Digər nadir qazlar (neon, kripton və ksenon)
2804 29 90
Karbon dioksidi
2811 21
Qazşəkilli və ya maye karbon dioksidi (karbonat və ya 2811 21a
dəm qazı)
Bərk karbon dioksidi (karbonat və ya dəm qazı)
2811 21b
Kükürd trioksidi (sulfat anhidridi); diarsen trioksidi
2811 29 10
Azot oksidləri
2811 29 30
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üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Digər qeyri-üzvi turşular və qeyri-metalların oksigenlə 2811 29 90
digər qeyri-üzvi birləşmələri (kükürd trioksidi (sulfat
anhidridi), diarsen trioksid, azot oksid, karbon dioksid,
kükürd dioksid, silisium dioksid istisna olmaqla)
Maye hava (təsirsiz qazlardan təmizlənmiş və ya 2853 00 30
təmizlənməmiş); sıxılmış hava

Ölçü
vahidi

P

kq

T

kq

T

2817
2823
2820 10
2820 90 10

kq
kq TiO2
kq
kq

T
T
T
T

2820 90 90

kq

T

2819[.10+.90(.10+.90)]+
2824[.10+.90]+2825 50
Dəmir oksidləri və hidroksidləri; tərkibində Fe2O3-ə 2821[.10 + .20]
hesablanmada 70 kütlə %-i və ya çox kimyəvi
birləşmiş dəmir olan mineral boyalar
Dəmir oksidləri və tərkibində 70 kütlə % və ya çox 2821[.10 + .20]a
dəmir oksidi olan dəmir hidroksidləri
Tərkibində 70 %-dən və ya çox dəmir oksidi olan təbii 2821[.10 + .20]b
piqmentlər
Kobalt oksidləri və hidroksidləri; texniki kobalt 2822
oksidləri
Litium oksidləri və hidroksidləri
2825 20
Vanadium oksidləri və hidroksidləri
2825 30
Nikel oksidləri və hidroksidləri
2825 40
Germanium oksidləri və sirkonium dioksid
2825 60
Molibden oksidləri və hidroksidləri
2825 70
Antimon oksidləri (sürmə)
2825 80
Berillium oksidi və hidroksidi
2825 90 20
Volfram oksidləri və hidroksidləri
2825 90 40
Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi əsaslar; 2825[.90(.11 + .19 + .60
metalların digər oksidləri, hidroksidləri və peroksidləri + .85)]

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq

T
T
T
T
T
T
T
T
T

20.12.21.10.0

Dispers boyaq maddələri
hazırlanan preparatlar

əsasında 3204 11

kq

T

20.12.21.20.0

Turşu boyaqları və rəngab boyayıcılar və onların 3204 12
əsasında hazırlanan preparatlar

kq

T

20.12.21.30.0

Əsas boyaq maddələri və onların əsasında hazırlanan 3204 13
preparatlar

kq

T

20.12.21.40.0

Bilavasitə boyayıcılar və onların əsasında hazırlanan 3204 14
preparatlar

kq

T

20.12.21.50.0

Sair sintetik üzvi boyayıcı maddələr

kq

T

20.11.12.90.0

20.11.13.00.0

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 20.12: Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalı
20.12.11.30.0
Sink oksidi; sink peroksidi
20.12.11.50.0
Titan oksidi
20.12.12.10.0
Manqan oksidləri. Manqan dioksidləri
20.12.12.20.0
Manqan oksidləri. Tərkibində 77 kütlə %-i və ya çox
manqan olan manqan oksidi
20.12.12.30.0
Manqan oksidləri. Tərkibində 77 kütlə %-dən az
manqan olan manqan oksidi
20.12.12.40.0
Xrom, qurğuşun və mis oksidləri və hidroksidləri
20.12.19.10.0

20.12.19.10.1
20.12.19.10.2
20.12.19.30.0
20.12.19.55.0
20.12.19.60.0
20.12.19.65.0
20.12.19.70.0
20.12.19.73.0
20.12.19.75.0
20.12.19.80.0
20.12.19.81.0
20.12.19.95.0

və

onların

3204[.15+.16+.17+.19+.
90]
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üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
3204 20

Ölçü
vahidi

P

kq

T

3205
3201[.10+.20+.90(.20+.9
0)]
3203[.00(.10+.90)]

kq
kq

T
T

kq

T

3202 10
3202 90

kq
kq

T
T

3206 11

kq TiO2

T

3206 19

kq TiO2

T

kq

T

AİFT 20.13: Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı
20.13.21.11.0
Xlor
20.13.21.16.0
Yod, flüor, brom
20.13.21.16.1
Yod

kq
kq
kq

T
T
T

20.13.21.16.2

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq
kq
kq

T
T
T

kq

T

kq
kq
kq
kq
kq

T
T
T
T
T

20.12.21.60.0
20.12.21.70.0
20.12.22.50.0
20.12.22.70.0
20.12.23.30.0
20.12.23.50.0

20.12.24.15.0

20.12.24.19.0

20.12.24.50.0

20.13.21.16.3
20.13.21.20.0
20.13.21.30.0
20.13.21.41.0
20.13.21.42.0
20.13.21.60.0
20.13.21.70.0
20.13.21.81.0
20.13.21.85.0
20.13.22.10.0
20.13.22.20.0
20.13.22.30.0

Sənaye məhsullarının adları
Fluoressensiya ağardıcı kimi istifadə olunan üzvi
sintetik maddələr
Rəngli laklar; rəngli laklar əsasında tərkiblər
Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; tanninlər və onların
duzları, sadə və mürəkkəb efirləri; digər törəmələri
Bitki və heyvan mənşəli boyayıcı maddələr və onların
əsasında preparatlar
Sintetik üzvi aşılayıcı maddələr
Qeyri-üzvi aşılayıcı maddələr; digər qruplara daxil
edilməyən aşılayıcı tərkiblər, ilkin aşılama üçün
ferment preparatları
Tərkibində quru maddəyə görə hesablamada 80 kütlə
%-i və ya çox titan dioksidi olan, titan dioksidi
əsasında hazırlanan piqmentlər və tərkiblər
Titan dioksid əsasında hazırlanan piqmentlər və
preparatlar
(tərkibində
quru
maddəyə
görə
hesablamada 80 kütlə %-i və ya çox titan dioksidi
olanlar istisna olmaqla)
Sair boyayıcı maddələr: qeyri-üzvi və mineral boyayıcı
maddələr
əsasında hazırlanan piqmentlər və
preparatlar; lüminofor kimi istifadə edilən qeyri-üzvi
maddələr

3206[.20+.41+.42+.49(.1
0+.70)+.50

2801 10
2801[.20+.30(.10+.90)]
2801[.20 + .30(.10 +
.90)]a
Flüor
2801[.20 + .30(.10 +
.90)]b
Brom
2801[.20 + .30(.10 +
.90)]c
Sublimasiya edilmiş və ya çökdürülmüş kükürd; 2802
kolloid kükürd
Karbon (digər qruplara daxil edilməyən karbon hisi 2803
(dudası) və karbonun sair formaları)
Bor
2804 50 10
Tellur
2804 50 90
Silisium: Tərkində silisiumun miqdarı 99,99 kütlə %- 2804 61
dən az olmayan
Silisium: Tərkində silisiumun miqdarı 99,99 kütlə %- 2804 69
nə kimi olanlar
Fosfor
2804 70
Arsen, selen
2804[.80 + .90]
Fosfor oksiklorid
2812 12
Fosfor trixlorid
2812 13
Fosfor pentaxlorid
2812 14
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üzrə kodu
20.13.22.37.0
20.13.22.40.0
20.13.22.70.0
20.13.22.80.0
20.13.23.00.0

20.13.23.00.1

20.13.23.00.2

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Qeyri-metalların halogenidləri və halogenid oksidləri 2812[.11+.15+.16+.17+.
kq
19(.90)+.90]
Fosforun xloridləri və xloroksidləri (fosfor oksi-tri- və 2812 19 10
kq
pentaxlorid istisna olmaqla)
Fosfor sulfidləri, texniki fosfor trisulfidi
2813 90 10
kq
Qeyri-metal sulfidləri (fosfor sulfidləri, texniki fosfor 2813[.10 + .90(.90)]
kq
trisulfidləri istisna olmaqla)
Qələvi və ya qələvi-torpaq metallar; nadir torpaq 2805[.11+.12+.19(.10+.9
kq
metalları, skandium və ittirium; civə
0)+.30(.10+.20+.30+.40
+.80)+.40(.10+.90)]
Natrium
2805[.11+.12+.19(.10+.9
kq
0)+.30(.10+.20+.30+.40
+.80)+.40(.10+.90)]a
Kalsium
2805[.11+.12+.19(.10+.9
kq
0)+.30(.10+.20+.30+.40
+.80)+.40(.10+.90)]b
Sənaye məhsullarının adları

20.13.23.00.3

Stronsium və barium

2805[.11+.12+.19(.10+.9
0)+.30(.10+.20+.30+.40
+.80)+.40(.10+.90)]c

20.13.24.13.0

Hidrogen xlorid (xlorid turşusu)

20.13.24.15.0

Xlorsulfon turşusu

20.13.24.34.0

Sulfat turşusu; oleum

2807

20.13.24.53.0

Difosfor pentaoksidi

20.13.24.55.0
20.13.24.62.0
20.13.24.65.0

P
T
T
T
T
T

T

T

kq

T

2806 10

kq HCl

T

2806 20

kq

T

kq
H2CO4

T

2809 10

kq
P 2O 5

T

Fosfat turşusu və polifosfor turşuları

2809 20

kq
P 2O 5

T

2810 00 10
2810 00 90

kq
kq

T
T

2811[.12 + .19(.10 +
.80)]

kq

T

20.13.24.73.0
20.13.24.75.0
20.13.24.77.0
20.13.25.25.0

Dibor trioksidi
Bor oksidləri; bor turşuları (dibor trioksidi istisna
olmaqla)
Digər qeyri-üzvi turşular və qeyri-metalların oksigenlə
digər qeyri-üzvi birləşmələri (hidrogen flüorid istisna
olmaqla)
Hidrogen flüorid (flüorid turşusu)
Silisium dioksidi
Kükürd dioksid
Natrium hidroksid (kaustik soda) bərk halda

T
T
T
T

20.13.25.27.0

Natrium hidroksid məhlulu (suda), (maye soda)

2815 12

20.13.25.30.0

Kalium hidroksid (kalium qələvisi)

2815 20

20.13.25.50.0
20.13.25.63.0
20.13.25.65.0
20.13.25.70.0

Natrium və kalium peroksidləri
Maqnezium hidroksid və peroksid
Stronsium və barium oksid, hidroksid və peroksidləri
Alüminium hidroksid

2815 30
2816 10
2816 40
2818 30

kq HF
kq SiO2
kq SO2
kq
NaOH
kq
NaOH
kq
KOH
kq
kq
kq
kq
Al2O3

20.13.24.69.0
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2811 11
2811 22
2811 29 05
2815 11

T
T
T
T
T
T

SMST, 2019
üzrə kodu
20.13.25.80.0
20.13.31.15.0

20.13.31.19.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları 2825 10
kq
Flüoridlər; flüorsilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun 2826 90 80
kq F
digər kompleks duzları (litium heksaflüorfosfat (-1),
litium
diflüorfosfat,
litium
heksaftorarsenat
monohidratı, litium diftorfosfat, litium flüorborat)
Flüoridlər; flüorsilikatlar, flüoralüminatlar və flüorun 2826[.12+.19(.10+.90)+. kq F
sair kompleks duzları (natrium heksaflüoralüminat 30+.90(.10)]
(sintetik kriolit); litium heksaflüorfosfat (-1), litium
diflüorfosfat, litium heksaftorarsenat monohidratı,
litium diftorfosfat, litium flüorboratcivənin üzvi və
qeyri-üzvi birləşmələri istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

T
T

T

20.13.31.31.0
20.13.31.32.0
20.13.31.33.0
20.13.31.34.0
20.13.31.39.0

Maqnezium xlorid
Nikel xlorid
Qalay xlorid
Kobalt xlorid
Digər qruplara daxil edilməyən sair xloridlər

kq
kq
kq
kq
kq

T
T
T
T
T

20.13.31.50.0

Misin və digər metalların xlorid
hidroksidləri
Bromidlər və bromid oksidləri (natrium və ya kaliumun
bromidləri istisna olmaqla)
Natrium və ya kaliumun bromidləri; yodidlər və yodid
oksidləri
Hipoxloritlər, texniki kalsium hipoxlorit, xloritlər və
hipobromitlər
Xloratlar, perxloratlar, bromatlar, perbromatlar,
yodatlar, peryodatlar
Natrium xlorat

kq

T

2827 59

kq

T

2827[.51 + .60]

kq

T

2828[.10 + .90]

kq

T

kq

T

kq

T

kq
kq

T
T

kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq

T
T
T
T
T
T
T
T

kq
kq
kq N

T
T
T

20.13.31.71.0
20.13.31.79.0
20.13.32.30.0
20.13.32.50.0
20.13.32.50.1
20.13.41.11.0
20.13.41.20.0

20.13.41.33.0
20.13.41.35.0
20.13.41.50.0
20.13.41.55.0
20.13.41.60.0
20.13.41.61.0
20.13.41.62.0
20.13.41.65.0
20.13.41.73.0
20.13.41.75.0
20.13.42.11.0

2827 31
2827 35
2827 39 10
2827 39 30
2827[.20+.32+.39(.20+.8
5)]
oksidləri və 2827[.41+.49(.10+.90)]

P

2829[.11+.19+.90(.10+.4
0+.80)]
2829[.11+.19+.90(.10+.4
0+.80)]a
Kalsium, antimon və ya dəmir sulfidləri
2830 90 11
Sulfidlər; kimyəvi tərkibi məlum və ya naməlum 2830[.10 + .90(.85)] +
polisulfidlər; ditionitlər və sulfoksilatlar (kalsium, 2831[.10 + .90]
antimon və dəmir istisna olmaqla)
Sulfitlər
2832 [.10 +.20]
Tiosulfatlar
2832 30
Alüminium sulfat
2833 22
Barium sulfat
2833 27
Maqnezium sulfat
2833 21
Nikel sulfat
2833 24
Kobaltın; titanın sulfatı
2833 29 30
Sulfatlar (alüminium, barium, maqnezium, nikel, 2833[.11 + .19 + .25 +
kobalt, titan istisna olmaqla)
.29(.20 + .60 + .80)]
Zəy
2833 30
Peroksosulfatlar (persulfatlar)
2833 40
Bariumun; berilliumun; kadmiumun; kobaltın; nikelin; 2834 29 20
qurğuşunun nitratları
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20.13.43.10.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Mis və digərlərinin nitratları (kaliumun, bariumun; 2834[.29(.40 + .80)]
berilliumun;
kadmiumun;
kobaltın;
nikelin;
qurğuşunun nitratları istisna olmaqla)
Fosfinatlar (hipofosfitlər) və fosfonatlar (fosfitlər)
2835 10
Mono və ya dinatrium fosfat
2835 22
Kalsium hidrogenfosfat (dikalsium fosfat)
2835 25
Natrium trifosfat (natrium tripolifosfat)
2835 31
Fosfatlar (kalsium hidrogenfosfat, mono və ya 2835 [.24 +.26 +.29
dinatrium fosfat istisna olmaqla); polifosfatlar (natrium +.39]
trifosfat istisna olmaqla)
Trinatrium fosfat, kalium fosfat, sair kalium fosfat, 2835 [.24 +.26 +.29
(poli)fosfatlar
+.39]a
Dinatrium karbonat
2836 20

20.13.43.20.0
20.13.43.40.0
20.13.43.50.0
20.13.43.95.0

Natrium hidrokarbonat (natrium bikarbonat)
Kalsium karbonat
Litium karbonat
Digər qruplara daxil edilməyən sair karbonatlar

20.13.51.15.0
20.13.51.20.0

Volframatlar
Manqanit, manqanat və permanqanatlar; molibdatlar

20.13.51.25.0
20.13.51.78.0

SMST, 2019
üzrə kodu
20.13.42.12.0

20.13.42.20.0
20.13.42.30.0
20.13.42.40.0
20.13.42.70.0
20.13.42.80.0

20.13.42.80.1

Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq N

T

kq
kq P2O5
kq P2O5
kq P2O5
kq

T
T
T
T
T

kq

T

kq
Na2CO3
2836 30
kq
2836 50
kq
2836 91
kq
2836[.40+.60+.92+.99(.1
kq
1+.17+.90)]
2841 80
kq
2841[.61+.69+.70]
kq

T

2841 [.30 +.50]
2841 90 30

kq
kq

T
S

2841 90 85
2843 21
2843[.10(.10+.90)+.29+.
30+.90(.10+.90)]
2853 90 10

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

2852 10

kq

T

2852 90

kq

T

2853[.10+.90(.90a)]

kq

S

2845[.10+.90(.10+.90)]

kq

S

20.13.62.20.0
20.13.62.30.0

Xromatlar və dixromatlar; peroksoxromatlar
Oksometal və peroksometal turşuların duzları: sinkatlar
və vanadatlar
Oksometal və peroksometal turşuların digər duzları
Gümüş nitratlar
Kolloid şəklində qiymətli (nəcib) metallar və onların
birləşmələri (gümüş nitratından başqa) və amalqamalar
Distillə edilmiş və konduktometrik və analoji təmizliyi
olan su
Kimyəvi tərkibi civə olan qeyri-üzvi və üzvi civə
birləşmələri (amalqamalardan istisna olmaqla)
Kimyəvi tərkibi civə olmayan qeyri-üzvi və üzvi civə
birləşmələri (amalqamalardan istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi
birləşmələr;
amalqama
(distillə
edilmiş
və
konduktometrik və analoji təmizliyi olan su, maye
hava; sıxılmış hava istisna olmaqla)
Ağır su (deyterium oksid), izotoplar və onların
birləşmələri
Sianidlər, sianid oksidlər, kompleks sianidlər
Boratlar; peroksoboratlar (perboratlar)

2837[.11+.19+.20]
kq
2840[.11+.19(.10+.90)+. kq B2O3
20(.10+.90)+.30]

T
T

20.13.62.30.1
20.13.62.40.0
20.13.62.70.0

Fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar
Silikatlar, qələvi metalların texniki silikatları
İkiqat və kompleks silikatlar

2840[.11+.19(.10+.90)+.
kq
20(.10+.90)+.30]a
2839[.11+.19+.90]
kq SiO2
2842 10
kq

T
T
T

20.13.51.79.0
20.13.51.83.0
20.13.51.85.0
20.13.52.50.0
20.13.52.70.0
20.13.52.75.0
20.13.52.90.0

20.13.61.00.0
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T
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S
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üzrə kodu
20.13.62.80.0
20.13.63.00.0
20.13.64.10.0
20.13.64.20.0
20.13.64.30.0
20.13.64.51.0

20.13.64.80.0

20.13.64.90.0
20.13.65.10.0
20.13.65.20.0

20.13.65.50.0

20.13.65.80.0

20.13.65.85.0

20.13.66.00.0
20.13.67.00.0
20.13.68.00.0

20.13.68.00.1

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Qeyri-üzvi turşuların və ya peroksoturşuların (azidlər, 2842[.90(.10 + .80)]
ikiqat və kompleks silikatlar istisna olmaqla) duzları
Hidrogen peroksidi
2847
Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli 2849 20
silisium karbidi
Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli bor 2849 90 10
karbidi
Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli 2849 90 30
volfram karbidi
Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli 2849 90 50
alüminium, xrom, molibden, vanadium, tantal, titan
karbidi
Müəyyən və ya qeyri-müəyyən kimyəvi tərkibli 2850[.00(.20 + .60 +
fosfidlər (ferrofosfor istisna olmaqla), hidridlər, .90)] + 2853 90 90b
nitridlər, azidlər, silisidlər və boridlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair karbidlər
2849[.10 + .90(.90)]
Nadir torpaq metalların və bu metalların qarışıqlarının 2846 10
qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri. Serium birləşmələri
Nadir torpaq metalların və bu metalların qarışıqlarının 2846 90 10
qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri. Lantan, pazeodim,
neodim, samarium birləşmələri
Nadir torpaq metalların və bu metalların qarışıqlarının 2846 90 20
qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri. Evropium,
qadolinium, terbium, disprozium, holmium, erbium,
tulium, itterbium, lutesium, ittirium birləşmələri
Nadir torpaq metalların və bu metalların qarışıqlarının 2846 90 30
qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri. Skandium
birləşməsi
Nadir torpaq metalların və bu metalların qarışıqlarının 2846 90 90
qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri. Metal qarışıqlarının
birləşmələri
Sair kükürd (saflaşdırılmış, sublimasiya edilmiş, 2503 00 90
çökdürülmüş və kolloid kükürd istisna olmaqla)
Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir 2601 20
kolçedanı)
Süni və ya rekonstruksiya olunmuş qiymətli və 7104 [.10 +.20]
azqiymətli daşlar, emal olunmamış və ya sadəcə
mişarlanmış
Pyezoelektrik kvarsı
7104 [.10 +.20]a
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 20.14: Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalı
20.14.11.20.0
Doymuş asiklik karbohidrogenlər
20.14.11.30.0
Etilen
20.14.11.40.0
Propen (propilen)
20.14.11.50.0
Buten (butilen) və onun izomerləri
20.14.11.60.0
Buta-1,3-dien və izopren
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.14.11.90.0
20.14.12.13.0
20.14.12.15.0
20.14.12.23.0
20.14.12.25.0
20.14.12.43.0
20.14.12.45.0
20.14.12.47.0
20.14.12.50.0
20.14.12.60.0
20.14.12.70.0
20.14.12.90.0
20.14.13.13.0
20.14.13.15.0
20.14.13.23.0
20.14.13.25.0
20.14.13.53.0
20.14.13.57.0
20.14.13.71.0
20.14.13.74.0
20.14.13.79.0

20.14.14.50.0
20.14.14.70.0
20.14.14.90.0

20.14.19.10.0

20.14.19.30.0

20.14.19.50.0
20.14.19.50.1

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Doymamış asiklik karbohidrogenlər (etilen, propen, 2901 29
kq
buten, buta-1,3-dien və izopren istisna olmaqla)
Sikloheksan
2902 11
kq
Sikloalkanlar, sikloalkenlər və sikloterpenlər
2902 19
kq
(sikloheksan istisna olmaqla )
Benzol
2902 20
kq
Toluol
2902 30
kq
o-Ksilol
2902 41
kq
p -Ksilol
2902 43
kq
m -Ksilol və ksilolun izomerlərinin qarışığı
2902 [.42 +.44]
kq
Stirol
2902 50
kq
Etilbenzol
2902 60
kq
Kumol
2902 70
kq
Sair siklik karbohidrogenlər
2902 90
kq
Xlormetan (metilxlorid) və xloretan (etilxlorid)
2903 11
kq
Dixlormetan (metilenxlorid)
2903 12
kq
Xloroform (trixlormetan)
2903 13
kq
Karbon 4-xlorid
2903 14
kq
1,2-Dixloretan (etilendixlorid)
2903 15
kq
Digər qruplara daxil edilməyən doymuş asiklik 2903 19
kq
karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri
Vinilxlorid (xloretilen)
2903 21
kq
Trixloretilen; tetraxloretilen (perxloretilen)
2903 [.22 +.23]
kq
Doymamış asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri 2903 29
kq
(vinilxlorid, trixloretilen, tetraxloretilen istisna
olmaqla)
Karbohidrogenlərin tərkibində yalnız sulfoqruplar olan 2904 10
kq
törəmələri, onların duzları və mürəkkəb etil efirləri
Karbohidrogenlərin tərkibində yalnız nitro və ya yalnız 2904 20
kq
nitrozqruplar olan törəmələri
Karbohidrogenlərin törəmələri (tərkibində yalnız 2904[.31+.32+.33+.34+.
kq
sulfoqruplar olan törəmələr, onların duzları və 35+.36+.91+.99]
mürəkkəb etil efirləri, tərkibində yalnız nitro və ya
yalnız nitrozqruplar olanlar istisna olmaqla)
Asiklik karbohidrogenlərin flüorlu, bromlu və ya yodlu 2903[.31+.39(.11+.15+.1
kq
törəmələri
9+.21+.23+.24+.25+.26+
.27+.28+.29+.31+.35+.3
9+.80)]
Tərkibində iki və ya çox müxtəlif halogenlər olan 2903[.71+.72+.73+.74+.
kq
asiklik
karbohidrogenlərin
halogenləşdirilmiş 75+.76(.10+.20+.90)+.7
törəmələri
7(.60+.90)+.78+.79(.30+
.80)]
Sikloalkan, siklen və ya sikloterpen karbohidrogenlərin 2903[.81+.82+.83+.89(.1
kq
halogenləşdirilmiş törəmələri
0+.80)]
Heksaxlorotsikloheksan (heksaxloran)
2903[.81+.82+.83+.89(.1
kq
0+.80)]a
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.14.19.70.0
20.14.19.70.1
20.14.19.70.2
20.14.21.00.0
20.14.22.10.0
20.14.22.20.0
20.14.22.30.0
20.14.22.40.0
20.14.22.40.1
20.14.22.63.0
20.14.22.65.0

20.14.22.70.0
20.14.22.70.1
20.14.23.10.0
20.14.23.20.0
20.14.23.33.0
20.14.23.37.0

20.14.23.38.0
20.14.23.50.0
20.14.23.60.0
20.14.23.73.0

20.14.23.75.0

20.14.24.10.0
20.14.24.10.1
20.14.24.10.2
20.14.24.33.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Halogenləşdirilmiş aromatik karbohidrogen törəmələri 2903[.91+.92+.93+.94+.
kq
99(.10+.80)]
Xlorbenzol, o-dixlorbenzol, p - dixlorbenzol
2903[.91+.92+.93+.94+.
kq
99(.10+.80)]a
Heksaxlorbenzol və DDT (1,1,1-trixlor-2,2- bis- (p - 2903[.91+.92+.93+.94+.
kq
xlorfenil) etan)
99(.10+.80)]b
Sənayedə işlənən yağ spirtləri
3823 70
kq
Metanol (metil spirti)
2905 11
kq
Propan-1-ol (propil spirti) və propan-2-ol (izopropil 2905 12
kq
spirti)
Butan -1- ol (n - butil spirti)
2905 13
kq
Butanollar (butan -1- ol (n - butil spirti) istisna 2905[.14(.10 + .90]
kq
olmaqla)
Pentanol (amil spirti) və onun izomerləri
2905[.14(.10+.90]a
kq
Oktanol (oktil spirti) və onun izomerləri
2905[.16(.20 + .85)]
kq
Lauril spirti, setil spirti və stearil spirti və digər 2905 [.17 +.19]
kq
doymuş biratomlu spirtlər (metil spirti, propil spirti,
izopropil spirti, n - butil spirti, okstil spirti istisna
olmaqla)
Doymamış biratomlu spirtlər
2905[.22+.29(.10+.90)]
kq
Qeyri-tsiklik terpen spirti
2905[.22+.29(.10+.90)]a
kq
Etilenqlikol (etandiol)
2905 31
kq
Propilenqlikol (propan-1, 2-diol)
2905 32
kq
D-qlüsit (sorbit)
2905[.44(.11+.19+.91+.9
kq
9)]
Oksisirkə turşusu və çoxatomlu spirtlər (etilenqlikol və 2905[.39(.20+.28+.30+.9
kq
propilenqlikol, D-qlüsit və 100 % bioloji əsaslı karbon 5)+.41+.42+.43+.49]
tərkibli olan tetrametilen glikol istisna olmaqla)
Butan-1,4-diol və ya 100 % bioloji əsaslı karbon 2905 39 26
kq
tərkibli olan tetrametilen glikol
Asiklik spirtlərin halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, 2905[.51+.59(.91+.98)]
kq
nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri
Sintetik qliserin də daxil olmaqla qliserin
2905 45
kq
Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen spirtlər və 2906[.11+.12+.13(.10+.9
kq
onların
halogenləşdirilmiş,
sulfolaşdırılmış, 0)+.19]
nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri
Aromatik spirtlər və onların halogenləşdirilmiş, 2906[.21+.29]
kq
sulfolaşdırılmış,
nitrolaşdırılmış
və
ya
nitrozalaşdırılmış törəmələri
Monofenollar
2907[.11+.12+.13+.15(.1
kq
0+.90)+.19(.10+.90)]
Fenol və fenolyatlar
2907[.11+.12+.13+.15(.1
kq
0+.90)+.19(.10+.90)]a
Krezol və onun alkolyatları
2907[.11+.12+.13+.15(.1
kq
0+.90)+.19(.10+.90)]b
4,4'-izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) 2907 23
kq
və onun duzları
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.14.24.39.0
20.14.24.50.0

20.14.31.20.0
20.14.31.30.0
20.14.31.50.0
20.14.31.95.0

20.14.31.97.0

20.14.32.15.0
20.14.32.19.0
20.14.32.20.0
20.14.32.35.0
20.14.32.50.0
20.14.32.71.0
20.14.32.71.1
20.14.32.71.2
20.14.32.77.0
20.14.32.78.0
20.14.32.80.0
20.14.32.80.1
20.14.32.80.2
20.14.33.10.0
20.14.33.20.0
20.14.33.30.0
20.14.33.40.0
20.14.33.50.0
20.14.33.63.0
20.14.33.65.0
20.14.33.67.0
20.14.33.70.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Polifenollar (4,4'-izopropilidendifenol və onun duzları 2907[.21+.22+.29]
kq
daxil olmaqla) və fenolspirti
Fenolların və ya fenolspirtlərin halogenləşdirilmiş, 2908[.11+.19+.91+.92+.
kq
sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış 99]
törəmələri
Sənayedə işlənən stearin turşusu
3823 11
kq
Sənayedə işlənən olein turşusu
3823 12
kq
Sənayedə işlənən tallovo yağının yağ turşuları
3823 13
kq
Sənayedə işlənən distillə edilmiş monokarbonlu yağ 3823 19 10
kq
turşuları (stearin turşusu, olein turşusu, tallova yağı
istisna olmaqla)
Sənayedə işlənən monokarbonlu yağ turşuları (stearin 3823.19 (.30 +.90)
kq
turşusu, olein turşusu, tallova yağı, distillə edilmişlər
istisna olmaqla)
Etilasetat
2915 31
kq
Sirkə turşusunun mürəkkəb efirləri (etilasetat istisna 2915[.32+.33+.36+.39]
kq
olmaqla)
Mono-, di-, trixlorsirkə turşuları, propion, yağ, valerian 2915[.40+.50+.60(.11+.1
kq
turşuları, onun duzları və mürəkkəb efirləri
9+.90)]
Sənaye məhsullarının adları

Palmitin turşusu, stearin turşusu, onların duzları və
mürəkkəb efirləri
Qarışqa turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri
Sirkə turşusu
Natrium asetat
Kobalt asetatları
Sirkə anhidridi
Sirkə turşusunun duzları
Laurin turşusu və sair turşular, duzlar və mürəkkəb
efirlər
Laurin turşusu, duzları və mürəkkəb efirləri
Açıq zəncirli doymuş birəsaslı karbon turşuları
Akril turşusu və onun duzları, sair siklik monokarbon
turşuları
Akril turşusunun mürəkkəb efirləri
Metakril turşusu və onun duzları
Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri
Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və
mürəkkəb efirləri
Benzoy turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri
Benzoil peroksid, benzoilxlorid
Fenilsirkə turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri
Aromatik siklik monokarbon turşuları, onların
anhidridləri,
halogenanhidridləri,
peroksidləri,
peroksiturşuları və onların törəmələri (benzoy,
fenilsirkə turşuları, onun duzları və mürəkkəb efirləri,
benzoil peroksid, benzoilxlorid istisna olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.14.33.81.0

20.14.33.82.0

20.14.33.85.0
20.14.33.87.0
20.14.34.10.0
20.14.34.20.0
20.14.34.20.1
20.14.34.30.0
20.14.34.40.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Oksalat, azelain, malon, sikloalkan, sikloalken və ya 2917[.11+.13(.10+.90)+.
kq
sikloterpen polikarbon turşuları, duzları (100 % bioloji 19(.10+.80)+.20]
əsaslı karbon tərkibli olan butanedioik turşusu istisna
olmaqla)
100 % bioloji əsaslı karbon tərkibli olan etan-1,2- 2917 19 20
kq
dikarboksilik turşu və ya butanedioik turşu (süksin
turşusu)
Adipin turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri
2917 12
kq
Malein anhidridi
2917 14
kq
Dibutilortoftalatlar və dioktilortoftalatlar
2917[.32 + .34(.00a)]
kq
Ortoftal turşusunun sair mürəkkəb efirləri
2917[.33 + .34(.00b)]
kq
Dinonil- və didesilortoftalatlar
2917[.33 + .34(.00b)]a
kq
Ftal anhidridi; tereftal turşusu və onun duzları
2917 [.35 +.36]
kq
Aromatik siklik polokarbon turşuları, onların 2917[.37+.39(.20+.95)]
kq
anhidridləri,
halogenanhidridləri,
peroksidləri,
peroksiturşuları
və
onların
halogenləşdirilmiş,
sulfolaşdırılmış,
nitrolaşdırılmış
və
ya
nitrozalaşdırılmış törəmələri
Sənaye məhsullarının adları

P
T

T

T
T
T
T
T
T
T

20.14.34.40.1
20.14.34.73.0
20.14.34.75.0

Dimetiltereftalat
Limon turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri
Tərkibində spirt, fenol, aldehid və ya keton qrupu olan
karbon turşuları

2917[.37+.39(.20+.95)]a
2918 [.14 +.15]
2918[.11+.12+.13+.16+.
17+.18+.19(.30+.40+.98
)+.29+.30+.91+.99(.40+.
90)]

kq
kq
kq

T
T
T

20.14.41.13.0
20.14.41.19.0

Metilamin, di- və ya trimetilamin və onların duzları
2921 11
Sair asiklik monoaminlər və onların törəmələri; bu 2921[.12+.13+.14+.19(.4
birləşmələrin duzları
0+.50+.99)]
Dietilamin və onun duzları
2921[.12+.13+.14+.19(.4
0+.50+.99)]
Etilendiamin və onun duzları; heksametilendiamin və 2921[.21+.22]
onun duzları
Sair qeyri-tsiklik poliaminlər və onların törəmələri; bu 2921 29
birləşmələrin duzları
Sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen mono-və ya 2921[.30(.10+.91+.99)]
poliaminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin
duzlar
Anilin və onun duzları
2921 41
Anilin törəmələri və onların duzları
2921 42
Sair aromatik monoaminlər, onların törəmələri və 2921[.43+.44+.45+.46+.
duzları
49]
Toluidinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin 2921[.43+.44+.45+.46+.
duzları
49]a
Aromatik poliaminlər və onların törəmələri; bu 2921[.51(.11+.19+.90)+.
birləşmələrin duzları
59(.50+.90)]
Etanolamin və onun duzları
2922 11
Dietanolamin və onun duzları
2922 12

kq
kq
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T

kq

T

kq
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kq
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kq
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kq

T

kq

T

kq
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20.14.41.19.1
20.14.41.23.0
20.14.41.29.0
20.14.41.30.0

20.14.41.51.0
20.14.41.53.0
20.14.41.59.0
20.14.41.59.1
20.14.41.70.0
20.14.42.33.0
20.14.42.35.0
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.14.42.38.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Tərkibində yalnız bir oksigentərkibli funksional 2922[.14+.15+.16+.17+.
kq
qruplar olan aminospirtlər, onların sadə və mürəkkəb 18+.19]
efirləri; onların digər qruplara daxil edilməyən duzları
(monoetanolamin və onun duzları, dietanolamin və
onun duzları istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

P
T

20.14.42.90.0

Oksigentərkibli
funksional
qrupları
olan 2922[.21+.29+.31+.39+.
aminbirləşmələri (aminospirtlər, onların sadə və 43+.44+.49(.20+.85)+.5
mürəkkəb efirləri; onların duzları, lizin və onun 0]
mürəkkəb efirləri; onların duzları, qlütamin turşusu və
onun mürəkkəb efirləri; onlarınduzları)

kq

T

20.14.43.10.0
20.14.43.20.0
20.14.43.30.0

Ureidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları
Saxarin və onun duzları
İmidlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları
(saxarin və onun duzları istisna olmaqla)
İminlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları
Akrilonitril
1-sianquanidin (disiandiamid)
Tərkibində funksional nitril qrupu olan birləşmələr
(akrilonitril, 1-sianquanidin (disiandiamid) istisna
olmaqla)
Diazo, azo və ya azoksi birləşmələri
Hidrazin və ya hidroksilamin üzvi törəmələri
İzosianitlər
Tərkibində digər azottərkibli funksional qruplar olan
birləşmələr (izosianitlər istisna olmaqla)
Tiokarbamatlar və ditiokarbamatlar; tiuram mono-, di–
və ya tetrasulfidlər; metionin
Sair kükürd-üzvi birləşmələr

2924 21
2925 11
2925[.12 + .19(.20 +
.95)]
2925[.21 + .29]
2926 10
2926 20
2926[.30+.40+.90(.20+.7
0)]

kq
kq
kq

T
T
T

kq
kq
kq
kq

T
T
T
T

2927
2928[.00(.10 + .90)]
2929 10
2929 90

kq
kq
kq
kq

T
T
T
T

2930[.20+.30+.40(.10+.9
0)]
2930[.60+.70+.80+.90(.1
3+.16+.30+.40+.50+.98)
]
Qeyri-üzvi - üzvi birləşmələr (kükürd-üzvi birləşmələri 2931[.10+.20+.31+.32+.
istisna olmaqla)
33+.34+.35+.36+.37+.38
+.39(.20+.30+.50+.60+.
90)+.90]

kq

T

kq

T

kq

T

Tetrahidrofuran, 2-furaldehid (furfurol), furfuril və
tetrahidrofurfuril spirtləri və heliotropin
Tərkibində təkcə oksigen heteroatomu (ları) olan
heterosikl birləşmələr (digər laktonlar istisna olmaqla)
Tərkibində təkcə azot heteroatomu (ları) olan
heterosikl
birləşmələr;
quruluşunda
kondensləşdirilməmiş pirazol həlqəsi olan birləşmələr
(hidantoin və onun törəmələri istisna olmaqla)
Melamin

2932[.11+.12+.13+.93]

kq

T

2932[.14+.19+.91+.92+.
94+.95+.99]
2933[.29(.10+.90)]

kq

T

kq

T

2933 61

kq

T

20.14.43.40.0
20.14.43.50.0
20.14.43.60.0
20.14.43.70.0

20.14.44.20.0
20.14.44.30.0
20.14.44.50.0
20.14.44.90.0
20.14.51.33.0
20.14.51.39.0

20.14.51.51.0

20.14.52.15.0
20.14.52.25.0
20.14.52.30.0

20.14.52.60.0
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Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
2933[.31+.32+.33+.39(.1
kq
0+.20+.25+.35+.40+.45+
.50+.55+.99)+.41+.49(.1
0+.30+.90)+.71+.72+.79
+.91(.10+.90)+.92+.99(.
20+.50+.80)]

P

20.14.52.80.0

Quruluşunda kondensləşdirilməmiş piridin həlqəsi,
sonradan kondensasiya edilməyən xinolin və ya
izoxinolin həlqə sistemi olan birləşmələr; laktamlar;
tərkibində təkcə azot heteroatomu (ları) olan digər
heterosikl birləşmələri (quruluşunda kondensləşdirilməmiş imidazol, pirimidin, piperazin, triazin,
pirazol həlqə sistemi olan birləşmələr istisna olmaqla)

20.14.52.80.1

e-Kaprolaktam

2933[.31+.32+.33+.39(.1
0+.20+.25+.35+.40+.45+
.50+.55+.99)+.41+.49(.1
0+.30+.90)+.71+.72+.79
+.91(.10+.90)+.92+.99(.
20+.50+.80)]a

kq

T

20.14.52.90.0

Nuklein turşuları və digər heterosikl birləşmələr-tiazol, 2934[.10+.20(.20+.80)+.
benzotiazol və digər tsiklik birləşmələr
91+.99(.60+.90)]+2939
80
Fosfat turşusunun mürəkkəb efirləri və onların duzları, 2919[.10+.90]
laktofosfatlar
daxil
olmaqla;
onların
halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və
ya nitrozalaşdırılmış törəmələri
Qeyri-metalların
digər
qeyri-üzvi
turşularının 2920[.11+.19+.21+.22+.
mürəkkəb efirləri (halogenanhidrogenlərin mürəkkəb 23+.24+.29+.30+.90(.10
efirləri istisna olmaqla) və onların halogenləşdirilmiş, +.70)]
sulfolaşdırılmış,
nitrolaşdırılmış
və
ya
nitrozalaşdırılmış törəmələri

kq

T

kq

T

kq

T

Tiofosfat
turşusunun
mürəkkəb
efirləri 2920[.11+.19+.21+.22+.
(fosforotioatlar), onların duzları və törəmələri
23+.24+.29+.30+.90(.10
+.70)]a
Metanal (formaldehid)
2912 11
Etanal (asetaldehid)
2912 12
Butanal (butiraldehid, normal izomer)
2912 19 00a
Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar 2912 19 00b
olmayan asiklik aldehidlər (metanal (formaldehid),
etanal (asetaldehid), butanal (butiraldehid, normal
izomer) istisna olmaqla)
Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar 2912[.21 + .29]
olmayan tsiklik aldehidlər
Aldehidspirtlər,
aldehidlərin
sadə
efirləri, 2912[.41+.42+.49]
aldehidfenollar və tərkibində digər oksigen tərkibli
funksional qrup olan aldehidlər
Aldehidlərin tsiklik polimerləri
2912 50
Paraformaldehid
2912 60
Aldehidlərin tsiklik polimerləri və ya paraformal- 2913
dehidlərin
halogenləşdirilmiş,
sulfolaşdırılmış,
nitrolaşdırılmış və ya nitrozalaşdırılmış törəmələri
Aseton
2914 11
Butanon (metiletilketon)
2914 12

kq

T

kq
kq
kq
kq

T
T
T
T

kq

S

kq

S

kq
kq
kq

S
T
S

kq
kq

T
T

20.14.53.50.0

20.14.53.80.0

20.14.53.80.1

20.14.61.11.0
20.14.61.13.0
20.14.61.15.0
20.14.61.19.0

20.14.61.20.0
20.14.61.35.0

20.14.61.50.0
20.14.61.60.0
20.14.61.70.0

20.14.62.11.0
20.14.62.13.0
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
2914 13
2914[.19(.10 + .90)]

Ölçü
vahidi

P

4-metilpentan-2-on (metilizobutilketon)
Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar
olmayan asiklik ketonlar (aseton, butanon
(metiletilketon), 4-metilpentan-2-on
(metilizobutilketon) istisna olmaqla)
Kamforlar; tərkibində digər oksigentərkibli funksional 2914[.29(.00a)+.31+.39
qruplar olmayan aromatik ketonlar; ketonspirtlər; +.40(.10+.90)+.50]
ketonaldehidlər və tərkibində digər oksigentərkibli
funksional qruplar olan ketonfenollar və ketonlar

kq
kq

T
T

kq

T

20.14.62.33.0
20.14.62.35.0
20.14.62.39.0

Sikloheksanon və metilsikloheksanollar
2914 22
İononlar və metiliononlar
2914 23
Tərkibində digər oksigentərkibli funksional qruplar 2914 29 00b
olmayan sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen
ketonları
(kamforlar,
sikloheksanon
və
metilsikloheksanollar, iononlar və metiliononlar istisna
olmaqla)

kq
kq
kq

T
T
T

20.14.62.60.0

Xinonlar

2914[.61+.62+.69(.10+.8
0)]
Keton
və
xinonların
halogenləşdirilmiş, 2914[.71 + .79]
sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış
törəmələri
Sadə asiklik efirlər və onların halogenli, sulfo, nitro və 2909[.11+.19(.10+.90)]
ya nitroza törəmələri
Dietil efiri
2909[.11+.19(.10+.90)]a

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

Sadə sikloalkan, sikloalken və ya sikloterpen efirləri və
onların
halogenləşdirilmiş,
sulfolaşdırılmış,
nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri
Aromatik sadə efirlər və onların halogenləşdirilmiş,
sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış
törəmələri
2,2-oksidietanol (dietilenqlikol, diqlikol)
Efirospirtlər
və
onların
halogenləşdirilmiş,
sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış
törəmələri (2,2-oksidietanol istisna olmaqla)
Efirfenollar,
efirspirtfenollar
və
onların
halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və
nitrozalaşdırılmış törəmələri
Spirtlərin, sadə efirlərin və ketonların peroksidləri və
onların
halogenləşdirilmiş,
sulfolaşdırılmış,
nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri
Oksiran (etilenoksid)
Metiloksiran (propilenoksid)
Tərkibində
üçüzvlü
həlqə
olan
epoksidlər,
epoksispirtlər, epoksifenollar və epoksiefirlər və
onların
halogenləşdirilmiş,
sulfolaşdırılmış,
nitrolaşdırılmış və nitrozalaşdırılmış törəmələri

2909 20

kq

T

2909[.30(.10+.31+.35+.3
8+.90)]

kq

T

2909 41
2909[.43+.44+.49(.11+.8
0)]

kq
kq

T
T

2909 50

kq

S

2909 06

kq

S

2910 10
2910 20
2910 [.30 +.40 +.90]

kq
kq
kq

T
T
T

20.14.62.15.0
20.14.62.19.0

20.14.62.31.0

20.14.62.70.0

20.14.63.10.0
20.14.63.10.1
20.14.63.23.0

20.14.63.25.0

20.14.63.33.0
20.14.63.39.0

20.14.63.50.0

20.14.63.60.0

20.14.63.73.0
20.14.63.75.0
20.14.63.79.0

Sənaye məhsullarının adları
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20.14.63.80.0

20.14.64.30.0
20.14.64.50.0
20.14.64.70.0
20.14.71.20.0
20.14.71.30.0
20.14.71.40.0
20.14.71.50.0

20.14.71.70.0

20.14.72.00.0

20.14.73.20.0
20.14.73.40.0
20.14.73.60.0
20.14.73.90.0
20.14.73.90.1
20.14.74.00.0
20.14.75.00.0
20.14.75.00.1

20.14.75.00.2
20.14.80.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Asetallar
və
yarımasetallar
və
onların 2911
kq
halogenləşdirilmiş, sulfolaşdırılmış, nitrolaşdırılmış və
ya nitrozalaşdırılmış törəmələri
Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvi birləşmələr
2942
kq
Qursaq mayası və onun konsentratları
3507 10
kq
Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər (enzimlər); 3507[.90(.30 + .90)]
kq
fermentlərin preparatları
Aktivləşdirilmiş təbii mineral maddələr; heyvan 3802 90
kq
kömürü
Saflaşdırılmış və saflaşdırılmamış tal yağı
3803[.00(.10 + .90)]
kq
Terpentin, sulfat, ağac skipidarı, iynəyarpaqlı ağac, 3805[.10(.10+.30+.90)+.
kq
şam ağacı yağları və digərləri
90(.10+.90)]
Kanifol və qatran turşuları və onların törəmələri; 3806[.10+.20+.30+.90]
kq
kanifol yağları və kanifol spirti; təkrar əridilmiş
qatranlar
Ağac qatranı; ağac qatranından alınmış yağlar; ağac 3807[.00(.10 + .90)]
kq
kreozotu; ağac naftası; bitki peki; pivəbişirmə peki və
kanifolun, qatran turşularının, yaxud bitki pekinin
əsasında alınmış analoji məhsullar
Ağac kömürü (qoz qabığından və ya qozdan alınmış 4402[.10 + .90]
kq
kömür daxil olmaqla), aqlomerasiya edilmiş və ya
aqlomerasiya edilməmiş
Benzol, toluol və ksilol
2707[.10+.20+.30]
kq
Naftalin və digər aromatik karbohidrogen qarışıqları 2707 [.40 +.50]
kq
(benzol, toluol və ksiol istisna olmaqla)
Fenollar
2707 99 80
kq
Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlar və oxşar 2707[.91+.99(.11+.19+.2
kq
birləşmələr
0+.50+.91+.99)]
Kreozot yağları
2707[.91+.99(.11+.19+.2
kq
0+.50+.91+.99)]a
Tərkibindəki spirt qatılığının həcmi 80% və daha çox 2207 10
l
olan denaturasiya olunmamış etil spirti
Denaturatlaşdırılmış etil spirti və sair spirt, istənilən 2207 20
l
qatılıqda
Denaturatlaşdırılmış etil spirti və sair spirtlər:
2207 20a
l
kənd təsərrüfatı (qıcqırdılmış) məhsullarından
hazırlanmış
Denaturatlaşdırılmış etil spirti və sair spirtlər: sintetik 2207 20b
l
Oduncaq kütləsi hazırlanması zamanı qalan torta, tal 3804
kq
yağından başqa
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 20.15: Gübrə və azot birləşmələrinin istehsalı
20.15.10.50.0
Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları (nitrat və sulfat 2808
turşuları qarışıqları)
20.15.10.75.0
Susuz ammonyak
2814 10
20.15.10.77.0
Ammonyakın sulu məhlulu
2814 20
20.15.20.30.0
Ammonium xlorid
2827 10
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P
T

T
S
S
S
S
S
S

T

S

T
T
T
T
T
S
S
S

S
S

kq N

T

kq N
kq N
kq

T
T
T

SMST, 2019
üzrə kodu
20.15.20.80.0
20.15.31.30.0
20.15.31.80.0

20.15.32.00.0
20.15.33.00.0
20.15.34.00.0
20.15.35.30.0
20.15.35.80.0
20.15.36.00.0

20.15.39.30.0

20.15.39.90.0
20.15.39.90.1
20.15.41.00.0
20.15.49.00.0
20.15.49.00.1
20.15.51.00.0

20.15.52.00.0

20.15.59.00.0
20.15.60.00.0
20.15.71.00.0

20.15.72.00.0
20.15.73.00.0
20.15.74.00.0
20.15.75.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Nitritlər
2834 10
Susuz quru məhsula çevrilərək hesablanmaqla kütlə 3102 10 10
üzrə tərkibində 45 %-dən çox azot olan sidik cövhəri
Susuz quru məhsula çevrilərək hesablanmaqla kütlə 3102 10 90
üzrə tərkibində 45 %-dən az azot olan sidik
cövhəri
Ammonium sulfat
3102 21
Ammonium nitrat
3102[.30(.10 + .90)]
Kalsium nitrat və ammonium nitratın ikiqat duzları və 3102 60
qarışıqları
Kütlə payından 28 %-dən az azot olan ammonium 3102 40 10
nitratın kalsium karbonatla qarışıqları
Kütlə payında 28 %-dən çox azot olan ammonium 3102 40 90
nitratın kalsium karbonatla qarışıqları
Sidik cövhərinin və ammonium nitratın suda və ya 3102 80
ammonyakda məhlulunun qarışıqları (həb və ya oxşar
formalarda və ya ümumi çəkisi 10 kq-a kimi olan
paketlərdə olanlar istisna olmaqla)
Ammonium sulfat; ammonium sulfatın və ammonium 3102 29
nitratın ikiqat duzları və qarışıqları (həb və ya oxşar
formalarda və ya ümumi çəkisi 10 kq-a kimi olan
paketlərdə olanlar istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq N
kq N

T
T

kq N

T

kq N
kq N
kq N

T
T
T

kq N

T

kq N

T

kq N

T

kq N

T

kq N

T

Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi
azot gübrələri
Kalsium sianamid
Superfosfatlar
Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi
fosfor gübrələri

3102 90
3102 90a
3103[.11 + .19]
3103 90

kq N
kq P2O5
kq P2O5

T
T
T

Fosfatşlak (tomasşlak)
Kalium xlorid (həb və ya oxşar formalarda və ya
ümumi çəkisi 10 kq-a kimi olan paketlərdə olanlar
istisna olmaqla)
Kalium sulfat (həb və ya oxşar formalarda və ya
ümumi çəkisi 10 kq-a kimi olan paketlərdə olanlar
istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən mineral və kimyəvi
kalium gübrələri

3103 90a
3104[.20(.10 + .50 +
.90)]

kq P2O5
kq K2O

T
T

3104 30

kq K2O

T

3104 90

kq K2O

T

Natrium nitrat
Tərkibində üç qida elementi - azot, fosfor və ya kalium
olan mineral və ya kimyəvi gübrələr (həb və ya oxşar
formalarda və ya ümumi çəkisi 10 kq-a kimi olan
paketlərdə olanlar istisna olmaqla)
Ammonium hidroortofosfat (diammoniumfosfat)
Ammonium dihidroortofosfat (monoammonium-fosfat)
Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində azot və
fosfor olan mineral və kimyəvi gübrələr
Tərkibində fosfor və kalium olan sair gübrələr

3102 50
3105[.20(.10 + .90)]

kq
kq

T
T

3105 30
3105 40
3105[.51 + .59]

kq
kq
kq

T
T
T

3105 60

kq

T
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20.15.75.00.1
20.15.76.00.0
20.15.79.30.0
20.15.79.80.0
20.15.80.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Kalium superfosfatlar
3105 60a
Kalium nitrat
2834 21
Həb və ya digər analoji formalarda və ya brutto-çəkisi 3105 10
10 kq-dan artıq olmayan bağlamalarda gübrələr
Digər qruplara daxil edilməyən sair gübrələr
3105[.90(.20 + .80)]
Heyvan və bitki mənşəli gübrələr
3101

AİFT 20.16 : İlkin formalarda plastmas istehsalı
20.16.10.35.0
Xüsusi çəkisi 0,94-dən az olan xətti polietilen, ilkin
formalarda
20.16.10.39.0
Xüsusi çəkisi 0,94-dən az olan polietilen, ilkin
formalarda (xəttilər istisna olmaqla)
20.16.10.50.0
Xüsusi çəkisi 0,94 və çox olan polietilen, ilkin
formalarda (xəttilər istisna olmaqla)
20.16.10.70.0
Etilenin vinilasetatla sopolimerləri, ilkin formada
20.16.10.90.0
Etilenin polimerləri, ilkin formada
20.16.20.35.0
Penopolistirol, ilkin formada
20.16.20.39.0
Polistirol, ilkin formada (penopolistiroldan başqa)
20.16.20.50.0
Stirolakrilonitril həmpolimerləri (SAN), ilkin formada
20.16.20.70.0
Akrilonitrilbutadienstirol həmpolimerləri (ABS), ilkin
formada
20.16.20.90.0
Polistirol, ilkin formada
20.16.30.10.0
20.16.30.23.0
20.16.30.25.0
20.16.30.40.0
20.16.30.40.1
20.16.30.40.2
20.16.30.60.0
20.16.30.60.1
20.16.30.60.2
20.16.30.60.3
20.16.30.90.0
20.16.30.90.1

Ölçü
vahidi

P

kq
kq N
kq

T
T
T

kq
kq

T
T

3901 10 10

kq

T

3901 10 90

kq

T

3901[.20(.10 + .90)]

kq

T

3901 30
3901[.40+.90(.30+.80)]
3903 11
3903 19
3903 20
3903 30

kq
kq
kq
kq
kq
kq

T
T
T
T
T
T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

Sənaye məhsullarının adları

3903[.90(.10 + .20 +
.90)]
Digər komponentlərlə qarışdırılmamış polivinilxlorid, 3904 10
ilkin formada
Digər komponentlərlə qarışdırılmış, plastifikasiya 3904 21
edilməmiş polivinilxlorid, ilkin formada
Digər komponentlərlə qarışdırılmış, plastifikasiya 3904 22
edilmiş polivinilxlorid, ilkin formada
Vinilxlorid və vinilasetat sopolimerləri və digər 3904 [.30 +.40]
vinilxlorid sopolimerləri, ilkin formada
Preslənmiş toz şəklində vinilasetatlı vinilxlorid 3904 [.30 +.40]a
sopolimerləri
Digər ilkin formalarda vinilasetatlı vinilxlorid 3904 [.30 +.40]b
sopolimerləri
Flüorpolimerlər
3904[.61+.69(.10+.20+.8
0)]
İlkin formalarda politetraftoretilen
3904[.61+.69(.10+.20+.8
0)]a
Pres-toz şəklində politetraftoretilen
3904[.61+.69(.10+.20+.8
0)]b
Digər ilkin formalarda politetraftoretilen
3904[.61+.69(.10+.20+.8
0)]c
Digər qruplara daxil edilməyən halogenləşdirilmiş 3904[.50(.10+.90)+.90]
olefin polimerləri, ilkin formalarda
İlkin formalarda polivinilidenxlorid
3904[.50(.10+.90)+.90]a
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.16.40.13.0
20.16.40.15.0
20.16.40.20.0
20.16.40.20.1
20.16.40.20.2
20.16.40.30.0
20.16.40.40.0
20.16.40.40.1
20.16.40.40.2
20.16.40.50.0
20.16.40.62.0
20.16.40.64.0
20.16.40.70.0

20.16.40.80.0

20.16.40.80.1
20.16.40.80.2
20.16.40.90.0

20.16.40.90.1
20.16.40.90.2
20.16.51.30.0
20.16.51.30.1
20.16.51.30.2
20.16.51.50.0
20.16.52.30.0
20.16.52.50.0
20.16.52.70.0
20.16.53.50.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Poliasetallar, ilkin formalarda
3907 10
kq
Polietilenqlikollar və sair spirtlərin bəsit poliefirləri, 3907[.20(.11+.20)]
kq
ilkin formada
Poliefirlər, ilkin formada (poliasetallar, spirt 3907[.20(.91+.99)]
kq
poliefirləri istisna olmaqla)
Press-toz şəklində sair bəsit poliefirlər
3907[.20(.91+.99)]a
kq
Digər ilkin formalarda sair bəsit poliefirlər
3907[.20(.91+.99)]b
kq
Epoksid qatranları, ilkin formada
3907 30
kq
Polikarbonatlar, ilkin formada
3907 40
kq
Press-toz şəklində polikarbonatlar
3907 40a
kq
Digər polikarbonatlar, ilkin formada
3907 40b
kq
Alkid qatranları, ilkin formada
3907 50
kq
Yapışqanlığı 78 ml/q-dan az olmayan polietilen 3907 61
kq
terepsalat, ilkin formada
Digər polietilen tereftalat, ilkin formada
3907 69
kq
Doymamış maye mürəkkəb poliefirlər, ilkin formada 3907 91 10
kq
(poliasetallar,
poliefirlər,
epoksid
qatranları,
polikarbonatlar, alkid qatranları, polietilen tereftalat
istisna olmaqla )
Doymamış mürəkkəb poliefirlər, ilkin formada (maye 3907 91 90
kq
poliefirlər, poliasetallar, poliefirlər, epoksid qatranları,
polikarbonatlar, alkid qatranları, polietilen tereftalat
istisna olmaqla )
Preslənmiş toz şəklində sair doymamış mürəkkəb 3907 91 90a
kq
poliefirlər
Digər ilkin formalarda sair doymamış mürəkkəb 3907 91 90b
kq
poliefirlər
Mürəkkəb poliefirlər, ilkin formada (poliasetallar, 3907[.70+.99(.05+.10+.8
kq
poliefirlər, epoksid qatranları, polikarbonatlar, alkid 0)]
qatranları, polietilen tereftalat və digər doymamış
mürəkkəb poliefirlər istisna olmaqla )
Digər qruplara daxil edilməyən press-toz şəklində ilkin 3907[.70+.99(.05+.10+.8
kq
formalarda sair mürəkkəb poliefirlər
0)]a
Digər ilkin formalarda sair mürəkkəb poliefirlər
3907[.70+.99(.05+.10+.8
kq
0)]b
Polipropilen, ilkin formada
3902 10
kq
Press-toz şəklində polipropilen
3902 10a
kq
Digər ilkin formalarda polipropilen
3902 10b
kq
Propilen və ya digər olefinlərin polimerləri, ilkin 3902[.20+.30+.90(.10+.2
kq
formalarda (polipropilen istisna olmaqla)
0+.90)]
Suda dispersləşdirilmiş vinilasetat polimerləri, ilkin 3905 [.12 +.21]
kq
formada
Vinilasetat polimerləri, ilkin formada (suda 3905 [.19 +.29]
kq
dispersləşdirilmiş istisna olmaqla)
Mürəkkəb vinil efirlərinin polimerləri; vinilin digər 3905[.30+.91+.99(.10+.9
kq
polimerləri, ilkin formada
0)]
Polimetilmetakrilat, ilkin formada
3906 10
kq
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.16.53.50.1
20.16.53.50.2
20.16.53.90.0
20.16.53.90.1
20.16.53.90.2
20.16.54.50.0
20.16.54.90.0
20.16.54.90.1
20.16.54.90.2
20.16.55.50.0
20.16.55.50.1
20.16.55.50.2
20.16.55.50.3
20.16.55.70.0
20.16.55.70.1
20.16.55.70.2
20.16.56.30.0

20.16.56.30.1
20.16.56.30.2
20.16.56.50.0
20.16.56.50.1
20.16.56.50.2
20.16.56.70.0
20.16.57.00.0
20.16.59.20.0

20.16.59.45.0
20.16.59.50.0

20.16.59.55.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Press-toz şəklində polimetilmetakrilat
3906 10a
kq
Digər ilkin formalarda polimetilmetakrilat
3906 10b
kq
Akril polimerləri, ilkin formada (polimetilmetakrilat 3906[.90(.10+.20+.30+.4
kq
istisna olmaqla)
0+.50+.60+.90)]
Press-toz şəklində, ilkin formalarda, ilkin emaldan 3906[.90(.10+.20+.30+.4
kq
keçmiş sair poliakrilatlar
0+.50+.60+.90)]a
Digər ilkin formalarda, ilkin emaldan keçmiş sair 3906[.90(.10+.20+.30+.4
kq
poliakrilatlar
0+.50+.60+.90)]b
Polamidlər (-6,-11,-12,-6.6,-6.9,-6.10 və -6.12), ilkin 3908 10
kq
formalarda
Poliamidlər, ilkin formalarda (-6,-11,-12,-6.6,-6.9,3908 90
kq
6.10 və -6.12 polamidləri istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən, press-toz şəklində, 3908 90a
kq
ilkin formalarda sair poliamidlər
İlkin formalarda sair poliamidlər
3908 90b
kq
Karbamid və tiokarbamid qatranları, ilkin
3909 10
kq
formalarda
Press-toz şəklində karbamid və tiokarbamid qatranları 3909 10a
kq
Karbomid məhsulları
3909 10b
kq
Digər ilkin formalarda karbamid və tiokarbamid 3909 10c
kq
qatranları
Melamin qatranları, ilkin formalarda
3909 20
kq
Press-toz şəklində melamin qatranları
3909 20a
kq
Digər ilkin formalarda melamin qatranları
3909 20b
kq
Amino-alhedid qatranları, ilkin formalarda (karbamid 3909[.31 + .39]
kq
və tiokarbamid qatranları, melamin qatranları istisna
olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən, press-toz şəklində sair 3909[.31 + .39]a
kq
amin qatranları
Digər qruplara daxil edilməyən, digər ilkin formalarda 3909[.31 + .39]b
kq
sair amin qatranları
Fenol-aldehid qatranları, ilkin formalarda
3909 40
kq
Press-toz şəklində fenol-aldehid qatranları
3909 40a
kq
Digər ilkin formalarda fenol-aldehid qatranları
3909 40b
kq
Poliuretanlar, ilkin formalarda
3909[.50(.10 + .90)]
kq
Silikonlar, ilkin formalarda
3910
kq
Neft qatranları, kumaroninden qatranları, politerpenlər, 3911[.10+.90(.11+.13+.1
kq
polisulfidlər, polisulfonlar və digər qruplara daxil 9+.92+.99)]
edilməyən digər məhsullar, ilkin formalarda
Karboksimetilsellüloz və onun duzları
3912 31
kq
Sellüloz və onun kimyəvi törəmələri (karboksi- 3912[.11+.12+.20(.11+.1
kq
metilsellüloz və onun duzları istisna olmaqla)
9+.90)+.39(.20+.85)+.90
(.10+.90)]
Digər qruplara daxil edilməyən təbii polimerlər və təbii 3913 10
kq
modifikasiya edilmiş polimerlər, ilkin formada. Alqin
turşusu, onun duzları və mürəkkəb efirləri
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.16.59.65.0

20.16.59.70.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
3913 90

Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formalarda təbii
polimerlər və təbii modifikasiya edilmiş polimerlər,
məsələn, bərkidilmiş proteinlər, təbii kauçukun
kimyəvi törəmələri, ilkin formada (alqin turşusu, onun
duzları və mürəkkəb efirləri istisna olmaqla)
HS 3901-3913-ə aid edilən, polimerlər əsasında 3914
alınmış ion-mübadilə qatranları, ilkin formada

AİFT 20.17 : İlkin formada sintetik kauçuk istehsalı
20.17.10.50.0
Lateks
20.17.10.90.0
Sintetik kauçuk (lateksdən başqa)

4002[.11+.41+.51+.91]
4002[.19+.20+.3+.49+.5
9+.60+.70+.80+.99]

Ölçü
vahidi

P

kq

T

kq

T

kq
kq

T
T

AİFT 20.20 : Aqrokimyəvi məhsulların istehsalı
20.20.11.00.0
İnsektisidlər

S

20.20.12.20.0

S

20.20.12.30.0

20.20.12.40.0

20.20.12.50.0

20.20.12.60.0

20.20.12.70.0

20.20.12.90.0

3808[.61+.62+.69+.91(.1
kq
0+.20+.30+.40+.90)]
akt.mad.
Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 93 11
kq
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
akt.mad.
məmulatlar kimi təqdim edilmiş fenoksifitohormonlar
əsasında herbisidlər (təhlükəli pestisidlər istisna
olmaqla)
Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 93 13
kq
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
akt.mad.
məmulatlar kimi təqdim edilmiş triazinlər əsaslanan
herbisidlər (təhlükəli pestisidlər istisna
olmaqla)
Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 93 15
kq
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
akt.mad.
məmulatlar kimi təqdim edilmiş amidlər əsasında
herbisidlər (təhlükəli pestisidlər istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 93 17
kq akt.
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
mad.
məmulatlar kimi təqdim edilmiş karbamatlar əsasında
herbisidlər (təhlükəli pestisidlər istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 93 21
kq akt.
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
mad.
məmulatlar kimi təqdim edilmiş dinitroanilin
törəmələri əsasında herbisidlər (təhlükəli pestisidlər
istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808.93.23
kq akt.
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
mad.
məmulatlar kimi təqdim edilmiş krabamid, urasil və ya
sulfonilkrabamid törəmələri əsasında herbisidlər
(təhlükəli pestisidlər istisna olmaqla)
Herbisidlər (fenoksifitohormonlar, triazinlər, amidlər, 3808 93 27
kq akt.
karbamatlar, dinitroanilin törəmələri, krabamid, urasil
mad.
və ya sulfonilkrabamidlər əsasında olanlar və təhlükəli
pestisidlərə əsasında olanlar istisna olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.20.13.50.0
20.20.13.70.0
20.20.14.30.0
20.20.14.50.0
20.20.14.90.0
20.20.15.15.0

20.20.15.30.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış boyartırmanın 3808 93 30
qarşısını alan vasitələr
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış bitkilərin 3808 93 90
boyartımı tənzimləyicilər
Ammonium əsaslı dezinfeksiyaedici vasitələr
3808 94 10
Sənaye məhsullarının adları

Halogenəşdirilmiş
birləşmələr
dezinfeksiyaedici vasitələr
Sair dezinfeksiyaedici vasitələr

əsasında 3808 94 20
3808 94 90

Qeyri-üzvi funqisidlər, bakterisidlər və toxumu 3808.92 (.10 +.20)
kimyəvi üsulla təmizləmək üçün maddələr (təhlükəli
pestisidlər istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 92 30
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
məmulatlar kimi təqdim edilmiş ditiokarbomatlar
əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi
üsulla təmizləmək üçün maddələr (təhlükəli pestisidlər
istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

kq akt.
mad.
kq akt.
mad.
kq akt.
mad.
kq akt.
mad.
kq akt.
mad.
kq akt.
mad.

S

kq akt.
mad.

S

S
S
S
S
S

20.20.15.45.0

Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 92 40
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
məmulatlar kimi təqdim edilmiş benzimidazollar
əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi
üsulla təmizləmək üçün maddələr (təhlükəli pestisidlər
istisna olmaqla)

kq akt.
mad.

S

20.20.15.60.0

Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 92 50
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
məmulatlar kimi təqdim edilmiş triaol və diazollar
əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi
üsulla təmizləmək üçün maddələr (təhlükəli pestisidlər
istisna olmaqla)

kq akt.
mad.

S

20.20.15.75.0

Pərakəndə satış üçün forma və qablaşmalara 3808 92 60
qablaşdırılmış, yaxud hazır preparatlar və ya
məmulatlar kimi təqdim edilmiş diazin və morfolinlər
əsasında funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi
üsulla təmizləmək üçün maddələr (təhlükəli pestisidlər
istisna olmaqla)

kq akt.
mad.

S

20.20.15.90.0

Sair funqisidlər, bakterisidlər və toxumu kimyəvi 3808 92 90
üsulla təmizləmək üçün maddələr (təhlükəli pestisidlər
istisna olmaqla)
HS 3808-ə aid edilən məhsullar
3808[.52 + .59]
Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmuş, yaxud hazır 3808[.99(.10 + .90)]
preparatlar və ya məmulatlar kimi təqdim edilmiş
rodensidilər və digər bitkiləri mühafizə məhsulları
(İnsektisidlər,
funqisidlər,
herbisidlər,
dezinfeksiyaedici vasitələr və təhlükəli pestisidlər
istisna olmaqla)

kq akt.
mad.

S

kq akt.
mad.

S

20.20.16.00.0
20.20.19.80.0
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Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
AİFT 20.30: Boya, lak və bunlara bənzər örtüklərin, mətbəə boyalarının və mastikaların istehsalı
20.30.11.50.0
Akril və ya vinil polimerləri əsasında sulu mühitdə 3209 10
kq
dispersiya və ya həll edilmiş boyalar və laklar (emallar
və cilalar daxil olmaqla)
20.30.11.70.0
Suda dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar,
3209 90
kq
laklar
20.30.11.70.1
Alhid qatranları əsasında, sulu mühitdə dispersiya və 3209 90a
kq
ya həll edilmiş sair boyalar, laklar
20.30.11.70.2
Sulu mühitdə dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, 3209 90b
kq
laklar, elektrolüminestent boyalar
20.30.11.70.3
Binaların daxilində istifadə edilmək üçün suda 3209 90c
kq
dispersiya və ya həll edilmiş sair boyalar, laklar
20.30.11.70.4
Binalardan kənarda istifadə edilmək üçün suda 3209 90d
kq
dispersiya və ya həll edilən sair boyalar, laklar
20.30.12.25.0
Həlledicinin kütləsi məhlulun kütləsinin 50 faizindən 3208 10 10
kq
çox olan sulu mühitdə dispersiya və ya həll edilmiş
mürəkkəb efirlərin əsasında boyalar, laklar (emallar və
cilalar daxil olmaqla)
20.30.12.29.0
Sulu mühitdə dispersiya və ya həll edilmiş
3208 10 90
kq
mürəkkəb efirlərin əsasında boyalar, laklar (emallar və
cilalar daxil olmaqla) (həlledicinin kütləsi məhlulun
kütləsinin 50 faizindən çox olanlar istisna olmaqla)
20.30.12.30.0
Həlledicinin kütləsi məhlulun kütləsinin 50 faizindən 3208 20 10
kq
çox olan sulu mühitdə dispersiya və ya həll edilmiş
akril və ya vinil polimerləri əsasında boyalar, laklar
(emallar və cilalar daxil olmaqla)
20.30.12.50.0
Akril və ya vinil polimerləri əsasında sair boyalar və 3208 20 90
kq
laklar
20.30.12.50.1
Akril polimerləri əsasında sair boyalar və laklar
3208 20 90a
kq
20.30.12.50.2
Vinil polimerləri əsasında sair boya və laklar
3208 20 90b
kq
20.30.12.70.0
Digər qruplara daxil edilməyən məhlullarda boya və 3208[.90(.11+.13+.19)]
kq
laklar
20.30.12.90.0
Digər qruplara daxil edilməyən sintetik polimerlər 3208[.90(.91+.99)]
kq
əsasında sair boyalar, laklar
20.30.21.30.0
Hazır piqmentlər, hazır şüşə səsboğanları və hazır 3207 10
kq
boyalar, keramika, emal və ya şüşə istehsalında istifadə
edilən analoji preparatlar
20.30.21.50.0
Emallar və şüşəvari minalar, anqoblar (şlikerlər) və 3207[.20(.10 + .90)]
kq
keramika, emal və ya şüşə istehsalında istifadə edilən
analoji preparatlar
20.30.21.70.0
Parıldadıcı maye və analoji preparatlar; şüşəvari fritta 3207[.30 + .40(.40 +
kq
və toz, qranula və ya lopa şəklində digər
.85)]
şüşə
20.30.22.13.0
Yağlı boyalar və laklar (emallar və cilalar daxil 3210 00 10
kq
olmaqla)
SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Dərinin işlənməsi üçün istifadə edilən hazır sulu 3210 00 90
piqmentlər; boyaqlar və laklar (emallar, cilalar və
yapışqanlı boyaqlar daxil olmaqla)
Hazır sikkativlər
3211
Naxış basma folqası
3212 10
Boyaların (emallar daxil olmaqla) istehsalında istifadə 3212 90
edilən, susuz mühitdə dispersləşdirilmiş, maye və ya
pasta formasında piqmentlər; pərakəndə satış üçün
forma və ya qablaşdırmalara çəkilib bükülmüş digər
qruplara daxil edilməyən boyaqlar və digər boyayıcı
maddələr

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

3212 90a
3214 10 10

kq
kq

S
S

3214 10 90
3214 90

kq
kq

S
S

3814 00 10

kq

S

3814 00 90

kq

S

3213 10

kq

S

20.30.23.70.0

Rəssamların, tələbələrin istifadəsi üçün və ya 3213 90
lövhələrin tərtibatı üçün istifadə olunan rəssamlıq
boyaları və həblərdə, tübiklərdə, bankalarda,
flakonlarda və ya tabaqlarda olan analoji məhsullar
(dəstlərdə olan boyalar istisna olmaqla)

kq

S

20.30.24.50.0
20.30.24.50.1
20.30.24.50.2
20.30.24.50.3
20.30.24.70.0
20.30.24.70.1
20.30.24.70.2
20.30.24.70.3

Qara tipoqrafiya boyaları
Qara tipoqrafiya boyaları: litoqrafik
Qara tipoqrafiya boyaları: fleksoqrafik
Qara tipoqrafiya boyaları: sair
Tipoqrafiya boyaları
Tipoqrafiya boyaları: litoqrafik
Tipoqrafiya boyaları: fleksoqrafik
Tipoqrafiya boyaları: sair

kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S
S
S
S

kq
kq

T
T

20.30.22.15.0

20.30.22.20.0
20.30.22.30.0
20.30.22.40.0

20.30.22.40.1
20.30.22.53.0
20.30.22.55.0
20.30.22.60.0

20.30.22.73.0

20.30.22.79.0

20.30.23.50.0

Sənaye məhsullarının adları

Sədəfli essensiya
Şüşə və bağ zamaskaları, qatran sementləri,
bərkitmələr üçün tərkiblər və digər mastikalar
Rəngsazlıq işləri üçün alçı
Binaların fasadlarını, binaların daxili divarlarını,
döşəmələrini, tavanlarını örtmək üçün odadavamsız
tərkiblər və ya s. analoji tərkiblər (suvaqlar)
Butilasetat əsasında mürəkkəb üzvi həlledicilər
və durulaşdırıcılar (tipoqrafiya boyaları istisna
olmaqla)
Mürəkkəb üzvi həlledicilər və durulaşdırıcılar
(butilasetat əsasında olanlar və tipoqrafiya boyaları
istisna olmaqla)
Rəssamların, tələbələrin istifadəsi üçün və ya
lövhələrin tərtibatı üçün istifadə olunan rəssamlıq
boyaları və dəstlərdə, həblərdə, tübiklərdə, bankalarda,
flakonlarda və ya tabaqlarda olan analoji məhsullar

3215 11
3215 11a
3215 11b
3215 11c
3215 19
3215 19a
3215 19b
3215 19c

AİFT 20.41: Sabun və yuyucu tozların, təmizləyici və cilalayıcı vasitələrin istehsalı
20.41.10.00.0
Xam qliserin, qliserin suyu, qliserin tortası
1520
20.41.10.00.1
Sintetik qliserin də daxil edilməklə, qliserin (xam 1520a
qliserindən başqa)

125

SMST, 2019
üzrə kodu
20.41.20.20.0
20.41.20.30.0
20.41.20.50.0
20.41.20.90.0
20.41.31.20.0

20.41.31.20.1
20.41.31.20.2
20.41.31.20.3
20.41.31.50.0
20.41.31.80.0
20.41.32.40.0

20.41.32.50.0

20.41.32.50.1
20.41.32.50.2
20.41.32.50.3
20.41.32.50.4
20.41.32.60.0

20.41.32.70.0

20.41.32.70.1

Sənaye məhsullarının adları
Anionlu üzvi səthi-fəal maddələr (sabundan
başqa)
Kationlu üzvi səthi-fəal maddələr (sabundan
başqa)
İonogen olmayan üzvi səthi-fəal maddələr (sabundan
başqa)
Digər qruplara daxil edilməyən səthi-fəal üzvi
maddələr (sabundan başqa)
Digər qruplara daxil edilməyən sabun; sabun kimi
istifadə edilən üzvi səthi-fəal maddələr və vasitələr və
s.
Texniki sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthifəal üzvi məhsullar və s.
Paltar sabunu və uzunsov dördbucaq şəklində səthifəal üzvi məhsullar və s.
Sair sabun və uzunsov dördbucaq şəklində səthi-fəal
üzvi məhsullar və s.
Digər formalarda, lopa, vafli, qranulalar və ya tozlar
şəklində sabun
Sair formalarda sabun
Pərakəndə satış üçün tərkibində sabun olan və ya
olmayan səthi-fəal üzvi maddələr (sabun kimi istifadə
olunanlar istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün tərkibində sabun olan və ya
olmayan yuyucu və təmizləyici vasitələr (köməkçi
yuyucu vasitələr daxil olmaqla) (səthi-fəal üzvi
maddələr və sabun kimi istifadə olunanlar istisna
olmaqla)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış qaba yuma üçün
yuyucu və təmizləyici vasitələr
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış zərif yuma üçün
yuyucu və təmizləyici vasitələr
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış qablar üçün
yuyucu və təmizləyici vasitələr
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış sair yuyucu və
təmizləyici vasitələr
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tərkibində
sabun olan və ya olmayan səthi-fəal üzvi maddələr
(sabun kimi istifadə olunanlar istisna olmaqla)

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
3402[.11(.10 + .90)]

Ölçü
vahidi

P

kq

T

3402 12

kq

T

3402 13

kq

T

3402 19

kq

T

3401 19

kq

S

3401 19a

kq

S

3401 19b

kq

S

3401 19c

kq

S

3401 20 10

kq

S

3401 20 90
3402 20 20

kq
kq

S
S

3402 20 90

kq

S

3402 20 90a

kq

S

3402 20 90b

kq

S

3402 20 90c

kq

S

3402 20 90d

kq

S

3402 90 10

kq

S

kq

S

kq

S

Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tərkibində 3402 90 90
sabun olan və ya olmayan yuyucu və təmizləyici
vasitələr (köməkçi yuyucu vasitələr daxil olmaqla)
(səthi-fəal üzvi maddələr və sabun kimi istifadə
olunanlar istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış xalçalar və 3402 90 90a
otağın bütün eni boyu xalçaya oxşar döşənəcəklər üçün
yuyucu və təmizləyici vasitələr
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.41.32.70.2
20.41.32.70.3
20.41.32.70.4
20.41.32.70.5
20.41.32.70.9
20.41.41.00.0
20.41.42.70.0
20.41.42.80.0
20.41.42.80.1
20.41.43.30.0
20.41.43.30.1
20.41.43.30.2
20.41.43.50.0

20.41.43.50.1

20.41.43.50.2
20.41.43.70.0

20.41.43.70.1
20.41.43.70.2
20.41.43.70.3
20.41.43.83.0
20.41.43.89.0
20.41.44.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış müasir döşəmə 3402 90 90b
örtükləri üçün yuyucu və təmizləyici vasitələr
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış avtomobillər 3402 90 90c
üçün yuyucu vasitələr
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pəncərələr üçün 3402 90 90d
yuyucu vasitələr
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış tualetlər üçün 3402 90 90e
yuyucu vasitələr
Digər qruplara daxil edilməyən sair yuyucu və 3402 90 90f
təmizləyici vasitələr
Otağın
havasının
aromatlaşdırılması
və
ya 3307[.41 + .49]
dezodorasiya edilməsi üçün vasitələr
Polietilenqlikoldan süni mumlar və hazır mumlar
3404 20
Surğuc da daxil edilməklə, sair süni və hazır mum 3404 90
(polietilenqlikoldan olanlar istisna olmaqla)
Kimyəvi cəhətdən forması dəyişdirilmiş liqnitdən süni 3404 90a
və hazır mum
Ayaqqabı və ya dəri üçün vakslar, kremlər və analoji 3405 10
vasitələr (süni və hazır mumlar istisna olmaqla)
Ayaqqabı üçün vakslar, kremlər və oxşar vasitələr
3405 10a
Dəri üçün vakslar, kremlər və oxşar vasitələr
3405 10b
Ağac mebel, döşəmə və ya ağacdan hazırlanan digər 3405 20
məmulatlara qulluq üçün polirollar, mastikalar və
analoji vasitələr
Döşəmələrə və sair ağac məmulatına qulluq etmək 3405 20a
üçün polirollar, mastikalar və analoji
vasitələr
Ağac mebelə qulluq etmək üçün polirollar, mastikalar 3405 20b
və analoji vasitələr
Avtomobil kuzovları üçün polirollar və analoji 3405 30
vasitələr (metallar üçün cilalayıcı vasitələr, süni və
hazır mumlar istisna olmaqla)
Avtomobillərin boya örtüyünün bərpa edilməsi üçün 3405 30a
vasitələr
Avtomobillər üçün cilalayıcı tərkiblər
340530b
Sair vasitələr
3405 30c
Metallar üçün cilalayıcı vasitələr
3405 90 10
Digər qruplara daxil edilməyən sair cilalayıcı tərkiblər, 3405 90 90
mastikalar və oxşar vasitələr
Təmizləyici pastalar və tozlar və digər təmizləyici 3405 40
vasitələr
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 20.42: Ətriyyat və kosmetika vasitələrinin istehsalı
20.42.11.50.0
Ətirlər
20.42.11.70.0
Tualet suyu
20.42.12.50.0
Dodaqların makiyajı üçün kosmetika vasitələri
20.42.12.70.0
Gözlərin makiyajı üçün kosmetik vasitələr
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3303 00 10
3303 00 90
3304 10
3304 20

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S
S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

kq

S

l
l

S
S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
20.42.13.00.0
20.42.13.00.1
20.42.13.00.2
20.42.14.00.0
20.42.15.00.0

20.42.15.00.1
20.42.15.00.2

20.42.15.00.3

20.42.15.00.4

20.42.15.00.5
20.42.15.00.6
20.42.16.30.0
20.42.16.30.1
20.42.16.30.2
20.42.16.50.0
20.42.16.70.0
20.42.17.00.0
20.42.17.00.1
20.42.17.00.2
20.42.17.00.3
20.42.17.00.4
20.42.17.00.5
20.42.18.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Manikür və pedikür üçün vasitələr
3304 30
Sair kosmetik preparatlar: əllərin dərisinə qulluq etmək 3304 30a
üçün vasitələr
Sair kosmetik preparatlar: ayaqların dərisinə qulluq 3304 30b
etmək üçün vasitələr
Kosmetika məqsədləri üçün kirşanlar, o cümlədən 3304 91
kompakt kirşanlar
Kosmetik vasitələr və ya makiyaj üçün vasitələr və 3304 99
dəriyə qulluq üçün vasitələr, gündən qorunma və ya
qaralma üçün vasitələr daxil olmaqla (dodaqların və
gözlərin makiyajı üçün kosmetika vasitələri, manikür
və pedikür üçün vasitələr, kirşanlar, o cümlədən
kompakt kirşanlar istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Sair kosmetik preparatlar: üz üçün kosmetik
vasitələr
Sair kosmetik preparatlar: üzün dərisinin təmizlənməsi,
o cümlədən kosmetika və qrimin təmizlənməsi üçün
vasitələr
Sair kosmetik preparatlar: bədənin dərisinə qulluq
etmək üçün vasitələr: losyonlar, kremlər, xüsusi
vasitələr
Sair kosmetik preparatlar: bədənin dərisinə qulluq
etmək üçün vasitələr: losyonlar, kremlər (o cümlədən
uşaqlar üçün)
Sair kosmetik preparatlar: günəşdən qoruyucu və
qaralma üçün vasitələr
Sair kosmetik preparatlar: sair
Şampunlar
Maye şampunlar
Sair şampunlar
Saçın uzunmüddətli burulması və ya düzləşdirilməsi
üçün vasitələr
Saç üçün laklar
Saç üçün vasitələr (şampun, lak və saçın permonent
burulması üçün vasitələr istisna olmaqla)
Saça qulluq etmək üçün vasitələr
Saç düzümü üçün losyonlar və köpük əmələ gətirən
vasitələr
Saç üçün kremlər, brilliantinlər
Saç üçün rənglər, şəffaflaşdırıcılar
Saç üçün sair vasitələr
Dişlərin təmizlənməsi üçün vasitələr (diş pastaları və
diş protezləri üçün pastalar daxil olmaqla)
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Ölçü
vahidi

P
S
S
S
S
S

3304 99a

S

3304 99b

S

3304 99c

S

3304 99d

S

3304 99e

S

3304 99f
3305 10
3305 10a
3305 10b
3305 20

S
S
S
S
S

3305 30
3305 90

S
S

3305 90a
3305 90b

S
S

3305 90c
3305 90d
3305 90e
3306 10

S
S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
20.42.18.90.0

20.42.19.15.0
20.42.19.30.0

20.42.19.45.0
20.42.19.45.1
20.42.19.45.2
20.42.19.60.0
20.42.19.75.0
20.42.19.90.0
20.42.19.90.1
20.42.19.90.2
20.42.19.90.3
20.42.19.90.9

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Ağız boşluğunun və ya dişlərin gigiyenası üçün 3306 [.20 +.90]
vasitələr (diş protezləri üçün fiksasiyaedici tozlar;
dişlərarası sahələrin təmizlənməsi üçün istifadə edilən
saplar (diş ipəyi), ağız yuyucuları və ağız ətirləri daxil
olmaqla) (dişlərin təmizlənməsi üçün vasitələr istisna
olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Tualetdə istifadə edilmək üçün sabun və uzunsov
dördbucaq şəklində səthi-fəal üzvi məhsullar və s.
Pərakəndə satış üçün çəkilmiş və qablaşdırılmış,
tərkibində sabun olan və ya olmayan səthi-fəal üzvi
maddələr və dərinin yuyulması üçün vasitələr
Təraşa qədər, təraş zamanı və ondan sonra istifadə
edilən vasitələr (təraş sabunları istisna olmaqla)
Təraşa qədər, təraş zamanı və ondan sonra istifadə
edilən losyonlar
Təraşa qədər, təraş zamanı və ondan sonra istifadə
edilən kremlər və sair
Fərdi təyinatlı dezodorantlar və tərə qarşı vasitələr
(antiperspirantlar )
Vanna qəbulu üçün aromatlaşdırılmış duzlar və digər
tərkiblər
Fərdi təyinatlı sair vasitələr (ətriyyat, kosmetika, tualet
və s. vasitələr)
Şəxsi gigiyena vasitələri
Tüklərin təmizlənməsi üçün vasitələr
Şampun, krem və kirşanlardan başqa, uşaqlar üçün
vasitələr
Sair vasitələr

AİFT 20.51: Partlayıcı maddələrin istehsalı
20.51.11.30.0
Atıcı partlayıcı maddələr (barıt)
20.51.11.50.0
Hazır partlayıcı maddələr (barıt istisna olmaqla)
20.51.12.50.0
Odkeçirən şnurlar; detonasiya şnurları
20.51.12.70.0
Zərbə və ya detonasiya kapsulları; fitillər;
elektrodetonatorlar
20.51.12.70.1
Zərbə və detonasiya kapsulları
20.51.12.70.2
20.51.13.00.0
20.51.14.00.0

20.51.20.00.0

P
S

3401 11

kq

S

3401 30

kq

S

3307 10

S

3307 10a

S

3307 10b

S

3307 20

S

3307 30

S

3307 90

S

3307 90a
3307 90b
3307 90c

S
S
S

3307 90d

S

3601
3602
3603[.00(.20+.30)]
3603[.00(.40+.50+.60+.8
0)]
3603[.00(.40+.50+.60+.8
0)]a
Fitilitlər və elektrodetonatorlar
3603[.00(.40+.50+.60+.8
0)]b
Fişənglər
3604 10
Siqnal raketləri, yağış raketləri, dumanaqarşı siqnallar 3604 90
və digər pirotexnika məmulatları (fişəng istisna
olmaqla)
Kibritlər (Benqal kibritləri və digər pirotexnika 3605
məmulatlar istisna olmaqla)
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Ölçü
vahidi

kq
kq
km
əd.

S
S
S
S

əd.

S

əd.

S

kq
kq

S
S

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

AİFT 20.52: Yapışqan istehsalı
20.52.10.10.0
Təbii polimer əsaslı yapışqanlar

kq

S

20.52.10.80.0

kq

S

3301[.12(.10+.90)+.13(.
10+.90)+.19(.20+.80)+.2
4(.10+.90)+.25(.10+.90)
+.29(.11+.31+.41+.71+.
79+.91)]

kq

S

3301 30
3301[.90(.10+.21+.30+.9
0)]
3302[.10(.10+.21+.29+.4
0+.90)]
3302[.90(.10 + .90)]

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

m2

S

Sənaye məhsullarının adları

35019010+35030080+3
505[.20(.10+.30+.50+.90
)]
Digər qruplara daxil edilməyən hazır yapışqanlar və 3506[.10+.91(.10+.90)+.
digər hazır adqezivlər
99]

AİFT 20.53: Efir yağlarının istehsalı
20.53.10.20.0
Efir yağları

20.53.10.30.0
20.53.10.50.0
20.53.10.75.0
20.53.10.79.0

Rezinoidlər
Piylərdə efir yağlarının konsentratları; su distillyatları
və s.
Yeyinti sənayesi və içkilərin hazırlanmasında istifadə
edilən ətirli maddələrin qarışıqları
Ətirli maddələrin qarışıqları (yeyinti sənayesi və
içkilərin hazırlanmasında istifadə edilənlər istisna
olmaqla)

AİFT 20.59: Digər qruplara daxil edilməmiş sair kimyəvi məhsulların istehsalı
20.59.11.30.0
Fotoplastinkalar
və
yastı
fotoplyonkalar, 3701[.10+.20+.30+.91+.
sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya olunmamış, 99]
istənilən materialdan; ani fotoqrafiya üçün yastı
plyonkalar, sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya
olunmamış (kağız, karton və ya toxuculuq materialları
istisna olmaqla)
20.59.11.50.0

Fotoplyonkalar rulonlarda, sensibilizasiya olunmuş,
ekspozisiya
olunmamış,
istənilən
materialdan;
rulonlarda ani fotoqrafiya üçün plyonkalar,
sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya olunmamış
(kağız, karton və ya toxuculuq materialları istisna
olmaqla)

3702[.10+.31(.91+.97)+.
32(.10+.20+.85)+.39+.4
1+.42+.43+.44+.52+.53+
.54+.55+.56+.96(.10+.90
)+.97(.10+.90)+.98]

m2

S

20.59.11.70.0

Fotokağız, karton və toxuculuq materialları, 3703[.10+.20+.90]
sensibilizasiya olunmuş, ekspozisiya olunmamış
Fotoqrafiyada istifadə edilmək üçün fotokimyəvi 3707[.10+.90(.21+.29+.9
maddələr, qarışdırılmamış məhsullar, ölçülü dozalarda 0)]
qablaşdırılmış və ya istifadəyə hazır şəkildə pərakəndə
satış üçün qablaşdırılmış (laklar, yapışqanlar istisna
olmaqla)

m2

S

kq

S

Kimyəvi modifikasiya edilmiş heyvan və bitki yağları 1518[.00(.10+.31+.39+.9
və piyləri
1+.95+.99)]
Çap boyalarından başqa, mürəkkəb və oxşar məhsullar 3215[.90(.20+.70)]

kq

S

kq

S

20.59.12.00.0

20.59.20.00.0
20.59.30.00.0
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üzrə kodu
20.59.41.55.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Toxuculuq materiallarının, dərilərin, xəzlərin və ya 3403 11
digər materialların emalı üçün tərkibində əsas
komponent kimi tərkibində 70 kütlə % və ya çox
bitumlu süxurlardan alınmış neft və ya neft məhsulları
olan sürtkü materialları
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

20.59.41.58.0

Neftdən və bitum minerallarından əldə edilmiş sürtkü 3403[.19(.10 + .80)]
materialları, toxuculuq materialların, dərinin, xəzin və
digər materialların emalı üçün istifadə olunanlar istisna
olmaqla (kütləsi ən azı 25% bioloji karbon tərkibli olan
sürtkü materialları və ən az 60% səviyyəsində bioloji
parçalana bilən yağlar istisna olmaqla)

kq

S

20.59.41.59.0

Kütləsi ən azı 25% bioloji karbon tərkibli olan sürtkü
materialları və ən az 60% səviyyəsində bioloji
parçalana bilən yağlar
Toxuculuq materiallarının, dərilərin, xəzlərin və ya
digər materialların emalı üçün tərkibində neft və ya
bitum süxurlarından alınmış yağlar olmayan sürtkü
materialları
Tərkibində bitumlu süxurlardan alınmış neft və ya neft
məhsulları olmayan sürtkü materialları (toxuculuq
materiallarının, dərilərin, xəzlərin və ya digər
materialların emalı üçün olanlar istisna olmaqla)
Antidetonasion tərkiblər (antidetonatorlar)
Qurğuşun birləşmələri əsasında antidetonasion
tərkibləri (antidetonatorlar)
Sürtkü yağlarına qatılan aşqarlar
Neft məhsullarına (benzin daxil olmaqla) və ya neft
məhsullarının istifadə edildiyi məqsədlər üçün istifadə
edilən digər mayelərə qatılan aşqarlar (antidetonatorlar,
sürtkü yağlarına qatılan aşqarlar istisna olmaqla )
Hidravlik əyləc mayeləri və hidravlik ötürücülər üçün
digər hazır mayelər, tərkibində 70 kütlə %-dən az
bitumlu süxurlardan alınmış neft və ya neft məhsulları
olmayan və ya olan
Antifrizlər və donmaya qarşı hazır mayelər
Antifrizlər
Donmaya qarşı hazır mayelər
Peptonlar və onların törəmələri; digər zülali maddələr
və onların törəmələri; dəridən və ya aşılanmaq üçün
hazırlanan dəridən toz (qlütelin və prolaminlər,
qlobulinlər, qlisilin, keratin, zülal izolatları da daxil
olmaqla)

3403 19 20

kq

S

3403 91

kq

S

3403 99

kq

S

3811[.11(.10+.90)+.19]
3811[.11(.10+.90)+.19]a

kq
kq

S
S

3811[.21 + .29]
3811 90

kq
kq

S
S

3819

kq

S

3820
3820a
3820b
3504[.00(.10 + .90)]

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

kq

S

20.59.41.75.0

20.59.41.79.0

20.59.42.50.0
20.59.42.50.1
20.59.42.70.0
20.59.42.90.0

20.59.43.30.0

20.59.43.50.0
20.59.43.50.1
20.59.43.50.2
20.59.51.00.0

20.59.52.10.0

Mürəkkəb tərkibli diaqnostik və ya laborator reagentlər 3822
(diaqnostik və ya laborator reagentlərlə örtülmüş
kağızlar daxil olmaqla)
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üzrə kodu
20.59.52.30.0

20.59.52.30.1
20.59.52.30.2
20.59.52.50.0
20.59.52.70.0
20.59.53.00.0

20.59.54.00.0
20.59.55.50.0
20.59.55.50.1
20.59.55.50.2
20.59.55.50.3
20.59.55.70.0
20.59.55.70.1

20.59.55.70.2
20.59.55.80.0
20.59.55.90.0

20.59.56.20.0
20.59.56.30.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Yapma üçün pastalar; diş müalicəsi mumu və ya 3407
dişlərin surətini çıxarmaq üçün tərkiblər; gips əsaslı diş
müalicəsi məqsədləri üçün digər tərkiblər (uşaqlar
üçün yapma plastilin daxil olmaqla)
Yapma üçün pastalar
3407a
Sair pastalar
3407b
Odsöndürənlər üçün tərkiblər və yüklər; odsöndürən 3813
qumbaralar, yüklənmiş
Mikroorqanizmlərin becərilməsi və ya həyat 3821
qabiliyyətinin saxlanması üçün hazır kultural vasitələr
Elektronikada istifadə üçün nəzərdə tutulan 3818[.00(.10 + .90)]
aşqarlanmış kimyəvi elementlər, disklər, plastin
formasında və ya analoji formalarda; elektronikada
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş aşqarlanmış kimyəvi
birləşmələr
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

Aktivləşdirilmiş kömür
Nişastalı maddələr əsasında bəzək vurma vasitələri və
s.
Nişastalı maddələr əsasında bəzək vurma vasitələri və
s. (55 %-dən və daha çox, lakin 70 %-dən az)
Nişastalı maddələr əsasında bəzək vurma vasitələri və
s. (70 %-dən və ya çox, lakin 83 %-dən az)
Nişastalı maddələr əsasında bəzək vurma vasitələri və
s. (83 %-dən və ya çox)
Toxuculuq sənayesində istifadə edilən bəzək vurma
vasitələri və s.
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılan yuyucu və
təmizləyici vasitələr; parçaların təmizlənməsi üçün
vasitələr
Toxuculuq sənayesində istifadə edilən bəzək vasitələri
və s. (parçaların təmizlənməsi üçün vasitələrdən başqa)

3802 10
3809[.10(.10+.30+.50+.9
0)]
3809[.10(.10+.30+.50+.9
0)]a
3809[.10(.10+.30+.50+.9
0)]b
3809[.10(.10+.30+.50+.9
0)]c
3809 91

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

3809 91a

kq

S

3809 91b

kq

S

Kağız sənayesində istifadə edilən bəzək vasitələri və s.
Digər qruplara daxil edilməyən bəzək vurma vasitələri,
boyanmanı sürətləndirən və ya boyaları fiksasiya edən
vasitələr və sair vasitələr
Metal səthlərini aşındırmaq üçün preparatlar
Kauçukun
vulkanlaşdırılması
üçün
hazır
sürətləndiricilər

3809 92
3809 93

kq
kq

S
S

3810
3812 10

kq
kq

S
S

20.59.56.40.0

Kauçuk və ya plastmas üçün mürəkkəb tərkibli 3812[.20(.10+.90)]
plastifikatorlar

kq

S

20.59.56.50.0

Kauçuk və plastmas üçün antioksidantlar və mürəkkəb 3812[.31+.39(.10+.90)]
tərkibli stabilizatorlar

kq

S

20.59.56.62.0

Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində aktiv
komponent kimi nikel və ya onun birləşmələri olan
katalizatorlar

kq

S
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.59.56.64.0

20.59.56.66.0

20.59.56.69.0

20.59.56.70.0
20.59.57.20.0
20.59.57.30.0
20.59.57.40.0
20.59.57.50.0
20.59.57.70.0
20.59.58.00.0

20.59.59.10.0

20.59.59.40.0
20.59.59.53.0
20.59.59.57.0
20.59.59.63.0
20.59.59.65.0
20.59.59.67.0
20.59.59.71.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
3815 12

Ölçü
vahidi

P

Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində aktiv
komponent kimi qiymətli metallar və ya onların
birləşmələri olan katalizatorlar
Kütləsi 90 % və ya çox, 10 mkm-dən çox ölçüyə malik 3815 19 10
olmayan dənlərdən ibarət olan, maqnezium silikat
daşıyıcıları üzərində oksid qarışıqlarından ibarət,
tərkibində: kütləsi 20 % və ya çox, lakin 35 %-dən çox
olmayan mis və kütləsi 2% və ya çox, lakin 3%-dən
çox olmayan vismut, zahirən xüsusi çəkisi 0,2 və ya
çox, lakin 1,0-dən çox olmayan katalizator

kq

S

kq

S

Kimyəvi reaksiyaların inisiatorları, sürətləndiriciləri və
katalizatorları, digər qruplarda adı çəkilməyən və ya
daxil edilməyən
HS 2707 və 2902-yə aid edilənlərdən başqa, qarışıq
alkilbenzollar və qarışıq alkilnaftalinlər
Tökmə formaların və ya özəklərin istehsalında istifadə
olunan hazır bağlayıcı maddələr
Naften turşuları, onların suda həll olunmayan duzları
və mürəkkəb efirləri
Metalların bir-biri ilə və ya digər metal bağlayıcı
maddələrlə qarışan aqlomerasiya edilməmiş karbidləri
Sementlər, inşaat məhlulları və ya betonlar üçün hazır
əlavələr
Sorbit (D-qlüsit istisna olmaqla)

3815[.19(.90)+.90(.10+.
90)]

kq

S

3817[.00(.50+.80)]

kq

S

3824 10

kq

S

3824 90 30

kq

S

3824 30

kq

S

3824 40

kq

S

3824[.60(.11+.19+.91+.9
9)]
Biodizel və onun qarışıqları, tərkibində kütləsi 70%- 3826[.00(.10+.90)]
dən az bitum süxurlarından alınmış neft və ya neft
məhsulları olan və ya olmayan
İonitlər, vakuum cihazları üçün qazuducular, neft 3824[.99(.10+.15+.20)]
sulfonatları (qələvi metalların, ammoniumun və ya
etanolaminlərin sulfonatları istisna olmaqla); bitumlu
süxurlardan alınmış yağların tiofenləşmiş sulfoturşuları
və onların duzları

kq

S

kq

S

Ərpin əmələ gəlməsinin qarşısını alan tərkiblər və
analoji məhsullar
Qalvanizasiya üçün tərkiblər
Yağ turşuları və qliserinin mürəkkəb mono-, di- və triefirlərinin qarışıqları (yağlar üçün emulqatorlar)
Əczaçılıqda və ya cərrahiyyədə tətbiq edilən maddələr
və
tərkiblər
Tökmə
istehsalında istifadə edilən yardımçı məhsullar
Tikintidə tətbiq edilən, oddanqoruyucu, sukeçirməyən
və analoji qoruyucu tərkiblər
Metan, etan və propanın halogenləşdirilmiş
törəmələrinin qarışıqları

3824 99 45

kq

S

3824 99 50
3824 99 55

kq
kq

S
S

3824.99(.61+.62+.64)
3824 99 65
3824 99 70

kq
kq
kq

S
S
S

3824[.71+.72+.73+.74+.
75+.76+.77+.78(.10+.20
+.30+.40+.80+.90)+.79]

kq

S

Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
20.59.59.75.0

20.59.59.94.0

20.59.60.20.0
20.59.60.50.0
20.59.60.80.0
20.59.60.80.1
20.59.60.80.2
20.59.60.80.3

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Tərkibində oksiran (etilenoksid), polibrombifenillar 3824[.81+.82+.83]
kq
(PBB), polixlorbifenillar (PXB), polixlorterfenillar
(PXT) və ya tris (2,3-dibrompropil) fosfat olan
qarışıqlar və preparatlar
Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsullar 3824[.84+.85+.86+.87+.
kq
88+.91+.99(.25+.56+.57
+.75+.80+.85+.86+.92+.
93+.96)]
Kazeinatlar və kazeinin digər törəmələri (kazein 3501 90 90
kq
yapışqanları istisna olmaqla)
Albuminlər, albuminatlar və digər albumin törəmələri 3502[.20(.10+.91+.99)+.
kq
(yumurta albumini istisna olmaqla)
90(.20+.70+.90)]
Jelatin və jelatin törəmələri (heyvan mənşəli 3503 00 10
kq
yapışqanlar, kazein yapışqanları istisna olmaqla)
Jelatin və onun törəmələri, yeyinti növləri
3503 00 10a
kq
Jelatin və onun törəmələri, əczaçılıq növləri
3503 00 10b
kq
Jelatin və onun törəmələri, texniki növləri
3503 00 10c
kq
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 20.60: Süni və sintetik kimyəvi liflərin istehsalı
20.60.11.10.0
Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün
digər hazırlıqlara məruz qalmamış aramid
ştapellər
20.60.11.20.0
Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün
digər hazırlıqlara məruz qalmamış digər poliamid
ştapel və liflər
20.60.11.30.0
Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün
digər hazırlıqlara məruz qalmamış poliefir ştapel və
liflər
20.60.11.30.1
Sintetik saplardan jqutlar və poliefirdən kardo və
daraqla daranmamış sintetik ştapel və liflər
20.60.11.40.0
Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün
digər hazırlıqlara məruz qalmamış akril ştapel və liflər
20.60.11.50.0
Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün
digər hazırlıqlara məruz qalmamış polipropilendən
ştapel və liflər
20.60.11.90.0
Kardo və ya daraqla daranmaya və ya əyrilmə üçün
digər hazırlıqlara məruz qalmamış sair sintetik ştapel
və liflər
20.60.12.20.0
Aramidlərdən hazırlanan yüksəkdavamlı
saplar
(pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış saplar və tikiş
sapları istisna olmaqla)
20.60.12.40.0
Neylondan
hazırlanan
yüksəkdavamlı
saplar
(aramidlərdən hazırlanan yüksəkdavamlı saplar,
pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış saplar və tikiş
sapları istisna olmaqla)
20.60.12.60.0
Poliesterdən
hazırlanan
yüksəkdavamlı
saplar
(pərakəndə satış üçün qablaşdırılanlar istisna olmaqla)

134

P
S

S

S
S
S
S
S
S

5503 11

kq

T

5501 10 + 5503 19

kq

T

5501 20 + 5503 20

kq

T

5501 20+5503 20

kq

T

5501 30 + 5503 30

kq

T

5501 40 + 5503 40

kq

T

5501 90 + 5503 90

kq

T

5402 11

kq

S

5402 19

kq

S

5402 20

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
20.60.13.10.0
20.60.13.10.1

20.60.13.10.2
20.60.13.10.3
20.60.13.10.4
20.60.13.20.0
20.60.13.30.0
20.60.13.40.0
20.60.13.50.0
20.60.13.90.0
20.60.14.20.0

20.60.14.40.0

20.60.14.40.1

20.60.21.40.0
20.60.21.50.0

20.60.22.00.0
20.60.23.20.0

20.60.23.40.0

20.60.23.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan toxuculuq üçün 5402[.31+.45+.51]
saplar (tikiş sapları istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan sair təkqat 5402[.31+.45+.51]a
neylon saplar və ya digər poliamidlərdən hazırlanan
təkqat saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan sair təkqat 5402[.31+.45+.51]b
poliefir saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan təkqat 5402[.31+.45+.51]c
polipropilen saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan təkqat sintetik 5402[.31+.45+.51]d
saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan poliamidlərdən 5402 32
xalça sapları
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan poliefirdən 5402[.33+.46+.47+.52]
toxuculuq üçün saplar
Pərakəndə
satış
üçün
qablaşdırılmayan 5402[.34+.48+.53]
polipropilendən saplar (tikiş sapları istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan elastomer 5402 44
saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan sair sintetik 5402[.39+.49+.59.]
saplar (tikiş sapları istisna olmaqla)
Xətti sıxlığı 67 dteks və ya ondan artıq və en kəsiyinin 5404 12
ölçüsü 1 mm-dən çox olmayan polipropilen
monosaplar
Xətti sıxlığı 67 dteks və ya ondan artıq və en kəsiyinin 5404[.11+.19+.90]
ölçüsü 1 mm-dən çox olmayan sintetik monosaplar,
sintetik toxuculuq materiallardan hazırlanan, eni 5 mmdən artıq olmayan yastı və analoji saplar (məsələn, süni
küləş) (polipropilen monosaplar istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

5404[.11+.19+.90]a

kq

S

5502 10
550290+5504[.10+.90]

kq
kq

S
S

5403 10

kq

S

5403 [.31 +.32]

kq

S

5403 33

kq

S

5403 39

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

Digər qruplara daxil edilməyən xətti sıxlığı 67
dteksdən az olmayan monosaplar; sintetik toxuculuq
materiallarından lentlər və s.
Asetatdan süni saplar
Süni saplar və süni ştapel lifləri (kardo və ya daraqla
daranmaya və ya əyrilmə üçün digər hazırlıqlara məruz
qalmamış, asetatlardan başqa)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmayan yüksəkdavamlı
viskoz saplar
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış viskoz saplar,
xətti sıxlığı 67 dteksdən az monosaplar daxil olmaqla
(tikiş sapları və yüksəkdavamlı saplar istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış sellüloz
asetatdan saplar, xətti sıxlığı 67 dteksdən az
monosaplar daxil olmaqla (tikiş sapları istisna olmaqla)
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış digər süni
saplar, xətti sıxlığı 67 dteksdən az süni monosaplar
daxil olmaqla (tikiş sapları istisna olmaqla)
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üzrə kodu
20.60.24.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Xətti sıxlığı 67 dteksdən az olmayan və en kəsiyinin 5405
ölçüsü 1 mm-dən, eni 5 mm-dən çox olmayan süni
monosaplar

Ölçü
vahidi

P

kq

S

2918 21
2918 22

kq
kq

T
T

2918 23

kq

T

2922 41

kq

T

2922 42
2923[.10+.20+.30+.40+.
90]

kq
kq

T
T

2924[.11+.12+.19]

kq

T

2924[.23+.24+.25+.29(.1
0+.70)]

kq

T

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 21.10: Əsas əczaçılıq məhsullarının istehsalı
21.10.10.30.0
Salisil turşusu və onun duzları
21.10.10.50.0
O-Asetilsalisil turşusu, onun duzları və mürəkkəb
efirləri
21.10.10.70.0
Salisil turşusunun mürəkkəb efirləri və onların duzları
(O-Asetilsalisil turşusu istisna olmaqla)
21.10.20.10.0
Lizin və onun mürəkkəb efirləri; bu birləşmələrin
duzları
21.10.20.20.0
Qlutamin turşusu və onun duzları
21.10.20.40.0
Dördlü ammonium əsaslı duzlar və hidroksidlər;
kimyəvi tərkibi müəyyən olunmuş və ya olunmamış
lesitinlər və digər fosfoaminlipidlər
21.10.20.60.0
Asiklik amidlər (asiklik karbamatlar daxil olmaqla) və
onların törəmələri; bu birləşmələrin duzları
21.10.20.70.0
Ureinlərdən başqa, tsiklik amidlər (karbamatlar da
daxil edilməklə) və onların törəmələri; bu birləşmələrin digər qruplara daxil edilməyən duzları
21.10.31.17.0

Fenolftalein; 1-hidroksi-4- [1-(4-hidroksi-32932[.20(.10 + .20)]
metoksikarbonil-1-naftil) -3-okso-1H, 3H-benzo
[de]izoxromen-1-il] -6-oktadesiloksi-2-naftoy turşusu;
3'-xlor-6'-sikloheksilaminspiro [izobenzofuran-1(3H),
9'-ksanten] -3-on; 6'- (N-etil-n-toluidin) -2'-metilspiro
[izobenzofuran-1(3H), 9'-ksanten] -3-on; metil-6dokosiloksi-1-hidroksi-4- [1- (4-hidroksi-3-metil-1fenantril) -3-okso-1H, 3H-nafto [1,8-cd] piran-1-il]
naftalin-2-karboksilat, qamma-butirolakton

kq

T

21.10.31.19.0

Laktonlar (fenolftalein; 1-hidroksi-4- [1-(4-hidroksi-3- 2932 20 90
metoksikarbonil-1-naftil)
-3-okso-1H,
3H-benzo
[de]izoxromen-1-il] -6-oktadesiloksi-2-naftoy turşusu;
3'-xlor-6'-sikloheksilaminspiro [izobenzofuran-1(3H),
9'-ksanten] -3-on; 6'- (N-etil-n-toluidin) -2'-metilspiro
[izobenzofuran-1(3H), 9'-ksanten] -3-on; metil-6dokosiloksi-1-hidroksi-4[1-(4-hidroksi-3-metil-1fenantril) -3-okso-1H, 3H-nafto [1,8-cd] piran-1-il]
naftalin-2-karboksilat, qamma-butirolakton və civənin
qeyri-üzvi və ya üzvi birləşmələri istisna olmaqla)

kq

T

21.10.31.30.0

Quruluşunda kondensləşdirilməmiş
(hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş)
pirazol həlqəsi olan birləşmələr

2933[.11(.10+.90)+.19(.
10+.90)]

kq

T

21.10.31.30.1

Fenazon (antipirin) və onun törəmələri

kq

T

21.10.31.40.0

Hidantoin və onun törəmələri

2933[.11(.10+.90)+.19(.
10+.90)]a
2933 21

kq

T
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SMST, 2019
üzrə kodu
21.10.31.55.0
21.10.31.59.0

21.10.31.70.0

21.10.31.80.0

21.10.32.00.0
21.10.40.00.0
21.10.51.00.0

21.10.51.00.1

21.10.51.00.2
21.10.51.00.3

21.10.51.00.4

21.10.51.00.5

21.10.51.00.6

21.10.51.00.7

21.10.51.00.8

21.10.51.00.9

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Malonilkarbamid (barbitur turşusu) və onun 2933[.52 + .53(.10 +
kq
törəmələri; bu birləşmələrin duzları
.90) + .54]
Quruluşunda pirimidin həlqəsi (hidrogenləşdirilmiş və 2933[.55+.59(.10+.20+.9
kq
ya hidrogenləşdirilməmiş) və ya piperazin həlqəsi olan 5)]
birləşmələr (malonilkarbamid (barbitur turşusu) və
onun törəmələri)
Quruluşunda kondensləşdirilməmiş triazin həlqəsi 2933[.69(.10+.40+.80)]
kq
(hidrogenləşdirilmiş və ya hidrogenləşdirilməmiş) olan
birləşmələr (melamin istisna olmaqla)
Quruluşunda sonradan kondensasiya edilməyən 2934[.30(.10+.90)]
kq
fenotiazin həlqə sistemi (hidrogenləşdirilmiş və ya
hidrogenləşdirilməmiş) olan birləşmələr
Sulfonamidlər
2935[.10+.20+.30+.40+.
kq
50+.90(.30+.90)]
Kimyəvi təmiz şəkərlər (qlükoza və s. istisna olmaqla); 2940
kq
şəkərlərin sadə efirləri və onların duzları
Təbii və ya sintez olunmuş provitaminlər və vitaminlər 2936[.21+.22+.23+.24+.
(təbii konsentratlar daxil olmaqla), onların əsasən 25+.26+.27+.28+.29+.90
vitaminlər şəklində istifadə edilən törəmələri və bu ]
birləşmələrin qarışıqları, o cümlədən istənilən
həlledicidə
Sənaye məhsullarının adları

Xalis şəkildə A vitaminləri və onların törəmələri

2936[.21+.22+.23+.24+.
25+.26+.27+.28+.29+.90
]a
Xalis şəkildə B1 vitamini və onun törəmələri
2936[.21+.22+.23+.24+.
25+.26+.27+.28+.29+.90
]b
Xalis şəkildə B2 vitamini və onun törəmələri
2936[.21+.22+.23+.24+.
25+.26+.27+.28+.29+.90
]c
D və DL pantoten turşuları (B3 və B5 vitaminləri) və 2936[.21+.22+.23+.24+.
onların törəmələri
25+.26+.27+.28+.29+.90
]d
Xalis şəkildə B6 vitamini və onun törəmələri
2936[.21+.22+.23+.24+.
25+.26+.27+.28+.29+.90
]e
Xalis şəkildə B12 vitamini və onun törəmələri
2936[.21+.22+.23+.24+.
25+.26+.27+.28+.29+.90
]f
Xalis şəkildə C vitamini və onun törəmələri
2936[.21+.22+.23+.24+.
25+.26+.27+.28+.29+.90
]g
Xalis şəkildə E vitamini və onun törəmələri
2936[.21+.22+.23+.24+.
25+.26+.27+.28+.29+.90
]h
Digər qruplara daxil edilməyən xalis şəkildə sair 2936[.21+.22+.23+.24+.
vitaminlər və onların törəmələri
25+.26+.27+.28+.29+.90
]i
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SMST, 2019
üzrə kodu
21.10.52.00.0

21.10.52.00.1
21.10.52.00.2
21.10.52.00.3
21.10.52.00.4
21.10.52.00.5
21.10.52.00.6
21.10.52.00.9

21.10.53.00.0

21.10.53.00.1

21.10.53.00.2

21.10.53.00.3

21.10.53.00.4

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Təbii və ya sintez olunmuş hormonlar, prosto- 2937[.11+.12+.19+.21+.
q
qlandinlər və tromboksanlar və leykotrienlər; onların 22+.23+.29+.50+.90]
əsasən hormon şəklində istifadə edilən, tərkibində
zəncirli modifikasiya olunmuş polipeptidlər olan
törəmələri və struktur analoqları
Sənaye məhsullarının adları

Hipofiz hormonları (ön hissə) və oxşar hormonlar və
onların törəmələri
Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon)
və prednizolon (dehidrohidrokortizon)
Adrenokortikotrop hormonların halogenləşdirilmiş
törəmələri
Digər qruplara daxil edilməyən adrenokortikotrop
hormonlar və onların törəmələri
İnsulin və onun duzları

2937[.11+.12+.19+.21+.
22+.23+.29+.50+.90]a
2937[.11+.12+.19+.21+.
22+.23+.29+.50+.90]b
2937[.11+.12+.19+.21+.
22+.23+.29+.50+.90]c
2937[.11+.12+.19+.21+.
22+.23+.29+.50+.90]d
2937[.11+.12+.19+.21+.
22+.23+.29+.50+.90]e
Estrogenlər və progestinlər
2937[.11+.12+.19+.21+.
22+.23+.29+.50+.90]f
Digər qruplara daxil edilməyən sair hormonlar və 2937[.11+.12+.19+.21+.
onların törəmələri; hormonlar kimi istifadə edilən sair 22+.23+.29+.50+.90]g
steroidlər
Təbii və ya sintez olunmuş qlikozidlər, bitki mənşəli 2938[.10+.90(.10+.30+.9
alkaloidlər onların duzları, sadə və mürəkkəb efirləri, 0)]+2939[.11+.19+.20+.
digər törəmələri
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]
Rutozid (rutin) və onun törəmələri

2938[.10+.90(.10+.30+.9
0)]+2939[.11+.19+.20+.
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]a
Tiryək alkaloidləri və onların törəmələri; bu 2938[.10+.90(.10+.30+.9
birləşmələrin duzları
0)]+2939[.11+.19+.20+.
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]b
Kinə və onun duzları
2938[.10+.90(.10+.30+.9
0)]+2939[.11+.19+.20+.
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]c
Digər qruplara daxil edilməyən kinə ağacının 2938[.10+.90(.10+.30+.9
kökündən əldə edilmiş alkaloidlər və onların 0)]+2939[.11+.19+.20+.
törəmələri; bu birləşmələrin duzları
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]d
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
2938[.10+.90(.10+.30+.9
0)]+2939[.11+.19+.20+.
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]e
2938[.10+.90(.10+.30+.9
0)]+2939[.11+.19+.20+.
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]f
2938[.10+.90(.10+.30+.9
0)]+2939[.11+.19+.20+.
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]g

P

21.10.53.00.5

Kofein və onun duzları

21.10.53.00.6

Efedrinlər və onların duzları

21.10.53.00.7

Teofillin və aminofillin, onların törəmələri və duzları

21.10.53.00.8

Çovdar mahmızı alkaloidləri və onların törəmələri; bu 2938[.10+.90(.10+.30+.9
birləşmələrin duzları
0)]+2939[.11+.19+.20+.
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]h

S

21.10.53.00.9

Nikotin və onun duzları

S

21.10.54.00.0

Antibiotiklər

2938[.10+.90(.10+.30+.9
0)]+2939[.11+.19+.20+.
30+.41+.42+.43+.44+.49
+.51+.59+.61+.62+.63+.
69+.71+.79(.10+.90)]i

S

S

S

2941[.10+.20(.30+.80)+.
30+.40+.50+.90]
Penisilinlər və onların penisilin turşusunun strukturuna 2941[.10+.20(.30+.80)+.
malik olan törəmələri; bu birləşmələrin duzları
30+.40+.50+.90]a

kq

T

kq

T

21.10.54.00.2

Streptomisinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin 2941[.10+.20(.30+.80)+.
duzları
30+.40+.50+.90]b

kq

T

21.10.54.00.3

Tetrasikilinlər və onların törəmələri; bu birləşmələrin 2941[.10+.20(.30+.80)+.
duzları
30+.40+.50+.90]c

kq

T

21.10.54.00.4

Xloramfenikol (levomisetin) və onun törəmələri; bu 2941[.10+.20(.30+.80)+.
birləşmələrin duzları
30+.40+.50+.90]d

kq

T

21.10.54.00.5

Eritromisin və onun törəmələri; bu birləşmələrin 2941[.10+.20(.30+.80)+.
duzları
30+.40+.50+.90]e

kq

T

21.10.54.00.9

Digər qruplara daxil edilməyən sair antibiotiklər

kq

T

21.10.60.20.0

Vəzlərin və digər orqanların və ya onların ifraz etdiyi 3001[.20(.10+.90)]
maddələrin ekstraktları (onların sekresiyasına qarşı
məhsullar)
Digər qruplara daxil edilməyən terapiya və ya 3001[.90(.20+.91+.98)]
profilaktika üçün nəzərdə tutulmuş vəz və digər
orqanlar

21.10.54.00.1

21.10.60.40.0
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SMST, 2019
üzrə kodu
21.10.60.55.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
İnsan qanı; terapevtik, profilaktik və ya diaqnostik 3002[.90(.10+.30+.50+.9
məqsədlər
üçün
hazırlanmış
heyvan
qanı; 0)]
mikroorqanizmlərin kulturaları; toksinlər (mayalardan
başqa)
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 21.20: Əczaçılıq preparatlarının və materiallarının istehsalı
21.20.11.30.0
Pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara 3003 10
qablaşdırılmamış tərkibində penisilin turşusunun
quruluşu olan penisilinlər və ya onun törəmələri və ya
tərkibində streptomisin və ya onların törəmələri olan
dərmanlar, terapevtik və ya profilaktik məqsədlərlə
istifadə üçün

P
S

S

Pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara 3003 20
qablaşdırılmamış tərkibində digər antibiotiklər olan
dərmanlar
Dozalaşdırılmış dərman formaları şəklində və ya 3004 10
pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara
qablaşdırılmış tərkibində penisilin turşusunun quruluşu
olan penisilinlər və onların törəmələri və ya
streptomisinlər və ya onların törəmələri

S

Pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara 3004 20
qablaşdırılmış tərkibində digər antibiotiklər olan
dərmanlar
Dozalaşdırılmış dərman formaları şəklində və ya 3003 31
pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara
qablaşdırılmamış terapevtik və ya profilaktik
məqsədlərdə istifadə üçün tərkibində insulin olan, lakin
antibiotiklər olmayan dərmanlar

S

21.20.12.50.0

Dozalaşdırılmış dərman formaları şəklində və ya 3003 39
pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara
qablaşdırılmamış terapevtik və ya profilaktik
məqsədlərdə istifadə üçün tərkibində hormonlar olan,
lakin antibiotiklər olmayan dərmanlar

S

21.20.12.60.0

Dozalaşdırılmış dərman formaları şəklində və ya 3004 31
pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara
qablaşdırılmış terapevtik və ya profilaktik məqsədlərdə
istifadə üçün tərkibində insulin olan, lakin antibiotiklər
olmayan dərmanlar

S

21.20.12.70.0

Dozalaşdırılmış dərman formaları şəklində və ya 3004 [.32 +.39]
pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara
qablaşdırılmış tərkibində kortikosteroid hormonları,
onların törəmələri və ya struktur analoqları olan
dərmanlar

S

21.20.13.10.0

Pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara 3003[.41 + .42 + .43 +
qablaşdırılmamış tərkibində alkoloidlər və ya onların .49]
törəmələri olan dərmanlar

S

21.20.11.50.0

21.20.11.60.0

21.20.11.80.0

21.20.12.30.0
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üzrə kodu
21.20.13.20.0

21.20.13.40.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
HS 3003-ə aid edilən, pərakəndə satış üçün formalara 3003[.60 + .90]
və ya bağlamalara qablaşdırılmamış terapiya və ya
profilaktika məqsədləri üçün sair dərmanlar
Tərkibində alkoloidlər və ya onların törəmələri olan, 3004[.41 + .42 + .43 +
pərakəndə satış üçün qablaşdırılan dərmanlar
.49]
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P
S

S

21.20.13.60.0

Dozalaşdırılmış dərman formaları şəklində və ya 3004 50
pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara
qablaşdırılmış terapiya və ya profilaktika məqsədləri
üçün tərkibində provitaminlər və vitaminlər, onların
törəmələri və bu birləşmələrin qarışıqları olan
dərmanlar

S

21.20.13.80.0

Pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara
qablaşdırılmış, tərkibində qarışıq olan və ya qarışıq
olmayan məhsullardan ibarət olan, digər qruplara daxil
edilməyən sair dərmanlar
İmmun zərdabları, digər qan fraksiyaları və immunoloji
proseslərin tənzimlənməsində birbaşa iştirak edən digər
immunoloji məhsullar
İnsanlar üçün vaksinlər
Baytarlıq vaksinləri
Hormonlar və ya spermisidlər əsasında hazırlanmış
kimyəvi kontraseptiv vasitələr
Qanın qrupunu müəyyənləşdirmək üçün reagentlər
Rentqenoloji müayinə üçün kontrast preparatlar;
xəstələrə daxil edilmək üçün nəzərdə tutulmuş
diaqnostik reagentlər
Pərakəndə satış üçün formalara və ya bağlamalara
qablaşdırılmış adqeziv sarğı materialları və yapışqan
səthi olan digər materiallar
Steril cərrahiyyə ketqutu
Digər qruplara daxil edilməyən pərakəndə satış üçün
formalara və ya bağlamalara qablaşdırılmış tibdə,
cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, pambıq, tənzif, bint və
analoji məmulatlar

3004[.60 + .90] + 3824
99 58

S

3002[.11+.12+.13+.14+.
15+.19]

S

3002 20
3002 30
3006 60

S
S
S

3006 20
3006 30

S
S

3005 10

S

3006 10 10
3005[.90(.10 + .31 + .50
+ .99)]

S
S

21.20.21.25.0

21.20.21.45.0
21.20.21.60.0
21.20.22.00.0
21.20.23.20.0
21.20.23.40.0

21.20.24.20.0

21.20.24.30.0
21.20.24.40.0

21.20.24.40.1
21.20.24.60.0

Tibbi maskalar
İlk yardım göstərilməsi üçün sanitar çantaları və 3006 50
dəstləri

AİFT 22.11: Rezin şin, təkər və kameraların istehsalı və bərpası
22.11.11.00.0
Minik avtomobilləri üçün yeni pnevmatik rezin şinlər 4011 10
(idman avtomobilləri daxil olmaqla)

S

əd.

S

22.11.12.00.0

Motosikletlər və ya velosipedlər üçün yeni pnevmatik 4011 [.40 +.50]
şinlər

əd.

S

22.11.13.55.0

Yük indeksi 121-dən çox olmayan yük avtomobilləri 4011 20 10
və avtobuslar üçün yeni pnevmatik şinlər

əd.

S
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üzrə kodu
22.11.13.57.0
22.11.13.70.0
22.11.14.00.0

22.11.14.00.1

22.11.14.00.2
22.11.15.30.0
22.11.15.50.0
22.11.15.70.0
22.11.15.70.1
22.11.15.70.2
22.11.15.70.9
22.11.16.00.0
22.11.20.30.0
22.11.20.50.0
22.11.20.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Yük indeksi 121-dən çox olan yük avtomobilləri və 4011 20 90
avtobuslar üçün yeni pnevmatik şinlər
Aviasiyada istifadə edilmək üçün yeni pnevmatik şinlər 4011 30
Kənd təsərrüfatında və ya meşə təsərrüfatında istifadə 4011[.70+.80+.90]
edilən nəqliyyat vasitələri və maşınlar üçün və digər
istehsal üçün yeni pnevmatik rezin şinlər və təkərlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair yeni rezin şinlər 4011[.70+.80+.90]a
(mini-traktorlar və motokultivatorlar üçün şinlər də
daxil edilməklə)
İstehsal maşınları üçün yeni pnevmatik şinlər
4011[.70+.80+.90]b
Bərk və ya yastıqlı şinlər, əvəz etmək üçün protektorlar 4012[.90 (.20 +.30)]
və çənbər lentləri
Çənbər lentləri
4012 90 90
Rezin kameralar
4013[.10+.20+.90]
Köməkçi mühərrikli və ya onsuz velosipedlər və 4013[.10+.20+.90]a
mopedlər üçün rezin kameralar
Motosikletlər və motorollerlər üçün rezin kameralar
4013[.10+.20+.90]b
Sair rezin kameralar
4013[.10+.20+.90]c
Rezin şinlərin bərpası üçün protektor biçmələri
4006 10
Minik avtomobilləri üçün bərpa edilmiş şinlər
4012 11
Avtobus və yük maşınları üçün bərpa edilmiş
4012 12
şinlər
Aviasiyada istifadə edilmək üçün və başqa təyinatlı 4012 [.13 +.19]
bərpa edilmiş şinlər

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.
əd.

S
S

əd.
əd.
əd.

S
S
S

əd.
əd.
kq
əd.
əd.

S
S
S
S
S

əd.

S

4003

kq

T

4005 10

kq

S

4005 10a

kq

S

4005[.20 + .91 + .99]

kq

S

4006 90

kq

S

4007
4008 [.11 +.21.90]

kq
kq

S
S

4008 19

kq

S

4008 21 10

kq

S

4008 29

kq

S

4009 11

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 22.19: Sair rezin məmulatların istehsalı
22.19.10.00.0
İlkin formalarda və ya lövhələr, təbəqələr və zolaqlar
şəklində regenerasiya edilmiş rezin
22.19.20.13.0
Texniki karbon və ya silisium dioksidlə zənginləşmiş
vulkanlaşdırılmamış rezin qarışığı
22.19.20.13.1
Digər qruplara daxil edilməyən vulkanlaşdırılmamış
kauçuk məhlulları, kauçuk dispersiyaları
22.19.20.19.0
Digər vulkanlaşdırılmamış rezin qarışıqları, ilkin və ya
lövhələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər formasında
22.19.20.30.0
Vulkanlaşdırılmamış rezindən formalar və məmulatlar
(məsələn, çubuqlar, borular və formalı profillər)
22.19.20.50.0
Vulkanlaşdırılmış rezin saplar və kord
22.19.20.70.0
Vulkanlaşdırılmış rezindən hazırlanmış lövhələr,
zolaqlar və ya lentlər
22.19.20.83.0
Vulkanlaşdırılmış məsaməli rezindən hazırlanan
ekstrudasiya edilmiş çubuqlar və profillər
22.19.20.85.0
Vulkanlaşdırılmış məsaməsiz rezindən hazırlanan
döşəmə örtükləri və ayaqaltılar üçün lövhələr,
təbəqələr və zolaqlar və ya lentlər
22.19.20.87.0
Məsaməsiz rezindən hazırlanan ekstrudasiya edilmiş
çubuqlar və profillər
22.19.30.30.0
Armaturlaşdırılmamış rezin borular
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üzrə kodu
22.19.30.55.0
22.19.30.57.0
22.19.30.59.0

22.19.30.70.0
22.19.40.30.0
22.19.40.50.0
22.19.40.70.0
22.19.40.90.0
22.19.50.50.0
22.19.50.70.0
22.19.60.00.0

22.19.60.00.1
22.19.60.00.2
22.19.60.00.3
22.19.71.20.0
22.19.71.30.0
22.19.72.00.0
22.19.73.10.0
22.19.73.21.0
22.19.73.23.0
22.19.73.30.0

22.19.73.45.0
22.19.73.47.0
22.19.73.49.0
22.19.73.49.1
22.19.73.50.0
22.19.73.65.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Metalla armaturlaşdırılmış rezin qollar və şlanqlar
4009 21
Toxuculuq materialları ilə armaturlaşdırılmış rezin 4009 31
qollar və şlanqlar
Sair materiallarla armaturlaşdırılmış və ya digər 4009 41
materiallarla kombinə edilmiş rezin qollar və şlaqlar
(metal və toxuculuq materialları ilə armaturlaşdırılmış
rezin qollar və şlanqlar istisna olmaqla )
Yığılmış şəkildə rezin qollar və şlanqlar (fitinqlərlə)
4009[.12 + .22 + .32 +
.42]
Trapesiya və ya eninə kəsilmiş zolaqlar şəklində rezin 4010[.31+.32+.33+.34]
ötürücü qayışlar (pazvari qayışlar da daxil edilməklə)
Rezin konveyer lentləri
4010[.11+.12+.19]
Rezin sinxron qayışları
4010 [.35 +.36]
Sair rezin ötürücü qayışlar
4010 39
Eni 20 sm-dən çox olmayan yapışqanlı lentlər
5906 10
Rezinləşmiş toxuculuq materialları (eni 20 sm-dən çox 5906[.91+.99(.10+.90)]
olmayan yapışqanlı lentlər istisna olmaqla)
Bərk rezindən başqa, vulkanlaşdırılmış rezindən 4015[.11+.19+.90]
müxtəlif məqsədlər üçün geyim və geyim ləvazimatları
(əlcəklər, təkbarmaq əlcəklər və yarıməlcəklər daxil
olmaqla)
Cərrahiyyə əlcəkləri
4015[.11+.19+.90]a
Rezin təsərrüfat əlcəkləri
4015[.11+.19+.90]b
Rezin qeyri-cərrahiyyə və qeyri-təsərrüfat əlcəkləri
4015[.11+.19+.90]c
Kontraseptivlər
4014 10
Rezindən hazırlanan gigiyena və ya əczaçılıq 4014 90 10
məmulatları (kontraseptivlər istisna olmaqla)
Vulkanlaşdırılmış məsaməsiz rezindən döşəmə 4016 91
örtükləri və xalçalar
Digər qruplara daxil edilməyən məsaməli rezindən 4016 10
hazırlanan məmulatlar
Vulkanlaşdırılmış rezindən pozanlar
4016 92
Vulkanlaşdırılmış rezindən möhürlər
4016 93
Qayıq və ya gəminin sahilə yan alması üçün 4016 [.94 +.95]
vulkanlaşdırılmış rezindən amortizatorlar, hava ilə
doldurulan və ya doldurulmayan; vulkanlaşdırılmış
rezindən olan hava ilə doldurulan digər məmulatlar

Ölçü
vahidi

P

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S

kq

S

kq
kq
kq
əd.
kq

S
S
S
S
S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

4016.99 52

kq

S

4016 99 57

kq

S

4016 99 91
4016 99 91a

kq
kq

S
S

6406 20 10
4016 99 97

əd.
kq

S

Sənaye məhsullarının adları

Traktor və nəqliyyat vasitələri üçün metalaşqarlı
rezindən hissələr
Traktor və nəqliyyat vasitələri üçün formaya salınmış
rezin məmulatlar
Sair təyinatlı metalaşqarlı rezindən hissələr
Mülki aviasiyada istifadə edilən texniki təyinatlı sair
metalaşqarlı rezindən hissələr
Rezindən altlıqlar və dabanlar
Vulkanlaşdırılmış bərk rezindən məmulatlar (traktor və
avtomobillər üçün olanlardan başqa)
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üzrə kodu
22.19.73.79.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Bütün formalarda bərk rezin (məsələn, ebonit), tullantı 4017
və skrap daxil olmaqla; bərk rezindən hazırlanan
məmulatlar
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 22.21: Plastik lövhələrin, zolaqların, boruların, profillərin istehsalı
22.21.10.50.0
Etilen polimerlərindən en kəsiyi 1 mm-dən çox olan 3916 10
monosap, çubuqcuqlar, millər və fasonlu profillər
(səthi işlənmiş lakin başqa cür emal olunmamışlar
daxil olmaqla)
22.21.10.70.0
Vinilxlorid polimerlərindən en kəsiyi 1 mm-dən çox 3916 20
olan monosap, çubuqcuqlar, millər və fasonlu profillər
(səthi işlənmiş lakin başqa cür emal olunmamışlar
daxil olmaqla)
22.21.10.90.0
Plastikdən en kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap, 3916[.90(.10+.50+.90)]
çubuqcuqlar, millər və fasonlu profillər (səthi işlənmiş
lakin başqa cür emal olunmamışlar daxil olmaqla)
22.21.10.90.1
Liflə armaturlaşdırılmış sair plastikdən hazırlanan, en 3916[.90(.10+.50+.90)]a
kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosaplar, millər və
profillər
22.21.10.90.2
Liflə armaturlaşdırılmamış sair plastikdən hazırlanan, 3916[.90(.10+.50+.90)]b
en kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosaplar, millər və
profillər
22.21.21.30.0
Bərkidilmiş proteinlərdən və ya sellüloz materiallardan 3917[.10(.10+.90)]
süni qabıqlar (kolbasa məmulatları üçün)
22.21.21.53.0
Etilen polimerlərindən bərk borular, borucuqlar və 3917[.21(.10+.90)]
şlanqlar
22.21.21.55.0
Propilen polimerlərindən bərk borular, borucuqlar və 3917[.22(.10+.90)]
şlanqlar
22.21.21.57.0
Vinilxlorid polimerlərindən bərk borular, borucuqlar 3917[.23(.10+.90)]
və şlanqlar
22.21.21.70.0
Digər qruplara daxil edilməyən sair bərk plastik 3917 29
borular, borucaqlar, şlanqlar
22.21.21.70.1
Liflə armaturlaşdırılmış sair bərk plastik borular, 3917 29a
borucuqlar, şlanqlar, qollar
22.21.21.70.2
Liflə armaturlaşdırılmamış sair bərk plastik borular, 3917 29b
borucuqlar, şlanqlar, qollar
22.21.29.20.0
27,6 MP və ondan çox təzyiqə davamlı elastik borular, 3917 31
borucuqlar və şlanqlar
22.21.29.35.0
Armaturlaşdırılmamış və ya ayrı materiallarla hər hansı 3917 32
bir formada birləşdirilməmiş, fitinqlərsiz elastik
borular, borucuqlar və şlanqlar
22.21.29.37.0
Armaturlaşdırılmamış və ya ayrı materiallarla hər hansı 3917 33
bir formada birləşdirilməmiş, fitinqlər ilə elastik
borular, borucuqlar və şlanqlar
22.21.29.50.0
Digər qruplara daxil edilməyən sair plastik borular, 3917 39
borucuqlar, şlanqlar
22.21.29.70.0
Plastik borular, borucuqlar və şlanqlar üçün fitinqlər
3917 40
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Ölçü
vahidi
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SMST, 2019
üzrə kodu
22.21.30.10.0
22.21.30.10.1

22.21.30.10.2

22.21.30.17.0
22.21.30.21.0
22.21.30.23.0
22.21.30.26.0

22.21.30.30.0
22.21.30.35.0

22.21.30.36.0

22.21.30.37.0

22.21.30.38.0

22.21.30.53.0
22.21.30.59.0
22.21.30.61.0

22.21.30.63.0
22.21.30.65.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Armaturlaşdırılmamış, etilen polimerlərindən, qalınlığı 3920[.10(.23+.24+.25+.2
kq
0,125 mm-dən çox olmayan sair lövhələr
8+.40)]
Armaturlaşdırılmamış, etilen polimerlərindən, qalınlığı 3920[.10(.23+.24+.25+.2
kq
0,125 mm-dən çox olmayan, sıxlığı 0,94-dən az olan 8+.40)]a
sair lövhələr
Armaturlaşdırılmamış, etilen polimerlərindən, qalınlığı 3920[.10(.23+.24+.25+.2
kq
0,125 mm-dən çox olmayan, sıxlığı 0,94-dən az 8+.40)]b
olmayan sair lövhələr
Armaturlaşdırılmamış,
etilen
polimerlərindən, 3920[.10(.81+.89)]
kq
qalınlığı 0,125 mm-dən çox olan sair lövhələr
Biaksial oriyentasiya edilmiş propilen polimerlərindən, 3920 20 21
kq
qalınlığı 0,10 mm-dən çox olmayan sair lövhələr
Sair propilen polimerlərindən, qalınlığı 0,10 mm-dən 3920 20 29
kq
çox olmayan sair lövhələr
Digər qruplara daxil edilməyən məsaməli olmayan 3920 20 80
kq
propilen polimerlərindən, qalınlığı 0,10 mm-dən çox
olmayan sair lövhələr
Armaturlaşdırılmamış stirol polimerlərindən sair
3920 30
kq
lövhələr
Vinilxlorid polimerlərindən, qalınlığı 1 mm və daha az 3920 43 10
kq
olan, tərkibində 6 % və daha çox plastifikator olan sair
lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar və ya lentlər
Vinilxlorid polimerlərindən, qalınlığı 1 mm-dən çox 3920 43 90
kq
olan, tərkibində 6 % və daha çox plastifikator olan sair
lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar və ya lentlər
Vinilxlorid polimerlərindən, qalınlığı 1 mm və daha az 3920 49 10
kq
olan, tərkibində 6 %-dən az plastifikator olan sair
lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar və ya lentlər
Vinilxlorid polimerlərindən, qalınlığı 1 mm-dən çox 3920 49 90
kq
olan, tərkibində 6 %-dən az plastifikator olan sair
lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar və ya lentlər
Armaturlaşdırılmamış
polimetilmetakrilatlardan 3920 51
kq
lövhələr və s.
Digər qruplara daxil edilməyən armaturlaşdırılmamış 3920[.59(.10 + .90)]
kq
sair akril polimerlərindən lövhələr və s.
Polikarbonatlardan lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və 3920 61
kq
zolaqlar və ya lentlər, məsaməli olmayan (döşəmə,
divar, tavan örtükləri, armaturlaşdırılmış və ya analoji
üsulla digər materiallarla birləşdirilmiş lövhələr istisna
olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Armaturlaşdırılmamış,
doymamış
mürəkkəb 3920 63
poliefirlərdən lövhələr və s.
Qalınlığı
0,35
mm
və
daha
az
olan 3920[.62(.12 + .19)]
armaturlaşdırılmamış polietilentereftalatdan lövhələr,
təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar və ya lentlər və s.
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SMST, 2019
üzrə kodu
22.21.30.67.0

22.21.30.69.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Qalınlığı 0,35 mm-dən çox olan armaturlaşdırılmamış 3920 62 90
polietilentereftalatdan lövhələr, təbəqələr, plyonkalar
və zolaqlar və ya lentlər və s.
Mürəkkəb
poliefirlərdən
lövhələr,
təbəqələr, 3920 69
plyonkalar və zolaqlar və ya lentlər, məsaməli olmayan
(polietilentereftalatdan,
doymamış
mürəkkəb
poliefirlərdən, polikarbonatlardan olan döşəmə, divar,
tavan örtükləri istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

22.21.30.70.0

Sellüloz və ya onun kimyəvi törəmələrindən lövhələr, 3920[.71+.73(.10+.80)+.
təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar və ya lentlər, 79(.10+.90)]
məsaməli olmayan, armaturlaşdırılmamış
və ya analoji üsulla digər materiallarla birləşdirilməmiş (HS 3918 qrupuna aid olan döşəmə, divar və
tavan örtükləri, özüyapışan örtüklər istisna olmaqla)

kq

S

22.21.30.70.1

Fotomöhürsüz qalınlığı 0,75 mm-dən az olan
armaturlaşdırılmamış, sellüloz və ya onun kimyəvi
törəmələrindən lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və
zolaqlar və ya lentlər
Fotomöhürlü qalınlığı 0,75 mm-dən az olan
armaturlaşdırılmamış, sellüloz və ya onun kimyəvi
törəmələrindən lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və
zolaqlar və ya lentlər
Sair armaturlaşdırılmamış, sellüloz və ya onun kimyəvi
törəmələrindən lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və
zolaqlar və ya lentlər
Armaturlaşdırılmamış, vulkanlaşdırılmış liflərdən
lövhələr və s.
Kinematoqrafiyada və fotoqrafiyada istifadə edilmək
üçün sellüloz asetatından lövhələr, makaralarda kino
və foto plyonkalar
Sellüloz asetatdan sair lövhələr, makaralarda
plyonkalar
Digər qruplara daxil edilməyən armaturlaşdırılmamış
sair sellüloz törəmələrindən lövhələr və s.
Poliamidlərdən lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və
zolaqlar və ya lentlər, məsaməli olmayan (döşəmə,
divar, tavan örtükləri, armaturlaşdırılmış və ya analoji
üsulla digər materiallarla birləşdirilmiş lövhələr istisna
olmaqla)

3920[.71+.73(.10+.80)+.
79(.10+.90)]a

kq

S

3920[.71+.73(.10+.80)+.
79(.10+.90)]b

kq

S

3920[.71+.73(.10+.80)+.
79(.10+.90)]c

kq

S

3920[.71+.73(.10+.80)+.
79(.10+.90)]d
3920[.71+.73(.10+.80)+.
79(.10+.90)]e

kq

S

kq

S

3920[.71+.73(.10+.80)+.
79(.10+.90)]f
3920[.71+.73(.10+.80)+.
79(.10+ .90)]g
3920 92

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

22.21.30.70.2

22.21.30.70.3

22.21.30.70.4
22.21.30.70.5

22.21.30.70.6
22.21.30.70.7
22.21.30.82.0

22.21.30.86.0

Polivinilbutiraldan, amin-aldehid qatranlarından, fenol- 3920 [.91 +.93 +.94
aldehid
qatranlarından
və
ya
polimerləşən +.99(.2 +.5)]
məhsullardan lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və
zolaqlar və ya lentlər, məsaməli olmayan,
armaturlaşdırılmamış və ya analoji üsulla digər
materiallarla birləşdirilməmiş (HS 3918 qrupuna aid
olan döşəmə, divar və tavan örtükləri, özüyapışan
örtüklər istisna olmaqla)

146

SMST, 2019
üzrə kodu
22.21.30.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən, məsaməli olmayan 3920 99 90
plastmasdan lövhələr, təbəqələr, plyonkalar və zolaqlar
və ya lentlər, məsaməli olmayan, armaturlaşdırılmamış
və ya analoji üsulla digər materiallarla birləşdirilməmiş
(HS 3918 qrupuna aid olan döşəmə, divar və tavan
örtükləri, özüyapışan örtüklər istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

Məsaməli stirol polimerlərindən lövhələr, təbəqələr,
plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər
Liflərlə armaturlaşdırılmamış məsaməli polistirol
lövhələri, zolaqları
Sair məsaməli polistirol lövhələri, zolaqları
Məsaməli vinilxlorid polimerlərindən lövhələr,
təbəqələr, plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər
Məsaməli poliuretanlardan lövhələr, təbəqələr,
plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər
Regenerasiya edilmiş məsaməli sellülozdan lövhələr,
təbəqələr, plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər

3921 11

kq

S

3921 11a

kq

S

3921 11b
3921 12

kq
kq

S
S

3921[.13(.10 + .90)]

kq

S

3921 14

kq

S

Məsaməli plastmasdan lövhələr, təbəqələr, plyonkalar,
zolaqlar və ya lentlər (stirol polimerləri, vinilxlorid
polimerləri, poliuretanlar, regenerasiya edilmiş
məsaməli sellüloz istisna olmaqla)
Liflərlə armaturlaşdırılmış epoksid qatranlarından və
sair məsaməli plastmasdan lövhələr, zolaqlar
Liflərlə armaturlaşdırılmamış epoksid qatranlarından
və sair məsaməli plastmasdan lövhələr, zolaqlar
Mürəkkəb poliefirlərdən, kondensasiya məhsullarından
və ya yenidən qruplaşma ilə polimerləşən məhsullardan
məsaməsiz lövhələr, təbəqələr, plyonkalar, zolaqlar və
ya lentlər
Liflərlə armaturlaşdırılmış mürəkkəb poliefirlərdən
məsaməsiz lövhələr, zolaqlar

3921 19

kq

S

3921 19a

kq

S

3921 19b

kq

S

3921 90 10

kq

S

3921 90 10a

kq

S

22.21.42.30.2

Sair mürəkkəb poliefirlərdən məsaməsiz lövhələr, 3921 90 10b
zolaqlar

kq

S

22.21.42.50.0

Fenol-aldehid qatranlarından məsaməsiz
təbəqələr, plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər

kq

S

22.21.42.50.1

Liflərlə armaturlaşdırılmış fenol-aldehid qatranlarından 3921 90 30a
məsaməsiz lövhələr, zolaqlar

kq

S

22.21.42.50.2

Sair fenol-aldehid qatranlarından məsaməsiz lövhələr, 3921 90 30b
zolaqlar

kq

S

22.21.42.75.0

Amin-aldehid
qatranlarından,
kondensasiya 3921 90 41
məhsullarından və ya yenidən qruplaşma ilə
polimerləşən məhsullardan məsaməsiz lövhələr,
təbəqələr, plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər

kq

S

22.21.42.79.0

Polimerləşən məhsullardan sair lövhələr, təbəqələr, 3921[.90(.43+.49+.55+.6
plyonkalar, zolaqlar və ya lentlər
0)]

kq

S

22.21.41.20.0
22.21.41.20.1
22.21.41.20.2
22.21.41.30.0
22.21.41.50.0
22.21.41.70.0
22.21.41.80.0

22.21.41.80.1
22.21.41.80.2
22.21.42.30.0

22.21.42.30.1
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lövhələr, 3921 90 30

SMST, 2019
üzrə kodu
22.21.42.80.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Polimerləşmə yolu ilə əldə edilənlərdən başqa, 3921 90 90
məsaməsiz plastmasdan sair lövhələr
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 22.22: Əmtəələrin qablaşdırılması üçün plastmas məmulatların istehsalı
22.22.11.00.0
Etilen polimerlərindən kisə və çantalar (konusşəkillilər 3923 21
da daxil edilməklə)
2
22.22.11.00.1
Səthi sıxlığı 120 q/m -dən çox olmayan polietilen 3923 21a
kisələr və çantalar (plastmas stəkan da daxil edilməklə)
22.22.11.00.2
Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən çox olmayan zibil üçün
polietilen kisələr
3923 21b
2
22.22.11.00.3
Səthi sıxlığı 120 q/m -dən çox olan sair polietilen
kisələr
3923 21c
22.22.11.00.4
Polietilen çantalar
3923 21d
22.22.11.00.9
Sair polietilen kisələr
3923 21e
22.22.12.00.0
Plastmas kisə və çantalar (konusşəkillilər da daxil 3923[.29(.10 + .90)]
edilməklə) (etilen polimerləri istisna olmaqla)
22.22.12.00.1
Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən çox olmayan sair plastmas 3923[.29(.10+.90)]a
kisələr və çantalar (plastmas stəkan da daxil edilməklə)
22.22.12.00.2
Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən çox olmayan zibil üçün sair 3923[.29(.10+.90)]b
plastmas kisələr
22.22.12.00.3
Səthi sıxlığı 120 q/m2-dən çox olan sair möhkəm 3923[.29(.10+.90)]c
plastmas kisələr
22.22.12.00.9
Sair plastmasdan sair kisələr
3923[.29(.10+.90)]d
22.22.13.00.0
Malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün 3923[.10(.10 + .90)]
plastmasdan qutular, yeşiklər, səbətlər və analoji
məmulatlar
22.22.14.50.0
Malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün tutumu 3923 30 10
2 litr və daha az olan plastmasdan butıllar, butulkalar,
flakonlar və analoji məmulatlar
22.22.14.70.0
Malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün tutumu 3923 30 90
2 litrdən çox olan plastmasdan butıllar, butulkalar,
flakonlar və analoji məmulatlar
22.22.19.10.0
Plastmasdan çarxlar, makaralar, bobinalar və analoji 3923[.40(.10 + .90)]
məmulatlar
22.22.19.10.1
HS 8523 və 8524-ə aid edilən məmulat üçün 3923[.40(.10+.90)]a
fotoqrafiya və kinematoqrafiyada istifadə edilməkdən
ötrü plastmas makaralar
22.22.19.25.0
Plastmas tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün 3923[.50(.10 + .90)]
digər vasitələr
22.22.19.50.0
Malların daşınması və qablaşdırılması üçün sair 3923 90
plastmas məmulatlar (qutular, yeşiklər, səbətlər,
kisələr, çantalar, butıllar, butulkalar, flakonlar,
tıxaclar, qapaqlar, qalpaqlar və tıxma üçün digər
vasitələr istisna olmaqla)
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Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

əd.

S

əd.

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
AİFT 22.23: Tikintidə istifadə edilən plastmasdan məmulatların istehsalı
22.23.11.55.0
Döşəmə üçün rulonlarda və ya plastina formalı 3918 10 10
örtüklər, həmçinin divar və ya tavanlar üçün
polivinilxloridlə hopdurulmuş və ya örtüklü əsasdan
ibarət olan örtüklər
22.23.11.59.0
Polivinilxloridlə hopdurulmuş sair döşəmə, divar və ya 3918 10 90
tavanlar üçün örtüklər
22.23.11.90.0
Döşəmə üçün rulonlarda və ya plastina formalı 3918 90
örtüklər, həmçinin divar və ya tavanlar üçün plastmas
örtüklər (polivinilxloridlə hopdurulmuş istisna
olmaqla)
22.23.12.50.0
Plastmasdan vannalar, duşlar, su axması və yuyunmaq 3922 10
üçün çanaqlar
22.23.12.70.0
Plastmasdan unitazlar üçün oturacaqlar və
3922 20
qapaqlar
22.23.12.90.0
Plastmasdan bide, unitaz, boşaltma bakları və analoji 3922 90
sanitar-texniki məmulatlar
22.23.13.00.0
Tutumu 300 litrdən çox olan plastmas rezervuarlar, 3925 10
sisternlər, baklar və analoji məhsullar
22.23.13.00.1
Tutumu 300 litrdən çox olan voloknit çənlər və oxşar 3925 10a
tutumlar
22.23.13.00.2
Tutumu 300 litrdən çox olan sair plastmas çənlər və 3925 10b
oxşar tutumlar
22.23.14.50.0
Plastmas qapılar və onlar üçün astanalar, pəncərələr və 3925 20
onların çərçivələri
22.23.14.50.1
Pəncərə blokları (pəncərələr və pəncərə çərçivələri) və 3925 20a
s., pəncərə altları
22.23.14.50.2
Qapı blokları (qapı layları və çərçivələri)
3925 20b
22.23.14.70.0
Plastmas pəncərə qapaqları, pərdələr, jalüzlər və 3925 30
analoji məmulatlar və onların hissələri
22.23.15.00.0
Linoleum və əsası toxuculuq materiallarından ibarət 5904[.10 + .90]
olan döşəmə örtükləri
22.23.19.50.0
Daimi quraşdırma üçün müəyyənləşdirilmiş plastmas 3925 90 10
tikinti fitinqləri və bərkitmə detalları
22.23.19.50.1
Bayır divarlarının sair plastmas haşiyəsi
3925 90 10a
22.23.19.50.2
İçəri divarların haşiyəsi
3925 90 10b
22.23.19.50.3
Voloknitdən konstruktiv dam elementləri, dam 3925 90 10c
pəncərələri (işıq fənərləri), onların çərçivələri
22.23.19.50.4
Sair plastmasdan konstruktiv dam elementləri, dam 3925 90 10d
pəncərələri (işıq fənərləri), onların çərçivələri
22.23.19.90.0
Digər qruplara daxil edilməyən sair plastmas tikinti 3925 90 80
məmulatları
22.23.19.90.1
Sair plastmas yığma konstruksiyalar
3925 90 80a
22.23.19.90.2
Voloknitdən yığma tikinti konstruksiyaları
3925 90 80b
22.23.20.00.0
Sair plastmasdan yığma tikinti konstruksiyaları
9406 90 90a
SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları
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Ölçü
vahidi

P

m2

S

m

2

S

m2

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

kq

S

kq

S

kq

S

əd.

S

əd.

S

əd.
kq

S
S

m2

S

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 22.29: Sair plastmas məmulatların istehsalı
22.29.10.10.0
Plastmasdan geyim və geyim aksessuarları (baş
geyimləri, əlcəklər, yağış paltarları, önlüklər, kəmərlər
və körpə önlükləri daxil olmaqla) (təhlükəsizlik üçün
olan baş geyimləri istisna olmaqla)
22.29.21.30.0
Plastmasdan vulkanlaşdırılmamış təbii və ya sintetik
kauçuk örtüklü özüyapışan zolaqlar, eni 20 sm-dən çox
olmayan rulonlarda
22.29.21.40.0
Plastmasdan təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər,
zolaqlar və digər yastı formalar, özüyapışan lövhələr
(rulonlu təbii və ya sintetik kauçukla örtülmüş plastmas
zolaqlar istisna olmaqla), eni 20 sm-dən çox olmayan
rulonlarda

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

3926 20

kq

S

3919[.10(.12 + .15 +
.19)]

kq

S

3919 10 80

kq

S

22.29.22.40.0

Plastmasdan təbəqələr, plyonkalar, folqalar, lentlər, 3919[.90(.20 + .80)]
zolaqlar və digər yastı formalar, özüyapışan lövhələr
(HS 3918-də qeyd olunan döşəmə, divar və tavan
örtükləri istisna olmaqla), eni 20 sm-dən çox olan
rulonlarda olan və ya olmayan

kq

S

22.29.23.20.0
22.29.23.20.1
22.29.23.20.2
22.29.23.20.9
22.29.23.40.0

Plastmas yemək və mətbəx qabları
Süfrələr
Yeyinti məhsulları üçün məişət tutumları
Sair plastik yemək və mətbəx qabları
Plastmasdan məişət və tualet əşyaları (süfrə, mətbəx
qabları, hamam, duş kabinəsi, əlüzyuyan, unitaz,
oturacaq və örtüklər və oxşar santexnika əşyaları
istisna olmaqla)
Lampalar və işıqlandırıcı avadanlıqlar, işıq tabloları,
üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq lövhələri üçün
plastmas hissələr
Lampa və işıqlandırıcı avadanlıqlar və s. üçün voloknit
hissələr
Lampa və işıqlandırıcı avadanlıqlar və s. üçün sair
plastikadan hissələr
Plastmasdan dəftərxana və məktəb ləvazimatları
Plastmasdan dəftərxana və məktəb ləvazimatları, yazı
ləvazimatları və çertyoj alətləri
Dəftərxana və məktəb ləvazimatları, kağıztikən
qovluqlar, portfellər, qovluqlar
Plastmasdan sair dəftərxana və məktəb
ləvazimatları
Mebel,
nəqliyyat vasitələri üçün plastmasdan bərkidici
məmulat və furnitura və ya analoji məmulatlar
Mebel üçün plastmasdan bərkidici məmulatlar və
furnitur
Plastmasdan sair bərkidici məmulat və furniturlar
Plastmasdan kiçik heykəllər və digər dekorativ
məmulatlar

kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S

22.29.24.00.0

22.29.24.00.1
22.29.24.00.2
22.29.25.00.0
22.29.25.00.1
22.29.25.00.2
22.29.25.00.9
22.29.26.10.0
22.29.26.10.1
22.29.26.10.9
22.29.26.20.0
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3924 10
3924 10a
3924 10b
3924 10c
3924 90

9405 92

S

9405 92a

S

9405 92b

S

3926 10
3926 10a

kq
kq

S
S

3926 10b

kq

S

3926 10c
3926 30

kq
kq

S
S

3926 30a

kq

S

3926 30b
3926 40

kq
kq

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
22.29.26.30.0

22.29.29.10.0
22.29.29.15.0

22.29.29.20.0
22.29.29.50.0
22.29.29.95.0
22.29.91.10.0

22.29.91.10.1
22.29.91.10.9
22.29.91.25.0
22.29.91.27.0

22.29.91.30.0
22.29.91.30.1
22.29.91.30.9
22.29.91.40.0
22.29.91.40.1
22.29.91.40.2
22.29.91.50.0

22.29.91.50.1

22.29.91.50.2

22.29.91.60.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Plastmasdan drenaj sisteminə giriş yollarında suyun 3926 90 50
filtrasiyası üçün nəzərdə tutulmuş perforasiya olunmuş
sututarlar və analoji məmulatlar
Ebonitdən və ya plastmasdan saçlar üçün daraqlar, 9615 11
şanalar və analoji əşyalar
Plastmasdan saçlar üçün sancaqlar, saç burmaq üçün 9615 90 00a
sıxmalar, biqudilər və analoji ləvazimatlar (elektrotermik bərbər aparatları istisna olmaqla)
Plastmasdan altlıq və dabanlar
6406 20 90
Təbəqəli materialından hazırlanan sair məmulatlar
3926 90 92
Plastmasdan digər qruplara daxil edilməyən sair 3926 90 97
məmulatlar
Maşın və mexanizmlər üçün plastmasdan hissələr
(daxili yanma pistonlu mühərriklər, qaz turbinləri
istisna olmaqla)
HS 84-ə aid edilən avadanlıq mühərrikləri üçün
voloknit hissələr
HS 84-ə aid edilən avadanlıq mühərrikləri üçün sair
plastik hissələr
HS 8509 və 8516-ya aid edilən qurğular üçün
plastmasdan hissələr
Səsyazma qurğuları, səsləndirici aparatlar, videoyazı
və ya videocanlandırıcı aparaturalar üçün plastmasdan
hissələr
HS 8525-8528-ə aid edilən qurğular üçün plastmasdan
hissələr
HS 8525-8528-ə aid edilən qurğular üçün voloknit
hissələr
HS 8525-8528-ə aid edilən qurğular üçün plastmasdan
sair hissələr
HS 8535-8537 və 8542-yə aid edilən qurğuların
hissələri, plastmasdan məmulatlar
HS 8535-8537 və 8542-yə aid edilən qurğuların
hissələri, voloknit məmulatlar
HS 8535-8537 və 8542-yə aid edilən qurğuların
hissələri, plastmasdan sair məmulatlar
Dəmir yolu lokomotivlərinin və motorlu vaqonların,
motorlu tramvay vaqonlarının və yol qurğuları üçün
plastmasdan hissələr
Voloknit məmulatlar, dəmir yolu lokomotivlərinin və
motorlu vaqonların, motorlu tramvay vaqonlarının və
yol qurğularının hissələri
Sair
plastmasdan
məmulatlar,
dəmir
yolu
lokomotivlərinin və motorlu vaqonların, motorlu
tramvay vaqonlarının və yol qurğularının hissələri
Bütün yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün plastmasdan
hissə və ləvazimatlar
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
22.29.91.60.1
22.29.91.60.2
22.29.91.80.0
22.29.91.80.1
22.29.91.80.2
22.29.91.93.0

22.29.91.97.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

Bütün yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün voloknit
hissələr və ləvazimatlar
Bütün yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün sair
plastmasdan hissələr və ləvazimatlar
Təyyarələr və kosmik uçuş aparatları üçün plastmasdan
hissələr
Təyyarələr və kosmik uçuş aparatları üçün voloknit
hissələr
Təyyarələr və kosmik uçuş aparatları üçün plastmasdan
sair hissələr
Elektrik maşınları və avadanlıqları, səsyazma və
səsləndirmə aparaturası, televiziya təsvirlərinin və
səslərinin yazılması və canlandırılması aparaturalar
üçün plastmasdan hissələr
Optik, fotoqrafik, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, ən
dəqiq, tibbi və ya cərrahiyyə alətləri və aparatları üçün
plastmasdan hissələr

AİFT 23.11: Şüşə təbəqəsinin istehsalı
23.11.11.10.0
Tökmə və yayma şüşələr, vərəqlərdə və ya
profillənmiş, uducu, əksedici və ya əks etməyən qatı
olan və ya olmayan, lakin başqa üsulla emal
olunmamış armaturlaşdırılmamış vərəqlər
23.11.11.10.1
Armaturlaşdırılmamış optik, rəngli, səs keçirməyən,
şüşə (tökmə/prokat) təbəqələri
23.11.11.10.2
Armaturlaşdırılmamış sair rəngli, səs keçirməyən, şüşə
(tökmə/prokat) təbəqələri
23.11.11.30.0
Tökmə və yayma şüşələr, vərəqlərdə və ya
profillənmiş, uducu, əksedici və ya əks etməyən qatı
olan və ya olmayan, lakin başqa üsulla emal
olunmamış armaturlaşdırılmış vərəqlər
23.11.11.30.1
Armaturlaşdırılmış şüşə (tökmə/prokat) təbəqələri
23.11.11.30.2
Profil verilmiş tökmə/prokat şüşə
23.11.11.50.0
Vərəqələrlə, uducu, əksedici və ya əksetməyən qata
malik olan və ya olmayan, lakin başqa üsulla emal
olunmamış dartılmış və üfürülmüş şüşə
23.11.11.50.1
Dartılmış/üfürülmüş optik, rəngli, səs keçirməyən,
şüşə
23.11.11.50.2
İstixanalar və sair üçün qədimi formada bəzədilmiş
dartılmış/üfürülmüş şüşə
23.11.12.12.0
Cilalanmış və ya pardaxlanmış səthi olan, əksetməyən
qata malik olan float-şüşə
23.11.12.14.0
Qalınlığı 3,5 mm-dən çox olmayan uducu və ya
əksetdirici qata malik olan float-şüşə
23.11.12.17.0
Qalınlığı 3,5 mm-dən çox olan, cilalanmış və ya
pardaxlanmış səthi olan, uducu, əksedici qata malik
olan, lakin başqa üsulla emal olunmamış float-şüşə
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SMST, 2019
üzrə kodu
23.11.12.30.0

23.11.12.90.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Bütün kütlə üzrə rənglənmiş (həcmində tonlaşdırılmış), 7005[.21(.25+.30+.80)]
m2
tutqun, rəngli şüşədən hazırlanmış və ya yalnız
cilalanmış cilalanmış və ya pardaxlanmış float-şüşə
Digər qruplara daxil edilməyən sair cilalanmış və ya 7005[.29(.25+.35+.80)+.
m2
pardaxlanmış səthi olan float-şüşə
30]
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 23.12: Şüşə təbəqəsinin formalaşdırılması və emalı
23.12.11.50.0
HS 7003, 7004 və 7005-ə aid edilən əyilmiş,
yonulmuş, oyulmuş və s. optik şüşə
23.12.11.90.0
HS 7003, 7004 və 7005-ə aid edilən əyilmiş,
yonulmuş, oyulmuş sair şüşə
23.12.12.10.0
Yerüstü, hava və su nəqliyyat vasitələrində və ya raketkosmik sistemlər üçün istifadə olunmağa imkan verən
ölçü və formatlarda möhkəmləndirilmiş (bişmiş)
təhlükəsiz şüşə
23.12.12.30.0
Digər qruplara daxil edilməyən təhlükəsiz şüşə
23.12.12.50.0
Yerüstü, hava və su nəqliyyat vasitələrində və ya raketkosmik sistemlər üçün istifadə olunmağa imkan verən
çoxqatlı şüşə
23.12.12.70.0
Digər qruplara daxil edilməyən çoxqatlı şüşə
23.12.13.30.0
Şüşədən çoxqatlı izolyasiya məmulatları
23.12.13.50.0
Nəqliyyat vasitələri üçün arxa görünüş güzgüləri
23.12.13.90.0
Sair çərçivəli və çərçivəsiz şüşə güzgülər
AİFT 23.13: İçiboş şüşə məmulatlarının istehsalı
23.13.11.10.0
Şüşə bankalar, tıxaclar, qapaqlar (o cümlədən
konteynerlər
üçün
nəzərdə
tutulmuş
digər
materiallardan bankalar, tıxaclar, qapaqla)
23.13.11.20.0
Şüşə borudan hazırlanan tutumlar (konservləşdirmə
üçün nəzərdə tutulmuş bankalar istisna olmaqla)
23.13.11.30.0
Nominal tutumu 2,5 litr və ya çox olan şüşə tutumlar
(konservləşdirmə üçün nəzərdə tutulmuş bankalar
istisna olmaqla)
23.13.11.40.0
İçki və ərzaq malları üçün nominal tutumu 2,5 litrdən
az olan rəngsiz tutumlar (üstü dəri ilə örtülmüş və uşaq
qidası üçün nəzərdə tutulmuş bankalar istisna olmaqla)
23.13.11.50.0
İçki və ərzaq malları üçün nominal tutumu 2,5 litrdən
az olan rəngli tutumlar (üstü dəri ilə örtülmüş və uşaq
qidası üçün nəzərdə tutulmuş bankalar istisna olmaqla)
23.13.11.60.0
İçki və ərzaq malları üçün nominal tutumu 2,5 litrdən
az olan sair tutumlar
23.13.11.70.0
Əczaçılıq məhsulları üçün nominal tutumu 2,5 litrdən
az olan tutumlar
23.13.11.80.0
Malların daşınması və ya qablaşdırılması üçün nominal
tutumu 2,5 litrdən az olan tutumlar (içki və ərzaq,
əczaçılıq məhsulları üçün tutumlar və şüşə borudan
hazırlanan tutumlar istisna olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu
23.13.12.20.0

23.13.12.40.0

23.13.12.40.1
23.13.12.40.2
23.13.12.60.0
23.13.12.90.0
23.13.13.10.0

23.13.13.30.0

23.13.13.50.0

23.13.13.60.0

23.13.13.90.0
23.13.13.90.1
23.13.13.90.2
23.13.14.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
İçki üçün qablar (içki üçün ayaqcıqlı qablar daxil 7013[.22(.10)+.33(.11+.
olmaqla) şüşə-keramikadan, qurğuşun büllurdan və əllə 19)]
yığılmış qablardan başqa
İçki üçün qablar (içki üçün ayaqcıqlı qablar daxil 7013[.22(.90)+.33(.91+.
olmaqla) şüşə-keramikadan, mexaniki yığılmış 99)]
qablardan başqa)
İçki üçün qablar, mexaniki işlənmiş tutqun işıq saçan 7013[.22(.90)+.33(.91+.
büllurdan içki üçün qablardan başqa
99)]a
Əllə işlənmiş içki üçün qablar (tutqun işıq saçan 7013[.22(.90)+.33(.91+.
büllurdan hazırlananlardan başqa)
99)]b
Möhkəmləndirilmiş şüşədən içki üçün qablar (şüşə- 7013 37 10
keramikadan, qurğuşun büllurdan olanlardan başqa)
İçki üçün sair qablar
7013[.28(.10+.90)+.37(.
51+.59+.91+.99)]
Qurğuşun büllurundan əllə yığılmış süfrə və ya mətbəx 7013[.41(.10)+.91(.10)]
qabları
(şüşə-keramikadan,
möhkəmləndirilmiş
şüşədən qablar, içki qablar istisna olmaqla)
Qurğuşun büllurundan mexaniki yığılmış süfrə və ya 7013[.41(.90)+.91(.90)]
mətbəx qabları (şüşə-keramikadan, möhkəmləndirilmiş
şüşədən qablar, içki qablar istisna olmaqla)
0°C-dən 300°C-yə qədər temperatur intervalında xətti 7013 42
genişlənmə əmsalı hər bir Kelvinə 5x10 –6-dan çox
olmayan şüşələrdən süfrə və ya mətbəx qabları (şüşəkeramikadan, möhkəmləndirilmiş şüşədən qablar, içki
qablar istisna olmaqla)
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Sənaye məhsullarının adları

Süfrə və mətbəx üçün şüşə qablar, tualet və dəftərxana
ləvazimatları, ev-bəzək və ya analoji məqsədlər üçün
şüşə məmulatlar
Möhkəmləndirilmiş şüşədən süfrə və ya mətbəx qabları
(içki üçün qablar istisna olmaqla)
Mexaniki işlənmiş möhkəmləndirilmiş şüşədən
yemək/mətbəx qabları
Əllə işlənmiş şüşədən yemək/mətbəx qabları (içki üçün
qablardan başqa)
Termoslar üçün və ya digər vakuum tutumları üçün
şüşə kolbalar (istehsalı tamamlanmamış və istehsalı
tamamlanmış kolbalar daxil edilməklə)

AİFT 23.14: Şüşə lifin istehsalı
23.14.11.10.0
Uzunluğu 3 mm-dən az və 50 mm-dən çox olmamaq
şərti ilə şüşə lifindən saplar
23.14.11.30.0
Şüşə lifindən iplik
23.14.11.50.0
Şüşə lifindən sair məmulatlar
23.14.11.70.0
Ştapel şüşə lifindən sair məmulatlar
23.14.12.20.0
Bir ölçüdə olmayan təbəqəli şüşə lifindən matlar (şüşə
pambığı istisna olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu
23.14.12.40.0
23.14.12.50.0
23.14.12.97.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Bir ölçüdə olmayan təbəqəli şüşə lifindən nazik 7019 32
parçalar (duvaqlar) (şüşə pambığı istisna olmaqla)
Şüşə lifindən, toxunmayan parçalar; keşələr, döşəklər, 7019 39
plitələr
Şüşə lifi, o cümlədən şüşə yunu və ondan hazırlanan 7019 90
məmulatlar (ştapel lifi, rovings, iplik, doğranmış iplər,
toxunma parçalar, nazik parçalar (duvaqlar), torlar,
matlar, döşəklər və plitələr və oxşar toxunmamış
materiallar, daş və ya şlak yunu və onlardan
məmulatlar, elektrik izolyatorları və ya onlardan
hissələr, optik liflər, lif düyünləri və ya kabelləri, şüşə
lif fırçaları, kukla parikləri istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi
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Sənaye məhsullarının adları

AİFT 23.19: Texniki şüşə məlumatları daxil olmaqla sair şüşə məmulatların istehsalı və emalı
23.19.11.10.0
Kütlə şəklində şüşə
7001[.00(.91+.99)]
23.19.11.30.0
Kürə, çubuqcuq şəklində emal edilməmiş şüşə
7002[.10+.20(.10+.90)]
23.19.11.50.0
Boru şəklində emal edilməmiş şüşə
7002[.31+.32+.39]
23.19.12.00.0
Preslənmiş və ya tökmə şüşədən döşənmə üçün bloklar, 7016[.90(.10+.40+.70)]
plitələr, kərpiclər, lövhəciklər və digər; bloklar,
panelər, plitələr, örtüklər və ya digər formalarda
çoxgözlüklü və ya köpükləndirilmiş şüşə
23.19.21.00.0
23.19.22.00.0
23.19.23.30.0
23.19.23.50.0
23.19.24.00.0
23.19.25.00.0
23.19.26.40.0

23.19.26.70.0

23.19.26.90.0

Elektrik lampaları, elektron-şüa boruları və oxşar
məmulatlar üçün açıq şüşə kolbalar
Saatlar, eynəklər üçün optik emal edilməmiş şüşə
Laborator, gigiyenik və ya əczaçılıq məqsədləri üçün
şüşə qablar, dərəcələnmiş və ya dərəcələnməmiş
Qablaşdırma üçün şüşə ampulalar
Lampa və işıqlandırma armaturlarının şüşə hissələri və
s.
Şüşə elektrik izolyatorları
Optik emal edilməmiş şüşədən siqnalizasiya qurğuları
və optik elementlər; dekorativ məqsədlər üçün şüşə
kublar və sair şüşə parçalar
Şüşə bəzək əşyaları (muncuqlar, süni mirvari/daşlar və
s. daxil edilməklə)
Digər qruplara daxil edilməyən sair şüşə məmulatlar

AİFT 23.20: Odadavamlı məmulatların istehsalı
23.20.11.00.0
Kərpiclər, bloklar, plitələr, lövhəciklər, borular daxil 6901
olmaqla silisli daş unundan və ya silisium oksidi
süxurlarından keramika məmulatları, kizelqur və kvars
tərkibli filtrli plitələr istisna olmaqla)
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üzrə kodu
23.20.12.10.0

23.20.12.33.0

23.20.12.35.0

23.20.12.37.0
23.20.12.90.0
23.20.13.00.0
23.20.14.10.0
23.20.14.30.0

23.20.14.55.0

23.20.14.59.0

23.20.14.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Kərpiclər, bloklar, plitələr daxil olmaqla tərkibində 50 6902 10
kütlə %-dən çox MgO, CaO, Cr2O3 olan odadavamlı
keramika məmulatları, silisium oksidi süxurlarından
keramika məmulatları və borular istisna olmaqla
Tərkibində 93 kütlə % və ya daha çox silisium oksidi 6902 20 10
olan odadavamlı kərpiclər, bloklar, plitələr və analoji
odadavamlı keramika məmulatları, silisium oksidi
süxurlarından keramika məmulatları istisna olmaqla
Tərkibində 7 kütlə %-dən çox, 45 kütlə %-dən çox 6902 20 91
olmayaraq giltorpaq, lakin 50 kütlə %-dan çox silisium
oksidi olan odadavamlı kərpiclər, bloklar, plitələr və
analoji odadavamlı keramika məmulatları
Tərkibində 50 kütlə %-dən çox Al2O3 və ya SiO2 olan 6902 20 99
odadavamlı kərpiclər, bloklar; sair
Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı kərpiclər, 6902 90
bloklar, plitələr və s.
Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı sementlər, 3816
inşaat məhlulları, betonlar və analoji tərkiblər
Tərkibində maqnezit, dolomit və ya xromit olan daşdan 6815 91
və ya digər mineral maddələrdən məmulatlar
Tərkibində 25 kütlə %-dən çox qrafit və ya karbonun 6903[.10 + .90(.10)]
başqa formaları olan odadavamlı keramika məmulatları
Sənaye məhsullarının adları

Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində 50 kütlə %- 6903 20 10
dən çox giltorpaq və ya silisli torpaq, yaxud onların
qarışıqları, lakin 45 %-dən az giltorpaq olan
odadavamlı keramika məmulatları
Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində 50 %-dən 6903 20 90
çox giltorpaq və ya silisli torpaq, yaxud onların
qarışıqları, lakin 45 kütlə %-dən az giltorpaq olan
odadavamlı keramika məmulatları
Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı keramika 6903 90 90
məmulatları

AİFT 23.31: Saxsı lövhəciklərin və lövhələrin istehsalı
23.31.10.00.0
Keramik plitələr və daşlar
23.31.10.00.1
23.31.10.00.2
23.31.10.00.3
23.31.10.00.4
23.31.10.00.5

Döşəmə, sobalar və divarlar üçün minalanmamış
keramik tavalar, lövhələr; daş keramikadan
Döşəmə, sobalar və divarlar üçün keramik tavalar,
lövhələr
Döşəmə, sobalar və divarlar üçün minalanmamış
keramik tavalar, lövhələr; saxsıdan
Döşəmə, sobalar və divarlar üçün minalanmamış
keramik tavalar, lövhələr; sair
Döşəmə, sobalar və divarlar üçün minalanmış
keramik tavalar, lövhələr; ikiqat lövhələr
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6907[.21+.22+.23+.30+.
40]
6907[.21+.22+.23+.30+.
40]a
6907[.21+.22+.23+.30+.
40]b
6907[.21+.22+.23+.30+.
40]c
6907[.21+.22+.23+.30+.
40]d
6907[.21+.22+.23+.30+.
40]f

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

2

S

2

S

2

S

m

2

S

m2

S

m2

S

m
m
m

SMST, 2019
üzrə kodu
23.31.10.00.6

23.31.10.00.7

23.31.10.00.8

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Döşəmə, sobalar və divarlar üçün minalanmış 6907[.21+.22+.23+.30+.
m2
keramik tavalar, lövhələr; daş keramikadan; sahəsinin 40]g
maksimum həddi 90 sm2-dən az olmamaq şərti ilə
Döşəmə, sobalar və divarlar üçün minalanmış
6907[.21+.22+.23+.30+.
m2
keramik tavalar, lövhələri; saxsıdan, sahəsinin
40]h
2
maksimum həddi 90 sm -dən az olmamaq şərti ilə
2
Döşəmə, sobalar və divarlar üçün minalanmış 6907[.21+.22+.23+.30+.
m
keramik tavalar, lövhələr; sair
40]i
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 23.32: Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatlarının istehsalı
23.32.11.10.0
Odadavamsız keramik inşaat kərpicləri (silisli daş 6904 10
unundan və ya analoji silisium oksidi süxurlarından
keramika məmulatlar istisna olmaqla)

P
S

S

S

m

3

S

6904 10a

m3

S

6904 10b

m3

S

6904 10c

m3

S

6904 90

kq

S

23.32.12.50.0
23.32.12.70.0

Odadavamsız kirəmitlər
6905 10
Odadavamsız keramika məmulatları (kirəmitlər, 6905 90
deflektorlar, tüstü boruları üçün çətirlər, baca hissələri,
arxitektura bəzəkləri daxil olmaqla, keramika boruları,
suyu kənara axıdan borular və s. istisna olmaqla)

əd.
kq

S
S

23.32.13.00.0

Keramika boruları, izolyasiya boruları, suyu kənara 6906
axıdan borular və boru fitinqləri

kq

S

6911 10
6911 10a
6911 10b
6911 90

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

6912[.00(.21+.81)]

kq

S

6912[.00(.23+.83)]

kq

S

6912[.00(.23+.83)]a

kq

S

23.32.11.10.1

23.32.11.10.2

23.32.11.10.3
23.32.11.30.0

Adi hörgü üçün keramik kərpiclər və bloklar; üst
tərəfdən malalanmış və ya örtüklə örtülmüş deşikli və
ya bütöv hazır məmulatlar
Üzlük keramik kərpiclər; üst tərəfi malalanmadan
istifadə edilmək üçün deşikli və ya bütöv hazır
məmulatlar
Döşənmə üçün keramik kərpiclər (yol klinkeri);
döşəmələrin, yolların döşənməsi üçün hazır məmulatlar
Döşəmələr üçün odadavamsız keramik bloklar, balka
konstruksiyaların doldurulması üçün daşıyıcı keramika
daşları və keramikadan olan analoji məmulatlar (silisli
daş unundan və ya analoji silisium oksidi
süxurlarından keramika məmulatlar istisna olmaqla)

AİFT 23.41: Təsərrüfat və dekorativ saxsı məmulatlarının istehsalı
23.41.11.30.0
Çini yemək və mətbəx qabları
23.41.11.30.1
Eynirəngli çini yemək və mətbəx qabları
23.41.11.30.2
Naxışlı çini yemək və mətbəx qabları
23.41.11.50.0
Digər qruplara daxil edilməyən çini təsərrüfat və tualet
ləvazimatları
23.41.12.10.0
Keramika yemək qabları, sair təsərrüfat ləvazimatları;
adi keramika
23.41.12.30.0
Keramika yemək qabları, sair təsərrüfat ləvazimatları;
daş keramika
23.41.12.30.1
Keramika yemək qabları, sair təsərrüfat ləvazimatları;
eynirəngli daş keramika
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SMST, 2019
üzrə kodu
23.41.12.30.2
23.41.12.50.0
23.41.12.50.1
23.41.12.50.2
23.41.12.90.0
23.41.13.30.0
23.41.13.30.1
23.41.13.30.2
23.41.13.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Keramika yemək qabları, sair təsərrüfat ləvazimatları; 6912[.00(.23+.83)]b
naxışlı daş keramika
Keramika yemək qabları, sair təsərrüfat ləvazimatları; 6912[.00(.25+.85)]
saxsı və ya zərif keramika
Keramika yemək qabları, sair təsərrüfat ləvazimatları; 6912[.00(.25+.85)]a
eynirəngli saxsı, zərif keramika
Keramika yemək qabları, sair təsərrüfat ləvazimatları; 6912[.00(.25+.85)]b
naxışlı saxsı, zərif keramika
Keramika yemək qabları, sair təsərrüfat ləvazimatları; 6912[.00(.29+.89)]
sair
Çini heykəlciklər və sair bəzək əşyaları
6913 10
Çini heykəlciklər və sair bəzək əşyaları; eynirəngli
6913 10a
Çini heykəlciklər və sair bəzək əşyaları; naxışlı
6913 10b
Keramika heykəlcikləri və sair bəzək əşyaları
6913[.90(.10 + .93 +
.98)]
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 23.42: Saxsı sanitar-texniki məmulatların istehsalı
23.42.10.30.0
Keramikadan çanaqlar və sair çini sanitar-texniki 6910 10
məmulatlar
23.42.10.50.0
Digər qruplara daxil edilməyən çanaqlar, əlüzyuyanlar, 6910 90
çanaq konsolları, vannalar və sair sanitar-texniki
məmulatlar
AİFT 23.43: Saxsı izolyatorların və saxsı izolyasiya armaturunun istehsalı
23.43.10.30.0
Keramikadan
elektrik
izolyatorları
(izolyasiya 8546 20
armaturları istisna olmaqla)
23.43.10.50.0
Elektriklə əlaqəli məqsədlər üçün keramikadan 8547 10
izolyasiya armaturları
AİFT 23.44: Sair texniki saxsı məmulatların istehsalı
23.44.11.00.0
Laborator, kimyəvi və ya digər texniki məqsədlər üçün 6909 11
nəzərdə tutulmuş keramika məmulatları
23.44.12.10.0
Laborator, kimyəvi və ya digər texniki məqsədlər üçün 6909[.12 + .19]
nəzərdə tutulmuş çinidən başqa keramika məmulatları
23.44.12.30.0
Daimi maqnitlər və daimi maqnit kimi işlədilən 8505[.19(.10 + .90)]
məmulatlar (metaldan başqa)
AİFT 23.49 : Sair saxsı məmulatların istehsalı
23.49.11.00.0
Kənd təsərrüfatında və malların qablaşdırılması və ya 6909 90
daşınması üçün istifadə olan keramika məmulatları
23.49.12.30.0
Digər keramika məmulatları, o cümlədən odadavamlı 6914 10
olmayan kərpic, soba/kamin hissələri, dibçəklər,
qulplar və dəstəklər, mağazalar üçün lövhələr/naxışlar,
radiator rütubətləndiriciləri
23.49.12.50.0
Digər qruplara daxil edilməyən keramika məmulatları 6914 90
(çini məmulatlar istisna olmaqla)
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Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S
S
S
S
S

əd.

S

əd.

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 23.51: Sement istehsalı
23.51.11.00.0
Sement klinkerləri
23.51.12.10.0
Portlandsement
23.51.12.10.1
Portlandsement (ağ portlandsementdən başqa)
23.51.12.10.2
Giltorpaq sementi
23.51.12.10.3
Ağ portlandsement
23.51.12.90.0
Sair hidravlik sement
AİFT 23.52 : Əhəng və gips istehsalı
23.52.10.33.0
Sönməmiş əhəng
23.52.10.35.0
Sönmüş əhəng
23.52.10.50.0
Hidravlik əhəng
23.52.20.00.0
Tərkibində kalsiumlu gips və ya kalsium sulfat olan
gipsli bağlayıcılar
23.52.30.30.0
Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit
23.52.30.50.0
Aqlomerasiya olunmuş dolomit (qudronlanmış dolomit
də daxil edilməklə)

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

2523 10
2523[.21+.29]
2523[.21+.29]a
2523[.21+.29]b
2523[.21+.29]c
2523[.30+.90]

kq
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S
S

2522 10
2522 20
2522 30
2520 20

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

2518 20
2518 30

kq
kq

T
T

kq

S

kq

S

kq

S
S

m2

S

m

2

S

AİFT 23.61: Tikintidə istifadə etmək üçün betondan məmulatların istehsalı
23.61.11.30.0
Sementdən, süni daşdan və ya betondan tikinti blokları 6810[.11(.10 + .90)]
və kərpicləri
23.61.11.50.0
Sementdən, betondan və ya süni daşdan tavalar və 6810 19
oxşar məmulatlar
23.61.12.00.0
Sementdən yığma tikinti elementləri
6810 91
23.61.20.00.0
Betondan yığma tikinti konstruksiyaları
9406 90 90b
AİFT 23.62: Tikintidə istifadə etmək üçün gips məmulatlarının istehsalı
23.62.10.50.0
Gips və ya onun qarışıqları əsasında kağızla və ya 6809 11
kartonla örtülmüş və ya armaturlaşdırılmış plitələr,
təbəqələr, panellər, lövhəciklər və analoji məmulatlar
(gipslə aqlomerasiya edilmiş və arnamentli məmulatlar
istisna olmaqla)
23.62.10.90.0

Gips və ya onun qarışıqları əsasında kağızla və ya 6809 19
kartonla örtülməmiş və ya armaturlaşdırılmamış
plitələr, təbəqələr, panellər, lövhəciklər və analoji
məmulatlar (gipslə aqlomerasiya edilmiş və arnamentli
məmulatlar istisna olmaqla)

AİFT 23.63: Əmtəə betonunun istehsalı (hazır beton qarışığı)
23.63.10.00.0
Tökmə üçün hazır beton

3824 50 10

kq

S

AİFT 23.64: Quru beton qatışığının istehsalı
23.64.10.00.0
Sair odadavamsız tikinti məhlulları və betonları

3824 50 90

kq

S
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

m2

S

kq

S

m

2

S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

Təbii daşdan dördtin daşlar, bordyur daşları və 6801
döşənmə üçün plitələr (şistdən başqa)
Plitələr, kubiklər və analoji məmulatlar, düzbucaqlı və 6802 10
ya düzbucaqlı olmayan (kvadrat da daxil olmaqla)
formalarda, ən böyük tini, tərəfləri 7 sm-dən kiçik
ölçüdə olan kvadrata daxil edilə bilən, süni boyanmış
qranulalar, qırıntılar və tozlar

kq

S

kq

S

Qranitdən abidələr və ya tikinti üçün yonulmuş və ya 6802[.23 + .93(.10 +
mişarlanmış daşlar (plitələr, kubiklər və analoji .90)]
məmulatlar, düzbucaqlı və ya düzbucaqlı olmayan
(kvadrat da daxil olmaqla) formalarda, ən böyük tini,
tərəfləri 7 sm-dən kiçik ölçüdə olan kvadrata daxil
edilə bilən, süni boyanmış qranulalar, qırıntılar və
tozlar istisna olmaqla)

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 23.65: Lifli sementdən (azbestsementdən) məmulatların istehsalı
23.65.11.00.0
Panellər, plitələr, lövhəciklər, bloklar və bitki 6808
liflərindən analoji məmulatlar, samandan və ya yonqar,
talaşa, mişarağzı və ya digər ağac tullantılarından,
sementlə, gipslə və mineral bağlayıcı maddələrlə
aqlomerasiya edilmiş analoji məmulatlar
23.65.12.20.0

23.65.12.40.0

23.65.12.70.0

Asbest sementdən, sellüloz lifləri ilə qarışıq sementdən 6811 40
və ya analoji materiallardan tərkibində asbest olan
məmulatlar
Sellüloz lifləri ilə qarışıq sementdən və ya analoji 6811[.81 + .82]
materiallardan tərkibində asbest olmayan təbəqələr
panellər, lövhəciklər və analoji məmulatlar
Tərkibində asbest olmayan digər məmulatlar 6811 89
(büzmələnmiş təbəqələr, panellər, lövhəciklər və
analoji məmulatlar istisna olmaqla)

AİFT 23.69: Beton, gips və sementdən sair məmulatların istehsalı
23.69.11.00.0
Digər qruplara daxil edilməyən gips və ya onun 6809 90
qarışıqları əsasında məmulatlar
23.69.19.30.0
Sementdən, betondan və ya süni daşlardan borular
6810 99 00a
23.69.19.80.0
Sementdən, betondan və ya süni daşlardan tikinti 6810 99 00b
təyinatlı olmayan məmulatlar (güldanlar, gül üçün
dibçəklər, arxitektura bəzəkləri, heykəllər, dekorasiya
məmulatları daxil olmaqla)
AİFT 23.70: Dekorativ və tikinti daşlarının kəsilməsi, emalı və naxışlanması
23.70.11.00.0
Mərmər, travertin və alebastrdan abidələr və ya tikinti 6802[.21 + .91]
üçün yonulmuş və ya mişarlanmış daşlar və onlardan
məmulatlar (ən böyük tini, tərəfləri 7 sm-dən kiçik
ölçüdə olan kvadrata daxil edilə bilən plitələr, kubiklər
və analoji məmulatlar istisna olmaqla)
23.70.12.10.0
23.70.12.30.0

23.70.12.60.0
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23.70.12.70.0

23.70.12.70.1

23.70.12.70.2

23.70.12.80.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Abidələr və ya tikinti üçün digər yonulmuş və ya 6802[.29+.92+.99(.10+.9
kq
mişarlanmış daşlar və onlardan məmulatlar (qranit, şist, 0)]
plitələr, kubiklər və analoji məmulatlar, ən böyük tini,
tərəfləri 7 sm-dən kiçik ölçüdə olan kvadrata daxil
edilə bilən)
Sənaye məhsullarının adları

Digər qruplara daxil edilməyən yonulmuş/mişarlanmış,
üst qatı düz/hamar, sair emala məruz qalmış
abidələr/tikinti üçün daş
Digər qruplara daxil edilməyən yonulmuş/mişarlanmış,
üst qatı düz/hamar, digər emala məruz qalmış sair
əhəng daşı
Emal olunmuş şist və şistdən və ya aqlomerasiya
edilmiş şistdən məmulatlar

23.91.12.30.0
23.91.12.50.0
23.91.12.90.0

S

6802[.29+.92+.99(.10+.9
0)]a

kq

S

6802[.29+.92+.99(.10+.9
0)]b

kq

S

6803[.00(.10+.90)]

kq

S

6804 10

kq

S

6804 21

kq

S

6804 22 18

kq

S

6804 22 12

kq

S

6804 22 30

kq

S

6804[.22(.50+.90)+.23+.
30]

kq

S

6804[.22(.50+.90)+.23+.
30]a
6804[.22(.50+.90)+.23+.
30]b
Əl ilə itiləmə və cilalama üçün daşlar
6804[.22(.50+.90)+.23+.
30]c
Yalnız toxunma tekstil üzərində təbii və ya süni toz və 6805 10
ya dənə
Yalnız kağız və ya karton üzərində təbii və ya süni 6805 20
abraziv toz və ya dənə
Sair materiallar üzərində təbii və ya süni abraziv toz və 6805 30
ya dənə

kq

S

kq

S

kq

S

m2

S

m2

S

m2

S

AİFT 23.91: Abraziv məmulatların istehsalı
23.91.11.10.0
Cilalama, xırdalama və ya itiləmə üçün dəyirman
daşları və itiləyici daşlar
23.91.11.20.0
Aqlomerasiya edilmiş sintetik və ya təbii almazlardan
dəyirman daşları və itiləyici daşlar, çərçivəsiz
23.91.11.30.0
Sintetik və ya süni qatranlardan bağlayıcı maddə ilə
aqlomerasiya edilmiş abrazivlərdən dəyirman daşları
və itiləyici daşlar, armaturlaşdırılmış, çərçivəsiz
23.91.11.40.0
Sintetik və ya süni qatranlardan bağlayıcı maddə ilə
süni abrazivlərdən dəyirman daşları və itiləyici
daşlar, armaturlaşdırılmamış, çərçivəsiz
23.91.11.50.0
Keramika və ya silikat materiallardan bağlayıcı maddə
ilə süni abrazivlərdən dəyirman daşları və itiləyici
daşlar, çərçivəsiz
23.91.11.90.0
Digər aqlomerasiya edilmiş abraziv materiallardan və
təbii daşdan dəyirman daşları; əl ilə itiləmə və ya
cilalama üçün daşlar
23.91.11.90.1
Aqlomerasiya edilmiş abraziv materiallarından sair
dəyirman daşları, bülöv daşları, cilalama dairələri və s.
23.91.11.90.2
Təbii daşdan hazırlanan dəyirman daşları
23.91.11.90.3

P

161

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
AİFT 23.99: Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-metal mineral məhsulların istehsalı
23.99.11.00.0
Emal edilmiş asbest lifləri; asbest və karbonat
6812[.80(.10+.90)+.91+.
kq
maqnezium əsasında hazırlanmış qatışıqlar; bu
92+.93+.99(.10+.90)]+6
qatışıqlardan hazırlanan məmulat; quraşdırılmamış
813[.20+.81+.89]
vəziyyətdə əyləc, mufta və oxşar məmulatları
hazırlamaq üçün friksion materiallar
SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

23.99.11.00.1

Emal edilmiş asbest lifləri, qarışıqları

23.99.11.00.2

Asbestdən və ya asbest
hazırlanan iplik və saplar

23.99.11.00.3

Asbestdən və ya asbest əsasında qatışıqlardan və sair
materiallardan hazırlanan kağız, qalın karton və keçə

23.99.11.00.4

Sıxlaşdırılmış asbest liflərindən rulonlar və ya vərəqlər
şəklində ara qatlar

23.99.11.00.5

Asbestdən və sair mineral materiallardan əyləc
üstlükləri

23.99.11.00.6

Digər qruplara daxil edilməyən asbestdən, friksion
materiallardan məmulatlar (əyləc üstlüklərindən başqa)

23.99.12.55.0

Asfaltdan və ya analoji materiallardan (məsələn, neft
bitumundan və ya daş kömür pekindən) məmulatlar,
rulonlarda
Bitum əsasında hazırlanan məmulatlar (rulonlarla olan
məmulatlardan başqa)
Təbii asfalt, bitum əsaslı bitumlu qarışıqlar
Yolları döşəmək üçün daş (qudronlanmış makadam)
Süni qrafit, kolloidli, yarımkolloidli qrafit və onların
əsasında məhsullar
Süni korund

23.99.12.90.0
23.99.13.10.0
23.99.13.20.0
23.99.14.00.0
23.99.15.00.0
23.99.19.10.0

23.99.19.20.0

23.99.19.30.0
23.99.19.40.0
23.99.19.50.0
23.99.19.70.0

əsasında

qatışıqlardan

6812[.80(.10+.90)+.91+.
92+.93+.99(.10+.90)]+6
813[.20+.81+.89]a
6812[.80(.10+.90)+.91+.
92+.93+.99(.10+.90)]+6
813[.20+.81+.89]
6812[.80(.10+.90)+.91+.
92+.93+.99(.10+.90)]+6
813[.20+.81+.89]b
6812[.80(.10+.90)+.91+.
92+.93+.99(.10+.90)]+6
813[.20+.81+.89]c
6812[.80(.10+.90)+.91+.
92+.93+.99(.10+.90)]+6
813[.20+.81+.89]d
6812[.80(.10+.90)+.91+.
92+.93+.99(.10+.90)]+6
813[.20+.81+.89]e
6807 10

6807 90

2715
2517 30
3801[.10+.20(.10+.90)+.
30+.90]
2818[.10(.11+.19+.91+.9
9)]
Şlak-pambıq, mineral-silikat-pambıq və analoji mineral 6806 10
pambıqlar (qarışıqları daxil edilməklə), qalaqla (açıq),
təbəqə və ya rulon şəklində
Laylanmış vermikulit, şişirdilmş gil, köpükləndirilmiş 6806[.20(.10+.90)]
şlak və digər şişirdilmiş mineral məhsullar və onların
qarışıqları
Digər qruplara daxil edilməyən istiliyi/səsi izolyasiya 6806 90
edən materiallardan qatışıqlar və məmulatlar
Susuzlaşdırılmış kaolin
2507 00 20b
Emal olunmuş slyuda və ondan olan məmulatlar
6814[.10+.90]
Elektrotexnikada istifadə edilməyən, qrafitdən və digər 6815[.10(.10+.90)]
karbon materiallarından hazırlanan məmulatlar
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SMST, 2019
üzrə kodu
23.99.19.80.0
23.99.19.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Torfdan olan məmulatlar
6815 20
Digər qruplara daxil edilməyən daşdan və sair mineral 6815 99
maddələrdən hazırlanan məmulatlar

Ölçü
vahidi

P

kq
kq

S
S

7201[.10(.11+.19+.30+.9
0)+.20+.50(.10+.90)]
7201[.10(.11+.19+.30+.9
0)+.20+.50(.10+.90)]a

kq

S

kq

S

7201[.10(.11+.19+.30+.9
0)+.20+.50(.10+.90)]b
7201[.10(.11+.19+.30+.9
0)+.20+.50(.10+.90)]c

kq

S

kq

S

7201[.10(.11+.19+.30+.9
0)+.20+.50(.10+.90)]d

kq

S

7201[.10(.11+.19+.30+.9
0)+.20+.50(.10+.90)]e
7201[.10(.11+.19+.30+.9
0)+.20+.50(.10+.90)]f
Tərkibində 2 kütlə %-dən çox karbon olan, 5 mm-dən 7202 11 20
böyük olmayan qranul formasında və tərkibində 65
kütlə %-dən çox manqan olan ferromanqan
Tərkibində 2 kütlə %-dən çox karbon olan digər 7202 11 80
ferromanqan (5 mm-dən böyük olmayan qranul
formasında və tərkibində 65 kütlə %-dən çox manqan
olan ferromanqan istisna olmaqla)
Tərkibində 2 kütlə %-nə bərabər və ya ondan az karbon 7202 19
olan sair ferromanqan
Tərkibində 55 kütlə %-dən çox silisium olan 7202 21
ferrosilisium
Tərkibində 55 kütlə %-dən çox olmayan və 4 kütlə % 7202 29 10
və ya daha çox, lakin 10 kütlə %-dən çox olmayan
maqnezium olan ferrosilisium
Tərkibində 55 kütlə %-dən çox olmayan sair 7202 29 90
ferrosilisium (tərkibində 4 kütlə % və ya daha çox,
lakin 10 kütlə %-dən çox olmayan maqnezium olan
ferrosilisium istisna olmaqla)
Ferronikel
7202 60
Ferrosilisiummanqan
7202 30
Ferrovolfram və ferrosilisiumvolfram
7202 80
Ferrotitan və ferrosilisiumtitan
7202 91
Ferroxrom
7202[.41(.10+.90)+.49(.
10+.50+.90)]
Ferrovanadium
7202 92
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Sənaye məhsullarının adları

AİFT 24.10: Çuqun, polad və ferroərinti istehsalı
24.10.11.00.0
Poladlıq və güzgü çuqunlar, külçə, qəlib və ya digər
ilkin formalarda
24.10.11.00.1
Tərkibində az fosfor olan qeyri-cins çevirmə çuqun
(0,5 %-dən çox R, 0,4 %-dən çox Mn, 1 %-dən çox
olmayaraq Si)
24.10.11.00.2
Tərkibində çox fosfor olan qeyri-cins çevirmə çuqun
(0,5 %-dən çox R, 1 %-dən çox olmayaraq Si)
24.10.11.00.3
Kürə şəkilli qrafit daxil edilməklə tökmə üçün
tərkibində az fosfor olan qeyri-cins tökmə çuqun (0,1
%-dən az olmayaraq Mn)
24.10.11.00.4
Kürə şəkilli qrafit daxil edilməklə tökmə üçün
tərkibində az fosfor olan qeyri-cins tökmə çuqun (0,1
%-dən az olan Mn)
24.10.11.00.5
Tərkibində çox fosfor olan qeyri-cins tökmə çuqun
(0,5 %-dən çox R, 1 %-dən çox Si)
24.10.11.00.6
Ayna çuqun və sair tökmə çuqun
24.10.12.10.0

24.10.12.20.0

24.10.12.25.0
24.10.12.35.0
24.10.12.36.0

24.10.12.39.0

24.10.12.40.0
24.10.12.45.0
24.10.12.50.0
24.10.12.55.0
24.10.12.60.0
24.10.12.65.0
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SMST, 2019
üzrə kodu
24.10.12.70.0
24.10.12.75.0
24.10.12.80.0
24.10.12.85.0
24.10.12.95.0
24.10.13.00.0

24.10.14.10.0
24.10.14.20.0
24.10.14.20.1
24.10.21.10.0
24.10.21.10.1

24.10.21.10.2

24.10.21.10.3

24.10.21.10.4
24.10.21.10.5
24.10.21.10.6

24.10.21.10.7

24.10.21.10.8

24.10.21.21.0

24.10.21.21.1

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Ferroniobium
7202 93
Ferromolibden
7202 70
Ferrofosfor
7202 99 10
Ferrosilisiummaqnezium
7202 99 30
Digər qruplara daxil edilməyən sair ferroərintilər
7202[.50+.99(.80)]
Dəmir filizinin birbaşa reduksiya məhsulları və digər 7203[.10+.90]
parça, yumaq və ya analoji formalarda olan məsaməli
dəmirlər; tərkibində minimum 99,94 kütlə % əsas
element olan parça, yumaq və analoji formalarda olan
dəmirlər
Sənaye məhsullarının adları

Poladlıq və güzgü çuqunlarından, qara metallardan
qranullar və tozlar
Təkrar ərintilər üçün qara metalların külçələri
Qara metal tullantıları və qırıntıları
Aşqarlanmamış poladdan yarımfabrikatlar

7205[.10+.21+.29]

7204 50
7204 50a
7207[.12(.10+.90)+.20(.
32+.39)]
Son nəticəsi AKPB məhsulları olan emal üçün 7207[.12(.10+.90)+.20(.
paslanmayan poladdan yarımfabrikatlar, yastı və 32+.39)]a
dairəvi çapığı olan yarımfabrikatlardan başqa
Tikişsiz boruların istehsalı üçün qeyri-cins poladdan 7207[.12(.10+.90)+.20(.
yarımfabrikatlar, yastı və dairəvi çapığı olan 32+.39)]b
yarımfabrikatlar
Birbaşa istifadə edilmək üçün (tikişsiz boruların 7207[.12(.10+.90)+.20(.
istehsalında istifadə edilənlərdən başqa) qeyri-cins 32+.39)]c
poladdan yarımfabrikatlar, yastı və dairəvi çapığı olan
yarımfabrikatlardan başqa
Son nəticəsi AKPB məhsulları olan emal üçün qeyri- 7207[.12(.10+.90)+.20(.
cins poladdan yastı yarımfabrikatlar
32+.39)]d
Birbaşa istifadə üçün qeyri-cins poladdan yastı 7207[.12(.10+.90)+.20(.
yarımfabrikatlar
32+.39)]e
Son nəticəsi AKPB məhsulları olan emal üçün fasiləsiz 7207[.12(.10+.90)+.20(.
tökmə yolu ilə qeyri-cins poladdan alınan dairəvi 32+.39)]f
çapığı olan yarımfabrikatlar
Tikişsiz boruların istehsalı üçün fasiləsiz tökmə yolu 7207[.12(.10+.90)+.20(.
ilə qeyri-cins poladdan alınan dairəvi çapığı olan 32+.39)]g
yarımfabrikatlar
Birbaşa istifadə edilmək üçün (tikişsiz boruların 7207[.12(.10+.90)+.20(.
istehsalında istifadə edilənlərdən başqa) fasiləsiz 32+.39)]h
tökmə yolu ilə qeyri-cins poladdan alınan dairəvi
çapığı olan yarımfabrikatlar
Aşqarlanmamış poladdan külçələr, digər ilkin formalar 720610+7207[.11(.11a+.
və tikişsiz boruların istehsalı üçün yarımfabrikatlar
14a+.16a)+.19(.12a)+.20
(.11a+.15a+.17a+.52a)]
Son nəticəsi AKPB məhsulları olan sonrakı emal üçün 720610+7207[.11(.11a+.
qeyri-cins polad külçələr
14a+.16a)+.19(.12a)+.20
(.11a+.15a+.17a+.52a)]a
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

24.10.21.21.2

Tikişsiz boruların istehsal edilməsi üçün qeyri-cins
polad külçələr

24.10.21.21.3

Birbaşa istifadə edilmək üçün qeyri-cins polad
külçələri (tikişsiz boruların istehsal edilməsi üçün
külçələrdən başqa)
Digər külçələr, ilkin formalar, yarımfabrikatlar,
qəliblər daxil olmaqla (aşqarlanmamış poladdan)

24.10.21.22.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
720610+7207[.11(.11a+.
kq
14a+.16a)+.19(.12a)+.20
(.11a+.15a+.17a+.52a)]b
720610+7207[.11(.11a+.
kq
14a+.16a)+.19(.12a)+.20
(.11a+.15a+.17a+.52a)]c
720690+7207[.11(.11b+.
kq
14b+.16b+.90)+.19(.12b
+.19+.80)+.20(.11b+.15
b+.17b+.19+.52b+.59+.8
0)]

P
S

S

S

24.10.21.22.1

Tökmə üçün maye qeyri-cins polad

720690+7207[.11(.11b+.
14b+.16b+.90)+.19(.12b
+.19+.80)+.20(.11b+.15
b+.17b+.19+.52b+.59+.8
0)]a

kq

S

24.10.22.10.0

Korroziyaya davamlı poladdan yarımfabrikatlar (polad
lövhələri)
Korroziyayadavamlı poladdan külçələr, digər ilkin
formalar və tikişsiz boruların istehsalı üçün
yarımfabrikatlar
Korroziyayadavamlı poladdan digər külçələr, ilkin
formalar, yarımfabrikatlar, qəliblər daxil olmaqla
Birbaşa istifadə edilmək üçün (tikişsiz boruların
istehsalında istifadə edilənlərdən başqa) paslanmayan
polad külçələri
Son nəticəsi AKPB məhsulları olan sonrakı emal üçün
paslanmayan poladdan yarımfabrikatlar, yastı və
dairəvi çapığı olan yarımfabrikatlardan başqa
Tikişsiz boruların istehsalı üçün paslanmayan poladdan
yarımfabrikatlar, yastı və dairəvi çapığı olan
yarımfabrikatlardan başqa
Birbaşa istifadə edilmək üçün (tikişsiz boruların
istehsalında istifadə edilənlərdən başqa) paslanmayan
poladdan yarımfabrikatlar, yastı və dairəvi çapığı olan
yarımfabrikatlardan başqa
Son nəticə AKPB məhsulları olan sonrakı emal üçün
paslanmayan poladdan yastı yarımfabrikatlar

7218[.91(.10+.80)]

kq

S

7218[.10(.00a)+.99(.11a
+.20a)]

kq

S

7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]
7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]a

kq

S

kq

S

7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]b

kq

S

7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]c

kq

S

7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]d

kq

S

7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]e

kq

S

Birbaşa istifadə edilmək üçün paslanmayan poladdan
yastı yarımfabrikatlar
Son nəticə AKPB məhsulları olan sonrakı emal üçün
fasiləsiz tökmə yolu ilə alınan paslanmayan poladdan
dairəvi çapığı olan yarımfabrikatlar
Tikişsiz boruların istehsal edilməsi üçün fasiləsiz
tökmə yolu ilə alınan paslanmayan poladdan dairəvi
çapığı olan yarımfabrikatlar

7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]f
7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]g

kq

S

kq

S

7218[.10(.00b)+.99(.11b
+.19+.20b+.80)]h

kq

S

24.10.22.21.0

24.10.22.22.0
24.10.22.22.1

24.10.22.22.2

24.10.22.22.3

24.10.22.22.4

24.10.22.22.5
24.10.22.22.6
24.10.22.22.7

24.10.22.22.8
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SMST, 2019
üzrə kodu
24.10.22.22.9

24.10.23.10.0
24.10.23.21.0

24.10.23.22.0

24.10.23.22.1

24.10.23.22.2

24.10.23.22.3

24.10.23.22.4

24.10.23.22.5

24.10.23.22.6

24.10.23.22.7

24.10.23.22.8

24.10.23.22.9

24.10.31.10.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Birbaşa istifadə edilmək üçün (tikişsiz boruların 7218[.10(.00b)+.99(.11b
kq
istehsalında istifadə edilənlərdən başqa) fasiləsiz +.19+.20b+.80)]i
tökmə yolu ilə alınan paslanmayan poladdan dairəvi
çapığı olan yarımfabrikatlar
Aşqarlanmış
poladlardan
yarımfabrikatlar 7224 90 14
kq
(korroziyayadavamlı poladdan başqa)
Aşqarlanmış poladlardan külçə, digər ilkin
7224[.10(.10a+.90a)+.90
kq
formalar və tikişsiz boruların istehsalı üçün (.02a+.03a+.05a+.07a+.3
yarımfabrikatlar (korroziyayadavamlı poladdan başqa) 1a+.38a)]
Aşqarlanmış poladlardan digər külçələr, ilkin 7224[.10(.10b+.90b)+.9
kq
formalar,
yarımfabrikatlar
(korroziyayadavamlı 0(.02b+.03b+.05b+.07b+
poladdan başqa)
.18+.31b+.38b+.90)]
Son nəticə AKPB məhsulları olan sonrakı emal üçün 7224[.10(.10b+.90b)+.9
kq
paslanmayan poladdan başqa, cins polad külçələri
0(.02b+.03b+.05b+.07b+
.18+.31b+.38b+.90)]a
Birbaşa istifadə edilmək üçün (tikişsiz boruların 7224[.10(.10b+.90b)+.9
kq
istehsalında istifadə edilənlərdən başqa) cins polad 0(.02b+.03b+.05b+.07b+
külçələri, paslanmayan poladdan başqa
.18+.31b+.38b+.90)]b
Son nəticə AKPB məhsulları olan sonrakı emal üçün 7224[.10(.10b+.90b)+.9
kq
paslanmayan poladdan başqa, cins poladdan 0(.02b+.03b+.05b+.07b+
yarımfabrikatlar, yastı və dairəvi çapığı olan .18+.31b+.38b+.90)]c
yarımfabrikatlardan başqa
Tikişsiz boruların istehsalı üçün paslanmayan poladdan 7224[.10(.10b+.90b)+.9
kq
başqa, cins poladdan yarımfabrikatlar, yastı və dairəvi 0(.02b+.03b+.05b+.07b+
çapığı olan yarımfabrikatlardan başqa
.18+.31b+.38b+.90)]d
Sənaye məhsullarının adları

Birbaşa istifadə edilmək üçün (tikişsiz boruların
istehsalında istifadə edilənlərdən başqa) paslanmayan
poladdan başqa, cins poladdan yarımfabrikatlar, yastı
və dairəvi çapığı olan yarımfabrikatlardan başqa
Son nəticə AKPB məhsulları olan sonrakı emal üçün
paslanmayan poladdan başqa, cins poladdan yastı
yarımfabrikatlar
Birbaşa istifadə edilmək üçün paslanmayan poladdan
başqa, cins poladdan yastı yarımfabrikatlar

P
S

S
S

S

S

S

S

S

7224[.10(.10b+.90b)+.9
0(.02b+.03b+.05b+.07b+
.18+.31b+.38b+.90)]e

kq

S

7224[.10(.10b+.90b)+.9
0(.02b+.03b+.05b+.07b+
.18+.31b+.38b+.90)]f
7224[.10(.10b+.90b)+.9
0(.02b+.03b+.05b+.07b+
.18+.31b+.38b+.90)]g
Son nəticə AKPB məhsulları olan sonrakı emal üçün 7224[.10(.10b+.90b)+.9
paslanmayan poladdan başqa, fasiləsiz tökmə yolu ilə 0(.02b+.03b+.05b+.07b+
alınan
cins
poladdan
dairəvi
çapığı olan .18+.31b+.38b+.90)]h
yarımfabrikatlar
Tikişsiz boruların istehsalı üçün paslanmayan poladdan 7224[.10(.10b+.90b)+.9
başqa, fasiləsiz tökmə yolu ilə alınan cins poladdan 0(.02b+.03b+.05b+.07b+
dairəvi çapığı olan yarımfabrikatlar
.18+.31b+.38b+.90)]i
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı 7208[.10+.25+.26+.27+.
prokat, eni 600 mm və ya daha çox, isti yayılmış, 36+.37+.38+.39]
metalla örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü
olmayan, rulonlarda

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S
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üzrə kodu
24.10.31.30.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı 7208[.40+.53(.90)+.54]
prokat, eni 600 mm və ya daha çox, isti yayılmış,
metalla örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü
olmayan, relyef şəkili olan, rulonlarda olmayan və
qalınlığı 4,75 mm-dən az relyef şəkilsiz məmulatlar
(dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı kalibrdə,
eni 1250 mm-dən çox olmayan və qalınlığı 4 mm və ya
daha çox olan prokat istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

24.10.31.50.0

Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı 7208[.51(.20+.91+.98)+.
prokat, eni 600 mm və ya daha çox, rulonlarda 52(.10+.91+.99)+.53(.10
olmayan, isti yayılmış, metalla örtülməmiş, qalvanik və )+.90(.20+.80)]
ya digər örtüyü olmayan, relyef şəkilsiz; dəmirdən və
ya poladdan olan yastı prokat, eni 600 mm və ya daha
çox, isti yayılmış və emal edilmiş, lakin metalla
örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü olmayan

kq

S

24.10.31.50.1

Birbaşa istifadə edilmək üçün qeyri-cins poladdan 7208[.51(.20+.91+.98)+.
hazırlanan, rulonlarda olmayan
52(.10+.91+.99)+.53(.10
)+.90(.20+.80)]
Birbaşa istifadə edilmək üçün qeyri-cins poladdan 7208[.51(.20+.91+.98)+.
hazırlanan, qalınlığı 3 mm-dən az olan istiyayılmış enli 52(.10+.91+.99)+.53(.10
zolaq
)+.90(.20+.80)]
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı 7211 13
prokat, dörd tərəfi yayılmış və ya düzbucaqlı bağlı
kalibrdə, eni 150 mm-dən çox, lakin 600 mm-dən az
olan və qalınlığı 4 mm–dən az olmayan, rulonlarda
olmayan və relyef şəkilsiz

kq

S

kq

S

kq

S

Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan olan yastı 7211[.14 + .19]
prokat, eni 600 mm-dən az, isti yayılmış, metalla
örtülməmiş, qalvanik və ya digər örtüyü olmayan ("enli
zolaqlar" istisna olmaqla)
Eni 600 mm və daha çox korroziyayadavamlı 7219[.11(.00a)+.12(.10a
poladdan rulonlarda isti yayılmış yastı prokat
+.90a)+.13(.10a+.90a)+.
14(.10a+.90a)]
Digər eni 600 mm və daha çox korroziyayadavamlı 7219[.11(.00b)+.12(.10b
poladdan rulonlarda isti yayılmış yastı prokat
+.90b)+.13(.10b+.90b)+.
14(.10b+.90b)]
Eni 600 mm və daha çox korroziyayadavamlı 7219[.22(.10+.90)+.23+.
poladdan isti yayılmış enli zolağın kəsilməsi ilə 24]
hazırlanan plitələr və təbəqələr
Eni 600 mm və daha çox reversiv dəzgahda (quarto) 7219[.21(.10+.90)]
hazırlanan plitələr və təbəqələr və korroziyayadavamlı
poladdan enli zolaqlar
Korroziyayadavamlı poladdan, eni 600 mm-dən az 7220[.11(.00a)+.12(.00a)
rulonlarda isti yayılmış yastı prokat
]
Birbaşa istifadə edilmək üçün paslanmayan poladdan 7220[.11(.00a)+.12(.00a)
başqa, cins poladdan hazırlanan, qalınlığı 3 mm-dən az ]a
olan istiyayılmış enli zolaq

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

24.10.31.50.2

24.10.32.10.0

24.10.32.30.0

24.10.33.10.0

24.10.33.20.0

24.10.33.30.0

24.10.33.40.0

24.10.34.10.0
24.10.34.10.1
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üzrə kodu
24.10.34.10.2

24.10.34.10.3
24.10.34.10.4

24.10.34.10.5

24.10.34.10.6
24.10.34.10.7
24.10.34.10.8
24.10.34.10.9
24.10.34.20.0
24.10.34.20.1

24.10.34.20.2

24.10.34.20.3

24.10.34.20.4

24.10.34.20.5

24.10.34.20.6

24.10.34.20.7

24.10.34.20.8

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Paslanmayan poladdan hazırlanan, eni 600 mm-dən az 7220[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
olan, qalınlığı 3 mm-dən az olmayan istiyayılmış ensiz ]b
zolaqlar
Paslanmayan poladdan hazırlanan, eni 600 mm-dən, 7220[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
qalınlığı 3 mm-dən az olan istiyayılmış ensiz zolaqlar ]c
Paslanmayan poladdan başqa, cins poladdan 7220[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
hazırlanan, eni 600 mm-dən az olan, qalınlığı 3 mm- ]d
dən az olmayan istiyayılmış ensiz zolaqlar
Paslanmayan poladdan başqa, cins poladdan 7220[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
hazırlanan, eni 600 mm-dən, qalınlığı 3 mm-dən az ]e
olan istiyayılmış ensiz zolaqlar
Qeyri-cins poladdan enli zolaqlı prokat
7220[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
]f
Paslanmayan poladdan enli zolaqlı prokat
7220[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
]g
Paslanmayan poladdan başqa, cins poladdan enli 7220[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
zolaqlı prokat
]h
Reversiv (dördvallı) prokat dəzgahında qeyri-cins 7220[.11(.00a)+.12(.00a)
kq
poladdan alınan qalın təbəqə prokat
]i
Eni 600 mm-dən az korroziyayadavamlı poladdan 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
rulonlarda digər isti yayılmış yastı prokat
)]
Reversiv (dördvallı) prokat dəzgahında paslanmayan 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
poladdan başqa, cins poladdan alınan qalın təbəqə )]a
prokat
Qeyri-cins poladdan hazırlanan istiyayılmış enli 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
zolaqdan kəsilmiş, qalınlığı 3 mm-dən az olmayan )]b
qalın təbəqə prokat
Qeyri-cins poladdan hazırlanan istiyayılmış enli 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
zolaqdan kəsilmiş, qalınlığı 3 mm-dən az olan nazik )]c
təbəqə prokat
Paslanmayan poladdan hazırlanan istiyayılmış enli 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
zolaqdan kəsilmiş, qalınlığı 3 mm-dən az olmayan )]d
qalın təbəqə prokat
Paslanmayan poladdan hazırlanan istiyayılmış enli 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
zolaqdan kəsilmiş, qalınlığı 3 mm-dən az olan qalın )]e
təbəqə prokat
Paslanmayan poladdan başqa, cins poladdan hazırlanan 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
istiyayılmış enli zolaqdan kəsilmiş, qalınlığı 3 mm-dən )]f
az olmayan qalın təbəqə prokat
Paslanmayan poladdan başqa, cins poladdan hazırlanan 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
istiyayılmış enli zolaqdan kəsilmiş, qalınlığı 3 mm-dən )]g
az olan qalın təbəqə prokat
Qeyri-cins poladdan hazırlanan, eni 500 mm-dən, 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
qalınlığı 3 mm-dən az olmayan rulonlar və ya ölçülü )]h
parçalarla soyuqyayılmış qalın təbəqə prokat
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
24.10.34.20.9

24.10.35.10.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Qeyri-cins poladdan hazırlanan, eni 500 mm-dən az 7220[.11(.00b)+.12(.00b
kq
olmayan, qalınlığı 3 mm-dən az olan rulonlar və ya )]i
ölçülü parçalarla soyuqyayılmış nazik təbəqə prokat
Eni 600 mm və ya daha çox olan aşqarlanmış 7225[.30(.10+.90)]
kq
instrumental poladından, sonrakı emala məruz
qalmayan, isti yaymadan başqa, rulonlarda yastı prokat
(eloktrotexniki silisiumlu poladdan məmulatlar istisna
olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

P
S

S

Eni 600 mm və ya daha çox olan tezkəsən poladından 7225[.30(.30)+.40(.15)+.
isti və ya soyuq yayılmış yastı prokat
50(.20)]
Eni 600 mm və ya daha çox olan korroziyayadavamlı 7225[.40(.12+.40+.60)]
poladdan başqa aşqarlanmış və ya instrumental
poladından isti yaymadan başqa, sonrakı emala məruz
qalmamış, rulonlarda olmayan (üzvü örtüklü, qalınlığı
4,75 mm-dən az olan və tezkəzən və ya elektrotexniki
silisiumlu poladdan məmulatlar istisna olmaqla)

kq

S

kq

S

Eni 600 mm və ya daha çox olan korroziyayadavamlı 7225 40 90
poladdan başqa aşqarlanmış poladından sonrakı emala
məruz qalmamış, rulonlarda olmayan, qalınlığı 4,75
mm-dən az olan yası prokat
Eni 600 mm və ya daha çox olan korroziyayadavamlı 7225 99
poladdan başqa sonrakı emala məruz qalmış isti və ya
soyuq yayılmış yastı prokat (qalvanik və ya sink örtüyü
olan silisiumlu elektrotexniki poladdan məmulatlar
istisna olmaqla)

kq

S

kq

S

24.10.36.00.0

Eni 600 mm-dən az olan aşqarlanmış poladların digər 7226[.91(.20+.91+.99)]
növlərindən yastı prokat, isti yaymadan başqa sonrakı
emala məruz qalmamış (tezkəsən poladdan və
silisiumlu elektrotexniki poladdan məmulatlar istisna
olmaqla)

kq

S

24.10.41.10.0

Eni 600 mm və ya daha çox olan poladdan, soyuq
vəziyyətdə yayılmış (soyuq vəziyyətdə sıxılmış),
üzərinə
metal
çəkilməmiş
yastı
prokat,
korroziyayadavamlı poladdan başqa
Qeyri-cins poladdan, çuqundan və ya dəmirdən paralel
rəflərlə H şəkilli iri çeşidli profillər

7209[.15+.16(.90a)+.17(
.90a)+.18(.91a+.99a)+.2
5+.26(.90a)+.27(.90a)+.
28(.90a)+.90(.20a+.80a)]
7209[.15+.16(.90a)+.17(
.90a)+.18(.91a+.99a)+.2
5+.26(.90a)+.27(.90a)+.
28(.90a)+.90(.20a+.80a)]
a

kq

S

kq

S

Şaxtaları bərkitmək üçün qeyri-cins poladdan iri çeşidli 7209[.15+.16(.90a)+.17(
profillər
.90a)+.18(.91a+.99a)+.2
5+.26(.90a)+.27(.90a)+.
28(.90a)+.90(.20a+.80a)]
b

kq

S

24.10.35.20.0
24.10.35.30.0

24.10.35.40.0

24.10.35.50.0

24.10.41.10.1

24.10.41.10.2
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üzrə kodu
24.10.41.10.3

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Paralel rəfli I və H şəkilli və şaxtaları bərkitmək üçün 7209[.15+.16(.90a)+.17(
kq
nəzərdə tutulanlardan başqa, qeyri-cins poladdan iri .90a)+.18(.91a+.99a)+.2
çeşidli profillər
5+.26(.90a)+.27(.90a)+.
28(.90a)+.90(.20a+.80a)]
c
Sənaye məhsullarının adları

P
S

24.10.41.10.4

Qeyri-cins poladdan istiyayılmış L və T şəkilli 7209[.15+.16(.90a)+.17(
profillər, başlıqlı zol profillər, I, U və H şəkilli xırda .90a)+.18(.91a+.99a)+.2
çeşidli profillər (80 mm-dən az) və xüsusi profillər
5+.26(.90a)+.27(.90a)+.
28(.90a)+.90(.20a+.80a)]
d

kq

S

24.10.41.30.0

Eni 600 mm və ya çox elektrotexniki poladdan yastı 7209[.16(.90b)+.17(.90b
prokat
)+.18(.91b+.99b)+.26(.9
0b)+.27(.90b)+.28(.90b)
+.90(.20b+.80b)]

kq

S

24.10.41.50.0

Eni 600 mm və ya çox izotrop poladdan yastı prokat

kq

S

24.10.42.00.0

Eni 600 mm və daha çox korroziyayadavamlı
poladdan yastı prokat

kq

S

24.10.42.00.1

Paslanmayan poladdan hazırlanan, eni 500 mm-dən az
olmayan, qalınlığı 3 mm-dən az olan rulonlar və ya
ölçülü parçalarla soyuqyayılmış nazik təbəqə prokat

kq

S

24.10.43.00.0

Eni 600 mm və ya çox korroziyayadavamlı poladdan
başqa aşqarlanmış poladlardan soyuq yayılmış yastı
prokat (tezkəsən poladdan və silisiumlu elektrotexniki
poladdan məmulatlar istisna olmaqla)
Qalvanik və ya başqa cür qalayla örtülmüş ağ tənəkə, o 7210[.11 + .12(.20 +
cümlədən elektrolitik xrom ilə örtülmüş polad
.80) + .50 + .70(.10) +
.90(.40)] + 7212 10 10
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm 7210 30
və ya çox olan, elektrolitik və ya xrom ilə örtülmüş
yastı prokat
Eni 600 mm və ya çox olan, metalla örtülmüş isti 7210[.20+.41+.49+.61+.
yayılmış zolaq prokat
69+.90(.80)]
Eni 600 mm və ya çox olan, üzvü ortüklü yastı
7210 70 80
prokat
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm 7210 90 30
və ya çox olan, metalla örtülmüş yastı prokat
Paslanmayan poladdan başqa, cins poladdan isti 7210 90 30a
yayılmış polad prokat
Tikişsiz boruların istehsalı üçün paslanmayan poladdan 7210 90 30b
başqa, cins poladdan istiyayılmış çeşid prokat

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

24.10.51.10.0

24.10.51.20.0

24.10.51.30.0
24.10.51.40.0
24.10.51.50.0
24.10.51.50.1
24.10.51.50.2
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7209[.16(.10)+.17(.10)+.
18(.10)+.26(.10)+.27(.10
)+.28(.10)]
7219[.31+.32(.10+.90)+.
33(.10+.90)+.34(.10+.90
)+.35(.10+.90)+.90(.20+.
80)]
7219[.31+.32(.10+.90)+.
33(.10+.90)+.34(.10+.90
)+.35(.10+.90)+.90(.20+.
80)]a
7225 50 80

SMST, 2019
üzrə kodu
24.10.51.50.3

24.10.52.10.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Tikişsiz boruların istehsalı üçün nəzərdə tutulanlar 7210 90 30c
istisna olmaqla, paslanmayan poladdan başqa, cins
poladdan istiyayılmış çeşid prokat
Eni 600 mm və ya çox olan digər aşqarlanmış 7225 91
poladlardan isti yayılmış və ya soyuq yayılmış
elektrolitik sinklənmiş və ya metalla örtülmüş yastı
prokat (silisiumlu elektrotexniki poladdan məmulatlar
istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

24.10.52.30.0

Korroziyayadavamlı poladdan başqa, eni 600 mm və ya 7225 92
çox olan digər aşqarlanmış poladlardan isti yayılmış
və ya soyuq yayılmış, başqa üsulla sinklənmiş və ya
metalla örtülmüş yastı prokat (elektrolitik örtülmüş və
silisiumlu elektrotexniki poladdan məmulatlar istisna
olmaqla)

kq

S

24.10.53.10.0

Eni 600 mm və ya çox olan teksturasiya edilmiş
istiqamətlənmiş dənlərlə elektrik təbəqə və zolaq
Eni 600 mm və ya çox olan elektrotexniki silisiumlu
poladdanyastı prokat
Eni 600 mm-dən az olan aşqarlanmış silisiumlu
poladdan teksturasiya edilmiş istiqamətlənmiş dənlərlə
soyuq yayılmış elektrik zolaq
Eni 600 mm-dən az olan silisiumlu elektrotexniki
poladdan yastı prokat, dənələrsiz
Teksturasiya edilmiş cins elektrotexniki poladdan
hazırlanan, dairəvi qayçı ilə kəsilən, eni 500 mm-dən
az olan soyuq yayılmış rulon zolağı
Eni 600 mm-dən az olan tezkəsən poladdan yastı
prokat
Aşqarlanmamış poladdan şırımları və ya digər
deformasiyaları olan çubuqlar
Korroziyayadavamlı poladdan çubuqlar
Betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunan
çubuqlar (tel makara)
Şin kordu üçün istifadə olunan çubuqlar
Digər çubuqlar (aşqarlanmamış poladdan)

7225 11

kq

S

7225[.19(.10 + .90)]

kq

S

7226 11

kq

S

7226[.19(.10 + .80)]

kq

S

7226[.19(.10 + .80)]a

kq

S

7226 20

kq

S

7213 10

kq

S

7213 20
7213 91 10

kq
kq

S
S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

24.10.53.30.0
24.10.54.10.0

24.10.54.30.0
24.10.54.30.1

24.10.55.00.0
24.10.61.10.0
24.10.61.20.0
24.10.61.30.0
24.10.61.40.0
24.10.61.90.0
24.10.62.10.0
24.10.62.30.0
24.10.62.50.0

24.10.63.00.0
24.10.64.10.0

7213 91 20
7213[.91(.41+.49+.70+.9
0)+.99(.10+.90)]
Betonun armaturlaşdırılması üçün istifadə olunan isti 7214[.20+.99(.10)]
yayılmış çubuqlar
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan döymə və isti 7214 30
yayılmış çubuqlar
Aşqarlanmamış poladdan döyülmüş çubuqlar
7214[.10+.91(.10+.90)+.
99(.31+.39+.50+.71+.79
+.95)]
Korroziyayadavamlı poladdan isti yayılmış çubuqlar, 7221[.00(.10 + .90)]
rulonlarda
Korroziyayadavamlı poladdan isti yayılmış dairəvi en 7222[.11(.11+.19+.81+.8
kəsikli çubuqlar
9)]
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üzrə kodu
24.10.64.30.0
24.10.64.50.0
24.10.64.70.0
24.10.65.10.0
24.10.65.30.0
24.10.65.50.0
24.10.65.70.0

24.10.66.10.0
24.10.66.20.0
24.10.66.30.0
24.10.66.40.0
24.10.66.50.0

24.10.66.60.0

24.10.67.00.0
24.10.71.10.0
24.10.71.20.0
24.10.71.30.0
24.10.71.40.0

24.10.72.00.0

24.10.73.00.0

24.10.74.10.0
24.10.74.20.0
24.10.75.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Korroziyayadavamlı poladdan yalnız isti yayılmış, isti 7222[.19(.10 + .90)]
kq
dartılmış və ekstruziya edilmiş çubuqlar
Korroziyayadavamlı poladdan döyülmüş çubuqlar
7222[.30(.51 + .91)]
kq
Korroziyayadavamlı
poladdan
digər çubuqlar 7222 30 97
kq
(döyülmüş məmulatlardan başqa)
Tezkəsən poladdan isti yayılmış, buxtalara sərbəst 7227 10
kq
sarınmış çubuqlar
Silisiummanqanlı poladdan isti yayılmış, buxtalara 7227 20
kq
sərbəst sarınmış çubuqlar
Podşipnik poladdan isti yayılmış çubuqlar
7227 90 50
kq
Aşqarlanmış poladlardan digər çubuqlar (tezkəsən 7227[.90(.10+.95)]
kq
polad, silisiummanqanlı polad, podşipnik polad istisna
olmaqla)
Tezkəsən poladlardan istiyayılmış digər çubuqlar
7228[.10(.20+.50)]
kq
Silisiummanqanlı poladdan istiyayılmış digər çubuqlar 7228[.20(.10+.91)]
kq
Podşipnik poladdan istiyayılmış digər çubuqlar
7228[.30(.41+.49)]
kq
İnstrumental poladından istiyayılmış digər çubuqlar
7228[.30(.20)+.40(.10)]
kq
Aşqarlanmış poladlardan istiyayılmış çubuqlar 7228[.30(.61+.69+.70+.8
kq
(korroziyayadavamlı, instrumental, silisiummanqanlı, 9)+.40(.90)+.60(.20)]
podşipnik və tezkəsən poladlardan başqa)
Aşqarlanmış poladlardan çubuqlar, soyuq deformasiya 7228 60 80
kq
və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmuş, sonrakı emala
məruz qalmış (korroziyayadavamlı poladdan başqa)
Qazma işləri üçün içiboş çubuqlar
7228 80
kq
Aşqarlanmamış poladdan hündürlüyü 80 mm və ya 7216[.31(.10+.90)]
kq
daha çox olan U-şəkilli profillər
Aşqarlanmamış poladdan hündürlüyü 80 mm və ya 7216[.32(.11+.19+.91+.9
kq
daha çox olan İ-şəkilli profillər
9)]
Aşqarlanmamış poladdan hündürlüyü 80 mm və ya 7216[.33(.10+.90)]
kq
daha çox olan H-şəkilli profillər
Aşqarlanmamış poladdan digər profillər
7216[.10+.21+.22+.40(.1
kq
0+.90)+.50(.10+.91+.99)
]
Korroziyayadavamlı poladdan isti yaymadan, isti 7222[.40(.10+.90)]
kq
çəkilmədən və ya ekstruziyadan başqa sonrakı emala
məruz qalmamış profillər
Aşqarlanmış poladların digər növlərindən isti 7228 70 10
kq
yaymadan, isti çəkilmədən və ya ekstruziyadan başqa
sonrakı emala məruz qalmamış profillər
Poladdan zivanalı konstruksiyalar
7301 10
kq
Poladdan qaynaq edilmiş profillər
7301 20
kq
Dəmir yolu və tramvay xətləri üçün istifadə edilən, 7302[.10(.10+.22+.28+.4
kq
qara metaldan hazırlanan məmulatlar
0+.50+.90)+.30+.40+.90
]
Sənaye məhsullarının adları
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S
S
T
S
S
S
S

S
S
S
S
S

T

S
S
S
S
S

S

S

S
S
S

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
AİFT 24.20: Poladdan boru, içi boş profillər və birləşdirici hissələrin istehsalı
24.20.11.10.0
Korroziyaya davamlı poladdan neft və ya qaz kəmərləri 7304 11
kq
üçün tikişsiz borular
24.20.11.50.0
Korroziyaya davamlı poladdan başqa digər poladdan 7304[.19(.10+.30+.90)]
kq
neft və ya qaz kəmərləri üçün tikişsiz borular
24.20.12.10.0
Korroziyaya davamlı poladdan nasos-kompressor və 7304[.22 + .24]
kq
neft və ya qaz buruqlarının qazılması üçün istifadə
olunan tikişsiz qazma boruları
24.20.12.50.0
Korroziyaya davamlı poladdan başqa digər poladdan 7304[.23+.29(.10+.30+.9
kq
nasos-kompressor və neft və ya qaz buruqlarının 0)]
qazılması üçün istifadə olunan tikişsiz qazma boruları
SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

P

S
S
S

S

24.20.13.10.0

Korroziyaya davamlı poladdan olan dairəvi en kəsikli 7304[.41+.49(.10+.93+.9
tikişsiz borular (neft və ya qaz kəmərləri üçün borular, 5+.99)]
nasos-kompressor və neft və ya qaz buruqlarının
qazılması üçün istifadə olunan tikişsiz qazma boruları
istisna olmaqla)

kq

S

24.20.13.30.0

Korroziyaya davamlı poladdan başqa digər poladdan
soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış (soyuq
vəziyyətdə sıxılmış) dairəvi kəsikli, tikişsiz, dəqiq
borular
Korroziyaya davamlı poladdan başqa digər poladdan
soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış (soyuq
vəziyyətdə sıxılmış) dairəvi kəsikli, tikişsiz borular
(dəqiq borular istisna olmaqla)
Korroziyaya davamlı poladdan olan dairəvi en kəsikli,
isti emal edilmiş, tikişsiz borular (neft və ya qaz
kəmərləri üçün borular, nasos-kompressor və neft və
ya qaz buruqlarının qazılması üçün istifadə olunan
tikişsiz qazma boruları istisna olmaqla)

7304[.31(.20)+.51(.81)]

kq

S

7304[.31(.80)+.51(.12+.
18+.89)]

kq

S

7304[.39(.10+.52+.58+.9
2+.93+.98)+.59(.10+.32
+.38+.92+.93+.99)]

kq

S

Poladdan dairəvi en kəsikli olmayan tikişsiz borular və
içiboş profillər
Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən
poladdan xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan
düztikişli qaynaq edilmiş borular
Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən
poladdan xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan
düztikişli qaynaq edilmiş borulardan başqa digər
borular
Neft və ya qaz buruqlarının qazılması üçün poladdan
xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan keysinq borular
Poladdan xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan
qaynaq edilmiş digər borular (neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən borular istisna olmaqla)
Poladdan pərçimlənmiş, xarici diametri 406,4 mm-dən
çox olan borular (neft və qaz sızmasında istifadə
olunan, üz çəkilmiş, qaynaq edilmiş borular)

7304 90

kq

S

7305[.11 + .12]

kq

S

7305 19

kq

S

7305 20

kq

S

7305[.31 + .39]

kq

S

7305 90

kq

S

24.20.13.50.0

24.20.13.70.0

24.20.14.00.0
24.20.21.10.0

24.20.21.50.0

24.20.22.00.0
24.20.23.00.0

24.20.24.00.0
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üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Korroziyayadavamlı poladdan xarici diametri 406,4 7306[.11(.10 + .90)]
mm-dən çox olmayan dairəvi çapıqlı və ya dairəvi
çapıqsız qaynaq edilmiş neft və ya qaz kəmərləri üçün
borular
Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər poladdan 7306[.19(.10 + .90)]
xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan dairəvi
çapıqlı və ya dairəvi çapıqsız qaynaq edilmiş neft və ya
qaz kəmərləri üçün borular

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

Korroziyayadavamlı poladdan xarici diametri 406,4 7306 21
mm-dən çox olmayan, neft və ya qaz buruqlarının
qazılması üçün qaynaq edilmiş nasos-kompressor və
keysinq boruları
Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər poladdan 7306 29
xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, neft və ya
qaz buruqlarının qazılması üçün qaynaq edilmiş nasoskompressor və keysinq boruları

kq

S

kq

S

24.20.33.10.0

Korroziyayadavamlı poladdan xarici diametri 406,4 7306[.40(.20 + .80)]
mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş, dairəvi kəsikli
boru və çubuqlar (neft və ya qaz kəmərləri üçün
borular və neft və ya qaz buruqlarının qazılması üçün
qaynaq edilmiş nasos-kompressor və keysinq boruları
istisna olmaqla)

kq

S

24.20.33.40.0

Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər poladlardan
xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq
edilmiş, dairəvi kəsikli dəqiq boru və çubuqlar
Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər poladlardan
xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, isti və ya
soyuq qaynaq edilmiş, dairəvi kəsilmiş boru və
çubuqlar
Korroziyayadavamlı poladdan üst diametri 406,4 mmdən çox olmayan, isti və ya soyuq qaynaq edilmiş,
qeyri-dairəvi en kəsikli boru və çubuqlar
Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər poladlardan
divarının qalınlığı 2 mm-dən çox olmayan, isti və ya
soyuq qaynaq edilmiş, kvadrat və ya düzbucaqlı
kəsilmiş boru və çubuqlar
Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər poladlardan
divarının qalınlığı 2 mm-dən çox olan, isti və ya soyuq
qaynaq edilmiş, kvadrat və ya düzbucaqlı kəsilmiş boru
və çubuqlar
Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər poladlardan
isti və ya soyuq qaynaq edilmiş, kvadrat və ya
düzbucaqlılara nisbətən dairəvi kəsilməyənlərdən
başqa boru və çubuqlar

7306[.30(.11+.19)+.50(.
20)]

kq

S

7306[.30(.41+.49+.72+.7
7+.80)+.50(.80)]

kq

S

7306[.61(.10)+.69(.10)]

kq

S

7306 61 92

kq

S

7306 61 99

kq

S

7306 69 90

kq

S

24.20.31.10.0

24.20.31.50.0

24.20.32.10.0

24.20.32.50.0

24.20.33.70.0

24.20.34.10.0

24.20.34.30.0

24.20.34.50.0

24.20.34.70.0

Sənaye məhsullarının adları
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üzrə kodu
24.20.35.00.0

24.20.40.10.0
24.20.40.30.0

24.20.40.50.0

24.20.40.73.0
24.20.40.75.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Poladdan açıq tikişli, pərçimlənmiş və ya oxşar 7306 90
bağlanmış boru və çubuqlar (neft və ya qaz kəmərləri
üçün borular və neft və ya qaz buruqlarının qazılması
üçün qaynaq edilmiş nasos-kompressor və keysinq
boruları istisna olmaqla)
Poladdan flanslar (tökmə fitinqlər istisna olmaqla)
Poladdan dirsəklər, otvodlar və sqonlar və yivlə təchiz
olunmuş borular və ya boru fitinqləri (tökmə fitinqlər
istisna olmaqla)
Poladdan dirsəklər, otvodlar və sqonlar və digər
qaynaq üçün borular və ya fitinqlər (tökmə fitinqlər
istisna olmaqla)
Qovuşuq yerlərin qaynaq edilməsi üçün poladdan
dirsəklər və otvodlar (tökmə fitinqlər istisna olmaqla)
Qovuşuq yerlərin qaynaq edilməsi üçün fitinqlər,
dirsəklər və otvodlardan başqa (tökmə fitinqlər istisna
olmaqla)

AİFT 24.31: Soyuq dartma
24.31.10.10.0
Aşqarlanmamış poladdan çubuqlar, sonrakı emala
məruz qalmamış, soyuq deformasiya və ya soyuq
vəziyyətdə naxış vurulmuş
24.31.10.20.0
Tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan
aşqarlanmamış poladdan soyuq halda naxış vurulmuş
digər çubuqlar
24.31.10.30.0
Tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan aşqarlanmamış poladdan soyuq halda naxış vurulmuş, en
kəsiyi düzbucaqlı (kvadratdan başqa) çubuqlar
24.31.10.40.0
Digər qruplara daxil edilməyən aşqarlanmamış
poladdan çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmış, soyuq
deformasiyaya və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmuş
24.31.10.50.0
Tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan
dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan çubuqlar,
sonrakı emala məruz qalmamış, soyuq deformasiyaya
və ya soyuq vəziyyətdə naxış vurulmuşlardan başqa
24.31.10.60.0

24.31.20.10.0

24.31.20.10.1

Ölçü
vahidi

P

kq

S

7307[.21 + .91]
7307[.22(.10+.90)+.29(.
10)+.92(.10+.90)+.99(.1
0)]
7307[.29(.80)+.99(.80)]

kq
kq

S
S

kq

S

7307[.23(.10)+.93(.11+.
91)]
7307[.23(.90)+.93(.19+.
99)]

kq

S

kq

S

7215 10

kq

T

7215 50 19

kq

T

7215 50 11

kq

T

7215 90

kq

T

7215 50 80

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

Sənaye məhsullarının adları

Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan fasonlu və 7216 69
xüsusi profilli künclüklər, sonrakı emala məruz qalmış,
soyuq deformasiyaya və ya soyuq vəziyyətdə naxış
vurulmuş
Tezkəsən poladlardan digər çubuqlar, soyuq vəziyyətdə 7228[.10(.90)+.20(.99)]
naxış vurulmuş; silisium-manqanlı poladdan digər
çubuqlar, yalnız soyuq vəziyyətdə naxış vurulmuş
Silisium-manqanlı poladdan soyuq halda naxış 7228[.10(.90)+.20(.99)]a
vurulmuş çeşid və zolaq prokat
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üzrə kodu
24.31.20.20.0

24.31.20.30.0

24.31.20.40.0

24.31.20.40.1

24.31.20.50.0

24.31.30.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Tərkibində 0,9 kütlə % və ya daha çox, lakin 1,15 7228 50 40
kütlə %-dən çox olmayaraq karbon, 0,5 kütlə % və ya
daha çox, lakin 2 kütlə %-dən çox olmayaraq xrom
olan və əgər varsa, 0,5 kütlə %-dən çox olmayaraq
molibden olan çubuqlar

Ölçü
vahidi

P

kq

T

İnstrumental poladından çubuqlar, yalnız soyuq 7228 50 20
deformasiya olunmuş və soyuq vəziyyətdə naxış
vurulmuş
Korroziyayadavamlı, tezkəsilən, silisium-manqan, 7228[.50(.61+.69+.80)]
instrumental poladından başqa, aşqarlanmış poladdan
çubuqlar, sonrakı emala məruz qalmayan, soyuq
deformasiya olunmuş və soyuq vəziyyətdə naxış
vurulmuş

kq

T

kq

T

Paslanmayan, qızıla (gümüşə) tutulmuş, örtüyə malik
olan və ya sonradan emal edilmiş poladdan başqa, cins
poladdan soyuq halda naxış vurulan çeşid və zolaq
prokat
Korroziyayadavamlı
poladdan
başqa,
soyuq
deformasiya olunmuş və soyuq vəziyyətdə naxış
vurulmuş profillər
Korroziyayadavamlı poladdan soyuq dartılmış
çubuqlar və bərk profillər

7228[.50(.61+.69+.80)]a

kq

T

7228 70 90

kq

T

7222[.20(.11+.19+.21+.2
9+.31+.39+.81+.89)]

kq

T

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 24.32: Ensiz zolaqların və lentlərin soyuq yayılması
24.32.10.11.0
Tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan, eni 600 7211[.23(.30a+.80a)+.90
mm-dən az soyuq yayılmış dar zolaq
(.20a+.80a)]
24.32.10.12.0
Tərkibində 0,25 kütlə %-dən çox olmayan, lakin 0,6 7211 29 00a
kütlə %-dən az karbon olan, eni 600 mm-dən az soyuq
yayılmış dar zolaq
24.32.10.14.0
Tərkibində 0,6 kütlə %-i və daha çox karbon olan, 7211 29 00b
qeyri-cins poladdan hazırlanan, eni 600 mm-dən az
soyuq yayılmış dar zolaq
24.32.10.16.0
Korroziyayadavamlı və elektrik poladından başqa digər 7226 92 00a
aşqarlanmış poladdan, eni 600 mm-dən az olan soyuq
yayılmış dar zolaq
24.32.10.18.0
Korroziyayadavamlı poladdan hazırlanan, eni 600 mm-7220[.20(.21a+.29a+.41a
dən az olan soyuq yayılmış dar zolaq (izolə edilmiş +.49a+.81a+.89a)+.90(.2
elektrik zolaq və büzməli zolaq istisna olmaqla)
0a+.80a)]
24.32.10.22.0
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm- 7211[.23(.30b+.80b)+.2
dən
az
olan
soyuqyayılmış
dar
zolaq 9(.00c)+.90(.20b+.80b)]
(korroziyayadavamlı və elektrotexniki poladdan başqa) +72269200b
24.32.10.25.0
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan, eni 600 mm- 7211 23 20
dən az olan yastı prokat, soyuq yayılmış, metalla
örtülmüş və ya örtülməmiş, tərkibində 0,25 kütlə %dən az karbon olanlar
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üzrə kodu
24.32.10.28.0

24.32.10.30.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Korroziyayadavamlı poladdan, eni 600 mm-dən az 7220[.20(.21b+.29b+.41
kq
kəsilmiş zolaqlar
b+.49b+.81b+.89b)+.90(
.20b+.80b)]
Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər aşqar- 7226 99 10
kq
lanmış poladdan eni 600 mm-dən az olan yastı prokat,
isti və ya soyuq yayılmış, qalvanik və ya sink örtüklü
(tezkəsən poladdan və silisiumlu elektrotexniki
poladdan olan məmulatlar istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

P
S

S

24.32.10.40.0

Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər aşqarlanmış 7226 99 30
poladdan eni 600 mm-dən az olan yastı prokat, isti və
ya soyuq yayılmış, digər örtüklü

kq

S

24.32.10.50.0

Korroziyayadavamlı poladdan başqa digər aşqarlanmış 7226 99 70
poladdan eni 600 mm-dən az olan yastı prokat, isti və
ya soyuq yayılmış, sonrakı emala məruz qalmış
(qalvanik və ya sink örtüklü məmulatlar, o cümlədən
tezkəsən poladdan olan məmulatlar və ya silisiumlu
elektrotexniki polad istisna olmaqla)

kq

S

24.32.20.10.0

Aşqarlanmamış poladdan eni 600 mm-dən az olan 7212 60
soyuq yayılmış dar zolaq və təbəqə
Eni 600 mm-dən az olan soyuq yayılmış elektrolitik 7212[.10(.90a)+.20+.30(
sinklənmiş, metalla örtülmüş dar zolaq və təbəqə
.00a)+.50(.20a+.30a+.40
a+.90a)]
Eni 600 mm-dən az olan üzərinə üzvi material çəkilmiş 7212[.40(.20+.80a)]
təbəqə
Aşqarlanmamış poladdan eni 600 mm-dən olan yastı 7212[.10(.90b)+.30(.00b
üzərinə isti metal örtük çəkilmiş yastı prokat
)+.50(.20b+.30b+.40b+.
90b)]
Aşqarlanmamış poladdan eni 600 mm-dən olan üzərinə 7212[.50(.20c+.30c+.40c
elektrolit metal örtük çəkilmiş soyuq yayılmış rulon +.61+.69+.90c)]
zolağı
Üstünə üzvi materialdan örtük çəkilmiş eni 600 mm- 7212 40 80b
dən az olan soyuq yayılmış rulon zolağı

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

7216 91 80

kq

S

7216 99

kq

S

7216 99a
7222 40 50

kq
kq

S
S

24.32.20.20.0

24.32.20.30.0
24.32.20.40.0

24.32.20.50.0

24.32.20.60.0

AİFT 24.33: Məhsulların soyuq şəkildə ştamplanması və əyilməsi
24.33.11.10.0
Aşqarlanmamış poladdan hazırlanan yastı yaymadan 7216[.61(.10 + .90)]
alınmış soyuq əyilmiş profillər, üstü təbəqə ilə
örtülməmiş
24.33.11.30.0
24.33.11.50.0

24.33.11.50.1
24.33.12.00.0

Aşqarlanmamış poladdan hazırlanan yastı yaymadan
alınmış soyuq əyilmiş profillər, sinklə örtülmüş
Dəmirdən və ya aşqarlanmamış poladdan digər
profillər (yastı yaymadan alınmış məmulatlardan
başqa)
Qeyri-cins poladdan döymə profillər
Korroziyayadavamlı poladdan soyuq vəziyyətdə
əyilmiş profillər
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üzrə kodu
24.33.20.00.0
24.33.30.00.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
profillənmiş 7216 91 10

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

7217[.10(.10+.31+.39)+.
20(.10+.30)+.30(.41+.49
)+.90(.20)]

kq

S

7217[.10(.50)+.20(.50)+.
30(.50)+.90(.50)]

kq

S

7217[.10(.90)+.20(.90)+.
30(.90)+.90(.90)]

kq

S

7223[.00(.11+.19+.91+.9
9)]

kq

S

7229[.20+.90(.20+.50+.9
0)]

kq

S

kq

T

7106 92

kq

T

7108 11

kq

T

7108 12

kq

T

7108[.13(.10 + .80)]

kq

T

7108 20
7110 11
7110 21
7110 31
7110 41

kq
kq
kq
kq
kq

T
T
T
T
T

7110 19 10

kq

T

7110 19 80
7110 29

kq
kq

T
T

Korroziyayadavamlı
poladdan
(qabırğavari çıxıntılar) təbəqələr (vərəqlər)
İzoləedici aşqarları olan büzmələnmiş (tilli) maddələrlə 7308 90 51
təbəqədən hazırlanmış iki divardan ibarət, panellər

AİFT 24.34: Məftil istehsalı
24.34.11.30.0
Tərkibində 0,25 kütlə %-dən az karbon olan
aşqarlanmamış poladdan məftillər, büzmələnmiş
məftillər daxil olmaqla (elektrik izolyasiyası olmayan
tikanlı məftillər istisna olmaqla)
24.34.11.50.0
Tərkibində 0,25 kütlə % və ya daha çox, lakin 0,6 kütlə
%-dən az karbon olan aşqarlanmamış poladdan
məftillər, büzmələnmiş məftillər daxil olmaqla (elektrik
izolyasiyası olmayan tikanlı məftillər istisna olmaqla)
24.34.11.70.0
Tərkibində 0,6 kütlə % və ya daha çox karbon olan
aşqarlanmamış poladdan məftillər, büzmələnmiş
məftillər daxil olmaqla (elektrik izolyasiyası olmayan
tikanlı məftillər istisna olmaqla)
24.34.12.00.0
Korroziyayadavamlı poladdan məftillər (cərrahi tikişlər
üçün istifadə olunan çox nazik steril məftillər istisna
olmaqla)
24.34.13.00.0
Digər aşqarlanmış poladlardan məftillər

AİFT 24.41: Nəcib (qiymətli) metalların istehsalı
24.41.10.30.0
Emal edilməmiş, toz şəklində gümüş (qızıl və ya 7106[.10 + .91]
platinlə qalvanik örtülmüş gümüş də daxil edilməklə)
24.41.10.50.0
24.41.20.35.0
24.41.20.40.0
24.41.20.50.0
24.41.20.70.0
24.41.30.10.0
24.41.30.15.0
24.41.30.20.0
24.41.30.25.0
24.41.30.40.0

24.41.30.45.0
24.41.30.55.0

Yarımemal edilmiş gümüş (qızıl və ya platinlə qalvanik
örtülmüş gümüş də daxil edilməklə)
Toz şəklində qızıl (o cümlədən üzərinə platin (ağ qızıl)
çəkilmiş qızıl)
İşlənməmiş və ya yarımişlənmiş qızıl (o cümlədən
üzərinə platin (ağ qızıl) çəkilmiş qızıl)
Yarımemal edilməmiş şəkildə qızıl (platinlə qalvanik
örtülmüş qızıl da daxil edilməklə)
Sikkə kəsilməsi üçün istifadə edilən qızıl
İşlənməmiş və ya toz şəklində platin
İşlənməmiş və ya toz şəklində palladium
İşlənməmiş və ya toz şəklində rodium
İşlənməmiş və ya toz şəklində iridium, osmium və
rutenium
Dəstək şəklində istisna olmaqla, 0.15 mm-i keçən
qalınlıqda lövhəciklər, təbəqələr və zolaqlarda; plitka,
çubuq, məftil və hissələrdə platin
Yarımemal edilmiş formada platin
Yarımemal edilmiş formada palladium
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üzrə kodu
24.41.30.60.0
24.41.30.70.0
24.41.40.00.0
24.41.50.30.0
24.41.50.50.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7110 39
platindən 7115 10

24.42.26.70.0

P

kq
kq

T
S

kq

T

kq

T

kq

T

7601 10

kq

T

7601[.20(.20 + .80)]

kq

T

2818 20
7603[.10 + .20]

kq
kq

T
T

kq
kq
kq
kq
kq

T
T
T
T
T

kq

T

kq

T

kq
kq

T
T

kq

T

kq

T

kq

T

kq
kq

T
T

kq
kq
kq

T
T
T

Yarımemal edilmiş formada rodium
Məftil tor və ya şəbəkə şəklində
katalizatorlar
Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, qızılla 7109
örtülmüş qeyri-nəcib metallar və gümüş
Yarımemal edilmiş, gümüşlə örtülmüş qeyri-nəcib 7107
metallar
Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, platinlə 7111
örtülmüş qeyri-nəcib metallar, gümüş və ya qızıl

AİFT 24.42: Alüminium istehsalı
24.42.11.30.0
Emal edilməmiş aşqarlanmamış alüminium (alüminium
tozları və ya lopaları istisna olmaqla)
24.42.11.54.0
Emal edilməmiş alüminium ərintiləri (alüminium
tozları və ya lopaları istisna olmaqla)
24.42.12.00.0
Alüminium oksidi (süni korunddan başqa)
24.42.21.00.0
Alüminium tozları və pulcuqları (hazır alüminium
tozları və ya rəng və boya üçün istifadə edilənlərdən
başqa)
24.42.22.30.0
Alüminiumdan çubuqcuqlar və profillər
24.42.22.50.0
Alüminium ərintilərindən çubuqcuqlar və profillər
24.42.23.30.0
Aşqarlanmamış alüminiumdan məftil
24.42.23.50.0
Alüminium ərintilərindən məftil
24.42.24.30.0
Qalınlığı 0,20 mm-dən çox olan alüminium plitələr,
təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər
24.42.24.50.0
Qalınlığı 0,20 mm-dən çox olan alüminium
ərintilərindən plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər
24.42.25.00.0
Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olmayan (əsası olmayan)
alüminium folqaları
24.42.26.30.0
24.42.26.50.0

Ölçü
vahidi

7604[.10(.10 + .90)]
7604[.21+.29(.10+.90)]
7605[.11 + .19]
7605[.21 + .29]
7606[.11(.10+.91+.93+.9
9)+.91]
7606[.12(.11+.19+.20+.9
2+.93+.99)+.92]
7607[.11(.11+.19+.90)+.
19(.10+.90)+.20(.10+.90
)]
Alüminium boruları və borucuqları
7608 10
Alüminium ərintilərindən borular və borucuqlar
7608[.20(.20 + .81 +
.89)]
Borular və borucuqlar üçün alüminium fitinqlər 7609
(muftalar, dirsəklər, flanslar daxil olmaqla)

AİFT 24.43: Qurğuşun, sink və qalay istehsalı
24.43.11.30.0
Saflaşdırılmış, emal edilməmiş qurğuşun (qurğuşun 7801 10
tozları və lopaları istisna olmaqla)
24.43.11.50.0
Tərkibində antimon olan emal edilməmiş qurğuşun
7801 91
24.43.11.90.0
24.43.12.30.0

Sair emal edilməmiş qurğuşun
Emal edilməmiş, aşqarlanmamış sink

24.43.12.50.0
24.43.13.30.0
24.43.13.50.0

Emal edilməmiş sink ərintiləri
Emal edilməmiş aşqarlanmamış qalay
Emal edilməmiş qalay ərintiləri

7801[.99(.10 + .90)]
7901[.11 + .12(.10 + .30
+ .90)]
7901 20
8001 10
8001 20
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24.43.21.00.0
24.43.22.00.0
24.43.23.00.0
24.43.24.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Qurğuşun plitələr, təbəqələr, zolaqlar və ya lentlər və 7804[.11+.19+.20]
folqa; qurğuşun tozları və pulcuqlar
Sink tozları, ovuntuları və pulcuqları
7903[.10 + .90]
Sink çubuqlar, profillər, məftillər, plitələr, təbəqələr, 7904 + 7905
zolaqlar və folqalar
Qalay çubuqlar, profillər, məftillər
8003
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 24.44: Mis istehsalı
24.44.11.00.0
Mis şteyni; sementasiya misi (çökdürülmüş mis)
24.44.12.00.0
Saflaşdırılmamış mis; elektrolitikik saflaşdırma üçün
mis anodlar
24.44.13.30.0
Emal edilməmiş, aşqarlanmamış, saflaşdırılmış mis
24.44.13.70.0
Emal edilməmiş mis ərintiləri, mis əsaslı liqaturlar
24.44.13.70.1
24.44.21.00.0
24.44.22.00.0
24.44.23.30.0
24.44.23.50.0
24.44.23.70.0
24.44.24.00.0
24.44.25.00.0
24.44.26.30.0
24.44.26.50.0

7401
7402

7403[.11+.12+.13+.19]
7403[.21+.22+.29]+
7405
Mis əsaslı aşqarlar
7403[.21+.22+.29]+
7405a
Mis tozları və pulcuqları
7406[.10 + .20]
Mis çubuqlar və profillər
7407[.10+.21(.10+.90)+.
29]
Saflaşdırılmış misdən (en kəsiyinin ölçüsü 6 mm-dən 7408[.11+.21+.22+.29]
çox olan), mis ərintilərindən məftil
Saflaşdırılmış misdən (en kəsiyinin ölçüsü 0,5 mm-dən 7408 19 10
çox, lakin 6 mm-dən az olmyan) məftil
Saflaşdırılmış misdən (en kəsiyinin ölçüsü 0,5 mm–dən 7408 19 90
çox olmayan) məftil
Qalınlığı 0,15 mm-dən çox olan mis plitələr, təbəqələr, 7409[.11+.19+.21+.29+.
zolaqlar və lentlər
31+.39+.40+.90]
Qalınlığı 0,15 mm-dən çox olmayan mis folqa (əsası 7410[.11+.12+.21+.22]
olmayan)
Mis borular və borucuqlar
7411[.10(.10+.90)+.21(.
10+.90)+.22+.29]
Saflaşdırılmış misdən və mis ərintilərindən borular və 7412[.10 + .20]
ya borucuqlar üçün mis fitinqlər (məsələn, muftalar,
dirsəklər, flanslar)

AİFT 24.45: Sair əlvan metalların istehsalı
24.45.11.10.0
Emal edilməmiş aşqarlanmamış nikel
24.45.11.20.0
Emal edilməmiş nikel ərintiləri
24.45.12.10.0
Nikel şteynləri
24.45.12.20.0
Nikel
oksidlərinin
aqlomeratları
və
metallurgiyasının sair aralıq məhsulları
24.45.21.00.0
Nikel tozları və pulcuqları
24.45.22.00.0
Nikel çubuqlar, profillər və məftillər
24.45.23.00.0
Nikel plitələr, təbəqələr, zolaqlar, lentlər və
folqalar
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7502 10
7502 20
7501 10
nikel 7501 20
7504
7505[.11+.12+.21+.22]
7506[.10+.20]

Ölçü
vahidi

P

kq

T

kq
kq

T
T

kq

T

kq
kq

T
T

kq
kq

T
T

kq

T

kq
kq

T
T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq
kq
kq
kq

T
T
T
T

kq
kq
kq

T
T
T

SMST, 2019
üzrə kodu
24.45.24.00.0
24.45.30.13.0
24.45.30.17.0
24.45.30.20.0

24.45.30.21.0

24.45.30.22.0

24.45.30.24.0
24.45.30.26.0
24.45.30.28.0
24.45.30.31.0
24.45.30.32.0
24.45.30.33.0
24.45.30.35.0

24.45.30.36.0
24.45.30.43.0
24.45.30.45.0
24.45.30.46.0

24.45.30.48.0
24.45.30.60.0
24.45.30.61.0
24.45.30.62.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Nikeldən borular, borucuqlar və onlar üçün nikel 7507[.11+.12+.20]
kq
fitinqlər
Volfram və ondan hazırlanan məmulatlar (tullantılar və 8101[.10+.94+.96+.99(.1
kq
ya qırıntılar istisna edilməklə)
0+.90)]
Molibden və ondan hazırlanan məmulatlar (tullantılar 8102[.10+.94+.95+.96+.
kq
və ya qırıntılar istisna edilməklə)
99]
Emal edilməmiş tantal, o cümlədən adi qızdırıb 8103 20
kq
bitişdirmə yolu ilə hazırlanmış çubuqlar daxil olmaqla;
tantal tozları
Tantal və ondan hazırlanan məmulatlar, adi qızdırıb 8103 90 10
kq
bitişdirmə yolu ilə hazırlananlardan başqa, profillər,
məftillər, plitələr, vərəqlər, zolaqlar və ya lentlər və
folqa
Tantaldan hazırlanan digər qruplara daxil edilməyən 8103 90 90
kq
sair məmulatlar (tullantılar və ya qırıntılar istisna
edilməklə)
Tərkibində 99,8 kütlə %-dən az olmamaqla maqnezium 8104 11
kq
olan emal edilməmiş maqnezium
Tərkibində 99,8 kütlə %-dən az maqnezium olan emal 8104 19
kq
edilməmiş maqnezium
Maqneziumdan hazırlanan sair məmulatlar (tullantılar 8104[.30 + .90]
kq
və ya qırıntılar istisna edilməklə)
Emal edilməmiş vismut; vismut tozları; (tullantılar və 8106 00 10
kq
ya qırıntılar istisna edilməklə)
Vismutdan hazırlanan sair məmulatlar (tullantılar və 8106 00 90
kq
ya qırıntılar istisna edilməklə)
Kadmium və ondan hazırlanan sair məmulatlar 8107[.20 + .90]
kq
(tullantılar və ya qırıntılar istisna edilməklə)
Kobalt şteynləri və kobalt metallurgiyasının sair aralıq 8105 20
kq
məhsulları; emal edilməmiş kobalt; kobalt tozları
(tullantılar və ya qırıntılar istisna edilməklə)
Kobaltdan hazırlanan sair məmulatlar (tullantılar və ya 8105 90
kq
qırıntılar istisna edilməklə)
Titan və ondan hazırlanan məmulatlar (tullantılar və ya 8108[.20+.90(.30+.50+.6
kq
qırıntılar istisna edilməklə)
0+.90)]
Antimon, emal edilməmiş antimon; antimon tozları
8110 10
kq
Antimon və ondan hazırlanan məmulatlar (emal 8110 90
kq
edilməmiş antimon; antimon tozları; antimon
tullantıları və qırıntıları istisna edilməklə)
Sirkonium və ondan hazırlanan məmulatlar (tullantılar 8109[.20 + .90]
kq
və ya qırıntılar istisna edilməklə)
Emal edilməmiş berillium; berillium tozları
8112 12
kq
Berilliumdan hazırlanan məmulatlar (tullantılar və 8112 19
kq
qırıntılar istisna edilməklə)
Emal edilməmiş hafnium “seltium”; hafnium
8112 92 10
kq
tozları
Sənaye məhsullarının adları
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P
T
T
T
T

T

T

T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T

T
T
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T

SMST, 2019
üzrə kodu
24.45.30.63.0
24.45.30.64.0
24.45.30.65.0

24.45.30.66.0

24.45.30.70.0
24.45.30.71.0
24.45.30.73.0
24.45.30.76.0
24.45.30.79.0
24.45.30.82.0

24.45.30.85.0
24.45.30.86.0
24.45.30.87.0
24.45.30.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən hafnium “seltium”dan 8112 99 20
və germaniumdan hazırlanan məmulatlar
Emal edilməmiş niobium “kolumbium” və renium; 8112 92 31
niobium (kolumbium) və renium tozları
Digər qruplara daxil edilməyən niobium “kolumbium” 8112 99 30
və reniumdan hazırlanan məmulatlar
Sənaye məhsullarının adları

Niobium “kolumbium”, renium, qallium, indium, 8112 92 21
vanadium, germanium tullantıları və qırıntıları (bu
metallardan ibarət olan küllər və çöküntülər istisna
olmaqla)
Emal edilməmiş indium; indium tozları
8112 92 81
Qallium, indium və vanadiumdan hazırlanan 8112 99 70
məmulatlar
Emal edilməmiş qallium; qallium tozları
8112 92 89
Emal edilməmiş vanadium; vanadium tozları 8112 92 91
(vanadium tərkibli kül və çöküntülər istisna olmaqla)
Emal edilməmiş germanium; germanium tozları
8112 92 95
Xrom və tallium və bu metallardan hazırlanan 8112[.21(.10+.90)+.29+.
məmulatlar (bu metalların tullantıları və qırıntıları 51+.59]
istisna edilməklə)
Manqan; emal edilməmiş manqan; manqan tozları
8111 00 11
Manqan tullantıları və qırıntıları (manqan tərkibli kül 8111 00 19
və çöküntülər istisna olmaqla)
Manqandan hazırlanan digər məmulatlar
8111 00 90
Metal-keramika və ondan hazırlanan məmulatlar (metal-8113[.00(.20+.40+.90)]
keramika tərkibli küll və çöküntülər istisna olmaqla)

AİFT 24.51: Çuqun tökmə
24.51.11.10.0
Yerüstü nəqliyyat vasitələri, porşen mühərrikləri və
oxşar tipli maşınqayırma məmulatları üçün döymə
çuqundan tökmələr
24.51.11.90.0
Sair təyinatlı hissələr (döymə çuqundan tökmələr)
24.51.12.10.0
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin hissələri (kürəşəkilli
qrafitli çuqundan tökmələr)
24.51.12.20.0
Ötürmə vallarının və çarxqollarının hissələri; yataq
gövdələrinin və hamar valların hissələri (kürəşəkilli
qrafitli çuqundan tökmələr)
24.51.12.40.0
Porşen mühərriklərinin və oxşar tipli maşınqayırma
məmulatlarının sair hissələri (kürəşəkilli qrafitli
çuqundan tökmələr)
24.51.12.50.0
Mühərrik istisna olmaqla maşınqayırma və mexaniki
cihazlar üçün tökmə çuqundan tökmələr
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Ölçü
vahidi

P

kq

T

kq

T

kq

T

kq

T

kq
kq

T
T

kq
kq

T
T

kq
kq

T
T

kq
kq

T
T

kq
kq

T
T

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

24.51.12.90.0

Yerüstü
nəqliyyat
vasitələrində,
podşipnik
korpuslarında, düz val yastıqlarında, mühərriklərdə,
dişli çarxlarda, şkivlərdə, muftalarda, maşın
hissələrində
istifadə
ediləndən
başqa
lokomotivlər/dəmiryol vasitələri/onların hissələri üçün
kürəşəkilli qrafitli çuqundan tökmələr

kq

S

24.51.13.10.0
24.51.13.20.0

Yerüstü nəqliyyat vasitələri üçün boz çuqun tökmə
Ötürmə vallarının və çarx qollarının hissələri; yataq
gövdələrinin və hamar valların hissələri (boz çuqun
tökmə)
Porşen mühərriklərinin və oxşar tipli maşınqayırma
məmulatlarının sair hissələri (kürəşəkilli olmayan
tökmə çuqundan tökmələr)
Mühərrik istisna olmaqla maşınqayırma və mexaniki
cihazlar üçün boz çuqun tökmə
Yerüstü
nəqliyyat
vasitələrində,
podşipnik
korpuslarında, düz val yastıqlarında, mühərriklərdə,
dişli çarxlarda, şkivlərdə, muftalarda, maşın
hissələrində
istifadə
ediləndən
başqa
lokomotivlər/dəmiryol vasitələri/onların hissələri üçün
boz çuqun tökmə

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

Tökmə çuqundan borular, borucuqlar və içiboş 7303[.00(.10 + .90)]
profillər
Döyülməmiş çuqundan borular üçün fitinqlər
7307[.11(.10 + .90)]
Döymə çuqundan borular üçün fitinqlər
7307 19 10

kq

T

kq
kq

T
T

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

kq

T

kq

S

24.51.13.40.0

24.51.13.50.0
24.51.13.90.0

24.51.20.00.0
24.51.30.30.0
24.51.30.50.0

AİFT 24.52: Polad tökmə
24.52.10.10.0
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin hissələri
24.52.10.30.0
Yataq gövdələrinin və hamar valların hissələri
24.52.10.40.0
Porşen mühərriklərinin və oxşar tipli maşınqayırma
məmulatlarının sair hissələri
24.52.10.50.0
Mühərrik, turbo-reaktiv, turbo-dayaqlar, sair qaz
turbinləri, qaldırıcı və ya dəstəkləyici ləvazimatlar,
tikinti sənayesi üçün dəzgahlar/nəqliyyat vasitələri
istisna olmaqla maşınqayırma və mexaniki cihazlar
üçün tökmə polad
24.52.10.90.0

Yerüstü nəqliyyat vasitələrində, podşipnik korpuslarında, düz val yastıqlarında, mühərriklərdə, dişli
çarxlarda, şkivlərdə, muftalarda, maşın hissələrində
istifadə edilənlərdən başqa lokomotivlər/dəmiryol
vasitələri/onların hissələri üçün tökmə polad

24.52.30.00.0

Tökmə poladdan borular üçün fitinqlər

AİFT 24.53: Yüngül metalların tökülməsi
24.53.10.10.0
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin
metaldan tökmələr)

hissələri (yüngül
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7307 19 90

SMST, 2019
üzrə kodu
24.53.10.20.0

24.53.10.40.0
24.53.10.50.0

24.53.10.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

Ötürmə vallarının və çarx qollarının, yataq
gövdələrinin və hamar valların hissələri (yüngül
metaldan tökmələr)
Porşen mühərriklərinin və oxşar tipli maşınqayırma
məmulatlarının sair hissələri
Mühərrik, turbo-reaktiv, turbo-dayaqlar, sair qaz
turbinləri, qaldırıcı və ya dəstəkləyici ləvazimatlar,
tikinti sənayesi üçün dəzgahlar/nəqliyyat vasitələri
istisna olmaqla maşınqayırma və mexaniki cihazlar
üçün yüngül metaldan tökmələr

kq

S

kq

S

kq

S

Sair təyinatlı hissələr

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 24.54 : Sair əlvan metalların tökülməsi
24.54.10.10.0
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin hissələri
24.54.10.20.0
Ötürmə vallarının və çarx qollarının, yataq
gövdələrinin və hamar valların hissələri
24.54.10.40.0
Porşen mühərrikləri və oxşar tipli maşınqayırma
məmulatlarının sair hissələri
24.54.10.50.0
Maşınqayırma və mexaniki cihazlar (mühərriklər üçün
istisna olmaqla) üçün yüngül metallardan başqa dəmir
olmayan tökmə hissələri
24.54.10.90.0
Sair təyinatlı hissələr
AİFT 25.11: Metaldan tikinti konstruksiyaları və onların hissələrinin istehsalı
25.11.10.30.0
Qara metallardan və ya poladdan yığma tikinti
9406[.90(.31+.38)]
konstruksiyaları
25.11.10.30.1
Yığılıb-sökülən quraşdırmalar
9406[.90(.31 + .38)]a
25.11.10.50.0
Alüminiumdan yığma tikinti konstruksiyaları
9406 90 90c
25.11.21.00.0
Qara metallardan körpülər və körpü seksiyaları
7308 10
25.11.22.00.0
Qara metallardan qüllələr və şəbəkəli dirəklər
7308 20
25.11.22.00.1
Qazma buruqları
7308 20a
25.11.22.00.2
Geoloji-kəşfiyyat buruqları
7308 20b
25.11.22.00.3
İstismar buruqları və qüllələri
7308 20c
25.11.23.10.0
Qara metallardan taxtabəndlər, dayaq divarları və ya
7308 40
şaxta bərkidicilər və oxşar avadanlıqlar
25.11.23.10.1
Quyu dibi (mədən) dayaqları
7308 40a
25.11.23.10.2
Dəmir yolları üçün dirəklər
7308 40b
25.11.23.10.3
Sair dirək konstruksiyalar
7308 40c
25.11.23.50.0
Təbəqə formalı materiallardan sair konstruksiyalar
7308 90 59
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SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

25.11.23.55.0

Dəmir və poladdan bəndlər, şlüzlər, şlüz darvazalar,
debarkaderlər (sərnişin platformaları), stasionar
doklar, sair dənizçilik və gəmi qurğuları və su
nəqliyyatı konstruksiyaları; digər qruplara daxil
edilməyən dəmir və poladdan konstruksiyalar və
konstruksiyaların hissələri (körpülər və körpü hissələri;
qüllələr; şəbəkə dirəklər; darvazalar; qapılar;
pəncərələr; onların çərçivələri və astanaları; taxtabənd,
pəncərə qapağı, dirək və ya şaxta dirəyi üçün avadanlıq
və xüsusilə təbəqədən hazırlanmamış konstruksiyalar
və konstruksiyaların hissələri istisna olmaqla)

25.11.23.70.0

Digər qruplara daxil edilməyən alüminium
konstruksiyalar və konstruksiya hissələri
Öz istehsalı olan metal konstruksiyaların
quraşdırılması üzrə xidmətlər

25.11.23.70.1

AİFT 25.12: Metal qapı və pəncərələrin istehsalı
25.12.10.30.0
Qara metallardan qapılar, pəncərələr və onların
çərçivələri, qapılar üçün kandarlar
25.12.10.30.1
Qara metallardan qapı layları, qapı rəzələri
25.12.10.30.2
Qara metallardan pəncərə layları
25.12.10.30.3
Qara metallardan şüşə salınmış pəncərə layları
25.12.10.50.0
Alüminium qapı və pəncərələr və onların çərçivələri
25.12.10.50.1
Alüminium qapı layları, qapı rəzələri
25.12.10.50.2
Alüminium pəncərə layları
25.12.10.50.3
Şüşə salınmış alüminium pəncərə layları
AİFT 25.21: Mərkəzi istilik radiatorlarının və qazanlarının istehsalı
25.21.11.00.0
Qara metallardan qeyri-elektrik qızdırıcılı mərkəzi
isitmə üçün radiatorlar və onların hissələri
25.21.11.00.1
Tökmə çuqundan qeyri-elektrik radiatorlar və onların
hissələri
25.21.12.00.0
HS 8402-yə aid edilən qazanlardan başqa, mərkəzi
istilik qazanları
25.21.12.00.1
Qazla işləyən mərkəzi istilik qazanları
25.21.12.00.2
Maye yanacaqla işləyən mərkəzi istilik qazanları
25.21.12.00.3
Sair enerji növlərindən istifadə edilməklə işləyən
mərkəzi istilik qazanları
25.21.13.00.0
Mərkəzi istilik qazanlarının hissələri

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7308 90 98

Ölçü
vahidi

P

kq

S

7610[.90(.10+.90)]

kq

S

7610[.90(.10+.90)]a

kq

S

7308 30

əd.

S

7308 30
7308 30
7308 30
7610 10
7610 10a
7610 10b
7610 10c

əd.
əd.
əd.
əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S
S
S
S

7322[.11 + .19]

kq

S

7322[.11 + .19]a

kq

S

8403[.10(.10+.90)]

əd.

S

8403[.10(.10+.90)]a
8403[.10(.10+.90)]b
8403[.10(.10+.90)]c

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8403[.90(.10+.90)]

AİFT 25.29: Metaldan sair sisternlərin, çənlərin və konteynerlərin istehsalı
25.29.11.10.0
Qazlar (sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qazdan başqa) 7309 00 10
üçün qara metaldan tutumu 300 litrdən çox olan
rezervuarlar, sisternlər, çənlər və analoji qablar
25.29.11.10.1
Mədənlərdə neftin və qazın yığılması üçün avadanlıq 7309 00 10a
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S

kq

S

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.29.11.20.0

25.29.11.30.0

25.29.11.50.0

25.29.11.70.0

25.29.12.00.0

Sənaye məhsullarının adları
Mayelər üçün qara metallardan üzlük və ya istilik
izolyasiyası ilə tutumu 300 litrdən çox olan
rezervuarlar, sisternlər, çənlər və analoji qablar
(mexaniki və ya istilik-texniki avadanlıqlarsız)
Mayelər üçün qara metallardan tutumu 300 litrdən çox
olan rezervuarlar, sisternlər, çənlər və analoji qablar
(mexaniki və ya istilik-texniki avadanlıqlarsız, üzlük və
ya istilik izolyasiyasız)
Bərk maddələr üçün qara metallardan tutumu 300
litrdən çox olan rezervuarlar, sisternlər, çənlər və
analoji qablar (mexaniki və ya istilik-texniki
avadanlıqlarsız)
Tutumu 300 litrdən çox olan rezervuarlar, sisternlər,
çənlər və istənilən maddələr üçün (sıxılmış və ya
mayeləşdirilmiş qazlardan başqa) analoji alüminium
qablar (mexaniki və ya istilik-texniki avadanlıqlarsız)
Sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qazlar üçün qara
metallardan qablar

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7309 00 30

Ölçü
vahidi

P

kq

S

7309[.00(.51+.59)]

kq

S

7309 00 90

kq

S

7611

kq

S

7311[.00(.11+.13+.19+.3
0+.91+.99)]+7613

kq

S

əd.

S

AİFT 25.30: Mərkəzi istilik qazanlarından başqa buxar qazanlarının istehsalı
25.30.11.10.0
Su borusu qazanları qazanlar (aşağı təzyiqli buxar
8402[.11 + .12]
yarada bilən istilik mərkəzinin su qazanlarından başqa)
25.30.11.50.0

Buxar qazanları (kombinə edilmiş qazanlar da daxil
edilməklə)

8402[.19(.10 + .90)]

əd.

S

25.30.11.70.0
25.30.12.30.0

Qızdırılmış su ilə işləyən qazanlar
HS 8402 və 8403-ə aid edilən qazanlarla birlikdə
istifadə edilmək üçün köməkçi avadanlıq

8402 20
8404 10

əd.
kq

S
S

25.30.12.50.0

Buxar su və ya digər buxar güc qurğuları üçün
kondensatorlar

8404 20

kq

S

25.30.13.30.0

Buxar qazanlarının və qızdırılmış su ilə işləyən
qazanların hissələri
HS 8404 10 və 8404 20-yə aid edilən avadanlığın
hissələri
Nüvə reaktorları
Nüvə reaktorlarının hissələri

8402 90

S

8404 90

S

25.30.13.50.0
25.30.21.00.0
25.30.22.00.0

AİFT 25.40: Silah və hərbi sursat istehsalı
25.40.12.30.0
Revolverlər və tapançalar (hərbi odlu silahlar,
pulemyotlar, siqnal fişənglərini buraxmaq üçün
qurğular, pnevmatik və ya qaz tüfəngləri və
tapançaları istisna olmaqla)
25.40.12.50.0
Ov tüfəngləri, karabinlər və lülədən doldurulan odlu
silahlar, o cümlədən ov üçün və ya hədəfə atəş açmaq
üçün, yivli və yivsiz lülə ilə kombinə edilənlər (hərbi
odlu silahlar istisna olmaqla)

186

8401 10
8401 40

kq

S
S

9302

əd.

S

9303[.10+.20(.10+.95)+.
30]

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.40.12.70.0

25.40.12.70.1
25.40.12.70.2
25.40.12.70.3
25.40.12.90.0

25.40.13.00.0
25.40.13.00.1
25.40.13.00.2
25.40.14.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən partlayıcı maddələrdən 9303 90
əd.
istifadə edilməklə işləyən silah (hərbi odlu silahlar
istisna olmaqla)
Revolverlərdən, tapançalardan və HS 9307-yə qrupuna 9303 90a
əd.
aid edilən silahdan başqa, döyüş silahları
Topların və top sistemlərinin quraşdırılması üzrə
9303 90b
əd.
xidmətlər
Topların və top sistemlərinə qulluq edilməsi və təmiri 9303 90c
əd.
üzrə xidmətlər
Digər silahlar (məsələn, yaylı, pnevmatik və ya qaz
9304
əd.
tüfəngləri və tapançaları, dəyənəklər) (hərbi məqsədlər
üçün olanlar istisna olmaqla)
Patronlar və digər sursatlar və onların hissələri (hərbi 9306[.21+.29+.30(.10+.9 əd.
məqsədlər üçün olanlar istisna olmaqla)
0)+.90(.90)]
Pərçim maşını və oxşar alət üçün patronlar və onların 9306[.21+.29+.30(.10+.9 əd.
hissələri
0)+.90(.90)]a
Qırma tüfəngi üçün güllələr
9306[.21+.29+.30(.10+.9 əd.
0)+.90(.90)]b
Revolver və tapançaların (hərbi silahdan başqa)
9305[.10+.20+.99]+9620
hissələri və ləvazimatları
[.00(.91+.99)]
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 25.50: Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması və profillənməsi, toz metallurgiyası
25.50.11.34.0
Ötürmə vallarının və çarx qollarının hissələri (sərbəst
döymə metodu ilə poladdan əldə edilmiş); HS 7326-ya
aid edilən məmulatlar; HS 84-90-a aid edilən maşın,
aparat və nəqliyyat vasitələrinin hissələri (sərbəst
döymə metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

P
S

S
S
S
S

S
S
S
S

S

25.50.11.37.0

Maşın və avadanlıqların hissələri (turboreaktiv və
turbovintli mühərriklərinin, qaz turbinlərinin, yükləməboşaltma avadanlıqlarının (sərbəst döymə metodu ilə
əlvan metallardan əldə edilmiş)

S

25.50.11.51.0

HS 87-yə aid edilən yerüstü nəqliyyat vasitələrinin
hissələri (soyuq ekstruziya metodu ilə poladdan əldə
edilmiş)
Ötürmə vallarının və çarx qollarının hissələri (soyuq
ekstruziya metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

S

25.50.11.53.0

HS 8483-ə aid edilən porşenli mühərriklərin və oxşar
tipli maşınqayırma məmulatlarının hissələri (soyuq
ekstruziya metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

S

25.50.11.54.0

Elektrik və mexaniki avadanlıqların hissələri (soyuq
ekstruziya metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

S

25.50.11.56.0

Səsyazma və səsləndirmə aparaturalarının, televiziya
təsvirlərinin və səslərinin yazılması və canlandırması
üçün aparaturalarının hissələri (soyuq ekstruziya
metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

S

25.50.11.52.0
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S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

25.50.11.57.0

HS 7326-ya aid edilən məmulatlar; HS 86-88-ə aid
edilən dəmir yolu nəqliyyatı və yerüstü nəqliyyat
vasitələrinin yol qurğularının və uçuş aparatlarının
hissələri (soyuq ekstruziya metodu ilə poladdan əldə
edilmiş)

S

25.50.11.58.0

HS 84,85,87,88,90-a aid edilən maşın, aparat, alət və
nəqliyyat vasitələrinin hissələri (soyuq ekstruziya
metodu ilə əlvan metallardan əldə edilmiş)
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin hissələri (həcm
ştamplaması metodu ilə poladdan əldə edilmiş)
Ötürmə vallarının və çarx qollarının, yataq
gövdələrinin və hamar valların hissələri (həcm
ştamplaması metodu ilə poladdan əldə edilmiş)
Porşenli mühərriklərin və HS 8483-ə aid edilən oxşar
tipli maşınqayırma məmulatlarının hissələri (həcm
ştamplaması metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

S

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı üçün maşın və
avadanlığın hissələri (həcm ştamplaması metodu ilə
poladdan əldə edilmiş)
Qaldırıcı nəqliyyat avadanlıqlarının hissələri
HS 8426, 8429, 8430-a aid edilən maşınqayırma
məmulatı və aparatlarının hissələri (həcm ştamplaması
metodu ilə poladdan əldə edilmiş)
Sair maşınqayırma məmulatlarının hissələri (həcm
ştamplaması metodu ilə poladdan əldə edilmiş)
Lokomotiv, uçuş aparatlarının, elektrik maşınlarının,
optik, fotoqrafik, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, dəqiq
aparatların hissələri

S

25.50.12.90.0

HS 84, 85, 86, 87, 88, 90-a aid edilən maşın, aparat və
nəqliyyat vasitələrinin hissələri (həcm ştamplaması
metodu ilə əlvan metallardan əldə edilmiş)

S

25.50.13.10.0

Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin hissələri (təbəqə
ştamplaması metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

S

25.50.13.20.0

Porşenli mühərriklərin və HS 8483-ə aid edilən oxşar
tipli maşınqayırma məmulatlarının hissələri (təbəqə
ştamplaması metodu ilə poladdan əldə edilmiş)
Sair maşınqayırma məmulatlarının hissələri (təbəqə
ştamplaması metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

S

Səsyazma və səsləndirmə aparaturalarının, televiziya
təsvirlərinin və səslərinin yazılması və canlandırması
üçün aparaturalarının hissələri (təbəqə ştamplaması
metodu ilə poladdan əldə edilmiş)

S

25.50.12.10.0
25.50.12.20.0

25.50.12.30.0

25.50.12.40.0

25.50.12.50.0
25.50.12.60.0

25.50.12.70.0
25.50.12.80.0

25.50.13.30.0
25.50.13.40.0
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

25.50.13.50.0

HS 7323,7326-ya aid edilən məmulatlar; HS 9403-ə
aid edilən mebel hissələri; HS 86-ya aid edilən yerüstü
nəqliyyat vasitələrinin, dəmir yolu nəqliyyatı
vasitələrinin və yol qurğularının hissələri; HS 90-a aid
edilən aparatların hissələri (təbəqə ştamplaması metodu
ilə əlvan metallardan alınmış)

S

25.50.13.70.0

Məişət məmulatları; HS 84,85,86,88,94-ə aid edilən
maşınqayırma məmulatları, aparat, mebel və nəqliyyat
vasitələrinin hissələri (təbəqə ştamplaması metodu ilə
əlvan metallardan alınmış)

S

25.50.20.20.0
25.50.20.20.1

Toz metallurgiyası məhsulları
HS 87-yə aid edilən yerüstü nəqliyyat vasitələrinin
hissələri (toz metallurgiyası metodu ilə poladdan
alınmış)

S
S

25.50.20.20.2

Yataq gövdələrinin və hamar valların hissələri (toz
metallurgiyası metodu ilə poladdan alınmış)

S

25.50.20.20.3

HS 8482 və 8483-ə aid edilən porşen mühərriklərinin,
nasosların, maye qaldırıcılarının hissələri (toz
metallurgiyası metodu ilə poladdan alınmış)

S

25.50.20.20.4

HS 84-ə aid edilən sair maşınqayırma məmulatının
hissələri (toz metallurgiyası metodu ilə poladdan
alınmış)

S

25.50.20.20.5

HS 85-ə aid edilən məmulatın hissələri (toz
metallurgiyası metodu ilə poladdan alınmış)

S

25.50.20.20.6

HS 7326-ya aid edilən məmulat; HS 86, 88 və
90-a aid edilən dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin
və yol qurğularının, uçuş aparatlarının və alətlərin
hissələri (toz metallurgiyası metodu ilə poladdan
alınmış)
HS 84,85,86,87,88,90-a aid edilən məmulatların
hissələri (toz metallurgiyası metodu ilə əlvan
metallardan alınmış)

S

25.50.20.80.0

S

AİFT 25.61: Metalların emalı və metallara örtük çəkilməsi
25.61.11.30.0

Ərintiyə salma üsulu ilə metalların üzərinə örtük
çəkilməsi

I

25.61.11.50.0

Termik tozlandırma metodu ilə metalların üzərinə örtük
çəkilməsi

I

25.61.11.70.0

Elektrotermik metodlarla sink örtüklərinin çəkilməsi

I

25.61.11.90.0

Elektrotermik və kimyəvi metodlarla sair metal
örtüklərinin çəkilməsi (nikel, mis, xrom və s.)

I

25.61.12.30.0

Plastik kütlə örtüklərin çəkilməsinin texnoloji
prosesləri

I

25.61.12.50.0

Örtük çəkmənin sair metodları (fosfatlaşdırma və s.)

I
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SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

25.61.21.00.0

Metal örtüklərin çəkilməsindən başqa, termik emal
metodları

I

25.61.22.30.0
25.61.22.50.0
25.61.22.70.0

Boyama, laklama
Anodlama
Buxar fazasından kimyəvi çökdürmə; vakuum
tozlandırma
Metalların üst təbəqəsinin emalı üzrə sair metodlar

I
I
I

25.61.22.90.0

I

AİFT 25.62: Maşınqayırmanın əsas texnoloji prosesləri
25.62.10.01.0
Kranların, qapaqların və sair məmulatların yonma ilə
əldə edilən metal hissələri
25.62.10.03.0
Maşın və mexaniki avadanlıqların yonma ilə əldə
edilən metal hissələri
25.62.10.05.0
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin yonma ilə əldə edilən
metal hissələri
25.62.10.07.0
Uçuş aparatlarının yonma ilə əldə edilən metal hissələri
25.62.10.09.0
Səsyazma və səsləndirmə aparaturalarının, televiziya
təsvirlərinin və səslərinin yazılması və canlandırması
üçün aparaturalarının, diktofon və reproduktorların
yonma ilə əldə edilən metal hissələri
25.62.10.11.0
25.62.10.13.0

25.62.20.00.0

S
S
S
S
S

Optik, fotoqrafik, kinematoqrafiya, ölçü, nəzarət, dəqiq
aparatların yonma ilə əldə edilən metal hissələri
HS 7326,7419,7616-ya aid edilən məmulatlar;
HS 86-ya aid edilən dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin
və yol qurğularının yonma ilə əldə edilən metal
hissələri
Metal hissələr (yonma ilə əldə edilənlər istisna
olmaqla)

AİFT 25.71: Bıçaq məmulatlarının istehsalı
25.71.11.20.0
Qeyri-nəcib metallardan hazırlanan bərkidilmiş
tiyələrlə yeməkxana bıçaqları, o cümlədən dəstəkləri
(yağ bıçaqları və balıq bıçaqları istisna olmaqla)
25.71.11.45.0
Bərkidilmiş tiyələrlə bıçaqlar (yağ bıçaqları və balıq
bıçaqları/yeməkxana bıçaqları, maşın və mexaniki
alətlər üçün kəsici tiyələr/məişət texnikası)
25.71.11.60.0
Bıçaqlar (bərkidilmiş tiyələrlə olan bıçaqlardan başqa)
25.71.11.75.0
Bıçaqlar üçün qeyri-nəcib metallardan hazırlanmış
dəstəklər və tiyələr
25.71.11.90.0
Qayçılar, dərzi qayçıları və oxşar qayçılar və onlar
üçün tiyələr
25.71.12.30.0
Ülgüclər və onların hissələri (ülgüclərin tiyələri istisna
edilməklə)
25.71.12.80.0
Təhlükəsiz ülgüclər üçün tiyələr (ülgüclər üçün
tiyələrin zolaqşəkilli biçmələri daxil edilməklə)
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I

8211 91
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S

8211 92

əd.

S

8211 93
8211[.94 + .95]

əd.
əd.

S
S

8213

əd.

S

8212[.10(.10+.90)+.90]
8212 20

S
əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.71.13.30.0

25.71.13.30.1
25.71.13.30.2
25.71.13.50.0
25.71.13.70.0

25.71.14.30.0

25.71.14.80.0
25.71.15.00.0

Sənaye məhsullarının adları
Kağız, zərfləri açmaq üçün bıçaqlar, yazılı mətnin
təmizlənməsi üçün bıçaqlar, karandaşların yonulması
üçün karandaşçərtənlər və onlar üçün tiyələr
Kağız və yazılı mətnin təmizlənməsi, zərfləri açmaq
üçün bıçaqlar və oxşar dəftərxana bıçaq məmulatları
Karandaşçərtənlər və onlar üçün tiyələr
Manikür və ya pedikür dəstləri və alətləri (dırnaq əyəsi
daxil edilməklə)
Digər kəsici məmulatlar (saç qırxmaq üçün maşınlar,
qəssablar üçün xüsusi bıçaqlar və ya xüsusi mətbəx
bıçaqları və analoji məmulatlar)
Korroziyayadavamlı poladdan və ya digər qeyri-nəcib
metallardan yeməkxana ləvazimatı (stolüstü bıçaqlar
istisna edilməklə, balıq və yağ üçün bıçaqlar daxil
edilməklə)
Qeyri-nəcib metallardan, qızıl və ya platin örtüyü olan
yeməkxana ləvazimatları və bıçaq məmulatları
Qılınclar, kortiklər, süngülər, nizələr və oxşar silahlar
və onların hissələri

AİFT 25.72: Qıfıl və həncama istehsalı
25.72.11.30.0
Qeyri-nəcib metallardan asma qıfıllar
25.72.11.50.0
Qeyri-nəcib metallardan nəqliyyat vasitələri üçün
qıfıllar
25.72.11.70.0
Qeyri-nəcib metallardan mebel üçün qıfıllar
25.72.12.30.0
Binaların qapıları üçün istifadə olunan qeyri-nəcib
metallardan silindrli qıfıllar
25.72.12.50.0
Binaların qapıları üçün istifadə olunan qeyri-nəcib
metallardan sair qıfıllar (silindrli qıfıllar istisna
olmaqla)
25.72.12.70.0
Qeyri-nəcib metallardan sair qıfıllar (nəqliyyat
vasitələri üçün qıfıllar, mebel üçün qıfıllar, binaların
qapıları üçün istifadə olunan qıfıllar istisna olmaqla)
25.72.13.30.0
Qeyri-nəcib metallardan qıfıllarla təchiz edilmiş
siyirtmələr və siyirtməli çərçivələr (əl çantaları,
portfellər üçün siyirtmələr və siyirtməli çərçivələr
istisna olmaqla)
25.72.13.50.0
Qeyri-nəcib metallardan hazırlanan ayrıca təchiz
olunan açarlar
25.72.13.70.0
Asma qıfılların və sair qıfılların qeyri-nəcib
metallardan hazırlanan hissələri
25.72.14.10.0
Qeyri-nəcib metallardan halqalar
25.72.14.20.0
Qeyri-nəcib metallardan özü istiqamətini dəyişən
təkərciklər (diyircəklər)
25.72.14.30.0
Avtomobil nəqliyyatı vasitələri üçün qeyri-nəcib
metallardan bərkidici armaturlar, furniturlar və analoji
məmulatlar
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8214 10

Ölçü
vahidi

P
S

8214 10a

S

8214 10b
8214 20

S
S

8214 90

əd.

S

8215[.20(.10+.90)+.99(.
10+.90)]

əd.

S

8215[.10(.20+.30+.80)+.
91]
9307

əd.

S

kq

S

8301 10
8301 20

əd.
əd.

S
S

8301 30
8301 40 11

əd.
əd.

S
S

8301 40 19

əd.

S

8301 40 90

əd.

S

8301 50

kq

S

8301 70

kq

S

8301 60

S

8302 10
8302 20

kq
kq

S
S

8302 30

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.72.14.40.0
25.72.14.40.1
25.72.14.40.2
25.72.14.40.3
25.72.14.50.0
25.72.14.60.0
25.72.14.60.1
25.72.14.60.2
25.72.14.70.0
25.72.14.80.0

Sənaye məhsullarının adları
Binalarda istifadə olunan qeyri-nəcib metallardan
bərkidici armaturlar, furniturlar və analoji məmulatlar
Qara metallardan pəncərə və qapı ləvazimatı və s.
məmulatlar
Sair qeyri-nəcib metallardan pəncərə və qapı
ləvazimatı və s. məmulatlar
Bina elementləri üçün (pəncərə və qapılardan başqa)
bərkitmə və quraşdırma detalları və s. məmulatlar
Mebel üçün qeyri-nəcib metallardan bərkidici
armaturlar, furniturlar və analoji məmulatlar
Qeyri-nəcib metallardan digər bərkidici armaturlar,
furniturlar və analoji məmulatlar
Pəncərə və ya qapı pəncərələri üçün bərkitmə və
quraşdırma detalları
Sair bərkitmə və quraşdırma detalları və s. məmulatlar
Qeyri-nəcib metallardan qapıların bağlanması üçün
avtomatik qurğular
Qeyri-nəcib metallardan şlyapalar üçün asılqanlar,
şlyapalar üçün qarmaqlar, kronşteynlər və analoji
məmulatlar

AİFT 25.73: Alətlərin istehsalı
25.73.10.10.0
Süngü və çalov kürəkləri
25.73.10.30.0
Kərkilər, külünglər, çapacaqlar və dırmıqlar
25.73.10.40.0
Baltalar, dəhrələr və analoji kəsici alətlər
25.73.10.50.0
Tək əllə işləmək üçün bağban qayçısı və analoji
qayçılar (quşları hissələrə bölmək üçün qayçılar daxil
olunmaqla)
25.73.10.55.0
Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və meşə təsərrüfatında
istifadə edilən yaba və sair əl alətləri (qatlanan bıçaqlar
istisna olmaqla)
25.73.10.60.0
Bağban qayçıları və iki əllə işləmək üçün analoji
qayçılar
25.73.20.10.0
Əl mişarları
25.73.20.20.0
Lentli mişarlar üçün tiyə ağızları
25.73.20.30.0
İşlək hissələri poladdan olan sirkulyar mişarlar üçün
tiyə ağızları
25.73.20.50.0
İşlək hissələri poladdan olmayan sirkulyar mişarlar
üçün tiyə ağızları
25.73.20.93.0
Metalkəsən mişarlar üçün düzxətli tiyə ağızları
25.73.20.97.0
İşlək hissələri qeyri-nəcib metaldan olan tiyə ağızları
(lentli mişarlar üçün tiyə ağızları, sirkulyar mişarlar
üçün tiyə ağızları istisna olmaqla)
25.73.30.13.0
Yeyələr, suvandlar, törpülər və analoji alətlər
25.73.30.16.0
Qısqac kəlbətinlər, itiağız kəlbətinlər yastıağız
kəlbətinlər, pinsetlər və analoji alətlər
25.73.30.23.0
Metal kəsmək üçün qayçılar və analoji əl alətləri
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8302[.41(.10+.50+.90)]

Ölçü
vahidi

P

kq

S

8302[.41(.10+.50+.90)]a

kq

S

8302[.41(.10+.50+.90)]b

kq

S

8302[.41(.10+.50+.90)]c

kq

S

8302 42

kq

S

8302 49

kq

S

8302 49a

kq

S

8302 49b
8302 60

kq
kq

S
S

8302 50

kq

S

8201 10
8201 30
8201 40
8201 50

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

8201 90

kq

S

8201 60

kq

S

8202 10
8202 20
8202 31

kq
kq
kq

S
S
S

8202 39

kq

S

8202 91
8202[.40+.99(.20+.80)]

kq
kq

S
S

8203 10
8203 20

kq
kq

S
S

8203 30

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.73.30.25.0
25.73.30.25.1
25.73.30.33.0
25.73.30.35.0
25.73.30.37.0
25.73.30.53.0

25.73.30.55.0
25.73.30.57.0
25.73.30.63.0
25.73.30.65.0
25.73.30.73.0
25.73.30.77.0
25.73.30.77.1

25.73.30.83.0
25.73.30.85.0
25.73.30.87.0

25.73.40.14.0
25.73.40.16.0
25.73.40.19.0
25.73.40.23.0

25.73.40.25.0
25.73.40.27.0
25.73.40.31.0
25.73.40.33.0

25.73.40.35.0
25.73.40.37.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Borukəsən dəzgahlar, boltkəsən qayçılar, deşikaçanlar 8203 40
və analoji alətlər
Digər neft-mədən alətləri (borukəsənlər, ejektorlar,
8203 40a
peçatkalar)
Ayrılmayan əl qayka açarları
8204 11
Ayrılan əl qayka açarları
8204 12
Qayka açarları üçün əvəz edilə bilən dəstəkli və ya
8204 20
dəstəksiz başlıqlar
Deşmə, xarici və ya daxili yiv açmaq üçün əl alətləri
8205 10
(əvəz edilə bilən əl alətləri, mexaniki və pnevmatik
mühərriklə əl alətləri istisna olmaqla)
Çəkiclər və gürzlər
8205 20
Rəndələr, dəlmə və oyuq iskənələri və ağac emalı üçün 8205 30
analoji kəsici alətlər
Vintaçanlar
8205 40
Məişət əl alətləri
8205 51
Bənnalar, qəlibçilər, betonçular, suvaqçı və
8205 59 10
rəngsazlar üçün sair alətlər
Sair əl alətləri
8205 59 80
İstismar quyularının təmiri zamanı nasos-kompressor 8205 59 80a
borularının və ştanqların asılı vəziyyətdə saxlanması,
vintlənməsi və açılması üçün alətlər
Lehim lampaları
8205 60
Məngənələr, sıxaclar və analoji məmulatlar
8205 70
Dəmirçi zindanları; daşınan kürələr (dəmirçi ocaqları); 8205 90 10
əl və ya ayaq ötürücüsü ilə dayaq konstruksiyalı
cilalama dairələri
Metalların emal edilməsi üçün daxili yiv açmaq üçün 8207 40 10
alətlər
Metalların emal edilməsi üçün xarici yiv açmaq üçün 8207 40 30
alətlər
Daxili və xarici yiv açmaq üçün sair alətlər
8207 40 90
İşlək hissələri almaz və aqlomerasiya edilmiş almazdan 8207 50 10
olan deşmə alətləri (qaya süxurlarının qazılması üçün
olan alətlərdən başqa)
İşlək hissələri sair materiallardan olan daş hörməsini
8207 50 30
deşmək üçün istifadə olunan burğular
Metalların emal edilməsi üçün işlək hissələri metal8207 50 50
keramikadan olan alətlər
Metalların emal edilməsi üçün işlək hissələri tezkəsən 8207 50 60
poladdan olan metalların emalı alətlər
Metalların emal edilməsi üçün işlək hissələri sair
8207 50 70
materiallardan alətlər (işlək hissələri almaz və
aqlomerasiya edilmiş almazdan, metal-keramikadan,
tezkəsən poladdan olanlar istisna olmaqla)
Deşmə üçün sair alətlər
8207 50 90
İşlək hissələri almaz və ya aqlomerasiya edilmiş
8207 60 10
almazdan olan oyma və ya uzatma üçün alətlər
Sənaye məhsullarının adları
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Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq
kq

S
S

kq
kq
kq

S
S
S

kq
kq

S
S

kq
kq
kq

S
S
S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.73.40.44.0
25.73.40.45.0
25.73.40.48.0
25.73.40.50.0
25.73.40.61.0
25.73.40.66.0

25.73.40.69.0
25.73.40.71.0
25.73.40.74.0
25.73.40.79.0
25.73.40.81.0
25.73.40.83.0

25.73.40.85.0
25.73.40.87.0
25.73.40.89.0
25.73.50.13.0

25.73.50.15.0
25.73.50.20.0
25.73.50.30.0

25.73.50.50.0
25.73.50.60.0
25.73.50.70.0
25.73.50.70.1
25.73.50.70.2

Sənaye məhsullarının adları
Metalların emal edilməsi üçün işlək hissələri başqa
materiallardan olan oyma üçün alətlər
Oyma və ya uzatma üçün sair alətlər
Metalların emal edilməsi üçün işlək hissələri başqa
materiallardan olan uzatma üçün alətlər
Metalların emal edilməsi üçün işlək hissələri metalkeramikadan olan frezerləmə üçün alətlər
İşlək hissələri sair materiallardan olan xvostovik ilə
frezerləmə üçün alətlər
İşlək hissələri metal-keramikadan başqa materiallardan
olan metalların emal edilməsi üçün əvəz oluna bilən
frezerləmə üçün alətləri
Frezerləmə üçün sair alətlər
Metalların xarrat emalı üçün işlək hissələri metalkeramikadan olan alətlər
Metalların xarrat emalı üçün işlək hissələri metalkeramikadan başqa materiallardan olan alətlər
Metalların xarrat emalı üçün sair alətlər
İşlək hissələri almaz və ya aqlomerasiya edilmiş
almazdan olan digər əvəzlənə bilən alətlər
İşlək hissələri almaz və ya aqlomerasiya edilmiş
almazdan başqa materiallardan olan vintaçan üçün
əvəzlənə bilən taxmalar
İşlək hissələri almaz və ya aqlomerasiya edilmiş
almazdan başqa materiallardan olan dişlik kəsən alətlər
İşlək hissələri metal-keramikadan olan digər əvəzlənə
bilən alətlər
İşlək hissələri sair materiallardan olan digər əvəzlənə
bilən alətlər
Metal tökmə istehsalı üçün qəlib qutuları, tökmə
altlıqları, tökmə modellər (ağacdan tökmə modellər
istisna olmaqla)
Ağacdan tökmə modellər
Üfürülmə və ya təzyiq altında tökmə üçün metallar və
metal karbidləri üçün tökmə formalar
Metallar və metal karbidləri üçün tökmə formalar
(üfürülmə və ya təzyiq altında tökmə üçün olan
formalardan başqa)
Şüşə tökmələr üçün formalar
Mineral materialların tökülməsi üçün formalar
Üfürülmə və ya təzyiq altında tökmə üçün rezin və
plastik kütlələr üçün formalar
Üfürülmə və ya təzyiq altında tökmə üçün rezin
kütlələr üçün formalar
Üfürülmə və ya təzyiq altında tökmə üçün plastik
kütlələr üçün formalar
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8207 60 30

Ölçü
vahidi

P

kq

S

8207[.60(.50 + .90)]
8207 60 70

kq
kq

S
S

8207 70 10

kq

S

8207 70 31

kq

S

8207 70 37

kq

S

8207 70 90
8207 80 11

kq
kq

S
S

8207 80 19

kq

S

8207 80 90
8207 90 10

kq
kq

S
S

8207 90 30

kq

S

8207 90 50

kq

S

8207[.90(.71 + .78)]

kq

S

8207[.90(.91 + .99)]

kq

S

8480[.10+.20+.30(.90)]

kq

S

8480 30 10
8480 41

əd.
əd.

S
S

8480 49

əd.

S

8480 50
8480 60
8480 71

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8480 71a

əd.

S

8480 71b

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.73.50.80.0
25.73.60.13.0
25.73.60.13.1
25.73.60.18.0

25.73.60.18.2
25.73.60.23.0

25.73.60.24.0

25.73.60.33.0
25.73.60.39.0
25.73.60.43.0
25.73.60.45.0
25.73.60.50.0
25.73.60.63.0
25.73.60.65.0

25.73.60.67.0
25.73.60.90.0

25.73.60.90.1
25.73.60.90.2

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Rezin və plastik kütlələr üçün formalar (üfürülmə və ya 8480 79
təzyiq altında tökmə üçün olan formalardan başqa)
Qaya süxurlarının və ya bərk torpağın qazılması üçün 8207 13
işlək hissəsi metal-keramikadan olan alətlər
Quyudibi mühərriklər və süxurdağıdan alət
8207 13a
Qaya süxurlarının və ya bərk torpağın qazılması üçün 8207[.19(.10 + .90)]
işlək hissələri metal-keramikadan başqa digər
materiallardan olan alətlər
Benzoperforatorlar
8207[.19(.10 + .90)]a
Metalların ekstrudisiya edilməsi və ya məftil çəkmə
8207 20 10
üçün işlək hissəsi almazdan və ya aqlomerasiya edilmiş
almazdan olan filyerlər
Metalların ekstrudisiya edilməsi və ya məftil çəkmə
8207 20 90
üçün işlək hissəsi digər materiallardan olan (almaz və
ya aqlomerasiya edilmiş almazdan başqa) olan işlək
hissəylə
filyerlər
Metal emalı
üçün presləmə, ştamplama və ya doğrama 8207 30 10
üçün alətlər
Sair presləmə, ştamplama və ya doğrama üçün alətlər 8207 30 90
Metalların emalı üçün maşın və ya mexaniki qurğular 8208 10
üçün bıçaq və kəsici tiyələr
Ağac emalı üçün maşın və ya mexaniki qurğular üçün 8208 20
bıçaq və kəsici tiyələr
Yeyinti sənayesində istifadə olunan maşın və ya
8208 30
mətbəx cihazları üçün bıçaq və kəsici tiyələr
Kənd və meşə təsərrüfatında, bağçılıqda istifadə
8208 40
olunan maşınlar üçün bıçaq və kəsici tiyələr
Maşın və ya mexaniki qurğular üçün bıçaq və kəsici
8208 90
tiyələr (metalların emalı üçün, ağac emalı üçün, yeyinti
sənayesində, kənd, meşə təsərrüfatında, bağçılıqda
istifadə olunan maşınlar üçün bıçaq və kəsici
tiyələrdən başqa)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

8209 00 20
8209 00 80

kq
kq

S
S

8209 00 80a
8209 00 80b

kq
kq

S
S

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

Alətlər üçün metal-keramikadan çevrilən taxmalar
Alətlər üzərində quraşdırılmamış metal-keramikadan
lövhələr, kiçik tirlər, ucluqlar və alətlər üçün analoji
məmulatlar
Sair lövhələr
Kəsici alətlərin yığılmış şəkildə olmayan bərkitmə
hissələri

AİFT 25.91: Metal çəlləklərin və buna bənzər tutumluların istehsalı
25.91.11.00.0
Tutumu 50-300 litr olan istənilən maddə üçün (sıxılmış 7310 10
və ya mayeləşdirilmiş qazdan başqa) qara metallardan
sisternlər, çənlər, barabanlar, kanistrlər, yeşiklər və
analoji qablar
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üzrə kodu
25.91.12.00.0

Sənaye məhsullarının adları
Tutumu 50 litrdən az olan istənilən maddə üçün
(sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qazdan başqa) qara
metallardan mexaniki və ya istilik texniki
avadanlıqlarsız sisternlər, çənlər, barabanlar, kanistrlər

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7310[.29(.10 + .90)]

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

7612 90 20

əd.

S

8309 10
8309 90 10

əd.
kq

S
S

8309 90 90

kq

S

7312[.10(.20+.41+.49+.6
1+.65+.69+.81+.83+.85+
.89+.98)]
7312 90

kq

S

kq

S

7313
7413

kq
kq

S
S

AİFT 25.92: Yüngül metallardan qablaşdırma materiallarının istehsalı
25.92.11.33.0
Yeyinti məhsullarının konservləşdirilməsi üçün istifadə 7310 21 11
olunan həcmi 50 litrdən az olan qara metallardan
bankalar
25.92.11.35.0
İçkilərin konservləşdirilməsi üçün istifadə olunan
7310 21 19
həcmi 50 litrdən az olan qara metallardan bankalar
25.92.11.50.0
Məhsullar və içkilərin konservləşdirilməsində istifadə 7310[.21(.91 + .99)]
edilənlərdən başqa, qara metallardan hazırlanan, həcmi
50 litrdən az olan bankalar
25.92.11.50.1
Məhsulların və içkilərin konservləşdirilməsində
7310[.21(.91 + .99)]a
istifadə edilənlərdən başqa, qara metallardan
hazırlanan, həcmi 50 litrdən az olan aerozollar üçün
bankalar
25.92.11.50.2
Məhsulların və içkilərin konservləşdirilməsində
7310[.21(.91 + .99)]b
istifadə edilənlərdən başqa, qara metallardan
hazırlanan, həcmi 50 litrdən az olan sair bankalar
25.92.12.10.0
Alüminiumdan istənilən maddələr üçün (sıxılmış və ya 7612 10
mayeləşdirilmiş qazlardan başqa) tutumu 300 litrdən
çox olmayan deformasiya olunan boruşəkilli qablar
25.92.12.40.0
İstənilən maddələr üçün (sıxılmış və ya mayeləş7612[.90(.30 + .80)]
dirilmiş qazlardan başqa) çəlləklər, barabanlar,
bankalar, yeşiklər və analoji alüminium qablar
(deformasiya olunan boruşəkilli qablar, aerozollar üçün
istifadə olunan qablar istisna olmaqla)
25.92.12.60.0
25.92.13.30.0
25.92.13.50.0
25.92.13.70.0

Alüminiumdan aerozollar üçün həcmi 300 litrdən az
olan tutumlar
Qeyri-nəcib metallardan tacşəkilli qalpaqlar
Diametri 21 mm-dən çox olan qurğuşun və ya
alüminiumdan bağlayıcı qapaqlar
Qeyri-nəcib metallardan sair tıxaclar, qapaqlar və
qalpaqlar

AİFT 25.93: Məftil məmulatlarının istehsalı
25.93.11.30.0
Qara metallardan elektrik izolyasiyası olmayan
sarınmış məftillər, troslar və kanatlar
25.93.11.50.0
25.93.12.30.0
25.93.12.50.0

Qara metallardan elektrik izolyasiyası olmayan
hörülmüş şnurlar, stroplar və analoji məmulatlar
Qara metallardan tikanlı məftillər və sair materiallar
Misdən burulmuş məftillər, troslar, hörülmüş şnurlar
və analoji məmulatlar (elektrik izolyasiyası olmayan)
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SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7614[.10 + .90]

Ölçü
vahidi

P

Alüminiumdan burulmuş məftillər, troslar, hörmə
şnurlar və analoji məmulatlar (elektrik izolyasiyası
olmayan)
Maşınlar üçün korroziyayadavamlı poladdan sonsuz
7314 12
lentlər
Korroziyayadavamlı poladdan digər hörülmüş parçalar 7314[.14 + .19]
En kəsiyinin maksimal ölçüsü 3 mm və ya çox,
7314[.20(.10 + .90)]
2
xanalarının ölçüsü 100 sm və ya çox olan kəsişmə
nöqtələrində qaynaqlanmış məftillərdən şəbəkələr,
torlar və çəpərlər

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

25.93.13.30.0

Kəsişmə nöqtələrində qaynaq edilmiş digər şəbəkə, tor 7314[.31 + .39]
və çəpərlər (HS 7314 20-də təsnif edilənlərdən başqa)

kq

S

25.93.13.43.0

Polad məftildən hazırlanan parçalar, şəbəkələr, torlar
və digər çəpərlər (plastik kütlə ilə örtülməmiş)
Plastik kütlə ilə örtülmüş polad məftildən hazırlanan
parçalar, şəbəkələr, torlar və digər çəpərlər
Qara metallardan dəlikli dartılmış təbəqələr
Misdən olan digər parça, mis məftildən şəbəkə və tor,
dəlikli dartılmış təbəqələr
Mıxlar, knopkalar (basmadüymələr), çertyoj
knopkaları, riflənmiş mıxlar, dəmirbəndlər (HS 8305də təsnif edilənlərdən başqa)və dəmirdən, poladdan,
misdən, alüminiumdan oxşar məmulatlar
Qeyri-nəcib metallardan qövs elektrik qaynağı üçün
istifadə olunan örtüklü elektrodlar

7314[.41 + .49]

kq

S

7314 42

kq

S

7314 50
7419 99 10

kq
kq

S
S

7317[.00(.20+.60+.80)]+
741510+761610

kq

S

8311 10

kq

S

Qeyri-nəcib metallardan qövs elektrik qaynağı üçün
istifadə olunan özəkli məftillər
Qeyri-nəcib metallardan aşağı və yuxarı temperaturlu
lehimləmə və ya qaz qaynağı üçün istifadə olunan
örtüklü çubuqlar və özəkli məftillər
Püskürdülmə ilə metallaşdırma üçün istifadə edilən
qeyri-nəcib metal tozunun qızdırılıb bitişdirilməsi ilə
alınan məftillər və çubuqlar
Qara metallardan lövhəşəkilli resorlar və onlar üçün
vərəqlər, isti üsulla emal edilmiş
Lövhəşəkilli resorlar və onlar üçün vərəqlərdən başqa
qara metallardan yaylar, ressorlar və onlar üçün
vərəqlər
Qara metallardan lövhəşəkilli resorlar və onlar üçün
vərəqlər, soyuq üsulla emal edilmiş
İsti üsulla emal edilmiş vintşəkilli yaylar
Soyuq üsulla emal edilmiş sıxılmaya ilə işləyən vintli
yaylar
Soyuq üsulla emal edilmiş dartılma ilə işləyən
vintşəkilli yaylar

8311 20

kq

S

8311 30

kq

S

25.93.12.70.0

25.93.13.13.0
25.93.13.15.0
25.93.13.20.0

25.93.13.45.0
25.93.13.50.0
25.93.13.60.0
25.93.14.00.0

25.93.15.10.0

25.93.15.30.0
25.93.15.50.0

25.93.15.70.0

25.93.16.13.0
25.93.16.15.0

25.93.16.17.0
25.93.16.31.0
25.93.16.33.0
25.93.16.35.0

Sənaye məhsullarının adları
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8311 90

S

7320 10 11

kq

S

7320 10 19

kq

S

7320 10 90

kq

S

7320 20 20
7320 20 81

kq
kq

S
S

7320 20 85

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.93.16.37.0
25.93.16.53.0
25.93.16.55.0
25.93.16.60.0
25.93.16.60.1
25.93.16.60.2
25.93.16.80.0
25.93.17.10.0
25.93.17.24.0

25.93.17.30.0
25.93.17.50.0
25.93.17.70.0
25.93.17.80.0
25.93.18.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Soyuq üsulla emal edilmiş vintşəkilli yaylar (sıxılmaya 7320 20 89
və dartılma ilə işləyən vintli yaylardan başqa)
Qara metallardan yastı spiral yaylar
7320 90 10
Qara metallardan diskli yaylar
7320 90 30
Qara metallardan digər yaylar
7320 90 90
Polad məftildən sarınmış yaylar
7320 90 90a
Digər qruplara daxil edilməyən polad yaylar
7320 90 90b
Mis yaylar (mis ərintilər daxil olmaqla)
7419 99 30
Qara metallardan (dəmir və poladdan) qapanmamış
7315 81
yastı halqalı zəncirlər
Qara metallardan (dəmir və poladdan) qaynaq edilmiş 7315 82
halqalı zəncirlər (asılan halqalı zəncirlər, sürüşməyə
qarşı zəncirlər istisna olmaqla)
Qara metallardan (dəmir və poladdan) sürüşməyə qarşı 7315 20
zəncirlər
Qara metallardan digər zəncirlər
7315 89
Mis zəncirlər və onların hissələri
7419 10
Qara metallardan digər qruplara daxil edilməyən zəncir 7315 90
hissələri
Qara metallardan əl işləri üçün tikiş iynələri, toxuyucu 7319[.40 + .90(.10 +
millər, bizlər və s.
.90)]

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S
S
S

kq

S

kq

S

kq

S
S
S

kq

S

7318 15 20

kq

S

7318[.15(.35+.42+.48)]
7318 15 52

kq
kq

S
S

7318 15 58
7318 15 62

kq
kq

S
S

7318 15 68

kq

S

7318 15 75

kq

S

7318 15 82

kq

S

7318 15 88

kq

S

7318 15 95

kq

S

7318[.11+.12(.10+.90)]

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 25.94: Bərkidici məmulatların, zəncirlərin və yayların istehsalı
25.94.11.15.0
Dəmir yolunun konstruksiya elementlərinin
bərkidilməsi üçün vintlər və boltlar
25.94.11.16.0
Poladdan başsız vintlər və boltlar
25.94.11.22.0
Korroziyaya davamlı poladdan yarıqlı və xaçabənzər
şlitsli vintlər
25.94.11.24.0
Sair başlıqlı vintlər və boltlar
25.94.11.26.0
Korroziyaya davamlı poladdan altıbucaqlı başlıqlı
vintlər
25.94.11.28.0
Korroziyaya davamlı poladdan altıbucaqlı başlıqlı
digər vintlər
25.94.11.32.0
Korroziyaya davamlı poladdan altıbucaqlı başlıqlı
boltlar
25.94.11.34.0
Dəmir və poladdan hazırlanan , dartılmada
möhkəmlilik həddi 800 MPa–dan az olan altıbucaqlı
başlıqlı boltlar (korroziyayadavamlı poladdan
hazırlanan istisna olmaqla)
25.94.11.36.0
Dəmir və poladdan hazırlanan dartılmada möhkəmlilik
həddi 800 MPa və ya daha çox olan altıbucaqlı başlıqlı
boltlar (paslanmayan poladdan hazırlanan istisna
olmaqla)
25.94.11.38.0
Dəmir və poladdan hazırlanan başlıqlı boltlar
(altıbucaqlı başlıqlı boltlar istisna olmaqla)
25.94.11.53.0
Dəmir və poladdan şuruplar
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üzrə kodu
25.94.11.57.0
25.94.11.73.0
25.94.11.75.0

25.94.11.84.0
25.94.11.86.0
25.94.11.90.0
25.94.12.10.0
25.94.12.30.0
25.94.12.50.0
25.94.12.70.0

25.94.13.10.0
25.94.13.10.1
25.94.13.40.0
25.94.13.70.0

Sənaye məhsullarının adları
Dəmir və poladdan burulub keçirilən qarmaqlar və
halqalar
Korroziyayadavamlı poladdan özü yiv açan vintlər
Dəmir və poladdan özü yiv açan sair vintlər
(korroziyayadavamlı poladdan hazırlanan istisna
olmaqla)
Korroziyayadavamlı poladdan qaykalar
Dəmir və ya poladdan qaykalar (o cümlədən
özüqapanan qaykalar)
Dəmir və ya poladdan digər qruplara daxil edilməyən
yivli məmulatlar
Yaylı şaybalar və digər qapanma şaybaları
Dəmir və ya poladdan şaybalar (yaylı şaybalar və digər
qapanma şaybaları istisna olmaqla)
Dəmir və ya poladdan pərçimlər
Dəmir və ya poladdan şponkalar və şplintlər və analoji
yivsiz məmulatlar (şaybalar və pərçimlər istisna
olmaqla)
Mis şaybalar, pərçimlər, şponkalar, şplintlər və misdən
analoji məmulatlar
Taxta detalların bərkidilməsi üçün mis şuruplar
Mis vintlər, boltlar və qaykalar
Digər qruplara daxil edilməyən yivsiz mis məmulatlar

AİFT 25.99: Sair hazır metal məmulatlarının istehsalı
25.99.11.10.0
Korroziyayadavamlı poladdan çanaqlar və
əlüzyuyanlar
25.99.11.27.0
Dəmir və ya poladdan vannalar
25.99.11.31.0
Çuqun və poladdan sanitar-texniki məmulatlar və
onların hissələri
25.99.11.35.0
Mis sanitar-texniki məmulatlar və onların hissələri
25.99.11.37.0
Alüminium sanitar-texniki məmulatlar və onların
hissələri
25.99.12.17.0
Çuqundan süfrə, mətbəx və ya məişət ehtiyacları üçün
digər məmulatlar
25.99.12.25.0
Korroziyayadavamlı poladdan süfrə, mətbəx və məişət
məmulatları və onların hissələri (bıçaq məmulatları
istisna olmaqla)
25.99.12.37.0
Dəmir və ya poladdan (tökmə çuqundan başqa)
minalanmış sair süfrə, mətbəx və məişət məmulatları
25.99.12.45.0
Çuqun olmayan dəmirdən və ya korroziyayadavamlı
polad olmayan poladdan mətbəx və məişət
məmulatları və onların hissələri (minalanmış
məmulatlar istisna olmaqla)
25.99.12.53.0
Misdən süfrə, mətbəx məmulatları və ya digər məişət
ehtiyacları üçün məmulatlar və onların hissələri
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7318 13

Ölçü
vahidi

P

kq

S

7318 14 10
7318[.14(.91 + .99)]

kq
kq

S
S

7318[.16(.31 + .39)]
7318[.16(.40+.60+.92+.9
9)]
7318 19

kq
kq

S
S

kq

S

7318 21
7318 22

kq
kq

S
S

7318 23
7318[.24 + .29]

kq
kq

S
S

7415[.21 + .29]

kq

S

7415[.21 + .29]a
7415 33
7415 39

kq
kq
kq

S
S
S

7324 10

əd.

S

7324[.21 + .29]
7324 90

əd.
kq

S
S

7418 20
7615 20

kq
kq

S
S

7323[.91 + .92]

kq

S

7323 93

kq

S

7323 94

kq

S

7323 99

kq

S

7418 10 90

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.99.12.55.0
25.99.12.57.0
25.99.12.70.0
25.99.12.80.0

25.99.21.20.0

25.99.21.70.0
25.99.22.00.0

25.99.23.30.0
25.99.23.50.0

25.99.23.70.0
25.99.24.00.0
25.99.25.30.0

25.99.25.50.0
25.99.25.70.0
25.99.26.00.0
25.99.29.10.0
25.99.29.11.0
25.99.29.13.0
25.99.29.19.0
25.99.29.19.1

Sənaye məhsullarının adları
Tökmə alüminiumdan süfrə, mətbəx və ya məişət
ehtiyatları üçün məmulatlar və onların hissələri
Alüminiumdan süfrə, mətbəx və ya məişət ehtiyatları
üçün digər məmulatlar və onların hissələri
Qidanın və ya içkilərin hazırlanması üçün kütləsi 10 kq
və ya daha az olan mexaniki əl qurğuları
Qara metallardan "yun"; mətbəx qablarının
təmizlənməsi üçün liflər, təmizləmə və ya pardaqlama
üçün yastıqcıqlar, əlcəklər və analoji məmulatlar
Qeyri-nəcib metallardan zirehli və ya gücləndirilmiş
odadavamlı dolablar, seyflər və qapılar və bank
xəzinələrində qiymətli əşyaların təhlükəsiz saxlanması
üçün kilidlənən yeşiklər
Xüsusi olaraq pulların və sənədlərin saxlanması üçün
qeyri-nəcib metallardan yeşiklər və analoji məmulatlar
9403 mal mövqeyinin kontor mebelindən başqa, qeyrinəcib metallardan hazırlanmış dosyelər üçün dolablar,
kartoteka dolabları, kağız qutuları, kağız üçün altlıqlar,
qələm qutuları, möhür altlıqları və ya qeyri-nəcib
metallardan analoji kontor və ya dəftərxana avadanlığı
Qeyri-nəcib metallardan kağıztikən qovluqlar və digər
qovluqlar üçün furnitur
Dəftərxana işləri, mebelə üz çəkilmə və qablaşdırma
üçün qeyri-nəcib metallardan bloklarda məftil
dəmirbəndləri
Qeyri-nəcib metallardan kağız üçün pərçim və
skrepkalar kimi digər dəftərxana ləvazimatı
Qeyri-nəcib metallardan heykəlciklər, çərçivələr,
güzgülər və sair bəzək məmulatları
Geyim, ayaqqabılar, talvarlar, çantalar, yol
ləvazimatları və ya digər hazır məmulatlar üçün
istifadə olunan qeyri-nəcib metallardan qarmaqlar,
halqalar və bəndlər və s.
Qeyri-nəcib metallardan boruşəkilli və ya ikiyə
haçalanmış pərçimlər
Qeyri-nəcib metallardan ilgəklər, ilgəkli çərçivələr və
oxşar məmulatlar, onların hissələri
Gəmilər üçün avar vintləri və onların pərləri
Dəmiryol və ya tramvay xətləri üçün yol avadanlığı və
qurğuları
Qara metallardan lövbərlər, dördqarmaqlı lövbərlər və
onların hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən döyülə bilməyən
çuqundan məmulatlar
Çuqun və poladdan digər qruplara daxil edilməyən
tökmə məmulatlar
Plaşkalı priventorlar
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7615 10 10

Ölçü
vahidi

P

kq

S

7615[.10(.30 + .80)]

kq

S

8210

kq

S

7323 10

kq

S

8303 00 40

kq

S

8303 00 90

S

8304

S

8305 10

S

8305 20

S

8305 90

S

8306[.21 + .29 + .30]

S

8308 10

S

8308 20

S

8308 90

S

8487[.10(.10 + .90)]
8608 00 00a

əd.

S
S

7316

kq

S

7325 10

kq

S

7325[.91+.99(.10+.90)]

kq

S

7325[.91+.99(.10+.90)]a

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
25.99.29.19.2
25.99.29.19.3
25.99.29.22.0
25.99.29.25.0
25.99.29.28.0

25.99.29.29.0

25.99.29.31.0
25.99.29.33.0
25.99.29.35.0
25.99.29.37.0

25.99.29.45.0
25.99.29.55.0
25.99.29.55.1
25.99.29.55.2
25.99.29.58.0
25.99.29.60.0
25.99.29.72.0
25.99.29.74.0
25.99.29.79.0
25.99.29.82.0
25.99.29.83.0
25.99.29.85.0
25.99.29.87.0

25.99.29.95.0

Sənaye məhsullarının adları
Universal priventorlar
Fırlanan priventorlar (rotor kipləşdiricisi)
Çuqun və poladdan döyülmüş və ştamplanmış
məmulatlar
Qara metaldan hazırlanmış məftillərdən qəfəslər və
volyerlər, səbətlər və digər hazır məmulatlar
Metaldan tel sancaqları, buruq saç üçün sancaqlar, saç
buran maşalar (biqudi) və oxşar məmulatlar və onların
hissələri (elektro-termik saç düzləşdirici alətlər istisna
olmaqla)
Daraqlar, saç üçün nazik sancaqlar və oxşar
məmulatlar (bərk kauçukdan və ya plastik kütlədən
hazırlananlar və elektro-termik saç düzləşdirici alətlər
istisna olmaqla)
Qara metaldan pilləkənlər və nərdivanlar
Malların yüklənməsi və boşaldılması üçün altlıqlar və
oxşar platformalar
Kanatlar, borucuqlar və analoji məmulatlar üçün
barabanlar
İnşaat sənayesində istifadə olunan qeyri-mexaniki
ventilyatorlar, navalçalar, qarmaqlar və analoji
məmulatlar
Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və poladdan
məmulatlar
Digər qruplara daxil edilməyən alüminium məmulatları
Parça, barmaqlıq, tor və hasarlar
Sair tökmə məmulatlar
Digər qruplara daxil edilməyən sair mis məmulatlar
Digər qruplara daxil edilməyən qalay məmulatları
Digər qruplara daxil edilməyən sink məmulatları
Digər qruplara daxil edilməyən qurğuşun məmulatları
Digər qruplara daxil edilməyən sair nikel məmulatları
Qeyri-nəcib metallardan qeyri-elektrik zənglər,
qonqlar, oxşar məmulatlar
Qeyri-nəcib metallardan, qara metallardan elastik
borular
Sair qeyri-nəcib metallardan elastik borular
Qeyri-nəcib metallardan üzərində göstəricilər, adlar,
ünvanlar qeyd olunmuş lövhəciklər və analoji
lövhəciklər, nömrələr, hərflər və analoji simvollar
Sabit maqnitlər və maqnitləşmədən sonra sabit maqnitə
çevrilmə üçün nəzərdə tutulmuş metal məmulatlar
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Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
7325[.91+.99(.10+.90)]b
kq
7325[.91+.99(.10+.90)]c
kq
7326[.11+.19(.10+.90)]
kq

P
S
S
S

7326 20

kq

S

9615 90 00b

kq

S

9615 19

kq

S

7326 90 30
7326 90 40

əd.
kq

S
S

7326 90 50

kq

S

7326 90 60

kq

S

7326[.90(.92+.94+.96+.9
8)]
7616[.91+.99(.10+.90)]

S
kq

S

7616[.91+.99(.10+.90)]a
7616[.91+.99(.10+.90)]b
7419[.91 + .99(.90)]
8007[.00(.10 + .80)]
7907
7806[.00(.10 + .80)]
7508[.10 + .90]
8306 10

kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
T
T
T
S
S

8307 10

kq

S

8307 90
8310

kq
kq

S
S

8505 11

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 26.11: Elektron detallarının istehsalı
26.11.11.00.0
Televiziya
üçün
rəngli
təsvirli elektron-şüa
borucuqları; televiziya kameraları üçün borucuqlar;
sair elektron-şüa borucuqları
26.11.12.00.0
Maqnetronlar, klistronlar, qaçan dalğa lampaları, əks
dalğa lampaları və borucuqlar
26.11.21.20.0
Yarımkeçirici diodlar
26.11.21.50.0
Fotohəssas tranzistorlardan başqa tanzistorlar
26.11.21.50.1
Yayılma gücü 1 Vt-dan az olan tranzistorlar
(fotohəssas tranzistorlardan başqa)
26.11.21.50.2
Yayılma gücü 1 Vt-dan az olmayan tranzistorlar
(fotohəssas tranzistorlardan başqa)
26.11.21.80.0
Yarımkeçirici tiristorlar, dinistorlar və trinistorlar
26.11.22.20.0
Yarımkeçirici işıq saçan diodlar (LED)
26.11.22.40.0
Fotohəssas yarımkeçirici cihazlar; fotoqalvanik
elementlər, fotodiodlar, fototranzistorlar və s.
26.11.22.60.0
Yarımkeçirici cihazlar (fotohəssas yarımkeçirici
cihazlar, fotoqalvanik elementlər, tiristorlar, dinistorlar
və trinistorlar, tranzistorlar, diodlar və işıq saçan
diodlar (LED) istisna olmaqla)
26.11.22.80.0
Yığılmış pyezoelektrik kristallar (o cümlədən silisium
əsaslı ötürücülər, silisium əsaslı generatorlar, silisium
əsaslı rezonatorlar)
26.11.30.03.0
Çoxkristallı inteqral sxemlər: yaddaş qurğularla,
dəyişdiricilərlə, məntiqi sxemlərlə, gücləndiricilərlə,
sinxronizatorlarla və ya digər sxemlərlə birləşdirilmiş
və ya birləşdirilməmiş prosessorlar və kontrollerlər

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

8540[.11+.12+.20(.10+.8
0)+.40+.60]

əd.

S

8540[.71+.79+.81+.89]

əd.

S

8541 10
8541[.21 + .29]
8541[.21 + .29]a

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8541[.21 + .29]b

əd.

S

8541 30
8541 40 10
8541 40 90

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8541 50

əd.

S

8541 60

əd.

S

8542[.31(.11 + .19)]

əd.

S

26.11.30.06.0

Elektron inteqral sxemlər (çoxkristallı inteqral sxemlər 8542 31 90
istisna olmaqla): yaddaş qurğularla, dəyişdiricilərlə,
məntiqi sxemlərlə, gücləndiricilərlə, sinxronizatorlarla
və ya digər sxemlərlə birləşdirilmiş və ya
birləşdirilməmiş prosessorlar və kontrollerlər

əd.

S

26.11.30.23.0
26.11.30.27.0

Çoxkristallı inteqral sxemlər: yaddaş qurğuları
8542[.32(.11 + .19)]
Elektron inteqral sxemlər (çoxkristallı inteqral sxemlər 8542[.32(.31 + .39)]
istisna olmaqla): dinamik operativ yaddaş qurğuları (DRAM)
Elektron inteqral sxemlər (çoxkristallı inteqral sxemlər 8542 32 45
istisna olmaqla): statik operativ yaddaş qurğuları (SRAM), o cümlədən "keş" operativ yaddaş qurğuları
("keş"– RAM)
Elektron inteqral sxemlər (çoxkristallı inteqral sxemlər 8542 32 55
istisna olmaqla): ultrabənövşəyi silinmə ilə yenidən
proqramlaşdırıla bilən daimi yaddaş qurğuları
(EPROM)

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.

S

26.11.30.34.0

26.11.30.54.0
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üzrə kodu
26.11.30.65.0

26.11.30.67.0
26.11.30.80.0
26.11.30.91.0
26.11.30.94.0
26.11.40.10.0
26.11.40.40.0

26.11.40.70.0

26.11.40.90.0

26.11.50.20.0
26.11.50.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Elektron inteqral sxemlər (çoxkristallı inteqral sxemlər 8542[.32(.61+.69+.75)]
istisna olmaqla): fleş elektrik silinmə ilə yenidən
proqramlaşdırıla bilən yaddaş qurğuları daxil olmaqla
elektrik silinmə ilə yenidən proqramlaşdırıla bilən
daimi yaddaş qurğuları (E2PROM)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

8542 32 90

əd.

S

8542[.33(.10 + .90)]
8542[.39(.11 + .19)]

əd.
əd.

S
S

8542 39 90

əd.

S

8522 10

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

Elektron inteqral sxemlər (çoxkristallı inteqral sxemlər
istisna olmaqla): sair yaddaş qurğuları
Elektron inteqral sxemlər: gücləndiricilər
Digər qruplara daxil edilməyən sair çoxkristallı
inteqral sxemlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair elektron inteqral
sxemlər
Disklər üçün səs oxuma başlıqları və ya mexaniki yolla
yazılmış fonoqram plyonkalar
Digər qruplara daxil edilməyən elektron-şüa
borucuqlarının hissələri, termokatodlu, soyuq katodlu
və ya fotokatodlu elektron lampaların və borucuqların
hissələri
Diodlar, tranzistorlar və analoji yarımkeçirici
cihazların, fotohəssas yarımkeçirici cihazların,
fotoqalvanik elementlərin, işıq saçan diodların (LED),
yığılmış pyezoelektrik kristalların hissələri
İnteqral sxemlərin və mikroyığılmaların hissələri
(yalnız passiv elementlərdən ibarət olan sxemlər istisna
olmaqla)
Yalnız cərəyanötürücü elementlərdən və kontaktlardan
ibarət olan çoxqatlı çap sxemləri
Yalnız cərəyanötürücü elementlərdən və kontaktlardan
ibarət olan çap sxemləri (çoxqatlı çap sxemləri istisna
olmaqla)

8540[.91 + .99]

S

8541 90

S

8542 90

S

8534 00 11

əd.

S

8534 00 19

əd.

S

əd.

S

AİFT 26.12 : Elektron platalarının istehsalı
26.12.10.80.0
Passiv elementlərdən ibarət olan çap sxemləri (o 8534 00 90
cümlədən rezistorlu sxemlər və/və ya kondensatorlu
sxemlər) (rezistorlu kristaldan ibarət olan sxemlər,
kondensatorlu kristaldan ibarət olan sxemlər, aktiv
elementlər tərkibli hibrid inteqral sxemlər istisna
olmaqla)
26.12.20.00.0

Lokal və qlobal rabitə şəbəkəsində kommunikasiya 8471 80 00a
üçün avadanlıq (şəbəkə qovşaqları, marşrutizatorlar,
şlüz istisna olmaqla) və məlumatların avtomatik emalı
maşınlarının səs, təsvir, şəbəkə və analoji kartları

əd.

S

26.12.20.00.1

Məlumatların işlənməsi üçün digər kateqoriyalara daxil 8471 80 00aa
edilməyən sair maşınlar
İntellektual kartlar
8523 52

əd.

S

əd.

S

26.12.30.00.0
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 26.20: Kompüterlərin və periferiya qurğularının istehsalı
26.20.11.00.0
Dizüstü fərdi kompüterlər və ovuciçi kompüterlər
26.20.12.00.0
Verilənlərin emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula
bilən kassa aparatları, bankomatlar və analoji maşınlar
26.20.13.00.0
Stolüstü kompüterlər
26.20.14.00.0
Sistem şəklində təqdim edilmiş rəqəmsal məlumatların
emalı üçün maşınlar
26.20.15.00.0
Bir korpusda bir və ya iki aşağıda göstərilmiş qurğular:
yaddaş qurğuları, giriş qurğuları, çıxış qurğuları olan
və ya olmayan sair rəqəmsal məlumatların avtomatik
emalı üçün maşınlar
26.20.15.00.1
Məlumatların avtomatik emalı üçün analoq və ya hibrid
maşınları
26.20.16.10.0
Məlumatların avtomatik emalı maşınına və ya şəbəkəyə
qoşulma imkanı olan printerlər
26.20.16.20.0
Məlumatların avtomatik emalı maşınına və ya şəbəkəyə
qoşulma imkanı olan, surətçıxarma və ya faks ötürməsi
kimi funksiyalardan yalnız birini icra edən maşınlar
26.20.16.50.0
Klaviaturalar
26.20.16.60.0
Bir korpusda yaddaş qurğusu olan və ya olmayan sair
giriş və ya çıxış qurğuları
26.20.16.60.1
Alıcılar üçün sair rəqəmli özünəxidmət avadanlıqları
26.20.16.60.2
Sair daxil etmə və çıxış vahidləri
26.20.17.00.0
Məlumatların avtomatik emalı sistemlərində istifadə
üçün hazırlanmış monitorlar və proyektorlar
26.20.18.00.0
Çap, surətçıxarma və ya faks ötürməsi kimi funksiyalardan iki və ya daha çoxunu icra edən, məlumatların avtomatik emalı və ya şəbəkəyə qoşulma
imkanı olan maşınlar, çoxfunksiyalı cihazlar
26.20.21.00.0
Yaddaş qurğuları
26.20.21.00.1
26.20.21.00.2
26.20.21.00.3
26.20.21.00.4

26.20.22.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

8471 30
8472 90 30

əd.
əd.

S
S

8471 41
8471 49

əd.
əd.

S
S

8471 50

əd.

S

8471 50a

əd.

S

8443 32 10

əd.

S

8443 32 80

əd.

S

8471 60 60
8471 60 70

əd.
əd.

S
S

8471 60 70a
8471 60 70b
8528[.42+.52(.10)+.62]

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8443 31

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

kq

S

8471[.70(.20+.30+.50+.7
0+.80+.98)]
Kompakt-disklərin drayverləri
8471[.70(.20+.30+.50+.7
0+.80+.98)]a
Sərt və yumşaq disklərin drayverləri
8471[.70(.20+.30+.50+.7
0+.80+.98)]b
Maqnit lentlərin saxlanması üçün vahidlər
8471[.70(.20+.30+.50+.7
0+.80+.98)]c
Məlumatların saxlanması üçün vahidlər (mərkəzi 8471[.70(.20+.30+.50+.7
vahidlər, disklərin saxlanması vahidləri və maqnit 0+.80+.98)]d
lentlər istisna olmaqla)
Hesablayıcı maşının köməyi ilə istifadəçiyə interaktiv 8523 51 10
girişi təmin edən, komandaların, məlumatların, səsin və
təsvirin canlandırılması üçün istifadə edilən enerji
aslılığı olmayan məlumatların saxlanılması üçün sərt
cisimli qurğular (fleş-yaddaş kartları və ya elektron fleşyaddaş kartları)
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üzrə kodu
26.20.30.00.0

26.20.30.00.1
26.20.40.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Məlumatların avtomatik emalı maşınının sair hissələri 8471[.80(.00b) + .90]
(Lokal və qlobal rabitə şəbəkəsində kommunikasiya
üçün avadanlıq (şəbəkə qovşaqları, marşrutizatorlar,
şlüz istisna olmaqla) və məlumatların avtomatik emalı
maşınlarının səs, təsvir, şəbəkə və analoji kartları
istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Kompüterlərin və məlumatların işlənməsi üçün sair 8471[.80(.00b) + .90]a
maşınların hissələri və aksessuarları
HS 8471-ə aid edilən maşınlarının hissələri və 8473[.30(.20+.80)+.50(.
ləvazimatları; HS 8469-8472-nin iki və daha artığına 20+.80)]
daxil olan maşınlar üçün eyni dərəcədə nəzərdə
tutulmuş hissə və ləvazimatlar:

AİFT 26.30: Rabitə avadanlıqlarının istehsalı
26.30.11.00.0
Radioyayım və ya televiziya üçün qəbuledici qurğusu
olan ötürücü aparatura
26.30.12.00.0
Radioyayım və ya televiziya üçün qəbuledici qurğusu
olmayan ötürücü aparatura
26.30.13.00.0
Televiziya kameraları (o cümlədən qapalı televiziya
sistemləri üçün kameralar) (yazan videokameralar
istisna olmaqla)
26.30.21.00.0
Naqilsiz dəstəyi olan naqilli rabitə üçün telefon
aparatları
26.30.22.00.0
Mobil və ya digər naqilsiz rabitə şəbəkələri üçün
telefon aparatları
26.30.23.10.0
Baza stansiyaları
26.30.23.20.0
Kommutasiya qurğuları və marşrutizatorlar daxil
olmaqla səsin, təsvirin və ya başqa məlumatların qəbul
edilməsi, çevrilməsi və ötürülməsi və ya bərpası üçün
maşınlar
26.30.23.30.0
Telefon aparatları (naqilsiz dəstəyi olan naqilli rabitə
üçün telefon aparatları və mobil və ya digər naqilsiz
rabitə şəbəkələri üçün telefon aparatları istisna
olmaqla); videofonlar
26.30.23.40.0
Çağırış siqnalların və ya peycer məlumatların qəbulu
üçün portativ qəbuledicilər
26.30.23.40.1
Çağırış və axtarış fərdi çağırış siqnallarının portativ
qəbulediciləri (peycinq rabitəsi)
26.30.23.70.0
HS 8443, 8525, 8527 və 8528-yə aid edilən ötürücü və
ya qəbuledici aparaturalarından başqa, naqilsiz və ya
naqilli rabitə şəbəkəsində kommunikasiya üçün
aparatura daxil olmaqla (məsələn, lokal və ya qlobal
rabitə şəbəkəsində), səsin, təsvirin və ya başqa
məlumatların ötürülməsi və ya qəbul edilməsi üçün
digər aparatura
26.30.23.70.1

Telefon avtocavablandırıcıları
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Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S
S

8525 60

əd.

S

8525 50

əd.

S

8525[.80(.11 + .19)]

əd.

S

8517 11

əd.

S

8517 12

əd.

S

8517 61
8517 62

əd.
əd.

S
S

8517[.18 + .69(.10)]

əd.

S

8517 69 30a

əd.

S

8517 69 30aa

əd.

S

8517[.69(.20 + .90)] +
8519 50

əd.

S

8517[.69(.20 + .90)] +
8519 50a

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
26.30.30.00.0
26.30.40.10.0

26.30.40.35.0

26.30.40.39.0

26.30.40.40.0

26.30.40.50.0

26.30.40.60.0

26.30.40.65.0

26.30.40.70.0

26.30.50.20.0

26.30.50.80.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Telefon və ya teleqraf əlaqəsi üçün kommutasiya 8517 70 00a
qurğularının hissələri
HS-də yalnız və ya əsasən 8525-8528-də olan 8529 10 11
aparatura üçün nəzərdə tutulmuş, portativ aparatlar və
ya mühərrikli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan
aparatlar üçün teleskopik və milşəkilli antenalar
Peyk vasitəsi ilə qəbul üçün radio və ya televiziya 8529 10 31
qəbulediciləri üçün xarici antenalar (o cümlədən rotor
sistemləri) (antena gücləndiriciləri və radiotezlik
generatorları istisna olmaqla)
Radio və ya televiziya qəbulediciləri üçün xarici 8529 10 39
antenalar (o cümlədən rotor sistemləri) (peyk vasitəsi
ilə qəbul üçün, antena gücləndiriciləri və radiotezlik
generatorları istisna olmaqla)
HS 8517-yə aid edilən aparatlar üçün antenalar və 8517 70 00b
bütün tipli antena əksediciləri; bu məmulatlarla birgə
istifadə olunan hissələr
Radioqəbuledicilər və ya televiziya qəbulediciləri üçün 8529 10 65
daxili antenalar (o cümlədən quraşdırılmış tipli olanlar)
(antena gücləndiriciləri və radiotezlik generatorları
istisna olmaqla)
Yalnız və ya əsasən HS 8525-8528-dəki aparatura 8529[.10(.69+.80+.95)]
üçün nəzərdə tutulmuş sair antenalar və hissələr
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

S
əd.

S

əd.

S

əd.

S

S

əd.

206

S

S

Üzvi tərkibli işıq saçan diodlardan (OLED) modullar 8529 90 15
və televiziya qəbuledici aparatları üçün OLED
panelləri
Digər qruplara daxil edilməyən, radioyayım və ya 8529[.90(.41+.49+.92)]
televiziya üçün qəbuledici və ötürücü aparatura,
televiziya kameraları və s. üçün korpuslar; yalnız və
əsasən televiziya kameraları, radioyayım və ya
televiziya üçün qəbuledici aparatura, monitor və
proyektorlarla istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hissələr
(antenalar, elektron bloklar, yalnız və əsasən
məlumatların avtomatik emalı maşınlarında istifadə
üçün nəzərdə tutulmuş monitor və proyektorların
hissələri istisna olmaqla)
Mühafizənin təmin edilməsi üçün və ya yanğın 8531 10 95
təhlükəsizliyi üçün siqnalizasiya qurğuları və analoji
qurğular (binalarda və mühərrikli nəqliyyat
vasitələrində istifadə olunanlar istisna olmaqla)
Binalarda istifadə olunan mühafizənin təmin edilməsi 8531 10 30
üçün və ya yanğın təhlükəsizliyi üçün siqnalizasiya
qurğuları və analoji qurğular

P

S

S

əd.

S

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

8528 72 10

əd.

S

8528[.71(.91+.99)+.72(.
20+.30+.40+.60+.80)+.7
3]

əd.

S

Sair ekransız rəngli təsvirlərin televiziya qəbulediciləri 8528[.71(.91+.99)+.72(.
20+.30+.40+.60+.80)+.7
3]a

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 26.40: Məişət elektron avadanlıqlarının istehsalı
26.40.11.00.0
Xarici enerji mənbəyi olmadan işləyən radioyayım 8527[.12(.10+.90)+.13(.
üçün qəbuledici aparatura (avtomobillər üçün istisna 10+.91+.99)+.19+.91(.1
olmaqla)
1+.19+.35+.91+.99)+.92
(.10+.90)+.99]
26.40.11.00.1
Portativ radioqəbuledicilər, səsyazan və ya səs 8527[.12(.10+.90)+.13(.
əksetdirən aparatlar
10+.91+.99)+.19+.91(.1
1+.19+.35+.91+.99)+.92
(.10+.90)+.99]a
26.40.11.00.2
Digər
qruplara
daxil
edilməyən
portativ 8527[.12(.10+.90)+.13(.
radioqəbuledicilər
10+.91+.99)+.19+.91(.1
1+.19+.35+.91+.99)+.92
(.10+.90)+.99]b
26.40.11.00.3
Səs yazmaq və ya onu əks etdirmək üçün qurğuları 8527[.12(.10+.90)+.13(.
olan radioqəbuledicilər
10+.91+.99)+.19+.91(.1
1+.19+.35+.91+.99)+.92
(.10+.90)+.99]c
26.40.11.00.4
Səs yazmaq və ya onu əks etdirmək üçün qurğuları 8527[.12(.10+.90)+.13(.
olmayan, lakin saat mexanizmi olan sair 10+.91+.99)+.19+.91(.1
radioqəbuledicilər
1+.19+.35+.91+.99)+.92
(.10+.90)+.99]d
26.40.11.00.5
Digər qruplara daxil edilməyən radioqəbuledicilər
8527[.12(.10+.90)+.13(.
10+.91+.99)+.19+.91(.1
1+.19+.35+.91+.99)+.92
(.10+.90)+.99]e
26.40.12.70.0
Mühərrikli nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan 8527[.21(.20+.52+.59+.7
səsyazma və ya səsləndirmə üçün aparatura ilə 0+.92+.98)]
birləşdirilmiş radioyayım üçün qəbuledici aparatura
26.40.12.90.0
Digər qruplara daxil olmayan mühərrikli nəqliyyat 8527 29
vasitələrində istifadə olunan radioyayım üçün
qəbuledici aparatura
26.40.20.20.0
Rəngli təsvirli televiziya üçün və ya videomaqnitofon 8528[.71(.11 + .15 +
üçün tyuner modullar və kabel televiziyasının .19)]
qəbuledici blokları (o cümlədən rəngli təsvirli
videotyunerlər) (yüksək tezlikli televiziya siqnallarını
ayıranlar istisna olmaqla)
26.40.20.40.0
26.40.20.90.0

26.40.20.90.1

Rəngli təsvirli televiziya üçün proyeksiya
avadanlığı
Digər qruplara daxil edilməyən radioyayım üçün
aparatura, səsyazma və ya səsləndirmə üçün aparatura,
videoyazıcı və ya videocanlandırıcı aparatura ilə
birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş sair televiziya
üçün qəbuledici aparatura
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SMST, 2019
üzrə kodu
26.40.31.00.0

26.40.31.00.1

26.40.31.00.2

26.40.31.00.3

26.40.32.00.0
26.40.32.00.1
26.40.33.00.0
26.40.33.00.1

26.40.33.00.2

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Sikkələrlə və ya jetonlarla işə salınan qrammofon 8519[.20(.10+.91+.99)+.
əd.
vallarının səsləndiriciləri, elektrik val
30+.81(.11+.15+.21+.25
səsləndiriciləri, cib kasset pleyerləri və sair +.31+.35+.45)+.89]
səsləndirmə aparaturası
Sikkə və ya jetonla işləyən qrammofon vallarının 8519[.20(.10+.91+.99)+.
əd.
səsləndiriciləri
30+.81(.11+.15+.21+.25
+.31+.35+.45)+.89]a
Səsləndirmə aparaturası
8519[.20(.10+.91+.99)+.
əd.
30+.81(.11+.15+.21+.25
+.31+.35+.45)+.89]b
Sair səsləndirmə aparaturası
8519[.20(.10+.91+.99)+.
əd.
30+.81(.11+.15+.21+.25
+.31+.35+.45)+.89]c
Maqnitofonlar və sair səsyazma aparatları
8519[.81(.70+.95)]
əd.
Səs əksetdirən qurğusu olan kassetli maqnitofonlar
8519[.81(.70+.95)]a
əd.
Səsi və təsvirləri yaza bilən videokameralar
8521[.10(.20+.95)+.90]+
əd.
8525[.80(.91+.99)]
Eyni korpusda televiziya kamerası quraşdırılmış 8521[.10(.20+.95)+.90]+
əd.
videoyazı və təsvirin videoəksetdirilməsi üçün 8525[.80(.91+.99)]a
aparatlar
Maqnit lentinin eni 1,3 sm-dən çox olmayan, 50 8521[.10(.20+.95)+.90]+
əd.
mm/saniyədən çox olmayan lentin hərəkət sürətində 8525[.80(.91+.99)]b
yazmağa və canlandırmağa qadir olan, videotyunerlə
birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş videoyazıcı və ya
videocanlandırıcı aparatura
Sənaye məhsullarının adları

S

S

S

S

S
S
S
S

S

8521[.10(.20+.95)+.90]+
8525[.80(.91+.99)]c

əd.

S

8521[.10(.20+.95)+.90]+
8525[.80(.91+.99)]d

əd.

S

Tərkibində televiziya üçün qəbuledici aparatura 8528[.49+.52(.91+.99)+.
olmayan, hesablayıcı sistemlərdə istifadə olunmayan 59+.69(.20+.80)]
monitorlar və proyektorlar
Mikrofonlar və onlar üçün altlıqlar (telefon dəstəkləri 8518[.10(.30+.95)]
olan naqilsiz mikrofonlar istisna olmaqla)

əd.

S

əd.

S

26.40.42.35.0

Korpuslarda quraşdırılmış tək reproduktorlar (o 8518 21
cümlədən yalnız reproduktorlara quraşdırılmaq üçün
nəzərdə tutulmuş çərçivələr və ya korpuslar)

əd.

S

26.40.42.37.0

Bir korpusda quraşdırılmış reproduktorların dəstləri (o 8518 22
cümlədən yalnız reproduktorlara quraşdırılmaq üçün
nəzərdə tutulmuş çərçivələr və ya korpuslar)

əd.

S

26.40.42.39.0

Reproduktorlar (o cümlədən reproduktorların ötürücü 8518[.29(.30 + .95)]
blokları, yalnız reproduktorlara quraşdırılmaq üçün
nəzərdə tutulmuş çərçivələr və ya korpuslar) (öz
korpuslarında quraşdırılmış olanlar istisna olmaqla)

əd.

S

26.40.33.00.3

26.40.33.00.4
26.40.34.00.0

26.40.41.00.0

Maqnit lentinə yazmağa qadir olan, videotyunerlə
birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş videoyazıcı və ya
videocanlandırıcı sair aparatura
Videoyazıcı və ya videocanlandırıcı sair aparatura
(maqnit lentinə yazmağa qadir olanlar istisna olmaqla)

P

208

SMST, 2019
üzrə kodu
26.40.42.70.0

26.40.43.55.0
26.40.43.59.0

26.40.43.70.0

26.40.44.00.0

26.40.51.50.0
26.40.51.70.0
26.40.51.80.0
26.40.51.90.0

26.40.52.00.0
26.40.60.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Mikrofonla birləşdirilmiş və ya birləşdirilməmiş 8518[.30(.20 + .95)]
qulaqlıqlar və baş telefonları və mikrofondan və bir və
ya bir neçə reproduktorlardan ibarət dəstlər (pilotlar
üçün qulaqlıq birləşdirilmiş baş geyimləri, telefon
dəstləri, radiolokasiya aparatı quraşdırılmış naqilsiz
mikrofonlar, eşitmə aparatları istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

Telefon və ölçü gücləndiriciləri (yüksək və orta tezlikli
gücləndiricilər istisna olmaqla)
Elektrik səs tezliyinin gücləndiriciləri (yüksək və orta
tezlikli gücləndiricilər, telefon və ölçü gücləndiriciləri
istisna olmaqla)
Elektrik səsgücləndirici dəstlər (o cümlədən mikrofon
və reproduktor quraşdırılmış radioda yayımlanma üçün
səsləndirici qurğular)
Radiotelefon və ya radioteleqraf rabitəsi üçün
qəbuledici aparatura (çağırış siqnalların və ya peycer
məlumatların qəbulu üçün portativ qəbuledicilər,
radioqəbuledicilər birləşdirilmiş olanlar istisna
olmaqla)

8518 40 30

əd.

S

8518 40 80

əd.

S

8518 50

əd.

S

8517 69 30b

əd.

S

Səs oxuma başlıqların iynələri üçün qiymətli və ya
azqiymətli daşlar
HS 8519 və 8521-ə aid edilən aparaturanın sair
hissələri və ləvazimatları
HS 8518-ə aid edilən aparaturanın sair hissələri
HS 8525-8528-ə aid edilən maye kristallar əsasında
qurğular (LCD) üçün quraşdırılmış işıq saçan diodlu
(LED) ultrabənövşəyi modullar (kompüter monitorları
üçün istisna olmaqla)
Radioqəbuledicilər və radioötürücülərin hissələri
Videooyunlar üçün konsollar (ödəniş vasitələri ilə işə
salınmayan)

8522 90 30

əd.

S

AİFT 26.51: Nəzarət-ölçü cihazlarının istehsalı
26.51.11.20.0
İstiqamətin müəyyənləşdirilməsi üçün kompaslar (o
cümlədən maqnitli, jiroskopik, naktouzlu və coğrafi
mövqeyi təyin edən)
26.51.11.50.0
Aeronaviqasiyası və ya kosmik naviqasiyası üçün
cihazlar və alətlər (kompaslar istisna olmaqla)
26.51.11.80.0
Naviqasiya üçün cihaz və alətlər (o cümlədən dəniz və
ya çay naviqasiyası üçün) (aeronaviqasiya və ya
kosmik naviqasiya üçün olanlar, kompaslar istisna
olmaqla)
26.51.11.90.0
Radionaviqasiya
qəbulediciləri
(radiolokasiya
aparatları istisna olmaqla)
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8522[.90(.20 + .41 + .49
+ .70 + .80)]
8518 90
8529 90 91

S

8529 90 20
9504 50

əd.

S
S

9014 10

əd.

S

9014[.20(.20 + .80)]

əd.

S

9014 80

əd.

S

8526 91 20

S
S

S

SMST, 2019
üzrə kodu
26.51.12.00.0

26.51.20.20.0
26.51.20.60.0
26.51.20.80.0

26.51.31.00.0

26.51.31.00.1

26.51.32.00.0
26.51.32.00.1
26.51.32.00.2
26.51.32.00.3
26.51.33.00.0

26.51.41.00.0
26.51.42.00.0
26.51.43.00.0
26.51.44.00.0
26.51.45.00.0

26.51.51.10.0

26.51.51.10.1
26.51.51.35.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Teodolitlər və taxometrlər; sair geodezik və ya 9015[.20(.10 + .90) +
topoqrafik
(fotoqrammetrik
daxil
olmaqla), .40(.10 + .90) + .80(.20
hidroqrafik, okeanoqrafik, hidroloji, meteoroloji və ya + .40 + .80)]
geofiziki alətlər və cihazlar
Radiolokasiya aparatları
8526 10
Radionaviqasiya yardım aparatları (qəbuledicilər və 8526 91 80
radiolokasiya aparatları istisna olmaqla)
Uzaqdan idarə etmə üçün radioaparatura (o cümlədən 8526 92
gəmilər, pilotsuz uçuş aparatları, raketlər, reaktiv
mərmilər, oyuncaqlar və modelləşdirilmiş gəmilər və
ya hava nəqliyyatı vasitələri üçün, mexanizmlər üçün,
şaxtaların partladılması üçün)
Sənaye məhsullarının adları

Çəki daşları ilə və ya onlarsız həssaslığı 0,05 q və ya
daha çox olan tərəzilər; onlardan hissələr və
ləvazimatlar
Həssaslığı 0,05 q və ya daha çox olan, xırda çəki
daşları olan və ya onlarsız tərəzilərin hissələri və
ləvazimatları
Çertyoj masaları və maşınları, rəsmxət, nişanlama və
ya riyazi hesablamalar üçün sair alətlər
Çertyoj masaları və maşınları

P

əd.

S

əd.

S
S

əd.

S

9016[.00(.10 + .90)]

S

9016[.00(.10 + .90)]a

S

9017[.10(.10+.90)+.20(.
05+.10+.39+.90)]
9017[.10(.10+.90)+.20(.
05+.10+.39+.90)]a
Nişanlama üçün alətlər
9017[.10(.10+.90)+.20(.
05+.10+.39+.90)]b
Sair çertyoj alətləri və riyazi hesablamalar üçün alətlər 9017[.10(.10+.90)+.20(.
05+.10+.39+.90)]c
Mikrometrlər, kronpərgarlar və ştangenpərgarlar (HS 9017 30
9031 80-ə aid edilən tənzimləyici qurğuları olmayan
kalibrlər istisna edilməklə istisna olmaqla)
İonlaşdırıcı şüaların aşkar edilməsi və ya ölçülməsi 9030 10
üçün cihazlar və aparatura
Elektron-şüalı
ossilloskoplar
və
elektron-şüalı 9030 20 00a
ossilloqraflar
Elektrik vahidlərinin ölçülməsi üçün qeydedici 9030[.31 + .33(.20 + .30
qurğusuz cihazlar
+ .80)]
Telekommunikasiya üçün nəzərdə tutulmuş digər 9030 40
cihazlar və aparatura
Digər qruplara daxil olmayan elektrik vahidlərinin 9030[.20(.00b)+.32+.39
ölçülməsi və onlara nəzarət üçün digər cihazlar və +.82+.84+.89(.30+.90)]
aparatura
Başqa cihazlarla birləşdirilməmiş mayeli, birbaşa 9025 11 80
göstərən termometrlər (tibbi və ya baytarlıq
termometrləri istisna olmaqla)
Başqa cihazlarla birləşdirilməmiş mayeli, birbaşa 9025 11 80a
göstərən sair termometrlər
Başqa cihazlarla birləşdirilməmiş elektron termo- 9025 19 20
metrlər və pirometrlər (mayeli istisna olmaqla)
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Ölçü
vahidi

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən başqa cihazlarla 9025 19 80
birləşdirilməmiş və mayeli olmayan termometrlər
Başqa cihazlarla birləşdirilməmiş barometrlər (baro- 9025 80 20
metrik altimetrlər, simpezometrlər istisna olmaqla)
Elektron areometrlər, hiqrometrlər və
9025 80 40
psixrometrlər
Elektron olmayan areometrlər, hiqrometrlər və 9025 80 80
psixrometrlər (o cümlədən hiqrometrlər, termohiqrometrlər, baro-termo-hiqrometrlər, aktinometrlər,
paqoskoplar)
(atmosferin
öyrənilməsi
üçün
radozondlar istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

9026 10 21

əd.

S

9026 10 29

əd.

S

9026 10 81

əd.

S

9026 10 89

əd.

S

9026 20 20

əd.

S

9026 20 40

əd.

S

9026 20 40a

əd.

S

9026 20 80

əd.

S

9026 80 20

əd.

S

26.51.52.89.0

Mayelərin və ya qazların dəyişən səciyyələrini ölçmək 9026 80 80
və ya onlara nəzarət üçün elektron olmayan cihazlar və
aparatura (o cümlədən istilikölçənlər) (mayelərin
təzyiqini, məsrəfini, səviyyəsini ölçmək və ya onlara
nəzarət üçün cihazlar və aparatura istisna olmaqla)

əd.

S

26.51.53.13.0
26.51.53.19.0
26.51.53.20.0
26.51.53.30.0

Elektron qaz və ya tüstü analizatorları
Elektron olmayan qaz və ya tüstü analizatorları
Xromatoqraflar və elektroforez üçün cihazlar
Optik şüalanmanın təsirinə əsaslanan spektrometrlər,
spektrofotometrlər
Elektron pH-metrlər, rH-metrlər və elektrik
keçiriciliyini və elektrokimyəvi miqdarı ölçmək üçün
sair aparatura (o cümlədən laboratoriyada istifadə
olunan, proseslərə nəzarət üçün istifadə olunanlar)

9027 10 10
9027 10 90
9027 20
9027 30

əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

9027 80 11

əd.

S

26.51.51.39.0
26.51.51.50.0
26.51.51.75.0
26.51.51.79.0

26.51.52.35.0
26.51.52.39.0
26.51.52.55.0
26.51.52.59.0
26.51.52.71.0
26.51.52.74.0
26.51.52.74.1
26.51.52.79.0
26.51.52.83.0

26.51.53.81.0

Sənaye məhsullarının adları

Elektron məsrəfölçənlər (elektrik sayğacları, hidrometr
avarlı çarxlar istisna olmaqla)
Mayelərin səviyyəsini ölçmək və ya onlara nəzarət
üçün elektron cihazlar və aparatura
Elektron olmayan məsrəfölçənlər (elektrik sayğacları,
hidrometr avarlı çarxlar istisna olmaqla)
Mayelərin səviyyəsini ölçmək və ya onlara nəzarət
üçün elektron olmayan cihazlar və aparatura
Elektron manometrlər, sensorlar, göstəricilər və
ötürücülər
Elektron olmayan spirallı və ya metal diafraqmalı
manometrlər
Ölçmə və ya yoxlama cihazları: spirallı və ya metal
diafraqmalı manometrlər, sair
Təzyiqin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün sair
cihazlar
Mayelərin və ya qazların dəyişən səciyyələrini ölçmək
və ya onlara nəzarət üçün elektron cihazlar və
aparatura (o cümlədən istilikölçənlər) (mayelərin
təzyiqini, məsrəfini, səviyyəsini ölçmək və ya onlara
nəzarət üçün istisna olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu
26.51.53.83.0
26.51.53.83.1
26.51.53.95.0
26.51.61.00.0
26.51.62.00.0
26.51.63.30.0
26.51.63.50.0
26.51.63.70.0

26.51.64.30.0

26.51.64.53.0
26.51.64.55.0
26.51.65.00.0
26.51.66.20.0
26.51.66.20.1
26.51.66.20.2
26.51.66.90.0
26.51.70.15.0
26.51.70.19.0
26.51.70.30.0
26.51.70.90.0
26.51.81.10.0
26.51.82.00.0

26.51.83.00.0

Sənaye məhsullarının adları
Digər qruplara daxil edilməyən fiziki və ya kimyəvi
analizlər üçün sair elektron cihaz və aparatlar
Viskozimetrlər, məsaməliyi və genişlənməni ölçmək
üçün cihazlar
Digər qruplara daxil edilməyən fiziki və ya kimyəvi
analizlər üçün sair elektron olmayan cihaz və aparatlar
Optik mikroskoplardan başqa, mikroskoplar və
difraksiya aparatları
Materialların mexaniki xassələrinin sınağı üçün
maşınlar və qurğular
Qazın verilməsinin və ya istehsalının sayğacları (o
cümlədən kalibrlənmiş olanlar)
Mayenin verilməsinin və ya istehsalının sayğacları (o
cümlədən kalibrlənmiş olanlar)
Elektrik enerjisi verilməsinin və ya istehsalının
sayğacları (o cümlədən kalibrlənmiş olanlar) (voltmetr,
ampermetr, vattmetr və analoji cihazlar istisna
olmaqla)
Dövrlər sayının sayğacları, məhsulun miqdarını ölçən
sayğaclar və içəri daxil olmaların sayını qeydə alan
sayğaclar, bilyard sayğacları, takso-metrlər, mildə
keçmiş məsafəni ölçən sayğaclar, addımölçənlər, əl
sayğacları, tərəzilər, qısa vaxt intervalının ölçülməsi
üçün cihaz və aparatlar
Nəqliyyat vasitələri üçün spidometrlər
Spidometrlər və taxometrlər (yerüstü nəqliyyat
vasitələri üçün istisna olmaqla)
Hidravlik və ya pnevmatik olan, avtomatik tənzimləmə
və ya idarəetmə cihazları və aparatları
Sınaq stendləri
Sınaq stendləri: avtomobillər üçün
Sınaq stendləri: sair
Digər qruplara daxil edilməyən ölçmə və ya nəzarət
üçün cihazlar, qurğular və maşınlar
Elektron termostatlar
Elektron olmayan termostatlar
Manostatlar
Digər qruplara daxil edilməyən tənzimləmə və
idarəetmə cihazları və aparatları
Radiolokasiya aparatlarının və radionaviqasiya
aparatlarının hissələri
MNT-nin 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 və
26.51.5-ci qruplarına aid edilən cihaz və aparatların
hissələri və ləvazimatları; mikrotomlar; digər qruplara
daxil edilməyən hissələr
Optik mikroskoplardan başqa, mikroskopların və
difraksiya aparatlarının hissələri və ləvazimatları
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
9027[.80(.13 + .17)]

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

9027[.80(.13 + .17)]a

əd.

S

9027[.80(.91 + .99)]

əd.

S

9012[.10(.10 + .90)]

əd.

S

9024[.10(.20+.40+.80)+.
80(.11+.19+.90)]
9028 10

əd.

S

əd.

S

9028 20

əd.

S

9028[.30(.11 + .19 +
.90)]

əd.

S

9029 10

əd.

S

9029 20 31
9029 20 38

əd.
əd.

S
S

9032 81

əd.

S

9031 20
9031 20a
9031 20b
9031[.80(.20 + .80)]

kq
kq
kq
əd.

S
S
S
S

9032 10 20
9032 10 80
9032 20
9032 89

əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

8529[.90(.65 + .97)]

S

901590+901790+90259
0+902690+9027[.90(.10
+.50a+.80)]+903090+90
33[.00(.10+.90)]
9012[.90(.10 + .90)]

S

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
9028 90 10

Ölçü
vahidi

P

Elektrik enerjisinin verilməsi və ya istehsalı
sayğaclarının hissələri və ləvazimatları
Qazın və ya mayenin verilməsi və ya istehsalı
9028 90 90
sayğaclarının hissələri və ləvazimatları (maye nasosları
istisna olmaqla)
HS 9029-a aid edilən hissələr və ləvazimatlar
9029 90
HS 9031-ə aid edilən, digər qruplara daxil edilməyən 9031 90 00a
cihaz, alət və maşınların hissələri və ləvazimatları

S

26.51.85.50.0

Avtomatik tənzimləmə və ya idarə üçün cihaz və
aparatların hissələri və ləvazimatları

9032 90

S

26.51.86.00.0

MNT-nin 26.51.11-ci və 26.51.62-ci qruplarına aid
edilən cihaz və aparatların hissələri və ləvazimatları

9014 90 + 9024 90

S

26.51.84.33.0
26.51.84.35.0

26.51.84.50.0
26.51.85.30.0

AİFT 26.52: Bütün növlərdən olan saatların istehsalı
26.52.11.00.0
Qiymətli metaldan və ya qiymətli metalla örtülmüş
korpuslu qol, cib saatları
26.52.11.00.1
Qiymətli metallardan hazırlanan, batareya və ya
akkumulyatorla işləyən (saniyəölçənlər də daxil
edilməklə) mexaniki və elektromexaniki qol saatları

S

S
S

9101[.11+.19+.21+.29+.
91+.99]
9101[.11+.19+.21+.29+.
91+.99]a

əd.

S

əd.

S

26.52.11.00.2

Qiymətli metallardan hazırlanan, batareya və ya
akkumulyatorla işləyən (saniyəölçənlər də daxil
edilməklə) elektron qol saatları

9101[.11+.19+.21+.29+.
91+.99]b

əd.

S

26.52.11.00.3

Qiymətli metallardan hazırlanan, batareya və ya
akkumulyatorla işləyən (saniyəölçənlər də daxil
edilməklə) sair qol saatları

9101[.11+.19+.21+.29+.
91+.99]c

əd.

S

26.52.11.00.4

Qiymətli metallardan sair qol saatları

9101[.11+.19+.21+.29+.
91+.99]d

əd.

S

26.52.11.00.5

Gövdəsi qiymətli metallardan və ya üzəri qiymətli
metalla örtülmüş metallardan hazırlanan, batareya və
ya akkumulyatorla işləyən cib saatları və sair saatlar

9101[.11+.19+.21+.29+.
91+.99]e

əd.

S

26.52.12.00.0

Saniyəölçənlər daxil olmaqla öz üzərində və ya özü ilə 9102[.11+.12+.19+.21+.
gəzdirmək üçün nəzərdə tutulmuş sair qol, cib saatları 29+.91+.99]
və digər saatlar

əd.

S

26.52.12.00.1

Quraşdırılmış saniyəölçənə malik olan və ya malik
olmayan sair qol saatları

9102[.11+.12+.19+.21+.
29+.91+.99]a

əd.

S

26.52.12.00.2

Gövdəsi qeyri-nəcib metallardan və ya üzəri qiymətli 9102[.11+.12+.19+.21+.
metalla örtülməyən metallardan hazırlanan, batareya və 29+.91+.99]b
ya akkumulyatorla işləyən cib saatları və sair saatlar
Cihaz lövhələrində quraşdırılan saatlar və yerüstü
9104
nəqliyyat vasitələri, uçuş aparatları, kosmik aparatları
və ya gəmilər üçün analoji saatlar (o cümlədən
avtomobil üçün saniyəölçən)

əd.

S

əd.

S

Saat mexanizmi olan saatlar; zəngli saatlar və divar
saatları; sair saatlar

əd.

S

26.52.13.00.0

26.52.14.00.0

213

9103[.10+.90]+9105[.11
+.19+.21+.29+.91+.99]

26.52.14.00.1

Digər qruplara daxil edilməyən saat mexanizmi olan,
batareya və ya akkumulyatorla işləyən saatlar

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
9103[.10+.90]+9105[.11
əd.
+.19+.21+.29+.91+.99]a

26.52.14.00.2

Digər qruplara daxil edilməyən (batareya və ya
akkumulyatorla işləyən saatlardan başqa) saatlar

9103[.10+.90]+9105[.11
+.19+.21+.29+.91+.99]b

əd.

S

26.52.14.00.3

Yalnız batareya və ya akkumulyatorla işləyən zəngli
saatlar
Zəngli saatlar (batareya və akkumulyatorla
işləyənlərdən, elektrik şəbəkəsindən qidalananlardan
başqa)
Batareya və akkumulyatorla işləyən, yaxud elektrik
şəbəkəsindən qidalanan divar saatları
Divar saatları (batareya və akkumulyatorla işləyənlərdən, yaxud elektrik şəbəkəsindən qidalananlardan başqa): ququ quşu olan saatlardan başqa
Elektrik saat sistemləri (vaxtın unifikasiyası sistemləri,
dəqiq vaxt xidmətləri) üçün saatlar

9103[.10+.90]+9105[.11
+.19+.21+.29+.91+.99]c
9103[.10+.90]+9105[.11
+.19+.21+.29+.91+.99]d

əd.

S

əd.

S

9103[.10+.90]+9105[.11
+.19+.21+.29+.91+.99]e
9103[.10+.90]+9105[.11
+.19+.21+.29+.91+.99]f

əd.

S

əd.

S

9103[.10+.90]+9105[.11
+.19+.21+.29+.91+.99]g

əd.

S

26.52.14.00.8

Stolüstü saatlar və ya kamin saatları (batareya və
akkumulyatorla işləyənlərdən, elektrik şəbəkəsindən
qidalananlardan başqa)

9103[.10+.90]+9105[.11
+.19+.21+.29+.91+.99]h

əd.

S

26.52.14.00.9

Digər qruplara daxil edilməyən sair saatlar (batareya və 9103[.10+.90]+9105[.11
akkumulyatorla işləyənlərdən, elektrik şəbəkəsindən
+.19+.21+.29+.91+.99]i
qidalananlardan başqa)

əd.

S

26.52.21.10.0

Saat mexanizmləri

9108[.11+.12+.19+.20+.
90]+9109[.10+.90]+911
0[.11(.10+.90)+.12+.19+
.90]

əd.

S

26.52.22.10.0

Saat korpusları və onların hissələri

9111[.10+.20+.80+.90]+
9112[.20+.90]

26.52.23.10.0
26.52.24.10.0
26.52.24.40.0

Sair saatlar və onların hissələri
Müddət registratorları və tarixi qeyd edən qurğular
Saat mexanizmi və ya sinxron mühərriki olan gün
ərzində zamanı qeydə almaq üçün aparatura və vaxt
intervalının hər hansı bir üsulla ölçülməsi, qeydə
alınması və ya göstərilməsi üçün aparatura (HS 91019105-ə daxil olan saatlar, müddət registratorları və
tarixi qeyd edən qurğular istisna olmaqla)

9114[.10+.30+.40+.90]
9106 10
9106 90

26.52.24.70.0

Saat mexanizmi və ya sinxron mühərriki olan müəyyən 9107
zamanda bir mexanizmin hərəkətə gətirilməsini təmin
etmək üçün zaman açarları (o cümlədən elektrik
cihazlarını təchiz edən dövrəni aralamaq və ya
birləşdirmək üçün açarlar)

SMST, 2019
üzrə kodu

26.52.14.00.4

26.52.14.00.5
26.52.14.00.6

26.52.14.00.7

Sənaye məhsullarının adları
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P
S

S

əd.
əd.

S
S
S

əd.

S

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
AİFT 26.60: Şüalandırma, elektrik tibb və elektroterapiya avadanlıqları
26.60.11.15.0
Tibdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda 9022[.12 + .13 + .14]
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş rentgen şüaların
istifadəsinə əsaslanan aparatura (o cümlədən
rentgenoqrafik və ya radioterapevtik aparatura)
SMST, 2019
üzrə kodu

26.60.11.19.0

26.60.11.30.0

26.60.11.30.1

26.60.11.50.0
26.60.11.70.0

26.60.12.30.0
26.60.12.80.0
26.60.13.00.0

26.60.14.33.0
26.60.14.39.0

26.60.14.50.0

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

Rentgen şüaların istifadəsinə əsaslanan aparatura
9022 19
(tibdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş istisna olmaqla)
Rentgenoqrafik və ya radioterapevtik aparaturası daxil 9022[.21 + .29]
olmaqla rentgen şüaların istifadəsinə əsaslanan tibdə,
cərrahiyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda istifadə
üçün nəzərdə tutulmuş və ya nəzərdə tutulmamış
aparatura

əd.

S

əd.

S

Digər qruplara daxil edilməyən, sair məqsədlərlə
istifadə edilən, alfa, beta və qamma şüaları ilə işləyən
aparatlar
Rentgen borucuqları (rentgen borucuqlar üçün şüşə
kolbalar istisna olmaqla)
Rentgen şüaların generatorları, yüksək gərginlik
generatorları, o cümlədən 9022-ci qrupa aid edilən
hissələr
Elektrokardioqraflar
Digər qruplara daxil edilməyən elektrodiaqnostika
aparatları (elektrokardioqraflardan başqa)
Tibdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda tətbiq edilən ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı
şüaların istifadəsinə əsaslanan aparatura
Eşitmə qüsurunu kompensasiya etmək üçün aparatlar
(hissələri və ləvazimatlar istisna olmaqla)
Eşitmə aparatlarının hissələri və ləvazimatları
(qulaqlıqlar, gücləndiricilər və analoji məmulatlar
istisna olmaqla)
Ürək əzələlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün
kardiostimulyatorlar (hissələri və ləvazimatlar istisna
olmaqla)

9022[.21 + .29]a

əd.

S

9022 30

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

9022[.90(.20 + .80)]

9018 11
9018[.12 + .13 + .14 +
.19(.10 + .90)]
9018 20

əd.
əd.

S
S

əd.

S

9021 40

əd.

S

9021 90 10

9021 50

AİFT 26.70: Optik cihazların və fotoavadanlıqların istehsalı
26.70.11.00.0
Kameralar, proyektorlar və ya fotoböyüdücülər üçün
9002 11
və ya kiçiltməklə proyeksiya avadanlığı üçün istənilən
materialdan, yığma halında linzalar
26.70.12.50.0
Çap lövhələrinin və ya silindrlərinin hazırlanmasında 9006[.30 + .59(.00a)]
istifadə olunan kameralar; xüsusi olaraq sualtı çəkiliş,
aerofotoçəkiliş və ya daxili orqanların tibbi və ya
cərrahi müayinəsi üçün fotokameralar; məhkəmə və ya
kriminalistik məqsədlərlə müqayisə aparmağa imkan
verən kameralar
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S

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
26.70.12.50.1
26.70.12.50.2
26.70.13.00.0
26.70.14.00.0

26.70.14.00.1
26.70.14.00.2
26.70.14.00.3
26.70.14.00.4
26.70.15.00.0
26.70.16.50.0
26.70.19.10.0

26.70.19.90.0

26.70.19.90.1

26.70.19.90.2

26.70.21.53.0
26.70.21.55.0
26.70.21.70.0

Sənaye məhsullarının adları
Sualtı çəkiliş, aerofotoçəkiliş, tibbi məqsədlər üçün
təyin olunmuş fotokameralar
Sənədlərin surətinin mikrofilmlərə, mikrofişlərə və s.
köçürmək üçün fotokameralar
Rəqəmsal kameralar
Hazır şəklin ani alınması üçün fotokameralar və sair
kameralar (rəqəmsal kameralar, çap lövhələrinin və ya
silindrlərinin hazırlanmasında istifadə olunan
kameralar, xüsusi olaraq sualtı çəkiliş, aerofotoçəkiliş
və ya daxili orqanların tibbi və ya cərrahi müayinəsi
üçün fotokameralar, məhkəmə və ya kriminalistik
məqsədlərlə müqayisə aparmağa imkan verən
kameralar istisna olmaqla)
Eni 35 mm-dən çox olmayan plyonkalar üçün güzgülü
fotokameralar
Eni 35 mm-dən az olan plyonkalar üçün fotokameralar
(güzgülülərdən başqa)
Eni 35 mm-dən çox olan plyonkalar üçün
fotokameralar (güzgülülərdən başqa)
Digər qruplara daxil edilməyən fotoaparatlar
Film üçün kinokameralar
Kinoproyektorlar
Fotoişartılar (o cümlədən fotokameralar üçün işartı
lampaları və analoji məmulatlar); fotoböyüdücülər;
fotolaboratoriyalar üçün aparatura neqatoskoplar;
proyeksiya ekranları
Fotoavadanlıqların hissələri və ləvazimatları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
9006[.30 + .59(.00a)]a

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

9006[.30 + .59(.00a)]b

əd.

S

8525 80 30
9006[.40+.51+.52+.53(.1
0+.80)+.59(.00b)]

əd.
əd.

S
S

9006[.40+.51+.52+.53(.1
0+.80)+.59(.00b)]a
9006[.40+.51+.52+.53(.1
0+.80)+.59(.00b)]b
9006[.40+.51+.52+.53(.1
0+.80)+.59(.00b)]c
9006[.40+.51+.52+.53(.1
0+.80)+.59(.00b)]d
9007 10
9007 20
9006[.61 + .69] + 9008
50 + 9010[.10 + .50 +
.60]

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.
əd.
əd.

S
S
S

-

S

-

S

-

S

kq

S

əd.

S

əd.

S

9006[.91+.99]+9007[.91
+.92]+9008
90+9010[.90(.20 +.80)]
+ 9620 00 10
Fotokameralar üçün hissələr və
9006[.91+.99]+9007[.91
ləvazimatlar
+.92]+9008
90+9010[.90(.20+.80)]
+9620 00 10a
Digər qruplara daxil edilməyən
9006[.91+.99]+9007[.91
kinokameralar üçün hissələr və
+.92]+9008
ləvazimatlar
90+9010[.90(.20+.80)]+
9620 00 10b
Digər qruplara daxil edilməyən prizmalar, güzgülər və 9001 90
sair optik elementlər
Digər qruplara daxil edilməyən, istənilən materialdan 9002 90
hazırlanan yığılmış linzalar, prizmalar, güzgülər və s.
İstənilən materialdan, yığma halında linzalar
9002 19
(kameralar, proyektorlar və ya fotoböyüdücülər üçün
və ya kiçiltməklə proyeksiya avadanlığı üçün istisna
olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

26.70.22.70.1

Polyarlaşma materialından, yığılmamış təbəqələr və
lövhələr; istənilən materialdan, yığılmış filtrlər
Binokllar (o cümlədən gecəgörmə binoklları)
Optik teleskoplar kimi cihazlar (binokllar istisna
olmaqla)
Mikrofotoçəkiliş, mikrokinoçəkiliş və ya
mikroproyeksiya üçün mikroskoplar daxil olmaqla
mürəkkəb optik mikroskoplar
Stereoskopik mikroskoplar

26.70.22.70.2

Digər qruplara daxil edilməyən optik mikroskoplar

26.70.23.10.0

Silahlarda quraşdırılmaq üçün teleskopik nişangahlar;
periskoplar; teleskoplar
Lazerlər (lazer diodları, lazerlər birləşdirilən maşın və
aparatura istisna olmaqla)
HS 90-a aid edilən, digər qruplara daxil edilməyən sair
optik qurğular və alətlər
Digər qruplara daxil edilməyən optik qurğular, cihazlar
və aparatlar: maye kristallarla işləyən cihazlar
Məsafəölçənlər
Optik şüalanmanın təsirinə əsaslanan sair cihaz və
aparatura (ultrabənövşəyi, spektrin görünən hissələri,
infraqırmızı)
Eksponometrlər, stroboskoplar, optik cihazlar,
yarımkeçirici qurğuların, profil proyektorların və sair
optik cihazların, ölçü və ya nəzarət üçün maşın və
cihazların istehsalında istifadə edilən fotomaskaların
və ya fotoşablonların yoxlanılması üçün və ya
yarımkeçirici lövhələrin və ya qurğuların yoxlanılması
üçün qurğular və ya maşınlar

26.70.21.80.0
26.70.22.30.0
26.70.22.50.0
26.70.22.70.0

26.70.23.30.0
26.70.23.90.0
26.70.23.90.1
26.70.24.20.0
26.70.24.50.0

26.70.24.90.0

26.70.25.10.0

26.70.25.30.0
26.70.26.10.0
26.70.26.30.0

Binoklların, monoklların, sair optik teleskopların, sair
astronomik cihazların hissələri və ləvazimatları (o
cümlədən qurğuları) (radioastronomik cihazlar istisna
olmaqla)
HS 9011-ə aid edilən optik mikroskopların hissələri və
ləvazimatları
HS 9013-ə aid edilən optik cihaz və alətlərin hissələri
və ləvazimatları
CN-in 9031 41 00-cı qrupuna aid edilən cihaz və
alətlərin hissələri və ləvazimatları və CN-in 9031 49
90-cı qrupuna aid edilən optik cihaz və alətlər üçün
hissələr və ləvazimatlar

AİFT 26.80: Maqnit və optik daşıyıcıların istehsalı
26.80.11.00.0
Səsyazma və ya başqa hadisələr üçün yazılmamış
maqnit lentlər və maqnit disklər
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
9001 20 + 9002 20

Ölçü
vahidi

P

kq

S

9005 10
9005 80

əd.
əd.

S
S

9011[.10(.10+.90)+.20(.
10+.90)+.80]

əd.

S

9011[.10(.10+.90)+.20(.
10+.90)+.80]a
9011[.10(.10+.90)+.20(.
10+.90)+.80]b
9013[.10(.10+.90)]

əd.

S

əd.

S

əd.

S

9013 20

əd.

S

9013[.80(.20+.30+.90)]

-

S

9013[.80(.20+.30+.90)]a

-

S

9015[.10(.10 + .90)]
9027 50

əd.
əd.

S
S

9027 80 05 + 9029 20 90
+ 9031[.41 +.49(.10 +
.90)]

əd.

S

9005 90

S

9011[.90(.10+.90)]

S

9013[.90(.05+.10+.80)]+
90279050b
9031 90 00b

S

8523 29 15

S

kq

S

SMST, 2019
üzrə kodu
26.80.12.00.0

26.80.13.00.0

26.80.14.00.0

Sənaye məhsullarının adları
Səsyazma və ya başqa hadisələr üçün yazılmamış
optik daşıyıcılar (HS 37-yə daxil olanlar istisna
olmaqla)
Disklərin hazırlanması üçün matrisa və master-disklər
daxil olmaqla, digər səsyazma və ya digər hadisələr
üçün daşıyıcılar
Maqnit zolaqlı kartlar

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8523[.41(.10+.30+.90)]

Ölçü
vahidi

P

kq

S

8523[.59(.10)+.80(.10)]

kq

S

8523 21

kq

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

AİFT 27.11: Elektrik mühərriklərinin, generatorlarının və transformatorların istehsalı
27.11.10.10.0
Nominal çıxış gücü 37,5 Vt-dan çox olmayan
8501[.10(.10 + .91 + .93
mühərriklər (o cümlədən nominal çıxış gücü 18 Vt-dan + .99)]
çox olmayan sinxron mühərriklər, dəyişən/sabit
cərəyanlı universal mühərriklər, dəyişən və sabit
cərəyanlı mühərriklər)
27.11.10.30.0

27.11.10.50.0

27.11.10.70.0

27.11.10.90.0

27.11.10.90.1

27.11.10.90.2
27.11.21.00.0
27.11.22.30.0
27.11.22.50.0
27.11.23.00.0
27.11.24.03.0
27.11.24.05.0

Nominal çıxış gücü 37,5 Vt-dan çox olan, lakin 750 Vt- 8501 31
dan çox olmayansabit cərəyanlı mühərriklər və
generatorlar (daxili yanma mühərriki üçün starter
mühərriklər istisna olmaqla)
Nominal çıxış gücü 750 Vt-dan çox, lakin 75 kVt-dan 8501 32
çox olmayan sabit cərəyanlı mühərriklər və
generatorlar (daxili yanma mühərriki üçün starter
mühərriklər istisna olmaqla)
Nominal çıxış gücü 75 kVt-dan çox, lakin 375 kVt-dan 8501 33
çox olmayan sabit cərəyanlı mühərriklər və
generatorlar (daxili yanma mühərriki üçün starter
mühərriklər istisna olmaqla)
Nominal çıxış gücü 375 kVt-dan çox olan sabit
8501 34
cərəyanlı mühərriklər və generatorlar (daxili yanma
mühərriki üçün starter mühərriklər istisna olmaqla)
Sabit cərəyanla işləyən sair mühərrik və generatorlar: 8501 34a
nominal çıxış gücü 375 kVt-dan çox olan, lakin 750
kVt-dan çox olmayan
Nominal çıxış gücü 750 kVt-dan çox olan, sabit
8501 34b
cərəyanla işləyən sair mühərrik və generatorlar
Nominal çıxış gücü 37,5 Vt-dan çox olan dəyişən/sabit 8501 20
cərəyanlı universal mühərriklər
Nominal çıxış gücü 750 Vt-dan çox olmayan bir fazalı 8501 40 20
dəyişən cərəyanlı mühərriklər
Nominal çıxış gücü 750 Vt-dan çox olan bir fazalı
8501 40 80
dəyişən cərəyanlı mühərriklər
Nominal çıxış gücü 750 Vt-dan çox olmayan çoxfazalı 8501 51
dəyişən cərəyanlı mühərriklər
Nominal çıxış gücü 750 Vt-dan çox, lakin 7,5 kVt-dan 8501 52 20
çox olmayan çoxfazalı dəyişən cərəyanlı mühərriklər
Nominal çıxış gücü 7,5 kVt-dan çox, lakin 37 kVt-dan 8501 52 30
çox olmayan çoxfazalı dəyişən cərəyanlı mühərriklər
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SMST, 2019
üzrə kodu
27.11.24.07.0
27.11.25.30.0
27.11.25.40.0

27.11.25.60.0

27.11.25.90.0

27.11.26.10.0
27.11.26.30.0
27.11.26.50.0

27.11.26.70.0
27.11.31.10.0

27.11.31.10.1

27.11.31.30.0

27.11.31.50.0

27.11.31.70.0

27.11.31.70.1

27.11.32.33.0

27.11.32.35.0

Sənaye məhsullarının adları
Nominal çıxış gücü 37 kVt-dan çox, lakin 75 kVt-dan
çox olmayan çoxfazalı dəyişən cərəyanlı mühərriklər
Nominal çıxış gücü 75 kVt-dan çox olan çoxfazalı
dəyişən cərəyanlı dartı mühərrikləri
Nominal çıxış gücü 75 kVt-dan çox, lakin 375 kVt-dan
çox olmayan çoxfazalı dəyişən cərəyanlı mühərriklər
(dartı mühərrikləri istisna olmaqla)
Nominal çıxış gücü 375 kVt-dan çox, lakin 750 kVtdan çox olmayan çoxfazalı dəyişən cərəyanlı
mühərriklər (dartı mühərrikləri istisna olmaqla)
Nominal çıxış gücü 750 kVt-dan çox olan çoxfazalı
dəyişən cərəyanlı mühərriklər (dartı mühərrikləri
istisna olmaqla)
Nominal çıxış gücü 75 kV·A-dan çox olmayan
generatorlar (sinxron generatorlar)
Nominal çıxış gücü 75 kV·A-dan çox, lakin 375 kV·Adan çox olmayan generatorlar (sinxron generatorlar)
Nominal çıxış gücü 375 kV·A-dan çox, lakin 750
kV·A-dan çox olmayan generatorlar (sinxron
generatorlar)
Nominal çıxış gücü 750 kV·A-dan çox olan
generatorlar (sinxron generatorlar)
Nominal çıxış gücü 75 kV·A-dan çox olmayan
sıxılmadan alışan porşenli daxili yanma mühərrikli
elektrik generator qurğuları
Sıxılmadan alışan porşenli daxili yanma mühərrikli
elektrik generator qurğuları: gücü 7,5 kV·A-dan çox
olan, 75 kV·A-dan çox olmayan
Nominal çıxış gücü 75 kV·A-dan çox, lakin 375 kV·Adan çox olmayan sıxılmadan alışan porşenli daxili
yanma mühərrikli elektrik generator qurğuları
Nominal çıxış gücü 375 kV·A-dan çox, lakin 750
kV·A-dan çox olmayan sıxılmadan alışan porşenli
daxili yanma mühərrikli elektrik generator qurğuları
Nominal çıxış gücü 750 kV·A-dan çox olan sıxılmadan
alışan porşenli daxili yanma mühərrikli elektrik
generator qurğuları
Sıxılmadan alışan porşenli daxili yanma mühərrikli
elektrik generator qurğuları: gücü 2000 kV·A-dan çox
olan
Nominal çıxış gücü 7,5 kV·A-dan çox olmayan
qığılcımlı alışma ilə porşenli daxili yanma mühərrikli
elektrik generator qurğuları
Nominal çıxış gücü 7,5 kV·A-dan çox olan qığılcımlı
alışma ilə porşenli daxili yanma mühərrikli elektrik
generator qurğuları

219

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8501 52 90

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

8501 53 50

əd.

S

8501 53 81

əd.

S

8501 53 94

əd.

S

8501 53 99

əd.

S

8501[.61(.20 + .80)]

əd.

S

8501 62

əd.

S

8501 63

əd.

S

8501 64

əd.

S

8502[.11(.20 + .80)]

əd.

S

8502[.11(.20 + .80)]a

əd.

-

8502 12

əd.

S

8502 13 20

əd.

S

8502[.13(.40 + .80)]

əd.

S

8502[.13(.40 + .80)]a

əd.

S

8502 20 20

əd.

S

8502[.20(.40 + .60 +
.80)]

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
27.11.32.50.0

27.11.32.70.0
27.11.41.20.0
27.11.41.50.0
27.11.41.80.0
27.11.42.20.0
27.11.42.40.0
27.11.42.60.0

27.11.42.60.1

27.11.43.30.0

27.11.43.80.0
27.11.50.13.0
27.11.50.15.0
27.11.50.50.0
27.11.50.80.0

27.11.61.10.0

27.11.62.03.0
27.11.62.05.0
27.11.62.08.0

Sənaye məhsullarının adları
Elektrik generator qurğuları (külək enerjili və ya
qığılcımlı alışma ilə porşenli daxili yanma mühərrikli
enerji ilə işləyənlər istisna olmaqla)
Fırlanan elektrik dəyişdiriciləri
Gücü 650 kV·A-dan çox olmayan maye dielektrikli
transformatorlar
Gücü 650 kV·A-dan çox olan, lakin 10000 kV·A-dan
çox olmayan maye dielektrikli transformatorlar
Gücü 10000 kV·A-dan çox olan maye dielektrikli
transformatorlar
Gücü 1 kV·A-dan çox olmayan ölçü transformatorları
(o cümlədən gərginliyin ölçülməsi üçün)
Gücü 1 kV·A-dan çox olmayan, digər qruplara daxil
edilməyən sair transformatorlar
Gücü 1 kV·A-dan çox olan, lakin 16 kV·A-dan çox
olmayan, digər qruplara daxil edilməyən sair
transformatorlar
Gücü 1 kV·A-dan çox olan, lakin 16 kV·A-dan çox
olmayan, digər qruplara daxil edilməyən sair
transformatorlar
Gücü 16 kV·A-dan çox olan, lakin 500 kV·A-dan çox
olmayan, digər qruplara daxil edilməyən
transformatorlar
Gücü 500 kV·A-dan çox olan, digər qruplara daxil
edilməyən transformatorlar
Qazboşalma lampalar və ya borucuqlar üçün
induktivlik çarxları
Qazboşalma lampalar və ya borucuqlar üçün ballast
elementləri (induktivlik çarxları istisna olmaqla)
Akkumulyatorların yüklənməsi üçün qurğular
İnduktivlik çarxları (elektron-şüa borucuqları üçün,
qazboşalma lampalar və ya borucuqlar üçün induksiya
makarası istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil olmayan yalnız və əsasən elektrik
mühərriklərində və generatorlarda, elektrik generator
qurğularında, fırlanan elektrik dəyişdiricilərində
istifadə edilən hissələr (yanacaq elementləri istisna
olmaqla)

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8502[.39(.20 + .80)]

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

8502 40
8504 21

əd.
əd.

S
S

8504[.22(.10 + .90)]

əd.

S

8504 23

əd.

S

8504[.31(.21 + .29)]

əd.

S

8504 31 80

əd.

S

8504 32

əd.

S

8504 32a

əd.

S

8504 33

əd.

S

8504 34

əd.

S

8504 10 20

əd.

S

8504 10 80

əd.

S

8504 40 55
8504[.50(.20 + .95)]

əd.
əd.

S
S

8503[.00(.10+.91+.99a)]

Transformatorların, induktivlik çarxların ferrit özəklər 8504 90 11
Transformatorların, induktivlik çarxların hissələri
8504[.90(.05 + .18)]
(ferrit özəklər istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil olmayan telekommunikasiya
8504 90 91
aparaturalarında, məlumatların avtomatik emalı
maşınlarında və onların mexanizmlərində istifadə
edilən statik dəyişdiricilərin elektron modulları
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S

kq

S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 27.12: Elektrik paylayıcı və tənzimləyici cihazlarının istehsalı
27.12.10.10.0
1000 V-dan çox gərginlik üçün əriyən qoruyucular
27.12.10.20.0
1000 V-dan çox gərginlik üçün avtomatik açarlar
27.12.10.20.1
1000 V-dan çox, lakin 72,5 kV-dan çox olmayan
gərginlik üçün avtomatik açarlar
27.12.10.20.2
72,5 kV-dan çox gərginlik üçün avtomatik açarlar
27.12.10.30.0
1000 V-dan çox gərginlik üçün ayırıcılar və kəsicilər
27.12.10.30.1
1 kV-dan çox, lakin 72,5 kV-dan çox olmayan
gərginlik üçün ayırıcılar və kəsicilər
27.12.10.30.2
72,5 kV-dan çox gərginlik üçün ayırıcılar və kəsicilər
27.12.10.41.0
Gərginliyi 1000 V-dan çox olan ildırımötürənlər və
gərginlik məhdudlaşdırıcılar
27.12.10.90.0
1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrinin
kommutasiyası üçün sair aparatura
27.12.21.30.0
1000 V-dan çox olmayan gərginlik və 10 A-dan çox
olmayan cərəyan gücü üçün əriyən qoruyucular
27.12.21.50.0
1000 V-dan çox olmayan gərginlik və 10 A-dan çox
olan, lakin 63 A-dan çox olmayan cərəyan gücü üçün
əriyən qoruyucular
27.12.21.70.0
1000 V-dan çox olmayan gərginlik və 63 A-dan çox
olan cərəyan gücü üçün əriyən qoruyucular
27.12.22.30.0
1000 V-dan çox olmayan gərginlik və 63 A-dan çox
olmayan cərəyan gücü üçün avtomatik açarlar
27.12.22.50.0
1000 V-dan çox olmayan gərginlik və 63 A-dan çox
olan cərəyan gücü üçün avtomatik açarlar
27.12.23.30.0
1000 V-dan çox olmayan gərginlik və 16 A-dan çox
olmayan cərəyan gücü üçün, elektrik dövrələrinin
qorunması üçün elektrik aparatura (əriyən qoruyucular,
avtomatik açarlar istisna olmaqla)
27.12.23.50.0

27.12.23.70.0

27.12.24.33.0
27.12.24.35.0
27.12.24.50.0
27.12.31.30.0
27.12.31.50.0

1000 V-dan çox olmayan gərginlik və 16 A-dan çox
olan, lakin 125 A-dan çox olmayan cərəyan gücü üçün,
elektrik dövrələrinin qorunması üçün elektrik aparatura
(əriyən qoruyucular, avtomatik açarlar istisna olmaqla)
1000 V-dan çox olmayan gərginlik və 125 A-dan çox
olan cərəyan gücü üçün, elektrik dövrələrinin
qorunması üçün elektrik aparatura (əriyən qoruyucular,
avtomatik açarlar istisna olmaqla)
60 V-dan çox olmayan gərginlik və 2 A-dan çox
olmayan cərəyan gücü üçün rele
60 V-dan çox olmayan gərginlik və 2 A-dan çox olan
cərəyan gücü üçün rele
60 V-dan çox, lakin 1000V-dan çox olmayan gərginlik
üçün rele
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün quraşdırılmış
hesablayıcı maşınlı rəqəmsal idarəetmə panelləri
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün yaddaşlı
proqramlaşdırılan kontrollerlər
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

8535 10
8535[.21 + .29]
8535[.21 + .29]a

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8535[.21 + .29]b
8535[.30(.10 + .90)]
8535[.30(.10 + .90)]a

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8535[.30(.10 + .90)]b
8535 40 00a

əd.
əd.

S
S

8535 90

əd.

S

8536 10 10

əd.

S

8536 10 50

əd.

S

8536 10 90

əd.

S

8536 20 10

əd.

S

8536 20 90

əd.

S

8536 30 10

əd.

S

8536 30 30

əd.

S

8536 30 90

əd.

S

8536 41 10

əd.

S

8536 41 90

əd.

S

8536 49

əd.

S

8537 10 10

əd.

S

8537 10 91

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
27.12.31.70.0

27.12.31.70.1

27.12.31.70.2
27.12.31.70.3
27.12.32.03.0

27.12.32.05.0

27.12.40.30.0

27.12.40.90.0

Sənaye məhsullarının adları
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün, elektrik
cərəyanının idarəetməsi və ya bölüşdürülməsi üçün sair
təməllər
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün
elektrik mühərriklərinin paylaşdırıcı
qutuları və paylaşdırıcı lövhələr
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün ölçü cihazları
olan quraşdırma lövhələri və quraşdırma panelləri
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün sair rəqəmsal
idarəetmə panelləri
1000 V-dan çox, lakin 72,5 kV-dan çox olmayan
gərginlik üçün, elektrik cərəyanının idarəetməsi və ya
bölüşdürülməsi üçün pultlar, bölüşdürücü şitlər və
elektrik aparatları üçün analoji birləşmələr
72,5 kV-dan çox olan gərginlik üçün, elektrik
cərəyanının idarəetməsi və ya bölüşdürülməsi üçün
pultlar, bölüşdürücü şitlər və elektrik aparatları üçün
analoji birləşmələr
Elektrik cərəyanının idarəetməsi və ya bölüşdürülməsi
üçün pultlar, panellər, konsollar, masalar, bölüşdürücü
şitlər və elektrik aparatları üçün digər təməllər (aparat
ilə təchiz edilmiş olanlar istisna olmaqla)
HS 8535, 8536 və ya 8537-dəki aparatura üçün
nəzərdə tutulmuş hissələr

AİFT 27.20: Batareyaların və akkumulyatorların istehsalı
27.20.11.10.0
Silindrik elementlər formasında manqan dioksidli
qələvi ilkin elementlər və ilkin batareyalar (işlənib
sıradan çıxmış istisna olmaqla)
27.20.11.15.0
Sair manqan dioksidli qələvi elementlər və batareyalar
(işlənib sıradan çıxmış və silindrik elementlər istisna
olmaqla)
27.20.11.20.0
Silindrik elementlər formasında manqan dioksidli
qələvi olmayan elementlər və batareyalar (işlənib
sıradan çıxmış istisna olmaqla)
27.20.11.25.0
Sair manqan dioksidli qələvi olmayan elementlər və
batareyalar (işlənib sıradan çıxmış və silindrik
elementlər istisna olmaqla)
27.20.11.30.0
Civə oksidli ilkin elementlər və ilkin batareyalar
(işlənib sıradan çıxmış istisna olmaqla)
27.20.11.40.0
Gümüş oksidli ilkin elementlər və ilkin batareyalar
(işlənib sıradan çıxmış istisna olmaqla)
27.20.11.50.0
Silindrik elementlər formasında litiumlu ilkin
elementlər və ilkin batareyalar (işlənib sıradan çıxmış
istisna olmaqla)
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8537[.10(.95 + .98)]

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

8537[.10(.95 + .98)]a

əd.

S

8537[.10(.95 + .98)]b

əd.

S

8537[.10(.95 + .98)]c

əd.

S

8537 20 91

əd.

S

8537 20 99

əd.

S

8538 10

əd.

S

8538[.90(.11 + .19 + .91
+ .99)]

S

8506 10 11

əd.

S

8506 10 18

əd.

S

8506 10 91

əd.

S

8506 10 98

əd.

S

8506 30

əd.

S

8506 40

əd.

S

8506 50 10

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
27.20.11.55.0

27.20.11.60.0

27.20.11.70.0
27.20.11.75.0

27.20.11.90.0

27.20.12.00.0

27.20.21.10.0

27.20.21.20.0

27.20.22.30.0

27.20.22.40.0

27.20.23.10.0
27.20.23.20.0
27.20.23.30.0
27.20.23.40.0
27.20.23.50.0
27.20.23.95.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Düymə elementlər formasında litiumlu ilkin elementlər 8506 50 30
və ilkin batareyalar (işlənib sıradan çıxmış istisna
olmaqla)
Litiumlu ilkin elementlər və ilkin batareyalar (işlənib 8506 50 90
sıradan çıxmış və silindrik və ya düymə elementlər
formasında istisna olmaqla)
Hava-sinkli ilkin elementlər və ilkin batareyalar
8506 60
(işlənib sıradan çıxmış istisna olmaqla)
gərginliyi 5,5 V və ya daha çox, lakin 6,5 V-dan çox
8506 80 05
olmayan quru kömür-sink batareyaları (işlənib sıradan
çıxmış istisna olmaqla)
Sair elektrik ilkin elementləri və ilkin batareyaları
8506 80 80
(işlənib sıradan çıxmış, gərginliyi 5,5 V və ya daha
çox, lakin 6,5 V-dan çox olmayan quru kömür-sink
batareyaları, manqan dioksidli, civə oksidli, gümüş
oksidli, litiumlu və hava-sinkli istisna olmaqla)
İlkin elementlərin və ilkin batareyaların hissələri
8506 90
(akkumulyatorlar üçün, batareyalar üçün kömürlər
istisna olmaqla)
Maye elektrolitlə işləyən, porşenli mühərriklərin işə
8507 10 20
salınması üçün istifadə edilən qurğuşunlu
akkumulyatorlar (işlənib sıradan çıxmış istisna
olmaqla)
Maye olmayan elektrolitlə işləyən, porşenli
8507 10 80
mühərriklərin işə salınması üçün istifadə edilən
qurğuşunlu akkumulyatorlar (işlənib sıradan çıxmış
istisna olmaqla)
Elektrik akkumulyatorlar, onlar üçün düzbucaqlı (o
8507 20 20
cümlədən kvadrat) və ya digər formada separatorlar
daxil olmaqla. Maye elektrolitlə işləyən, porşenli
mühərriklərin işə salınması üçün istifadə edilənlərdən
başqa sair qurğuşunlu akkumulyatorlar
Elektrik akkumulyatorlar, onlar üçün düzbucaqlı (o
8507 20 80
cümlədən kvadrat) və ya digər formada separatorlar
daxil olmaqla. Maye elektrolitlə işləyəndən başqa,
porşenli mühərriklərin işə salınması üçün istifadə
edilənlərdən başqa sair qurğuşunlu akkumulyatorlar
Hermetik nikel-kadmiumlu akkumulyatorlar (işlənib
8507 30 20
sıradan çıxmış istisna olmaqla)
Hermetik olmayan nikel-kadmiumlu akkumulyatorlar 8507 30 80
(işlənib sıradan çıxmış istisna olmaqla)
Nikel-dəmirli akkumulyatorlar (işlənib sıradan çıxmış 8507 40
istisna olmaqla)
Hidrid-nikelli akkumulyatorlar (işlənib sıradan çıxmış 8507 50
istisna olmaqla)
Litium-ionlu akkumulyatorlar (işlənib sıradan çıxmış 8507 60
istisna olmaqla)
Sair elektrik akkumulyatorları
8507 80
Sənaye məhsullarının adları
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Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

S

əd.

S

əd.

S

elem.

S

elem.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8507 90 30

27.20.24.10.0

Elektrik akkumulyatorlarının hissələri, separatorlar

27.20.24.20.0

Elektrik akkumulyatorlarının hissələri, separatorlardan 8507 90 80
başqa

AİFT 27.31: Optik liflərdən kabel istehsalı
27.31.11.00.0
Elektrik keçiricilərlə və ya birləşdirici elementlərlə
yığılıb-yığılmamasından asılı olmayan fərdi örtüklü
liflərdən təşkil olunmuş lifli-optik kabellər
27.31.11.00.1
İnformasiyanın ötürülməsi üçün lifli-optik kabellər:
elektrik rabitəsinin kabel xətləri
27.31.11.00.2
Məlumatların ötürülməsi üçün lifli-optik kabellər
27.31.12.00.0
Sair optik liflər və ya optik-lifli jqutlar və kabellər
(fərdi örtüklü liflərdən təşkil olunmuşlar istisna
olmaqla)
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P
S
S

8544 70

kq

S

8544 70a

kq

S

8544 70b
9001[.10(.10 + .90)]

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

8536[.50(.03+.05+.07+.1
1+.15+.19+.80)]
8536[.50(.03+.05+.07+.1
1+.15+.19+.80)]a

əd.

S

əd.

S

8536[.50(.03+.05+.07+.1
1+.15+.19+.80)]b

əd.

S

8536[.50(.03+.05+.07+.1
1+.15+.19+.80)]c

əd.

S

8536[.50(.03+.05+.07+.1
1+.15+.19+.80)]d

əd.

S

AİFT 27.32: Digər elektron və elektrik naqillərinin və kabellərin istehsalı
27.32.11.00.0
Elektrik üçün nəzərdə tutulmuş sarğı naqilləri
8544[.11(.10 + .90) +
.19]
27.32.12.00.0
Birləşdirici elementlərlə olan və ya olmayan, məlumat 8544 20
və ya nəzarət təyinatlı, izolyasiyalı koaksial kabellər və
digər koaksial elektrik naqilləri
27.32.13.80.0
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün nəzərdə
8544[.49(.20 + .91 + .93
tutulmuş birləşdirici elementləri olmayan elektrik
+ .95 + .99)]
keçiriciləri
27.32.14.00.0
1000 V-dan çox olan gərginlik üçün nəzərdə tutulmuş 8544[.60(.10 + .90)]
izolyasiyalı elektrik keçiriciləri (sarğı naqilləri,
koaksial kabellər və digər koaksial elektrik naqilləri,
mühərrikli nəqliyyat vasitələrində, təyyarələrdə və ya
gəmilərdə istifadə olunan alışdırma şamları üçün naqil
komplektləri və digər naqil dəstləri istisna olmaqla)
AİFT 27.33: Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalı
27.33.11.00.0
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün, elektrik
dövrələrinin kommutasiyası üçün elektrik aparatura
27.33.11.00.1
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər qruplara
daxil edilməyən, güc zəncirləri üçün açarlar,
çevirgəclər və s.
27.33.11.00.2
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər qruplara
daxil edilməyən idarəetmə zəncirləri və köməkçi
zəncirlər üçün açarlar, çevirgəclər və s.
27.33.11.00.3
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər qruplara
daxil edilməyən elektron aparatlardan istifadə edilmək
üçün açarlar, çevirgəclər və s.
27.33.11.00.4
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər qruplara
daxil edilməyən, sənayedə istifadə etmək və oxşar
məqsədlər üçün açarlar, çevirgəclər və s.

Ölçü
vahidi

SMST, 2019
üzrə kodu
27.33.11.00.5

27.33.11.00.6

27.33.11.00.7

27.33.11.00.8

27.33.11.00.9

27.33.12.00.0
27.33.13.10.0

27.33.13.30.0
27.33.13.50.0

27.33.13.50.1

27.33.13.50.2

27.33.13.50.3

27.33.13.50.4
27.33.13.50.5
27.33.13.50.6

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər qruplara 8536[.50(.03+.05+.07+.1 əd.
daxil edilməyən, elektrotexnikada istifadə edilən,
1+.15+.19+.80)]e
elektromexaniki üsulla hərəkətə gətirilən açarlar,
çevirgəclər və s.
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər qruplara 8536[.50(.03+.05+.07+.1 əd.
daxil edilməyən, elektrotexnikada istifadə edilən,
1+.15+.19+.80)]f
elektron qurğularının köməyi ilə hərəkətə gətirilən
açarlar, çevirgəclər və s.
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər qruplara 8536[.50(.03+.05+.07+.1 əd.
daxil edilməyən, quraşdırılmış qurğuların
1+.15+.19+.80)]g
elektromexaniki üsulla hərəkətə gətirilən açarlar,
çevirgəclər və s.
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün digər qruplara 8536[.50(.03+.05+.07+.1 əd.
daxil edilməyən, quraşdırılmış qurğuların elektron
1+.15+.19+.80)]h
qurğularının köməyi ilə hərəkətə gətirilən açarlar,
çevirgəclər və s.
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün proqramla
8536[.50(.03+.05+.07+.1 əd.
idarə edilən açarlar, yük hüdudlayıcıları, saat
1+.15+.19+.80)]i
mexanizmi ilə işləyən açarlar
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün elektrik
8536[.61(.10+.90)]
əd.
lampaları üçün patronlar
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün koaksial
8536 69 10
əd.
kabellər üçün ştepsellər və rozetkalar (elektrik
mənbəyi)
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün çap sxemləri 8536 69 30
əd.
üçün ştepsellər və rozetkalar (elektrik mənbəyi)
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün ştepsellər və 8536 69 90
əd.
rozetkalar (elektrik mənbəyi) (koaksial kabellər üçün,
çap sxemləri üçün istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün
sənayedə istifadə edilmək və oxşar
məqsədlər üçün quraşdırılmış qurğuların
ştepsellər və rozetkalar (elektrik mənbəyi)
Məişətdə istifadə edilmək və oxşar məqsədlər üçün
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün ştepsellər və
rozetkalar (elektrik mənbəyi)
Məişətdə istifadə edilmək və oxşar məqsədlər üçün
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün quraşdırılmış
qurğuların ştepsellər və rozetkalar (elektrik mənbəyi)
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün silindrik
birləşdiricilər
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün düzbucaqlı
birləşdiricilər
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün optik lifli
birləşdiricilər
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P
S

S

S

S

S

S
S

S
S

8536 69 90a

əd.

S

8536 69 90b

əd.

S

8536 69 90c

əd.

S

8536 69 90d

əd.

S

8536 69 90e

əd.

S

8536 69 90f

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
27.33.13.50.7
27.33.13.60.0
27.33.13.60.1

27.33.13.60.2

27.33.13.70.0
27.33.13.80.0
27.33.14.10.0
27.33.14.30.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün sair ştepsellər 8536 69 90g
və rozetkalar (elektrik mənbəyi)
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün elektrik
8536 90 01
dövrələri üçün ilkin toplanmış elementlər
Məişətdə istifadə edilmək üçün 1000 V-dan çox
8536 90 01a
olmayan gərginlik üçün naqilli quraşdırma ilə elektrik
sxemləri üçün hazır elementlər
Sənayedə istifadə edilmək üçün 1000 V-dan çox
8536 90 01b
olmayan gərginlik üçün elektrik şinləri sistemləri, şin
naqilləri
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün naqillər və
8536 90 10
kabellər üçün kontakt elementləri və birləşdiricilər
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün, elektrik
8536[.70 + .90(.20 + .40
dövrələrinə qoşulmaq üçün sair aparatura
+ .95)]
Elektrik dövrələri üçün magistral, kanal və kabel
3925 90 20
navalçaları
Elektrik maşınlar, qurğular və cihazlar üçün
8547 20
plastmasdan izolyasiya armaturası
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 27.40: Elektrik lampaları və işıqlandırıcı avadanlıqların istehsalı
27.40.11.00.0
Hermetik istiqamətlənmiş işıq lampaları
8539 10
27.40.12.50.0
Motosikllər və ya digər mühərrikli nəqliyyat vasitələri 8539 21 30
üçün volfram telli halogen işıq lampaları
(ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar istisna
olmaqla)
27.40.12.93.0
100 V-dan çox gərginlik üçün volfram telli halogen
8539 21 92
işıq lampaları (ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı
lampalar, motosikllər və ya digər mühərrikli nəqliyyat
vasitələri üçün istisna olmaqla)
27.40.12.95.0
100 V-dan çox olmayan gərginlik üçün volfram telli
8539 21 98
halogen işıq lampaları (ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar, motosikllər və ya digər mühərrikli
nəqliyyat vasitələri üçün istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

kq

S

kq

S

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.

S

27.40.13.00.0

Gücü 200 Vt-dan çox olmayan və 100 V-dan çox
gərginlik üçün telli lampalar, o cümlədən reflektor
lampaları (ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar,
volfram telli halogen işıq lampaları və hermetik
istiqamətlənmiş işıq lampaları istisna olmaqla)

8539[.22(.10 + .90)]

əd.

S

27.40.14.60.0

Hermetik istiqamətlənmiş işıq lampaları və volfram
halogen işıq lampaları istisna olmaqla, motosikllər və
ya digər mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün közərmə
lampalar
Digər qruplara daxil edilməyən közərmə lampaları
100 V-dan çox gərginlik üçün sair közərmə lampaları
100 V-dan çox olmayan gərginlik üçün sair közərmə
lampaları

8539 29 30

əd.

S

8539[.29(.92 + .98)]
8539[.29(.92 + .98)]a
8539[.29(.92 + .98)]b

əd.
əd.
əd.

S
S
S

27.40.14.90.0
27.40.14.90.1
27.40.14.90.2

226

SMST, 2019
üzrə kodu
27.40.15.10.0

27.40.15.30.0

27.40.15.50.0
27.40.15.50.1
27.40.15.50.2
27.40.15.70.0
27.40.21.00.0

27.40.22.00.0
27.40.22.00.1

27.40.22.00.2

27.40.22.00.3

27.40.23.00.0
27.40.24.00.0

27.40.25.00.0

27.40.25.00.1

27.40.25.00.2

Sənaye məhsullarının adları
Lüminessensiyalı termokatodlu ikibirləşməli
(ikisokollu) qazlaboşalma lampaları (ultrabənövşəyi
lampalar istisna olmaqla)
Lüminessensiyalı termokatodlu qazlaboşalma lampaları
(ultrabənövşəyi lampalar, ikibirləşməli (ikisokollu)
istisna olmaqla)
Sair qazlaboşalma lampalar (ultrabənövşəyi lampalar
istisna olmaqla)
Ultrabənövşəyi lampalardan başqa, sair qazboşalma
lampaları, civə lampaları
Ultrabənövşəyi olmayan sodium qazboşalma lampaları
Ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalar, qövs
lampaları
Quru element batareyaları, akkumulyator və ya
maqneto işləyən portativ elektrik fənərləri (motosikllər
və ya mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün istisna
olmaqla)
Masaüstü, döşəməüstü və ya çarpayıyanı elektrik
lampaları
Məişət çıraqları (işığın dar istiqamətləndirildiyi
lampalardan başqa): közərmə lampaları ilə istifadə
edilmək üçün
Məişət çıraqları (işığın dar istiqamətləndirildiyi
lampalardan başqa): qazboşalma lampaları ilə istifadə
edilmək üçün
Məişət çıraqları (işığın dar istiqamətləndirildiyi
lampalardan başqa): sair lampalar ilə istifadə edilmək
üçün
Qeyri-elektrik lampalar və işıqlandırma avadanlığı
İşıq lövhələri, üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq
tabloları və analoji məmulatlar (o cümlədən yol
nişanları)
Asma və ya divar üçün çilçıraqlar və digər elektrik
işıqlandırma avadanlığı (açıq ictimai yerlərin və ya
nəqliyyat magistrallarının işıqlandırılması üçün istifadə
olunan işıq avadanlığından başqa)
Yaşayış evləri üçün çıraqlar (işığın dar
istiqamətləndirildiyi lampalardan başqa): közərmə,
halogen, kompakt lüminessensiyalı və s. lampaları ilə
istifadə edilmək üçün
İşığın dar istiqamətləndirildiyi lampalar, vitrin və
reklam işıqlandırma aparatları: közərmə və s. lampalar
ilə istifadə edilmək üçün
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8539 31 10

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

8539 31 90

əd.

S

8539[.32(.20+.90)+.39(.
20+.80)]
8539[.32(.20+.90)+.39(.
20+.80)]a
8539[.32(.20+.90)+.39(.
20+.80)]b
8539[.41 + .49]

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

8513 10

əd.

S

9405[.20(.11+.40+.50+.9
1+.99)]
9405[.20(.11+.40+.50+.9
1+.99)]a

əd.

S

əd.

S

9405[.20(.11+.40+.50+.9
1+.99)]b

əd.

S

9405[.20(.11+.40+.50+.9
1+.99)]c

əd.

S

9405 50
9405[.60(.20+.80)]

əd.
əd.

S
S

9405[.10(.21+.40+.50+.9
1+.98)]

əd.

S

9405[.10(.21+.40+.50+.9
1+.98)]a

əd.

S

9405[.10(.21+.40+.50+.9
1+.98)]b

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
27.40.25.00.3

27.40.25.00.4

27.40.25.00.5
27.40.25.00.6
27.40.30.10.0

27.40.30.30.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Sənayedə istifadə edilən işıqlandırma aparatları
9405[.10(.21+.40+.50+.9 əd.
(izolyasiyanın etibarlılığı dərəcəsi 20-dən az olmamaq 1+.98)]c
şərti ilə): közərmə, lüminessensiyalı və s. lampalar ilə
istifadə edilmək üçün
Ofis çıraqları (iş yerlərinin işıqlandırılması): közərmə, 9405[.10(.21+.40+.50+.9 əd.
kompakt lüminessensiyalı və sair lüminessent lampalar 1+.98)]d
ilə istifadə edilmək üçün
Sair işıqlandırma qurğuları: qəza işıqlandırma
9405[.10(.21+.40+.50+.9 əd.
aparatları
1+.98)]e
Sair işıqlandırma qurğuları: digər qruplara daxil
9405[.10(.21+.40+.50+.9 əd.
edilməyən (daxili) işıqlandırma aparatları
1+.98)]f
Projektorlar və dar istiqamətli işıq lampaları (o
9405 40 10
əd.
cümlədən teatr dekorasiyası, fotoşəkil və plyonka
studiyaları üçün nəzərdə tutulmuş)
Mühərrikli nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan
8512 20
kq
elektrik işıqlandırıcı və ya vizual siqnalizasiya cihazları (közərmə elektrik lampaları və ya qazboşalmalı
elektrik lampaları, hermetik istiqamətlənmiş işıq
lampaları, ultrabənövşəyi, infraqırmızı və qövs elektrik
lampaları istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

27.40.30.90.0

Közərmə lampalar və lüminessensiyalı lampalar üçün
istifadə edilən plastmas və sair materiallardan
hazırlanan elektrik lampaları və işıqlandırıcı qurğular,
o cümlədən yeni il ağaclarını bəzəmək üçün istifadə
olunan işıqlandırıcı avadanlıq dəstləri və işıq saçan
diod lampalar (LED)

27.40.41.00.0

Közərmə və qazboşalma lampalarının hissələri (o
8539[.90(.10 + .90)]
cümlədən hermetik istiqamətlənmiş işıq lampaları,
ultrabənövşəyi, infraqırmızı və qövs elektrik lampaları)
Quru element batareyaları, akkumulyator və ya
8513 90
maqneto işləyən portativ elektrik fənərlərinin hissələri
(motosikllər və ya mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün
istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən elektrik lampaları və
9405 99
işıqlandırıcı qurğuların, işıq lövhələrinin, üzərində ad
və ya ünvan yazılmış işıq tabloları və quraşdırılmış işıq
mənbəyi olan analoji məmulatların hissələri (şüşədən
və ya plastmasdan istisna olmaqla)

27.40.42.30.0

27.40.42.50.0

AİFT 27.51: Elektrik məişət cihazlarının istehsalı
27.51.11.10.0
Ayrı-ayrı xarici qapılı birləşdirilmiş soyuducudondurucular
27.51.11.33.0
Məişət soyuducuları (o cümlədən kompressorlu,
elektrik tipli) (quraşdırılan tipli istisna olmaqla)
27.51.11.35.0
Kompressorlu quraşdırılan tipli soyuducular
27.51.11.50.0
Həcmi 800 l-dən çox olmayan "sandıq" tipli
dondurucular
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8539 50 + 9405[.30 +
.40(.31 + .35 + .39 + .91
+ .95 + .99)]

əd.

P
S

S

S
S
S

S

S

S

S

S

8418[.10(.20 + .80)]

əd.

S

8418[.21(.10 + .51 + .91
+ .99) + .29]
8418 21 59
8418[.30(.20 + .80)]

əd.

S

əd.
əd.

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
27.51.11.70.0
27.51.12.00.0
27.51.13.00.0
27.51.13.00.1
27.51.13.00.2
27.51.13.00.3
27.51.14.00.0
27.51.15.30.0

27.51.15.80.0
27.51.21.23.0

27.51.21.25.0
27.51.21.25.1
27.51.21.25.2
27.51.21.70.0
27.51.21.90.0
27.51.22.00.0
27.51.23.10.0
27.51.23.30.0

27.51.23.50.0
27.51.23.70.0
27.51.23.70.1
27.51.23.70.2
27.51.24.10.0

27.51.24.30.0

27.51.24.50.0

Sənaye məhsullarının adları
Həcmi 900 l-dən çox olmayan şaquli tipli dondurucu
dolabları
Məişətdə istifadə üçün qabyuyan maşınlar
Sıxma qurğuları ilə təchiz olunmuş məişətdə istifadə
üçün paltaryuyan maşınlar
Tutumu 10 kq-dan çox olmayan tam avtomatlaşdırılmış
paltaryuyan maşınlar
Tutumu 10 kq-dan çox olmayan avtomatlaşdırılmamış
paltaryuyan maşınlar
Tutumu 10 kq-dan çox olmayan quruducu maşınlar
Elektrik ədyallar
Masaüstü, döşəməüstü, divar, tavan və ya dam üçün
gücü 125 Vt-dan çox olmayan elektrik mühərrikli
ventilyatorlar
Üfüqi ölçüsü 120 sm-dən çox olmayan sorucu
qalpaqlar və ya dolablar
Gücü 1500 Vt-dan çox olmayan, həcmi 20 l-dən çox
olmayan, tozyığan çuvalı və ya digər tozyığanı olan
elektrik mühərrikli tozsoranlar
Sair elektrik mühərrikli tozsoranlar
Döşəməsürtənlər
Zibil sıxlaşdırıcıları
Elektrik mühərrikli qida məhsullarının xırdalayıcıları,
mikserlər və meyvə və ya tərəvəz üçün şirəçəkənlər
Sair elektromexaniki maşınlar
Elektrik üzqırxanlar, saçqırxan maşınlar və tüklərin
təmizlənməsi üçün elektrik mühərrikli cihazlar
Elektrik saç quruducuları
Saçlara qulluq üçün digər aparatlar (o cümlədən
biqudi, isti burma üçün maşalar) (saç quruducu
kopüşonlar, saç quruducuları istisna olmaqla)
Əllərin qurudulması üçün elektrotermik aparatlar
Elektrik ütülər
Buxarla nəmləndirici ütülər
Sair ütülər
Tozsoranlar, o cümlədən quru təmizləmə üçün
maşınlar və su ilə işləyən tozsoranlar (elektrik
mühərriklə ilə təchiz edilmiş istisna olmaqla)
Qəhvənin və ya çayın hazırlanması üçün məişət tipli
elektrik qızdırıcı cihazları (o cümlədən süzgəcli
qəhvədanlar)
Məişət tipli elektrik tosterlər (o cümlədən çörəyin,
kartofu və sair kiçik məmulatların qızdırılması üçün
toster sobaları)
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8418[.40(.20 + .80)]

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

8422 11
8450[.11(.11+.19+.90)+.
12+.19]+845121
8450[.11(.11+.19+.90)+.
12+.19]+845121a
8450[.11(.11+.19+.90)+.
12+.19]+845121b
8450[.11(.11+.19+.90)+.
12+.19]+845121c
6301 10
8414 51

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.
əd.

S
S

8414 60

əd.

S

8508 11

əd.

S

8508 19
8508 19a
8508 19b
8509 40

əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

8509 80
8510[.10 + .20 + .30]

kq
əd.

S
S

8516 31
8516 32

əd.
əd.

S
S

8516 33
8516 40
8516 40a
8516 40b
8508 60

əd.
əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S
S

8516 71

əd.

S

8516 72

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
27.51.24.90.0

27.51.24.90.1
27.51.24.90.2
27.51.24.90.3
27.51.25.30.0
27.51.25.60.0

27.51.26.30.0
27.51.26.50.0

27.51.26.90.0
27.51.27.00.0
27.51.28.10.0

27.51.28.30.0
27.51.28.50.0
27.51.28.70.0
27.51.28.90.0
27.51.29.00.0
27.51.30.10.0
27.51.30.30.0

27.51.30.50.0

27.51.30.70.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Məişətdə istifadə üçün elektrotermik aparatlar (saçlara 8516[.79(.20 + .70)]
qulluq üçün və ya əllərin qurudulması üçün
elektrotermik aparatlar, hər hansı bir məkanın və
torpağın qızdırılması üçün elektrik cihazlar, su
qızdırıcıları, batırılma elektrik su qızdırıcıları, elektrik
ütülər, mikrodalğalı sobalar, sobalar; elektrik plitələri,
elektrik plitkaları, qaynadıcı elektrik qazanları; qrillər
və rosterlər, qəhvənin və ya çayın hazırlanması üçün
məişət tipli elektrik qızdırıcı cihazları və tosterlər
istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

8516[.79(.20 + .70)]a
8516[.79(.20 + .70)]b
8516[.79(.20 + .70)]c
8516 10 11
8516 10 80

əd.
əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S
S

8516 21
8516[.29(.10 + .50 +
.91)]

əd.
əd.

S
S

8516 29 99

əd.

S

8516 50
8516 60 10

əd.
əd.

S
S

8516 60 50

əd.

S

8516 60 70
8516 60 80
8516 60 90

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8516[.80(.20 + .80)]

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

Boşqablar üçün qızdırıcılar
Fritür qazanları
Sair elektrik qızdırıcı məişət cihazları
Axar tipli elektrik su qızdırıcıları
Elektrik su qızdırıcıları və batırılma elektrik
qızdırıcıları (axar tipli elektrik su qızdırıcıları istisna
olmaqla)
İstiliyi akkumulyasiya edən radiatorlar
Elektrik radiatorlar, konveksiya qızdırıcıları,
quraşdırılmış ventilyatorla təchiz olunmuş qızdırıcılar
və ya plitələr üçün odluqlar
Hər hansı bir məkanın isidilməsi üçün sair elektrik
avadanlıq
Mikrodalğalı sobalar
Ən azı fırını və bişirmə paneli olan elektrik plitələr (o
cümlədən kombinasiya edilmiş qazla və elektriklə
işləyən avadanlıq)
Məişətdə istifadə üçün elektrik plitkalar, elektrik
bişirmə qazanları və bişirmə panelləri
Məişət tipli elektrik qrillər və rosterlər
Məişət tipli quraşdırılan elektrik sobaları
Məişət tipli elektrik sobaları (quraşdırılanlar və
mikrodalğalı sobalar istisna olmaqla)
Elektrik müqavimət qızdırıcıları (karbonla işləyənlər
istisna olmaqla)
Tozsoranların hissələri
Elektrik mühərriklə ilə təchiz edilmiş məişət
elektromexaniki maşınların hissələri (tozsoranların
hissələri istisna olmaqla)
Elektrik üzqırxanların, saçqırxan maşınların və tüklərin
təmizlənməsi üçün elektrik mühərrikli cihazların
hissələri
HS 8516-da olan aparatura üçün nəzərdə tutulmuş
hissələr
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8508 70
8509 90

S
S

8510 90

S

8516 90

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

AİFT 27.52: Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalı
27.52.11.13.0
Qara metallardan, qazla işləyən, yeməyin hazırlanması 7321 11 10
və qızdırılması üçün sobalı qurğular və boşqab
qızdırıcısı (o cümlədən qaz və digər yanacaqla işləyən
mərkəzi isitmənin köməkçi qazanları ilə sobalar)
27.52.11.15.0
Qara metallardan, qazla işləyən, yeməyin hazırlanması 7321 11 90
və qızdırılması üçün sobalı qurğular və boşqab
qızdırıcısı (o cümlədən qaz və digər yanacaqla işləyən
mərkəzi isitmənin köməkçi qazanları ilə işləyənlər;
sobalı olanlar istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

Yemək hazırlanması və qızdırılması üçün qara
metallardan və ya misdən sair qeyri-elektrik qurğular
və boşqab qızdırıcısı
Yemək hazırlamaq, qızdırmaq üçün maye yanacaqla
işləyən qara metallardan cihazlar
Yemək hazırlamaq, qızdırmaq üçün bərk yanacaqla
işləyən qara metallardan cihazlar
Bərk yanacaqla işləyən qara metallardan mətbəx
pilətələri
Yemək hazırlamaq (qızdırmaq) üçün bərk yanacaqla
işləyən qara metallardan sair cihazlar
Yemək hazırlamaq və ya qızdırmaq üçün misdən
məişət avadanlıqları (qeyri-elektrik)
Qara metaldan hazırlanan qazla işləyən məişət
avadanlıqları, o cümlədən frityür qazanları, plitələr
üçün odluqlar və barbekülər (manqallar), qaz və sair
yanacaq növləri ilə işləyən radiatorlar üçün (yeməyin
hazırlanması və qızdırılması üçün avadanlıqlar və
boşqab qızdırıcısı istisna olmaqla)

7321[.12 + .19] + 7418
10 10

əd.

S

7321[.12 + .19] + 7418
10 10a
7321[.12 + .19] + 7418
10 10b
7321[.12 + .19] + 7418
10 10c
7321[.12 + .19] + 7418
10 10d
7321[.12 + .19] + 7418
10 10e
7321 81

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

27.52.12.50.0

Qara metallardan hazırlanan, maye yanacaqla işləyən
məişət avadanlıqları, o cümlədən frityür qazanları,
plitələr üçün odluqlar və barbekülər (manqallar)
(yeməyin hazırlanması və qızdırılması üçün sobalı
qurğular və boşqab qızdırıcısı istisna olmaqla)

7321 82

əd.

S

27.52.12.50.1

Qara metallardan hazırlanan, buraxılış borusu olan,
maye yanacaqla işləyən sair cihazlar
Qara metallardan hazırlanan, bərk yanacaqla işləyən
məişət avadanlıqları, o cümlədən frityür qazanları,
plitələr üçün odluqlar və barbekülər (manqallar)
(yeməyin hazırlanması və qızdırılması üçün məişət
cihazları və boşqab qızdırıcısı istisna olmaqla)

7321 82a

əd.

S

7321 89

əd.

S

Digər qruplara daxil edilməyən, qara metaldan qeyrielektrik qızdırma ilə hava qızdırıcıları və isti havanın
verilməsi üçün paylayıcı qurğular
Qeyri-elektrik axar tipli və ya tutumlu su qızdırıcıları

7322 90

əd.

S

8419[.11 + .19]

əd.

S

27.52.11.90.0

27.52.11.90.1
27.52.11.90.2
27.52.11.90.3
27.52.11.90.4
27.52.11.90.5
27.52.12.34.0

27.52.12.70.0

27.52.13.00.0

27.52.14.00.0
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SMST, 2019
üzrə kodu
27.52.20.00.0

Sənaye məhsullarının adları
Yeməyin hazırlanması üçün qara metaldan sobalar,
plitələr, boşqab qızdırıcısı və analoji qeyri-elektrik
məişət cihazlarının hissələri

AİFT 27.90: Sair elektrik avadanlıqlarının istehsalı
27.90.11.50.0
HS 85-də adları çəkilməyən və ya daxil edilməyən,
fərdi funksiyaları olan tərcümə və ya lüğət funksiyalı
elektrik maşınlar, antena gücləndiriciləri və sair
elektrik maşınlar və aparatura (akkumulyatorların
yüklənməsi üçün qurğular, solyariumlar və qaralma
üçün analoji avadanlıq istisna olmaqla)
27.90.12.30.0
27.90.12.80.0

27.90.13.30.0
27.90.13.50.0
27.90.13.70.0
27.90.13.90.0

27.90.20.20.0
27.90.20.50.0
27.90.20.80.0
27.90.31.09.0
27.90.31.18.0

27.90.31.45.0
27.90.31.54.0

27.90.31.63.0
27.90.31.72.0
27.90.31.81.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
7321 90

Ölçü
vahidi

P
S

8543[.70(.01+.02+.03+.0
4+.05+.06+.07+.08+.09+
.10+.30+.60+.70+.90)]

S

Elektrik izolyatorlar (şüşədən və keramikadan istisna 8546[.90(.10 + .90)]
olmaqla)
Keramika və ya plastmasdan başqa sair materiallardan 8547 90
elektrik üçün nəzərdə tutulmuş üçün izolyasiya
armaturası; izolyasiya materialları ilə üzlənmiş
qiymətsiz metallardan elektrik keçiricilər üçün
borucuqlar və onlar üçün birləşdirici detallar

kq

S

kq

S

Sobalar üçün kömür elektrodları
Kömür elektrodları (sobalar üçün istisna olmaqla)
Karbon fırçalar
Elektrik üçün nəzərdə tutulmuş qrafitdən və ya
karbonun sair növlərindən hazırlanan məmulatlar
(kömür elektrodları və karbon fırçalar istisna olmaqla)
Tərkibində maye kristallarda qurğular olan indikator
panelləri
Tərkibində işıq saçan diod (LED) olan indikator
panelləri
Digər qruplara daxil edilməyən səs və ya vizual
siqnalizasiya elektrik avadanlığı
Elektriklə işləyən lehimləmə alətləri və lehimləmə
tapançaları
Elektriklə işləyən lehimləmə maşınları və aparatları
(lehimləmə alətləri və lehimləmə tapançaları istisna
olmaqla)
Metalların müqavimətlə qaynağı üçün maşınlar və
aparatlar
Metalların qövs qaynağı üçün avtomatik və ya
yarımavtomatik maşınlar və aparatlar (o cümlədən
plazma-qövs)
Örtülmüş elektrodlarla əl qaynağı üçün sair alətlər
Mühafizə olunmuş mühitdə qövs qaynağı üçün sair
maşınlar
Metalların səthinin qaynaq edilməsi və ya isti
tozlandırılması üçün digər qruplara daxil edilməyən
elektrik maşınlar və aparatlar

8545 11
8545 19
8545 20
8545[.90(.10 + .90)]

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

8531[.20(.40 + .95)]

kq

S

8531 20 20

kq

S

8531[.80(.40 + .70)]

kq

S

8515 11

əd.

S

8515[.19(.10 + .90)]

əd.

S

8515[.21 + .29]

əd.

S

8515 31

əd.

S

8515[.39(.13 + .18)]
8515 39 90

əd.
əd.

S
S

8515 80 10

əd.

S
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SMST, 2019
üzrə kodu
27.90.31.91.0

27.90.32.00.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8515 80 90

Termoplastik materialların qaynaq edilməsi üçün
elektrik maşınlar və aparatlar (yarımkeçirici cihazların
istehsalında istifadə edilmiş məftil qurğular istisna
olmaqla)
HS 8515-ə aid edilən maşın və aparatların hissələri
8515[.90(.20 + .80)]

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

S

27.90.33.30.0

Dəmir yollarında, tramvay xətlərində, avtomobil
yollarında, daxili su yollarında, avtomobil
dayanacaqlarında, limanlarda və ya aerodromlarda
hərəkətin təmini üçün təhlükəsizlik, idarəetmə və
elektrik siqnalizasiya qurğularının hissələri

8530 90

S

27.90.33.50.0
27.90.33.70.0

HS 8531-ə aid edilən avadanlıqların hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən fərdi funksiyaları olan
elektrik maşınları və aparaturanın hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən avadanlığın və ya
aparaturanın elektrik hissələri
Düzləndiricilər (telekommunikasiya avadanlıqlarında,
avtomatik məlumat emalı maşınlarında və onların
mexanizmlərində istifadə edilənlər istisna olmaqla)
Telekommunikasiya avadanlıqlarında, avtomatik
məlumat emalı maşınlarında və onların
mexanizmlərində istifadə edilən elektrik
transformatorlar
Gücü 7,5 kV·A-dan çox olmayan invertorlar
Gücü 7,5 kV·A-dan çox olan invertorlar
Statik dəyişdiricilər (polikristal yarımkeçiricilər;
qaynaq aləti olmayan, xüsusilə qaynaq üçün nəzərdə
tutulmuş dəyişdiricilər, akkumulyatorların yüklənməsi
üçün qurğular, düzləndiricilər; invertorlar istisna
olmaqla)

8531 90
8543 90

S
S

8548[.90(.20 + .30 +
.90)]
8504 40 82

S
əd.

S

8504 40 30

əd.

S

8504 40 84
8504 40 88
8504 40 90

əd.
əd.
əd.

S
S
S

27.90.33.90.0
27.90.41.30.0

27.90.41.40.0

27.90.41.53.0
27.90.41.55.0
27.90.41.70.0

27.90.41.90.0

Digər qruplara daxil olmayan statik dəyişdiricilərin
8504 90 99
hissələri (telekommunikasiya avadanlıqlarında,
avtomatik məlumat emalı maşınlarında və onların
mexanizmlərində istifadə edilən elektron bloklar istisna
olmaqla)

27.90.42.00.0
27.90.43.00.0

Yanacaq elementləri
Gərginliyi 1000 V-dan çox olan gərginlik
məhdudlaşdırıcıları
1000 V-dan çox olmayan gərginlik üçün izolyasiyalı
məftillə və birləşdirici qurğularla təchiz edilmiş
elektrik alətləri üçün naqillər, uzadıcılar və sair
elektrik naqil dəstləri
Hissəciklərin sürətləndiriciləri
Siqnal generatorları

27.90.44.00.0

27.90.45.10.0
27.90.45.30.0
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S

8503 00 99b
8535 40 00b

əd.

S
S

8544[.42(.10 + .90)]

kq

S

8543 10
8543 20

kq
kq

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8505 20

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

8505[.90(.21 + .29 + .50
+ .90)]

kq

S

8543 70 50
8532 10

əd.
əd.

S
S

8532[.21 + .22]

əd.

S

8532[.23+.24+.25+.29]

əd.

S

8532[.23+.24+.25+.29]a

əd.

S

8532[.23+.24+.25+.29]b

əd.

S

8532[.23+.24+.25+.29]c

əd.

S

8532 30

əd.

S

8533 21

əd.

S

8533 29

əd.

S

27.90.60.55.0

Solyariumlar və qaralma üçün analoji avadanlıq
Tezliyi 50/60 Hs olan elektrik şəbəkələri üçün və 0,5
kV·A-dan az olmayan reaktiv gücə hesablanmış sabit
həcmli kondensatorlar
Tantallı və ya alüminium elektrolitik sabit həcmli
elektrik kondensatorlar
Digər qruplara daxil edilməyən sabit həcmli elektrik
kondensatorlar
Birqatlı keramik dielektrikli sabit həcmli elektrik
kondensatorlar
Çoxqatlı keramik dielektrikli sabit həcmli elektrik
kondensatorlar
Kağız və ya plastmas dielektrikli sabit həcmli elektrik
kondensatorlar
Dəyişən həcmli kondensatorlar (o cümlədən və ya
tənzimlənən)
Gücü 20 Vt-dan çox olmayan sabit elektrik rezistorlar
(qızdırıcı rezistorlar və sabit karbon rezistorları,
kompozit və ya plyonka tipli istisna olmaqla)
Gücü 20 Vt-dan çox olan sabit elektrik rezistorlar
(qızdırıcı rezistorlar və sabit karbon rezistorları,
kompozit və ya plyonka tipli istisna olmaqla)
Gücü 20 Vt-dan çox olmayan naqilli dəyişən rezistorlar

8533 31

əd.

S

27.90.60.57.0

Gücü 20 Vt-dan çox olan naqilli dəyişən rezistorlar

8533 39

əd.

S

27.90.60.80.0

Kompozit və ya plyonka tipli sabit karbon rezistorları
(qızdırıcı rezistorlar istisna olmaqla); dəyişən elektrik
rezistorlar, o cümlədən reostatlar və potensiometrlər
(naqilli dəyişən rezistorlar və qızdırıcı rezistorlar
istisna olmaqla)

8533[.10+.40(.10+.90)]

əd.

S

27.90.70.10.0

Dəmir yollarında, tramvay xətlərində hərəkətin
təhlükəsizliyinin və ya idarə olunmasının təmini üçün
elektrik siqnalizasiya qurğuları

8530 10

27.90.45.50.0

27.90.45.60.0

27.90.45.70.0
27.90.51.00.0

27.90.52.20.0
27.90.52.40.0
27.90.52.40.1
27.90.52.40.2
27.90.52.40.3
27.90.53.00.0
27.90.60.35.0

27.90.60.37.0

Sənaye məhsullarının adları
Elektromaqnit ilişmələr, muftalar və əyləclər
(elektromaqnit qurğular vasitəsilə idarə olunan
hidravlik və ya pnevmatik mexaniki əyləclər istisna
olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən elektromaqnitlər və
elektromaqnit qaldırıcı başlıqlar və onların hissələri
(tibbi istifadə üçün maqnitlər istisna olmaqla); digər
qruplara daxil edilməyən elektromaqnit və ya sabit
maqnitli sıxac patronları, tutqaclar və analoji
təsbitedici qurğular və onların hissələri

234

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

27.90.70.30.0

Avtomobil yollarında, daxili su yollarında, avtomobil
dayanacaqlarında, limanlarda və ya aerodromlarda
hərəkətin təhlükəsizliyinin və ya idarə olunmasının
təmini üçün elektrik siqnalizasiya qurğuları

27.90.81.00.0

Sabit, dəyişən və tənzimlənən (əvvəlcədən
tənzimlənmə) elektrik kondensatorların hissələri
Elektrik rezistorların hissələri (reostatlar və
potensiometrlər üçün) (qızdırıcı rezistorlar istisna
olmaqla)

27.90.82.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8530 80

Ölçü
vahidi

P

kq

S

8532 90

S

8533 90

S

AİFT 28.11: Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa, mühərriklərin və turbinlərin
istehsalı
28.11.11.00.0
Gəmi güc qurğuları üçün asma (sallanma) mühərriklər 8407[.21(.10+.91+.99)]
əd.
S
28.11.12.00.0
Gəmi güc qurğuları üçün qığılcımla alışan, dövrü və 8407[.29+.90(.10+.50+.8 əd.
S
ya irəli-geri hərəkət edən porşenli daxiliyanma 0+.90)]
mühərrikləri (asma (sallanma) mühərriklər istisna
olmaqla)
28.11.13.10.0
Təkərli kənd təsərrüfatı və ya meşə təsərrüfatı 8408[.20(.31+.35+.37)]
əd.
S
traktorları üçün sıxılmadan alovlanan porşen ilə işləyən
daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər)
28.11.13.11.0
Gəmi güc qurğuları üçün gücü 200 kVt-dan çox 8408[.10(.23+.27+.31+.3 əd.
S
olmayan, sıxılmadan alovlanan porşen ilə işləyən 9+.41+.49)]
daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər)
28.11.13.15.0
Gəmi güc qurğuları üçün gücü 200 kVt-dan çox, lakin 8408[.10(.51+.59+.61+.6 əd.
S
1000 kVt-dan az olan, sıxılmadan alovlanan porşen ilə 9+.71+.79)]
işləyən daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və
yarımdizellər)
28.11.13.19.0
Gəmi güc qurğuları üçün gücü 1000 kVt-dan çox olan, 8408[.10(.81+.89+.91+.9 əd.
S
sıxılmadan alovlanan porşen ilə işləyən daxiliyanma 9)]
mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər)
28.11.13.20.0
Relsli yollarla hərəkət edən nəqliyyat vasitələri üçün 8408 90 21
əd.
S
sıxılmadan alovlanan porşen ilə işləyən daxiliyanma
mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər)
28.11.13.31.0
Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 15 kVt-dan çox 8408 90 41
əd.
S
olmayan, sıxılmadan alovlanan porşen ilə işləyən
daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər)
28.11.13.33.0
Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 15 kVt-dan çox, 8408 90 43
əd.
S
lakin 30 kVt-dan çox olmayan, sıxılmadan alovlanan
porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və
yarımdizellər)
28.11.13.35.0
Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 30 kVt-dan çox, 8408 90 45
əd.
S
lakin 50 kVt-dan çox olmayan, sıxılmadan alovlanan
porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və
yarımdizellər)
28.11.13.37.0
Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 50 kVt-dan çox, 8408 90 47
əd.
S
lakin 100 kVt-dan çox olmayan, sıxılmadan alovlanan
porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və
yarımdizellər)
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.11.13.53.0

28.11.13.55.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 100 kVt-dan çox, 8408 90 61
lakin 200 kVt-dan çox olmayan, sıxılmadan alovlanan
porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və
yarımdizellər)
Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 200 kVt-dan çox, 8408 90 65
lakin 300 kVt-dan çox olmayan, sıxılmadan alovlanan
porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və
yarımdizellər)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

28.11.13.57.0

Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 300 kVt-dan çox, 8408 90 67
lakin 500 kVt-dan çox olmayan, sıxılmadan alovlanan
porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və
yarımdizellər)

əd.

S

28.11.13.73.0

Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 500 kVt-dan çox, 8408 90 81
lakin 1000 kVt-dan çox olmayan, sıxılmadan alovlanan
porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və
yarımdizellər)

əd.

S

28.11.13.75.0

Sənayedə istifadə edilmək üçün gücü 1000 kVt-dan
çox olan, sıxılmadan alovlanan porşen ilə işləyən
daxiliyanma mühərrikləri (dizellər və yarımdizellər)
Su buxarı ilə işləyən turbinlər və sair buxar turbinləri
Hidravlik turbinlər və su təkərləri
Qaz turbinləri (turboreaktiv və turbovint mühərriklər
istisna olmaqla)
Küləkenerjili elektrogenerator qurğuları
Su buxarı ilə işləyən turbinlər və sair buxar turbinlərin
hissələri
Hidravlik turbinlər və su təkərlərinin hissələri
Qaz turbinlərinin hissələri (turboreaktiv və turbovintli
mühərriklər üçün hissələr istisna olmaqla)
Yalnız və ya əsasən qığılcımla alışan porşenli
daxiliyanma mühərrikləri üçün nəzərdə tutulmuş
hissələr (aviasiya mühərrikləri istisna olmaqla)
Silindr blokları, silindr gilizləri, silindr karterləri və
başlıqları
Sürgüqolları, porşenlər (pistonlar) və halqalar
Qığılcımla alışan daxiliyanma mühərrikləri üçün
çiləmə sisteminin karbüratorları
Sair hissələr
Yalnız və ya əsasən sıxılmadan alovlanan porşenli
daxiliyanma mühərrikləri üçün hissələr
Dizel mühərrikləri üçün sürgüqolları, porşenlər
(pistonlar) və halqalar
Avtomobillər üçün dizel mühərrikləri üçün çiləmə
sistemləri
Dizel mühərrikləri üçün sair çiləmə sistemləri
Dizel mühərrikləri üçün sair hissələr

8408[.90(.85 + .89)]

əd.

S

8406[.10 + .81 + .82]
8410[.11 + .12 + .13]
8411[.81+.82(.20+.60+.8
0)]
8502 31
8406[.90(.10 + .90)]

kVt
kVt
kVt

S
S
S

əd.

S
S

28.11.21.60.0
28.11.22.00.0
28.11.23.00.0
28.11.24.00.0
28.11.31.00.0
28.11.32.00.0
28.11.33.00.0
28.11.41.00.0

28.11.41.00.1
28.11.41.00.2
28.11.41.00.3
28.11.41.00.9
28.11.42.00.0
28.11.42.00.1
28.11.42.00.2
28.11.42.00.3
28.11.42.00.4
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8410 90
8411 99

S
S

8409 91

S

8409 91a

S

8409 91b
8409 91c

S
S

8409 91d
8409 99

S
S

8409 99a

S

8409 99b

S

8409 99c
8409 99d

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

AİFT 28.12: Hidravlik və pnevmatik güc qurğularının istehsalı
28.12.11.30.0
Hidravlik silindrlər
8412 21 80
28.12.11.80.0
Xətti hərəkət üzrə pnevmatik güc qurğuları (silindrlər 8412 31
daxil olmaqla)
28.12.12.00.0
Fırlanan hidravlik və pnevmatik mühərriklər
8412[.29(.81+.89)+.39+.
80(.10+.80)]
28.12.13.20.0
Hidravlik nasoslar (porşen)
8413 50 61
28.12.13.50.0
Hidravlik nasoslar (dişli çarxlı)
8413 60 31
28.12.13.80.0
Hidravlik nasoslar (pərli)
8413 60 61
28.12.14.20.0
Təzyiqi tənzimləmək üçü filtrlərlə və ya yağlayıcı 8481 10 05
qurğularla birləşdirilmiş reduksiya klapanları
28.12.14.50.0
Yağ hidravlik güc transmissiyaları üçün tənzimləyici 8481 20 10
klapanlar
28.12.14.80.0
Pnevmatik güc transmissiyaları üçün tənzimləyici 8481 20 90
klapanlar
28.12.15.30.0
Çarx qolu irəli-geri prinsipi ilə işləyən porşenli 8413 50 20
hidravlik aqreqatlar, nasoslu
28.12.15.30.1
Suyun və digər mayelərin laylara vurulması üçün nasos 8413 50 20a
qurğuları və onların plunjerli nasosları
28.12.15.80.0
Rotor tutumlu hidravlik aqreqatlar, nasoslu
8413 60 20
28.12.16.30.0
Hidravlik güc qurğuları və xətti hərəkət mühərrikləri, 8412 21 20
hidravlik sistemlər (silindrlər)
28.12.16.80.0
Hidravlik güc qurğuları və mühərrikləri (xətti hərəkət 8412 29 20
qurğuları və mühərriklərindən başqa), hidravlik
sistemlər
28.12.20.00.0
Mayevuran güc mühərriklərinin hissələri
8412[.90(.20+.40+.80)]
AİFT 28.13: Nasos və kompressorların istehsalı
28.13.11.05.0
Yanacaqdoldurma stansiyalarında və qarajlarda istifadə
olunan yanacaq-sürtkü materialları üçün məsrəfölçəni
olan və ya onun quraşdırılması nəzərdə tutulmuş
nasoslar
28.13.11.05.1
Yanacaq-yağ qurğuları
28.13.11.25.0
Yanacaqdoldurma stansiyalarında və qarajlarda istifadə
olunan maye üçün məsrəfölçəni olan və ya onun
quraşdırılması nəzərdə tutulmuş nasoslar
28.13.11.25.1
Suyun hazırlanması, müxtəlif kimyəvi reagentlərin
məhlullarının hazırlanması və onların basğılanan
quyulara dozalarla verilməsi üçün avadanlıq
28.13.11.45.0
Maye üçün əl nasosları (məsrəfölçəni olan və ya onun
quraşdırılması nəzərdə tutulmuş nasoslar istisna
olmaqla)
28.13.11.65.0
Daxiliyanma mühərrikləri üçün yanacaq, sürtkü və ya
soyuducu mayelər üçün nasoslar
28.13.11.85.0
Beton nasosları
28.13.12.20.0
Dozalaşdırma nasosları
28.13.12.50.0
Xətti hərəkət üzrə porşen nasosları
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Ölçü
vahidi

P

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.
əd.
əd.
kq

S
S
S
S

kq

S

kq

S

əd.

S

əd.

S

əd.
əd.

S
S

əd.

S

S

8413 11

əd.

S

8413 11a
8413 19

əd.
əd.

S
S

8413 19a

əd.

S

8413 20

əd.

S

8413[.30(.20 + .80)]

əd.

S

8413 40
8413 50 40
8413 50 69

əd.
əd.
əd.

S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.13.12.80.0
28.13.12.80.1
28.13.12.80.2
28.13.12.80.3
28.13.13.20.0
28.13.13.40.0
28.13.13.60.0
28.13.13.80.0

28.13.14.13.0
28.13.14.15.0
28.13.14.17.0
28.13.14.20.0
28.13.14.30.0

28.13.14.51.0

28.13.14.53.0

28.13.14.55.0

28.13.14.60.0
28.13.14.71.0
28.13.14.75.0
28.13.14.75.1

28.13.14.80.0
28.13.14.80.1
28.13.21.70.0

28.13.21.90.0
28.13.22.00.0
28.13.23.00.0
28.13.23.00.1

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Çarx qolu irəli-geri prinsipi ilə işləyən porşenli 8413 50 80
əd.
nasoslar
Mancanaq dəzgahları
8413 50 80a
əd.
Qazma nasosları
8413 50 80b
əd.
Ştanqlı quyu nasosları
8413 50 80c
əd.
Rotor tutumlu nasoslar, dişli çarxlı
8413 60 39
əd.
Rotor tutumlu nasoslar, pərli
8413 60 69
əd.
Rotor tutumlu nasoslar, vintli
8413 60 70
əd.
Sair rotor tutumlu nasoslar (hidravlik aqreqatlar, dişli 8413 60 80
əd.
çarxlı nasoslar, pərli nasoslar, vintli nasoslar istisna
olmaqla)
Birpilləli daldırma nasosları
8413 70 21
əd.
Çoxpilləli daldırma nasosları
8413 70 29
əd.
İstilik sistemləri və isti su təchizatı üçün germetik 8413 70 30
əd.
mərkəzdənqaçma nasosları
Buraxıcı qol borusunun diametri 15 mm-dən çox 8413 70 35
əd.
olmayan maye üçün mərkəzdənqaçma nasosları
Buraxıcı qol borusunun diametri 15 mm-dən çox olan 8413 70 45
əd.
borulu mərkəzdənqaçma nasoslar və burağan nasoslar
(yan borularla)
Buraxıcı qol borusunun diametri 15 mm-dən çox olan 8413 70 51
əd.
yeganə
işlək
giriş
təkəri
olan
birpilləli
mərkəzdənqaçma nasosları, monoblok
Buraxıcı qol borusunun diametri 15 mm-dən çox olan 8413 70 59
əd.
yeganə
işlək
giriş
təkəri
olan
birpilləli
mərkəzdənqaçma nasosları, monoblok olmayan
Buraxıcı qol borusunun diametri 15 mm-dən çox olan 8413 70 65
əd.
birdən artıq işlək giriş təkəri olan birpilləli
mərkəzdənqaçma nasosları
Buraxıcı qol borusunun diametri 15 mm-dən çox olan 8413 70 75
əd.
çoxpilləli mərkəzdənqaçma nasosları
Sair təkpilləli mərkəzdənqaçma nasosları
8413 70 81
əd.
Sair çoxpilləli mərkəzdənqaçma nasosları
8413 70 89
əd.
Quyuların boru istismarı üçün aqreqat qurğuları 8413 70 89a
əd.
(mərkəzdənqaçma elektrik nasosları) və boru istismarı
nasosları
Digər maye üçün nasoslar, maye qaldırıcıları
8413[.81 + .82]
əd.
Mədənlərdə neftin və qazın nəqli üçün avadanlıq
8413[.81 + .82]a
əd.
Porşenli rotor nasosları, sürüşkən pərli rotor nasoslar, 8414[.10(.25 + .81)]
əd.
molekulyar (vakuum) nasosları və Ruts tipli nasoslar,
diffuz nasoslar, kriogen və adsorbsiya nasosları
Yalnız və əsasən yarımkeçiricilərin istehsalında 8414[.10(.15 + .89)]
əd.
istifadə olunan vakuum nasosları
Əl və ya ayaq ilə işlədilən hava nasosları
8414[.20(.20 + .80)]
əd.
Soyuducu avadanlığında istifadə edilən kompressorlar 8414[.30(.20+.81+.89)]
əd.
Gücü 0,4 kVt-dan çox olmayan soyuducu 8414[.30(.20+.81+.89)]a
əd.
avadanlığında istifadə edilən kompressorlar
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.13.23.00.2

28.13.23.00.3
28.13.24.00.0
28.13.24.00.1

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Gücü 0,4 kVt-dan çox olan soyuducu avadanlığında 8414[.30(.20+.81+.89)]b
əd.
istifadə edilən germetik və ya yarımgermetik
kompressorlar
Gücü 0,4 kVt-dan çox olan soyuducu avadanlığında 8414[.30(.20+.81+.89)]c
əd.
istifadə edilən kompressorlar
Yedəyə alınan təkərli şassi üzərində qurulmuş hava 8414[.40(.10 + .90)]
əd.
kompressorları
əd.
Ötürmə qabiliyyəti 2 m3/dəq-dən az olmamaqla yedəyə 8414[.40(.10 + .90)]a
Sənaye məhsullarının adları

alınan təkərli
kompressorları
28.13.24.00.2

28.13.25.30.0
28.13.25.50.0
28.13.26.30.0

28.13.26.50.0

28.13.26.70.0
28.13.26.90.0
28.13.27.30.0
28.13.27.53.0
28.13.27.55.0
28.13.28.00.0

28.13.31.00.0
28.13.31.00.1
28.13.31.00.2
28.13.31.00.3
28.13.31.00.4
28.13.32.00.0

şassi

üzərində

qurulmuş

P
S

S
S
S

hava

Ötürmə qabiliyyəti 2 m3/dəq-dən çox olmaqla yedəyə
alınan təkərli şassi üzərində qurulmuş hava
kompressorları
Təkpilləli turbokompressorlar
Çoxpilləli turbokompressorlar
Yüksək işlək təzyiqi 15 bardan çox olmayan,
səmərəliliyi 60 m3/saatdan çox olmayan porşenli
kompressorlar
Yüksək işlək təzyiqi 15 bardan çox olmayan,
səmərəliliyi 60 m3/saatdan çox olan porşenli
kompressorlar
Yüksək işlək təzyiqi 15 bardan çox olan, səmərəliliyi
120 m3/saatdan çox olmayan porşenli kompressorlar
Yüksək işlək təzyiqi 15 bardan çox olan, səmərəliliyi
120 m3/saatdan çox olan porşenli kompressorlar
Birvallı həcmli rotor kompressorları
Çoxvallı vintşəkilli kompressorlar
Çoxvallı kompressorlar (vintşəkilli kompressorlar
istisna olmaqla)
Ən böyük horizontal ölçüsü 120 sm-dən çox olan
ventilyatorla, süzgəclə və ya süzgəcsiz hava nasosları
və ventilyasiya və ya resirkulyasiya sorucu qalpaqlar
(vakuum nasosları, əl və ya ayaq ilə işlədilən hava
nasosları və kompressorlar istisna olmaqla)

8414[.40(.10 + .90)]b

əd.

S

8414 80 11
8414 80 19
8414 80 22

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8414 80 28

əd.

S

8414 80 51

əd.

S

8414 80 59

əd.

S

8414 80 73
8414 80 75
8414 80 78

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8414 80 80

əd.

S

Maye üçün nasosların və maye qaldırıcılarının hissələri
Nasos blokları
Mancanaq dəzgahlarının reduktorları
Səyyar nasos qurğuları üçün müxtəlif cür avadanlıq
Neft çıxarılması və laylara su vurulması üçün ştanqsız
quyu nasosları qurğularının dəstləşdirici avadanlığı
Hava/vakuum
nasoslarının,
hava/qaz
kompressorlarının, ventilyatorların, sorucu şkafların
hissələri

8413[.91 + .92]
8413[.91 + .92]a
8413[.91 + .92]b
8413[.91 + .92]c
8413[.91 + .92]d

S
S
S
S
S

8414 90

S
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

kq

S

8481 10 99

kq

S

8481[.30(.91 + .99)]

kq

S

8481 80 40
8481[.40(.10 + .90)]

kq
kq

S
S

8481[.40(.10 + .90)]a
8481 80 11

kq
kq

S
S

AİFT 28.14: Kran və klapanların istehsalı
28.14.11.20.0
Boru kəmərləri, qazanlar, rezervuarlar, sisternlər, 8481 10 19
çənlər və ya analoji qablar üçün tökmə çuqun və ya
tökmə poladdan reduksiyaedici klapanlar (filtrlərlə və
ya yağlayıcı qurğularla birləşdirilmiş klapanlar istisna
olmaqla )
28.14.11.40.0

28.14.11.60.0

28.14.11.70.0
28.14.11.80.0

28.14.11.80.1
28.14.12.33.0

Boru kəmərləri, qazanlar, rezervuarlar, sisternlər,
çənlər və ya analoji qablar üçün reduksiyaedici
klapanlar (tökmə çuqun və ya tökmə poladdan olanlar
istisna olmaqla )
Boru kəmərləri, qazanlar, rezervuarlar, sisternlər,
çənlər və ya analoji qablar üçün əks klapanlar
(qayıtmayan)
Pnevmatik şinlər və kameralar üçün klapanlar
Boru kəmərləri, qazanlar, rezervuarlar, sisternlər,
çənlər və ya analoji qablar üçün qoruyucu və ya
boşaldıcı klapanlar
Kəsici klapanlar
Çanaqlar, əlüzyuyanlar, bidelər, su rezervuarları və
analoji qurğular üçün qarışdırıcı klapanlar (yağ
hidravlik/pnevmatik güc transmissiyaları üçün təzyiq
tənzimləyici klapanlar, qoruyucu və ya boşaldıcı
klapanlar istisna olmaqla)

28.14.12.35.0

Çanaqlar, əlüzyuyanlar, bidelər, su rezervuarları və 8481 80 19
analoji qurğular üçün kran və klapanlar (yağ hidravlik
güc transmissiyaları üçün təzyiq tənzimləyici
klapanlar, qoruyucu və ya boşaldıcı klapanlar istisna
olmaqla)

kq

S

28.14.12.53.0

Mərkəzi qızdırıcıların radiatorları üçün termostatik
klapanlar
Mərkəzi qızdırıcıların radiatorları üçün klapanlar
(termostatik klapanlar istisna olmaqla)
Temperatur tənzimləyiciləri (mərkəzi qızdırıcıların
radiatorları üçün termostatik klapanlar istisna olmaqla)
Boru kəmərləri, qazanlar, rezervuarlar, sisternlər,
çənlər və ya analoji qablar üçün tənzimləmə klapanları
(yağ hidravlik/pnevmatik güc transmissiyaları üçün
təzyiq tənzimləyici klapanlar, qoruyucu və ya boşaldıcı
klapanlar istisna olmaqla)

8481 80 31

kq

S

8481 80 39

kq

S

8481 80 51

kq

S

8481 80 59

kq

S

28.14.12.55.0
28.14.13.13.0
28.14.13.15.0

28.14.13.15.1
28.14.13.15.2

Drossellər
8481 80 59a
Fontan armaturunun bağlayıcı və tənzimləyici 8481 80 59b
(qoruyucu və drosselləyici-təzyiq salıcı) qurğuları

kq
kq

S
S

28.14.13.15.3

Atmaya qarşı avadanlığın manifoldları üçün bağlayıcı 8481 80 59c
və tənzimləyici qurğular

kq

S

28.14.13.33.0

Tökmə çuqundan sair kilid klapanlar

8481 80 61

kq

S

28.14.13.35.0

Poladdan sair kilid klapanlar

8481 80 63

kq

S
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28.14.13.37.0

Sair materiallardan sair kilid klapanlar

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8481 80 69

kq

S

28.14.13.53.0

Tökmə çuqundan bağlayıcı klapanlar

8481 80 71

kq

S

28.14.13.55.0
28.14.13.57.0
28.14.13.73.0
28.14.13.75.0
28.14.13.77.0
28.14.13.80.0
28.14.13.80.1

Poladdan bağlayıcı klapanlar
Sair bağlayıcı klapanlar
Kürə və konus şəkilli klapanlar
Diskşəkilli dairəvi klapanlar
Membranlı klapanlar
Sair qurğular
Qoruyucu sütunların sarğısı üçün avadanlıq - sütun
sarğıları
Kəmər başlıqları
Fontan armaturu
Fontan armaturunun boru başlıqları və şaxələri
Fontan armaturunun manifoldları və qoruyucu sütun
sarğısı üçün avadanlıqlar
Hidravlik cəftələr və drossel-bağlayıcı qurğular
Manifold blokları
Boru kəmərləri, qazanlar, rezervuarlar, sisternlər,
çənlər və ya analoji qablar üçün kranların, klapanların
və oxşar məmulatların hissələri (təzyiq tənzimləyici
klapanlar və termostatik idarə olunan klapanlar daxil
olmaqla)

8481 80 73
8481 80 79
8481 80 81
8481 80 85
8481 80 87
8481 80 99
8481 80 99a

kq
kq
kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S
S
S

8481 80 99b
8481 80 99c
8481 80 99d
8481 80 99e

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

8481 80 99f
8481 80 99g
8481 90

kq
kq

S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu

28.14.13.80.2
28.14.13.80.3
28.14.13.80.4
28.14.13.80.5
28.14.13.80.6
28.14.13.80.7
28.14.20.00.0

Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

AİFT 28.15: Ötürücülərin və mexaniki ötürücü elementlərin, dişli ötürücülərin və yastıqların istehsalı
28.15.10.30.0
Kürəcikli podşipniklər
8482[.10(.10 + .90)]
kq
28.15.10.53.0
Diyircəkli konusşəkilli podşipniklər (diyircəklərlə 8482 20
kq
yığılmış daxili konusşəkilli halqa daxil edilməklə)
28.15.10.55.0
Diyircəkli sferik podşipniklər
8482 30
kq
28.15.10.57.0
Silindrik
diyircəkli
podşipniklər
(diyircəkli 8482 50
kq
podşipniklər və iynəşəkilli diyircəkli podşipniklər
istisna olmaqla)
28.15.10.70.0
İynəşəkilli diyircəkli podşipniklər
8482 40
kq
28.15.10.90.0
Diyircəkli podşipniklər (kombinə edilmiş kürəcik- 8482 80
kq
li/diyircəkli podşipniklər daxil edilməklə) (diyircəkli
konusşəkilli podşipniklər, diyircəkli sferik podşipniklər, iynəli diyircəkli podşipniklər istisna olmaqla)
28.15.21.30.0
28.15.21.50.0
28.15.21.70.0
28.15.22.30.0
28.15.22.50.0
28.15.22.70.0
28.15.22.70.1

Velosiped və motosikletlər üçün qara metallardan
diyircəkli zəncirlər
Qara metallardan diyircəkli zəncirlər (velosiped və
motosikletlər üçün olanlar istisna olmaqla)
Qara metallardan oynaqlı zəncirlər (diyircəkli zəncirlər
istisna olmaqla)
Krivoşiplər və dirsəkli vallar
Şarnir valları
Sair vallar
Qazma qurğuları üçün transmissiyalar
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S
S
S
S

S
S

7315 11 10

kq

S

7315 11 90

kq

S

7315 12

kq

S

8483[.10(.21+.25+.29)]
8483 10 50
8483 10 95
8483 10 95a

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.15.23.30.0
28.15.23.50.0

28.15.24.32.0
28.15.24.33.0
28.15.24.34.0
28.15.24.40.0
28.15.24.40.1
28.15.24.40.2
28.15.24.50.0

28.15.24.50.1
28.15.24.50.2
28.15.24.50.3
28.15.24.50.4
28.15.24.50.5
28.15.24.73.0
28.15.24.75.0

28.15.25.00.0
28.15.26.00.0
28.15.26.00.1
28.15.26.00.2
28.15.26.00.3
28.15.26.00.4
28.15.26.00.5
28.15.31.30.0
28.15.31.50.0
28.15.32.00.0
28.15.39.30.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər quraşdırılmış 8483 20
podşipnik korpusları
Kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər quraşdırılmamış 8483[.30(.32 + .38 +
podşipnik
korpusları;
vallar
üçün
sürüşmə .80)]
podşipniklər
Stasionar
avadanlıq
üçün
dişli
ötürücü 8483 40 21
qutular, silindrik və helioidal dişli ötürücü qutular
Dişli ötürücü qutular, konusvari və konus/silindrik və 8483 40 23
helioidal dişli ötürücü qutular
Dişli ötürücü qutular, vintli ötürücü qutular
8483 40 25
Sair dişli ötürücü qutular
8483 40 29
Stasionar qurğular üçün sair dişli ötürücü qutular
8483 40 29a
Dəniz güc qurğuları üçün dişli ötürücü qutular
8483 40 29b
Dişli ötürücü qutular və maşın və quru/dəniz nəqliyyat 8483[.40(.51 + .59)]
vasitələri üçün digər sürət variatorları (dişli çarxlar və
dişli ötürücülər istisna olmaqla)
Kənd təsərrüfatı nəqliyyat vasitələri üçün dişli ötürücü 8483[.40(.51 + .59)]a
qutular
HS 84-ə aid edilən sair özüyeriyən maşınlar üçün dişli 8483[.40(.51 + .59)]b
ötürücü qutular
Mexaniki sürət variatorları
8483[.40(.51 + .59)]c
Hidrostatik sürət variatorları
8483[.40(.51 + .59)]d
Hidrodinamika sürət variatorları, hidrodinamika 8483[.40(.51 + .59)]e
transformatorları
Kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər
8483 40 30
Sair ötürücü elementlər (dişli çarxlar və dişli 8483 40 90
ötürücülər; kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər;
dişli ötürücü qutular və sair sürəti variatorları istisna
olmaqla)
Nazim çarxlar və şkivlər (şkiv blokları daxil olmaqla) 8483[.50(.20 + .80)]
Muftalar və valları birləşdirən qurğular (universal 8483[.60(.20 + .80)]
şarnirlər daxil edilməklə)
Elastik muftalar
8483[.60(.20 + .80)]a
Hidravlik muftalar
8483[.60(.20 + .80)]b
Friksion muftalar və əyləclər (tormozlar)
8483[.60(.20 + .80)]c
Sərbəst
gediş
muftaları
(geriyə
gediş 8483[.60(.20 + .80)]d
məhdudlaşdırıcıları da daxil edilməklə)
Sair birləşmə və ilişmə muftaları
8483[.60(.20 + .80)]e
Kürəciklər, iynələr və diyircəklər; kürəcikli və ya 8482[.91(.10 + .90)]
diyircəkli podşipniklərin hissələri
Kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklərin hissələri 8482 99
(kürəciklər, iynələr və diyircəklər istisna olmaqla)
Qara metallardan oynaqlı zəncirlərin hissələri
7315 19
Podşipnik korpusunun hissələri
8483 90 20
Sənaye məhsullarının adları
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Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq
kq
kq

S
S
S
S
S

kq

S

kq

S

kq
kq
kq

S
S
S

kq
kq

S
S

kq
kq

S
S

kq
kq
kq
kq

S
S
S
S

kq
kq

S
S
S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.15.39.50.0

28.15.39.50.1
28.15.39.50.2
28.15.39.50.3
28.15.39.50.4
28.15.39.50.5
28.15.39.50.6
28.15.39.50.7
28.15.39.50.8

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Ötürücülərin, yumrucuqlu və dirsəkli valların, 8483[.90(.81 + .89)]
krivoşiplərin, vallar üçün sürüşmə podşipniklər, dişli
çarxlar, kürəcikli və ya diyircəkli vintli ötürücülər, dişli
ötürücü qutular, muftalar və valları birləşdirən
qurğuların, universal şarnirlərin hissələri
Sənaye məhsullarının adları

Ulduzcuqlar
Düzdişli və əyridişli silindrik dişli çarxlar
Konus şəkilli dişli çarxlar
Sonsuz-vint dişli çarxlar
Sair dişli çarxlar, dişli qabırğalar
Dişli ötürücü qutuların və sürət variatorlarının hissələri
Birləşmə və ilişmə muftalarının hissələri
Sair hissələr

AİFT 28.21: Sobalar və soba odluqlarının istehsalı
28.21.11.30.0
Maye yanacaq üçün soba odluqları
28.21.11.50.0
Bərk yanacaq və qaz üçün soba odluqları (kombinasiya
edilmişlər də daxil edilməklə)
28.21.11.70.0
Mexaniki odluqlar (mexaniki ocaq qəfəsli şəbəkələr,
mexaniki kül kənarlaşdırıcılar və digər analoji qurğular
daxil edilməklə)
28.21.12.30.0
Pirit filizlərinin və ya metal filizlərinin yandırılması,
əridilməsi və ya digər termoemalı üçün qeyri-elektrik
peç və kürələri
28.21.12.70.0
Zibilyandıran peçlər daxil olmaqla, qeyri-elektrik
sənaye və ya laboratoriya peçləri və kürələri, (pirit və
ya metal filizlərinin yandırılması, əridilməsi və ya digər
termoemalı üçün peç və qornlar (kürələr), çörəkbişirmə
peçləri, konditer peçləri istisna olmaqla)
28.21.12.70.1
28.21.13.30.0
28.21.13.51.0
28.21.13.53.0
28.21.13.54.0

28.21.14.30.0

28.21.14.50.0

Tullantıların yandırılması üçün sair peçlər
Çörəkbişirmə və qənnadı peçləri
Sənaye və ya laboratoriya müqavimət peçləri
(çörəkbişirmə və qənnadı peçləri istisna olmaqla)
İnduksiya hadisəsi və ya dielektrik itkisi əsasında
işləyən peç və kameralar
Elektrik peç və kürələr (induksiya hadisəsi və ya
dielektrik itkisi əsasında işləyənlər istisna olmaqla);
peç və kürələrdən başqa, induksiya hadisəsi ilə
materialların termik emalı üçün avadanlıqlar
Maye yanacaq, tozlandırılmış bərk yanacaq və ya qaz
mexaniki odluqlar, mexaniki ocaq qəfəsli şəbəkələr,
mexaniki kül kənarlaşdırıcılar və digər analoji qurğular
üçün soba odluqlarının hissələri
Qeyri-elektrik sənaye və ya laboratoriya peçləri və
kürələrinin hissələri

243

Ölçü
vahidi

P
S

8483[.90(.81 + .89)]a
8483[.90(.81 + .89)]b
8483[.90(.81 + .89)]c
8483[.90(.81 + .89)]d
8483[.90(.81 + .89)]e
8483[.90(.81 + .89)]f
8483[.90(.81 + .89)]g
8483[.90(.81 + .89)]h

S
S
S
S
S
S
S
S

8416[.10(.10 + .90)]
8416[.20(.10+.20+.80)]

əd.
əd.

S
S

8416 30

əd.

S

8417 10

əd.

S

8417[.80(.30+.50+.70)]

kq

S

8417[.80(.30+.50+.70)]a
8514 10 10
8514 10 80

kq
əd.
kq

S
S
S

8514 20 10

kq

S

8514[.20(.80) + .30(.20
+ .80) + .40]

kq

S

8416 90

S

8417 90

S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.21.14.70.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Sənaye və ya laboratoriya elektrik peçləri və 8514[.90(.30 + .70)]
kürələrinin, induksiya hadisəsi və ya dielektrik itkisi
əsasında işləyən peç və kameraların hissələri
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 28.22: Qaldırıcı nəqliyyat avadanlığının istehsalı
28.22.11.30.0
Elektrik mühərrikdən ötürücüsü olan qaldırıcı tal və
qaldırıcılar (nəqliyyat vasitələrinin qaldırılmasında
istifadə edilən qaldırıcılar istisna olmaqla)
28.22.11.30.1
Buruqların mexanikləşdirilmiş qaldırılması üçün
qaldırıcılar
28.22.11.70.0
Elektrik mühərrikdən ötürücüsü olmayan qaldırıcı
tallar və qaldırıcılar (skip qaldırıcılarından və nəqliyyat
vasitələrinin qaldırılmasında istifadə edilən qaldırıcılar
istisna olmaqla)
28.22.11.70.1
Əl talları
28.22.11.70.2
Sığınacaqlar, sığınacaqların karkasları
28.22.11.70.3
Nasos ştanqları sütununun asılması üçün qurğular
(quyuağzı ştoklarsız)
28.22.11.70.4
Şaxtaüstü binalarda kanat qaldırıcıları; yeraltı işlər
üçün bucurğadlar
28.22.12.00.0
Bucurğadlar, dolamaçarxlar (kabestanlar) (nəqliyyat
vasitələrinin qaldırılmasında istifadə edilən qaldırıcılar
istisna olmaqla)
28.22.13.30.0
Nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün qarajlarda
istifadə olunan qurulmuş domkrat sistemlər
28.22.13.50.0
Nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün hidravlik
domkratlar və qaldırıcılar
28.22.13.50.1
Hidravlik domkratlar
28.22.13.70.0
Nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün domkrat və
qaldırıcılar (qarajlarda istifadə olunan qurulmuş
domkrat sistemlər, hidravlik domkratlar və qaldırıcılar
istisna olmaqla)
28.22.14.20.0
Tərpənməz dayaqlar üstündə körpü kranları
28.22.14.33.0
Təkər üzərində hərəkət edən qaldırıcı fermalar və
portal yükləyicilər
28.22.14.35.0
Nəqliyyat kranları, portal kranların altı və körpü
kranları
28.22.14.40.0
Qülləli kranlar və dayaq üzərində portal və ya oxlu
kranlar
28.22.14.50.0
Tikinti sahələrində, karxanalarda və oxşar sahələrdə
istifadə zamanı relslərə qoşulmaq üçün quraşdırılmış
özüyeriyən qaldırıcı maşın və mexanizmlər
28.22.14.60.0
Yol avtonəqliyyat vasitələrində quraşdırılmaq üçün
nəzərdə tutulmuş qaldırıcı maşın və mexanizmlər
28.22.14.70.0
Digər qruplara daxil edilməyən qaldırıcı maşın və
mexanizmlər

244

Ölçü
vahidi

P
S

8425 11

əd.

S

8425 11a

əd.

S

8425 19

əd.

S

8425 19a
8425 19b
8425 19c

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8425 19d

əd.

S

8425[.31 + .39]

əd.

S

8425 41

əd.

S

8425 42

əd.

S

8425 42a
8425 49

əd.
əd.

S
S

8426 11
8426 12

əd.
əd.

S
S

8426 19

əd.

S

8426 [.20 +.30]

əd.

S

8426[.41 + .49]

əd.

S

8426[.91(.10 + .90)]

əd.

S

8426 99

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.22.14.70.1
28.22.14.70.2
28.22.14.70.3
28.22.15.13.0

28.22.15.15.0

28.22.15.30.0

28.22.15.50.0

28.22.15.70.0

28.22.15.70.1
28.22.16.30.0
28.22.16.50.0
28.22.16.70.0
28.22.17.40.0
28.22.17.50.0
28.22.17.70.0
28.22.17.70.1
28.22.17.70.2
28.22.17.93.0

28.22.17.95.0

28.22.17.95.1

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Boruların barmaqlara oturdulması və ştanq asqısının 8426 99a
çilçıraqdan asılması üçün avadanlıq
Qaldırma-endirmə
əməliyyatının
kompleks 8426 99b
mexanikləşdirilməsi üçün avadanlıq
Müxtəlif mədən işlərinin mexanikləşdirilməsi üçün 8426 99c
qurğular və tərtibatlar
Qaldırma hündürlüyü 1 m və daha çox olan, elektrik 8427 10 10
mühərrikindən ötürücüsü olan qaldırıcı və ya yükləyici
avadanlıqla təchiz edilmiş özüyeriyən yükləyicilər
Qaldırma hündürlüyü 1 m-ə kimi olan elektrik 8427 10 90
mühərrikindən ötürücüsü olan qaldırıcı və ya yükləyici
avadanlıqla təchiz edilmiş özüyeriyən yükləyicilər
Elektrik mühərrikindən ötürücüsü olmayan qaldırıcı və 8427[.20(.11 + .19 +
ya yükləyici-boşaldıcı avadanlıqla təchiz edilmiş .90)]
özüyeriyən yükləyicilər
Qaldırıcı və ya yükləyici-boşaldıcı avadanlıqla təchiz 8427 90
olunmuş yükləyicilər (özüyeriyən yükləyicilər istisna
olmaqla)
Özüyeriyən, qaldırıcı və ya yükləmə qurğuları ilə 8709[.11(.10 + .90) +
təchiz olunmamış, zavodlarda, anbarlarda, limanlarda .19(.10 + .90)]
və ya aeroportlarda yükləri qısa məsafələrə daşımaq
üçün sənaye təyinatlı nəqliyyat vasitələri; dəmiryol
platformalarında istifadə olunan traktorlar

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

8709[.11(.10 + .90) +
.19(.10 + .90)]a
8428 10 20
8428 10 80

əd.

S

əd.
əd.

S
S

8428 40
8428[.20(.20 + .80)]
8428 32

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8428 33

əd.

S

8428 33a

əd.

S

8428 33b

əd.

S

8428 39 20

əd.

S

8428 39 90

əd.

S

8428 39 90a

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

Asma avadanlıqla təchiz olunmayan yükvuranlar
(elektrik yükvuranlarından başqa)
Elektriklə idarə olunan liftlər və skipli qaldırıcılar
Liftlər və skip qaldırıcıları (elektriklə idarə olunanlar
istisna olmaqla)
Eskalatorlar və hərəkət edən piyada səkiləri
Pnevmatik elevatorlar və konveyerlər
Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkət edən çalovlu
elevatorlar və konveyerlər
Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkət edən
lentşəkilli elevatorlar və konveyerlər
Fasiləsiz fəaliyyət göstərən lentşəkilli elevatorlar və
konveyerlər
Ədədlə olan yüklər üçün fasiləsiz fəaliyyət göstərən
elevatorlar və konveyerlər
Mal və materiallar üçün rolikli konveyerlər (pnevmatik elevatorlar və konveyerlər, çalovlu və lentşəkilli
elevatorlar və konveyerlər istisna olmaqla)
Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkət edən
elevatorlar və konveyerlər (pnevmatik elevatorlar və
konveyerlər, çalovlu və lentşəkilli elevatorlar və
konveyerlər istisna olmaqla)
Şaxta vaqonlarını itələyənlər, lokomotivlər və
vaqoncuqlar üçün hərəkət arabaları
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.22.18.20.0
28.22.18.40.0
28.22.18.50.0
28.22.19.30.0

28.22.19.30.1
28.22.19.30.2
28.22.19.30.3
28.22.19.30.4
28.22.19.30.5
28.22.19.30.6
28.22.19.30.7
28.22.19.30.8
28.22.19.50.0
28.22.19.70.0

28.22.20.00.0
28.22.20.00.1
28.22.20.00.2
28.22.20.00.3

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Sərnişin və yük kanat yolları, xizək qaldırıcıları; 8428 60
funikulyorlar üçün dartı mexanizmləri
Digər qruplara daxil edilməyən qaldırıcı, yükləyici- 8428 90 90
boşaldıcı maşın və mexanizmlər
Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün 8428[.90(.71 + .79)]
hazırlanmış yükləyici maşın və mexanizmlər
HS 8425, 8427 və 8428-ə aid edilən maşın və 8431 [.10 +.20 +.39]
mexanizmlərin hissələri (liftlərin, skip qaldırıcılarının
və ya eskalatorların hissələrindən başqa)
Kəlləçarxlar (o cümlədən istismar üçün)
8431 [.10 +.20 +.39]a
Tal blokları (o cümlədən istismar üçün)
8431 [.10 +.20 +.39]b
Qarmaqlar, qarmaq blokları (o cümlədən istismar 8431 [.10 +.20 +.39]c
üçün)
Qazma və qoruyucu sütun borularının rotorda 8431 [.10 +.20 +.39]d
saxlanması üçün mexanizmlər
İstismar dartma diyircəkləri və diyircək bloklar
8431 [.10 +.20 +.39]e
Fırlanğıc tıxaclar
8431 [.10 +.20 +.39]f
Yedək boyunduruqları
8431 [.10 +.20 +.39]g
Təhlükəsiz makaralar
8431 [.10 +.20 +.39]h
Liftlərin, skip qaldırıcılarının və ya eskalatorların 8431 31
hissələri
Özüyeriyən, qaldırıcı və ya yükləmə qurğuları ilə 8709 90
təchiz olunmamış, zavodlarda, anbarlarda, limanlarda
və ya aeroportlarda yükləri qısa məsafələrə daşımaq
üçün sənaye təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin; dəmiryol
platformalarında istifadə olunan traktorların hissələri
(digər qruplara daxil edilməyən)
Sənaye məhsullarının adları

Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar,
kürəklər, qreyferlər və çanaqlar
Qazma qurğularının sovurma xətlərinin sarğı
elementləri
Qazma nasoslarının manifoldları
Nasos özülləri

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

8431 41

kq

S

8431 41a

kq

S

8431 41b
8431 41c

kq
kq

S
S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

AİFT 28.23: Kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa ofis avadanlıqlarının istehsalı
28.23.10.00.0
Hesablayıcı maşınlar və hesablayıcı funksiyası olan 8470[.10+.21+.29+.30+.
digər analoji maşınlar
50+.90]+84729040
28.23.21.10.0
Ofis maşınları
8443[.12+.39]+8472[.10
+.30+.90(.10+.90)]+851
98151
28.23.22.10.0
Ofis maşınlarının hissələri və ləvazimatları
8443[.99(.10+.90)]+847
3[.21(.10+.90)+.29(.10+.
90)+.40(.10+.80)]
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Ölçü
vahidi

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 28.24: Mexaniki ötürücülü cihazların istehsalı
28.24.11.13.0
Kənar
enerji
mənbələri
olmadan
işləyən
elektromexaniki əl burğuları (drellər)
28.24.11.15.0
Bütün növ elektropnevmatik əl burğuları (drellər)
28.24.11.17.0
Bütün növ elektromexaniki əl burğuları (kənar güc
mənbələri olmadan işləyənlər, elektropnevmatiklər
istisna olmaqla)
28.24.11.20.0
Kənar güc mənbələri olmadan işləyən elektromexaniki
əl alətləri (burğular, mişarlar istisna olmaqla)
28.24.11.23.0
Elektromexaniki zəncirvari mişarlar
28.24.11.25.0
Elektromexaniki disk mişarlar
28.24.11.27.0
Elektromexaniki əl mişarları (zəncirvari və disk
mişarlar istisna olmaqla)
28.24.11.50.0
Kənar güc mənbəyi ilə öz-özünə işləyən elektrik
mühərriki olan əllə işləmək üçün itiləyici, rəndələyici
və cilalayıcı aparatlar
28.24.11.80.0
Çəpərlərin kəsilməsi və qazonların qırxılması üçün
maşınlar
28.24.11.85.0
Kənar güc mənbəyi ilə öz-özünə işləyən elektrik
mühərriki olan elektromexaniki əl alətləri (mişarlar,
burğular, itiləyici, rəndələyici və cilalayıcı aparatlar,
çəpərlərin kəsilməsi və qazonların qırxılması üçün
maşınlar istisna olmaqla)
28.24.12.40.0
28.24.12.40.1
28.24.12.60.0
28.24.12.80.0

28.24.12.80.1
28.24.12.80.2
28.24.12.80.3
28.24.12.80.4
28.24.12.80.5
28.24.12.80.6
28.24.12.80.7
28.24.21.00.0

28.24.22.50.0

Fırlanan hərəkətlə (kombinə edilmiş fırlanan-zərbə
hərəkətli daxil edilməklə) pnevmatik əl alətləri
Pnevmatik açıcılar
Öz-özünə işləyən elektrik mühərriki olmayan
zəncirvari mişarlar
Öz-özünə işləyən elektrik mühərriki olmayan və ya
hidravlik əl alətləri (zəncirvari mişarlar istisna
olmaqla)
Hidravlik, pnevmatik və sair asılan qazma açarları
Qazma borularının vintlənməsi və açılması üçün
açarlar
Qazma və qoruyucu borular üçün elevatorlar
Geoloji kəşfiyyat quyularının qazılması üçün
elevatorlar
Ştroplar
Spayderlər
Quyuların almaz baltalarla qazılması üçün kipgəklər
Öz-özünə işləyən mühərriki olan zəncirvari mişarların
və digər əl alətlərinin hissələri (pnevmatik alətlər
istisna olmaqla)
Pnevmatik əl alətlərinin hissələri
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Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

8467 21 10

əd.

S

8467 21 91
8467 21 99

əd.
əd.

S
S

8467 29 20

əd.

S

8467 22 10
8467 22 30
8467 22 90

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8467[.29(.51 + .53 + .59
+ .70)]

əd.

S

8467 29 80

əd.

S

8467 29 85

əd.

S

8467[.11(.10+.90)+.19]

əd.

S

8467[.11(.10+.90)+.19]a
8467 81

əd.
əd.

S
S

8467 89

əd.

S

8467 89a
8467 89b

əd.
əd.

S
S

8467 89c
8467 89d

əd.
əd.

S
S

8467 89e
8467 89f
8467 89g
8467 [.91 +.99]

əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

8467 92

S

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
AİFT 28.25: Qeyri-məişət soyuducuları və ventilyasiya avadanlıqlarının istehsalı
28.25.11.30.0
İstilik mübadiləsi aparatları
8419[.50(.20 + .80)]
28.25.11.30.1
Havanın kondensasiya edilməsi üçün istilik mübadiləsi 8419[.50(.20 + .80)]a
aparatları
28.25.11.30.2
Kimya sənayesi üçün istilik mübadiləsi aparatları
8419[.50(.20 + .80)]b
28.25.11.30.3
Ərzaq məhsullarının və içkilərin emalı üçün sair istilik 8419[.50(.20 + .80)]c
mübadiləsi aparatları
28.25.11.30.4
Sənayenin digər sahələri üçün sair istilik mübadiləsi 8419[.50(.20 + .80)]d
aparatları
28.25.11.50.0
Hava və ya qazların sıxılması üçün maşınlar
8419 60
28.25.12.20.0
Havanın kondensasiya edilməsi üçün divar və ya 8415[.10(.10 + .90)]
pəncərə sistemi, öz-özünə işləyən və ya «splitsistemlər»
28.25.12.40.0
Havanın kondensasiya edilməsi üçün nəqliyyat 8415 20
vasitələrində istifadə edilən qurğular
28.25.12.50.0
Havanın kondensasiya edilməsi üçün quraşdırılmış 8415[.81 + .82]
soyuducu
qurğusu
olan
qurğular
(nəqliyyat
vasitələrində istifadə edilənlər, öz-özünə işləyən və ya
«split-sistem»li qurğular istisna olmaqla)
28.25.12.70.0
Havanın kondensasiya edilməsi üçün quraşdırılmış 8415 83
soyuducu qurğusu olmayan havanın qurğular
28.25.13.33.0
Dondurulmuş yeyinti məhsullarının saxlanması üçün 8418 50 11
soyuducu aqreqat və ya buxarlandırıcı ilə soyuducu
vitrinlər və piştaxtalar
28.25.13.35.0
Soyuducu aqreqat və ya buxarlandırıcı ilə soyuducu 8418 50 19
vitrinlər və piştaxtalar (dondurulmuş yeyinti məhsullarının saxlanması üçün olanlar istisna olmaqla)
28.25.13.60.0
Soyuducu aqreqat və ya buxarlandırıcı ilə soyuducu 8418 50 90
avadanlıq-mebel (ayrıca kamerası, dolabı, vitrini,
piştaxtası olan kombinə edilmiş soyuducu və ya
dondurucu avadanlıqlar istisna olmaqla )
28.25.13.80.0
HS 8415-ə aid edilən havanı kondisiyalaşdıran 8418 61
qurğulardan başqa istilik nasosları
28.25.13.80.1
İstilik mübadiləsi edən kimi işlədilən kondensatoru 8418 61a
olan kompressiya tipli qurğular
28.25.13.80.2
Absorbsiya istilik nasosları
8418 61b
28.25.13.90.0
Sair soyuducu və dondurucu avadanlıq
8418 69
28.25.14.10.0
Havanın filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün 8421 39 25
avadanlıqlar (daxili yanma mühərrikləri üçün hava
filtrləri istisna olmaqla)
28.25.14.10.1
Havanın filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün yüksək 8421 39 25a
effektli avadanlıq və aparatlar
28.25.14.10.2
Havanın filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün sair 8421 39 25b
avadanlıq və aparatlar
28.25.14.30.0
Qazların filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün avadanlıq 8421 39 85
və aparatlar (katalitik proseslər vasitəsi ilə işləyənlər
istisna olmaqla)
SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları
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Ölçü
vahidi

P

əd.
əd.

S
S

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.
əd.
əd.

S
S
S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.25.14.40.0

28.25.14.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Kataliz prosesdən istifadə etməklə qazların filtrasiyası 8421 39 35
və ya təmizlənməsi üçün avadanlıq və aparatlar (daxili
yanma mühərrikləri üçün hava filtrləri istisna olmaqla)
Qazların filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün 8421 39 15
paslanmayan poladdan hazırlanmış və daxili diametri
1,3 sm-dən çox olmayan giriş və çıxış boruları olan
maşın və aparatlar (daxili yanma mühərrikləri üçün
hava filtrləri istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

28.25.20.10.0

Yalnız
və
ya
əsasən
mikroprosessorların, 8414 59 15
telekommunikasiya
aparatlarının,
məlumatların
avtomatik emalı maşınları və ya onun avadanlıqlarının
soyudulması üçün istifadə olunan ventilyatorlar

əd.

S

28.25.20.30.0

Oxlu ventilyatorlar (stolüstü, divar, döşəməüstü, tavan, 8414 59 25
dam və ya pəncərələr üçün gücü 125 Vt-dan çox
olmayan quraşdırılmış elektrik mühərrik ilə işləyən
ventilyatorlar istisna olmaqla)
Mərkəzdənqaçma ventilyatorları (stolüstü, divar, 8414 59 35
döşəməüstü, tavan, dam və ya pəncərələr üçün gücü
125 Vt-dan çox olmayan quraşdırılmış elektrik
mühərrik ilə işləyən ventilyatorlar istisna olmaqla)
Ventilyatorlar (mərkəzdənqaçma ventilyatorları, oxlu 8414 59 95
ventilyatorlar, stolüstü, divar, döşəməüstü, tavan, dam
və ya pəncərələr üçün gücü 125 Vt-dan çox olmayan
quraşdırılmış
elektrik
mühərrik
ilə
işləyən
ventilyatorlar istisna olmaqla)

əd.

S

əd.

S

əd.

S

28.25.20.50.0

28.25.20.70.0

28.25.30.10.0
28.25.30.30.0

28.25.30.50.0
28.25.30.70.0

28.25.30.80.0

Havanın kondensasiya edilməsi üçün qurğuların
hissələri (buxarlandırıcılar daxil olmaqla)
Soyuducu-dondurucu avadanlıqların quraşdırılması
üçün mebel (kondensatorlar və buxarlandırıcılar daxil
olmaqla)
Məişət üçün olmayan soyuducu avadanlıqların hissələri
(kondensatorlar və buxarlandırıcılar daxil olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən soyuducu və ya
dondurucu
avadanlıqlarının
hissələri;
istilik
nasoslarının hissələri
Temperatur dəyişməsi prosesində materialların emalı
üçün elektrik və ya qeyri-elektrik qızdırıcı maşınlar,
sənaye və ya laboratoriya avadanlıqları, qeyri-elektrik
inersiyasız suqızdırıcıları və ya istilik su
akkumulyatorlarının hissələri

8415 90

S

8418 91

əd.

S

8418 99 10

əd.

S

8418 99 90

S

8419[.90(.15 + .85)]

S

AİFT 28.29: Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşın və avadanlıqların istehsalı
28.29.11.00.0
Qaz və ya maye qaz generatorları; asetilen qaz 8405 10 + 8419 40
əd.
generatorları, oxşar generatorlar; distillə və ya
təmizləmə üçün qurğular
28.29.11.00.1
Səyyar maye qaz generator qurğuları
8405 10 + 8419 40
əd.

249

S

S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.29.12.30.0
28.29.12.30.1
28.29.12.30.2
28.29.12.50.0
28.29.12.70.0

28.29.12.70.1
28.29.13.30.0
28.29.13.50.0
28.29.21.20.0
28.29.21.50.0

28.29.21.80.0
28.29.22.10.0
28.29.22.20.0
28.29.22.20.1
28.29.22.20.2
28.29.22.30.0

28.29.22.40.0
28.29.23.00.0
28.29.23.00.1
28.29.23.00.2
28.29.31.30.0
28.29.31.80.0
28.29.32.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Suyun filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün avadanlıq 8421 21
və aparatlar
Suyun kimyəvi metodlarla filtrasiyası və ya 8421 21a
təmizlənməsi üçün aparatlar
Suyun digər metodlarla filtrasiyası və ya təmizlənməsi 8421 21b
üçün aparatlar
İçkilərin (sudan başqa) filtrasiyası və ya təmizlənməsi 8421 22
üçün avadanlıq və aparatlar
Su
və
içkilər
üçün
filtrlər,
sentrifuqalar, 8421[.29(.20 + .80)]
mərkəzdənqaçma
quruducular,
daxili
yanma
mühərrikləri üçün yağ/benzin filtrləri istisna olmaqla
bərk mayenin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün
avadanlıqlar və qurğular

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

8421[.29(.20 + .80)]a

əd.

S

8421 23

əd.

S

8421 31
8422 20

əd.
əd.

S
S

8422 30

əd.

S

8422 40
8424 10
8424 20
8424 20a

əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

8424 20b
8424[.30(.01 + .08 + .10
+ .90)]

əd.
əd.

S
S

8424[.89(.40 + .70)]

əd.

S

8484 [.10 +.20]

kq

S

8484 [.10 +.20]a

kq

S

8484 [.10 +.20]b

kq

S

8423[.20(.10 + .90)]

əd.

S

8423[.30(.10 + .90)]

əd.

S

8423[.10(.10 + .90)]

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

Yuyucu məhlulların ağırlaşdırıcılarının regenerasiyası
və təmizlənməsi üçün qurğular
Daxiliyanma mühərrikləri üçün yağ və ya benzin
filtrləri
Daxiliyanma mühərrikləri üçün hava filtrləri
Butulkaların və ya digər qabların yuyulması və ya
qurudulması üçün avadanlıqlar
Butulkaların, bankaların doldurulması və tıxanması,
yeşik, torba və ya digər tutumların bağlanması, onların
möhürlənməsi və ya etiketlənməsi üçün avadanlıqlar;
içkilərin qazlaşdırılması üçün avadanlıqlar
Qablaşdırma və kağıza bükmə üçün avadanlıqlar
Yanğınsöndürənlər
Pulverizatorlar və oxşar qurğular
Emalların, boyaların, əhəngin püskürdülməsi üçün
püskürdücü və oxşar qurğular
Sair püskürdücü və oxşar qurğular
Buxarşırnaqlı və ya qumatıcı maşınlar və analoji atıcı
qurğular (yanğınsöndürənlər, pulverizatorlar və oxşar
qurğular istisna olmaqla)
Səpələmək və ya püskürdülmək üçün sair mexaniki
qurğular
Digər materiallarla birləşdirilməklə metallardan
altlıqlar və sıxlaşmalar
Digər materiallarla birləşdirilməklə metallardan
avtomobil altlıqları və sıxlaşmaları
Digər materiallarla birləşdirilməklə metallardan sair
altlıqlar və sıxlaşmalar
Konveyerdə olan məmulatların fasiləsiz çəkilməsi üçün
tərəzilər
Sabit kütləyə tənzimlənmiş tərəzilər, və tutumlara və ya
konteynerlərə müəyyən kütlədə yük atan tərəzilər
Südəmər körpələr daxil olmaqla adamların çəkilməsi
üçün tərəzilər; məişət tərəziləri
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.29.39.40.0

28.29.39.60.0
28.29.39.75.0
28.29.39.79.0
28.29.41.00.0
28.29.41.00.1
28.29.41.00.2
28.29.41.00.3
28.29.42.00.0
28.29.42.00.1
28.29.42.00.2
28.29.43.30.0
28.29.43.50.0

28.29.50.00.0
28.29.60.30.0
28.29.60.50.0
28.29.60.90.0

28.29.60.90.1

28.29.60.90.2
28.29.60.90.3
28.29.60.90.4
28.29.60.90.5
28.29.60.90.6
28.29.60.90.7

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Çəkini ölçmək üçün sair avadanlıqlar
8423[.81(.21+.23+.25+.2 əd.
9+.80)+.82(.20 + .81 +
.89) + .89(.20 + .80)]
Səviyyə ölçən cihaz (nivelirlər)
9015[.30(.10 + .90)]
əd.
Ölçü milləri və ruletləri, şkalalara bölünmüş xətkeşlər 9017 80 10
əd.
Digər qruplara daxil edilməyən sair əl ölçü alətləri
9017 80 90
Sentrifuqalar (süd seperatorları, camaşır quruducuları, 8421 19 70
əd.
laboratoriyada istifadə olunanlar istisna olmaqla)
Sənayenin kimya sahəsi və əlaqədar sahələri üçün 8421 19 70a
əd.
sentrifuqalar
Yeyinti sənayesi və içkilərin istehsalı üçün 8421 19 70b
əd.
sentrifuqalar
Sair sentrifuqalar
8421 19 70c
əd.
Kalandrlar və ya digər vallı maşınlar, (metalın və ya 8420[.10(.10+.30+.81+.8 əd.
şüşənin emalı üçün olan maşınlar istisna olmaqla)
9)]
Toxuculuq materialları (parçalar) üçün kalandrlar
8420[.10(.10+.30+.81+.8 əd.
9)]a
Sərbəst döymə metodu ilə alınmış poladdan sair 8420[.10(.10+.30+.81+.8 əd.
kalandrlar və vərdənələr (diyircəklər)
9)]b
Qızdırıcı və ya soyuducu qurğuları olan satış 8476[.21+.81]
əd.
avtomatları
Satış avtomatları (pul mübadiləsi avtomatları daxil 8476[.29+.89(.10+.90)]
əd.
olmaqla) (qızdırıcı və ya soyuducu qurğuları olanlar
istisna olmaqla)
Qeyri-məişət qabyuyan maşınları
8422 19
əd.
Qadirinlər və suyun dövr etməsi ilə birbaşa soyudan 8419 89 10
əd.
analoji qurğular
Metalın buxar fazasından vakuum çökdürülməsi üçün 8419 89 30
əd.
qurğular
Temperatur dəyişməsi prosesində materialların emalı 8419 89 98
əd.
üçün elektrik və ya qeyri-elektrik qızdırıcı maşınlar,
sənaye və ya laboratoriya avadanlıqları, digər qruplara
daxil edilməyən
Kimya sənayesi üçün temperatur dəyişmələrini də daxil 8419 89 98a
əd.
edən proseslərdən istifadə edilməklə materialların
emalı üçün sair qurğular
Yeyinti sənayesi və içkilərin istehsalı üçün sair 8419 89 98b
əd.
qurğular
Deqazatorlar
8419 89 98c
əd.
Qazma qurğularının isitmə sistemləri
8419 89 98d
əd.
Layın quyudibi zonasının elektrik üsulu ilə qızdırılması 8419 89 98e
əd.
üçün qurğular
Quyuların isti neftlə parafinsizləşdirilməsi üçün 8419 89 98f
əd.
qurğular
Quyuların parafinsizləşdirilməsi üçün sair avadanlıqlar 8419 89 98g
əd.
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.29.70.20.0

28.29.70.20.1
28.29.70.90.0
28.29.81.00.0

28.29.82.20.0
28.29.82.50.0

28.29.82.50.1
28.29.82.50.2
28.29.83.13.0

28.29.83.15.0

28.29.83.20.0
28.29.83.40.0

28.29.83.50.0
28.29.84.00.0
28.29.85.10.0
28.29.85.20.0
28.29.86.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Lehimləmə və qaynaq üçün əl qaz çıraqları (elektrik, 8468 10
lazer və ya digər işıq və ya foton, ultrasəs, elektronşüa, maqnit-impulsiv və ya plazma-qövs lehimləmə və
ya qaynaq istisna olmaqla)
Yumşaq və bərk lehimlə lehimləmə üçün qazla işləyən 8468 10a
avadanlıq və aparatlar
Lehimləmə, qaynaq və səthi termoemal üçün digər 8468[.20 +.80]
qruplara daxil edilməyən maşın və aparatlar
Qaz generatorları və ya su qazları generatoru, asetilen 8405 90
qaz generatorları və analoji qaz generatorlarının
hissələri
Sentrifuqalar və mərkəzdənqaçma quruducuları üçün 8421 91
hissələr
Maye və ya qazın filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün 8421[.99(.10 + .90)]
avadanlıq və aparatların hissələri (sentrifuqalar və
mərkəzdənqaçma quruducuları istisna olmaqla)
Hava və sair qaz filtrlərinin hissələri
8421[.99(.10 + .90)]a
Mayelər üçün filtrlərin hissələri
8421[.99(.10 + .90)]b
Kalandrlar və ya vallı maşınlar üçün silindrlər (metalın 8420[.91(.10 + .80)]
və ya şüşənin emalı üçün olan kalandr və vallı maşınlar
istisna olmaqla)
Kalandrların və ya sair vallı maşınların hissələri 8420 99
(silindirlər və metalın və ya şüşənin emalı üçün olan
kalandr və vallı maşınlar istisna olmaqla)
Bütün tipli tərəzilər üçün çəki daşları; çəkmək üçün 8423[.90(.10 + .90)]
avadanlıq hissələri
Maye və toz materiallarının tozlandırılması və ya 8424[.90(.20 + .80)]
çilənməsi üçün mexaniki qurğuların; pulverizatorlar və
analoji qurğular; buxarüfürücü və ya qumatıcı və
analoji tullayıcı qurğuların hissələri
Sənaye məhsullarının adları

Satış avtomatlarının (pul mübadiləsi avtomatları daxil
olmaqla) hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində elektrik
birləşdiriciləri olmayan maşınların hissələri
Qab yuyan maşınların hissələri
Qablaşdırma və kağıza bükmə üçün maşınların
hissələri
HS 8468-ə aid edilən maşın və avadanlıqların hissələri

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S
S

S
S

əd

S
S
S

S

S
S

8476[.90(.10 + .90)]

S

8487[.90(.40+.51+.57+.5
9+.90)]
8422 90 10
8422 90 90

S

8468 90

S

AİFT 28.30: Kənd və meşə təsərrüfatı traktorlarının və onlara hissələrin istehsalı
28.30.10.00.0
Yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlar 8701 10
28.30.21.10.0
Mühərrikinin gücü 37 kVt-dan çox olmayan təzə 8701[.91(.10+.90)+.92(.
traktorlar (HS 8709-a aid edilən traktorlardan başqa) 10+.90)]
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Ölçü
vahidi

S
S

əd.
əd.

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.30.21.10.1

28.30.22.10.0

28.30.23.00.0

28.30.31.40.0
28.30.32.10.0
28.30.32.20.0
28.30.32.30.0
28.30.32.50.0
28.30.32.70.0
28.30.33.00.0
28.30.34.30.0
28.30.34.50.0
28.30.39.00.0

28.30.40.10.0
28.30.40.30.0

28.30.40.30.1
28.30.40.30.2
28.30.40.30.3
28.30.40.50.0

28.30.40.50.1
28.30.40.50.2
28.30.40.50.3
28.30.40.70.0
28.30.51.30.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Mühərrikinin gücü 18 kVt-dan çox olan, lakin 37 kVt- 8701[.91(.10+.90)+.92(.
əd.
dan çox olmayan təzə traktorlar (HS 8709-a aid edilən 10+.90)]a
traktorlardan başqa)
Mühərrikinin gücü 37 kVt-dan çox olan, lakin 59 kVt- 8701[.93(.10a+.90a)]
əd.
dan çox olmayan təzə traktorlar (HS 8709-a aid edilən
traktorlardan başqa)
Mühərrikinin gücü 59 kVt-dan çox olan traktorlar 8701[.93(.10b+.90b)+.9
əd.
(yanaşı gedən sürücü tərəfindən idarə olunan traktorlar, 4(.10+.90)+.95(.10+.90)]
yarımqoşqular üçün təkərli traktorlar, tırtıllı traktorlar
istisna olmaqla)
Kotanlar
8432 10
əd.
Kətmənlər və kultivatorlar
8432 29 10
əd.
Diskşəkilli dırmıqlar
8432 21
əd.
Dırmıqlar (diskşəkilli dırmıqlar istisna olmaqla)
8432 29 30
əd.
Torpaq frezləri olan kotanlar (rotovatorlar)
8432 29 50
əd.
Alaqaparan və kərkilər
8432 29 90
əd.
Toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar
8432[.31+.39(.11+.19+.9 əd.
0)]
Torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün mineral və 8432 42
əd.
kimyəvi gübrə səpənlər
Gübrə səpələyiciləri və paylayıcıları (üzvi və kimyəvi 8432 41
əd.
gübrə səpənlər istisna olmaqla)
Kənd və meşə təsərrüfatları üçün digər qruplara daxil 8432 80
əd.
edilməyən
avadanlıqlar:
otluqlar
və
idman
meydançaları üçün vərdənələr
Qazonlar, parklar, qolf sahələri və ya idman 8433[.11(.10)+.19(.10)]
əd.
meydançaları üçün elektriklə işləyən otbiçənlər
Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün 8433[.11(.51+.59+.90)]
əd.
horizontal səth üzərində fırlanan kəsici hissəsi olan
qeyri-elektrik enerjisi ilə işləyən otbiçənlər
Özüyeriyən, oturacaqlı otbiçənlər
8433[.11(.51+.59+.90)]a
əd.
Sair özüyeriyən otbiçənlər
8433[.11(.51+.59+.90)]b
əd.
Sair otbiçənlər
8433[.11(.51+.59+.90)]c
əd.
Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün 8433[.19(.51+.59+.70)]
əd.
şaquli səth üzərində fırlanan kəsici hissəsi olan,
elektrik enerjisi ilə işləyən mühərrikli otbiçənlər
Sair özüyeriyən, oturacaqlı, mühərriki qığılcımla yanan 8433[.19(.51+.59+.70)]a
əd.
otbiçənlər
Sair özüyeriyən, oturacaqsız otbiçənlər
8433[.19(.51+.59+.70)]b
əd.
Özüyeriyən otbiçənlərdən başqa, sair otbiçənlər
8433[.19(.51+.59+.70)]c
əd.
Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün 8433 19 90
əd.
mühərriki olmayan otbiçənlər
Mühərrikli otbiçənlər (qazonlar, parklar, qolf sahələri 8433 20 10
əd.
və ya idman meydançaları üçün olanlar istisna
olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.30.51.50.0

28.30.51.70.0

28.30.52.00.0
28.30.52.00.1
28.30.52.00.2
28.30.53.40.0
28.30.54.20.0
28.30.54.50.0
28.30.54.80.0
28.30.59.15.0
28.30.59.30.0

28.30.59.45.0
28.30.59.60.0
28.30.59.70.0

28.30.60.10.0
28.30.60.30.0

28.30.60.50.0

28.30.60.90.0
28.30.70.40.0
28.30.81.00.0

28.30.82.00.0
28.30.83.00.0
28.30.84.00.0
28.30.85.00.0
28.30.86.30.0
28.30.86.60.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Kəsici aparatları olan otbiçənlər da daxil olmaqla 8433 20 50
əd.
traktorla daşınma və ya yedəkləmə üçün nəzərdə
tutulmuş otbiçənlər
Otbiçənlər (motorlu, qazonlar, parklar və ya idman 8433 20 90
əd.
meydançaları üçün olanlar, traktorla daşınma və ya
yedəkləmə üçün nəzərdə tutulmuşlar istisna olmaqla)
Otyığan maşınlar
8433 30
əd.
Val döndəriciləri, otçevirənlər
8433 30a
əd.
Yan dırmıqları
8433 30b
əd.
Küləş və samandan kipbağlayan preslər, press 8433 40
əd.
çeşidləyicilər daxil olmaqla
Kartofqazıyan və kartofyığan maşınlar
8433 53 10
əd.
Çuğundurun tağını kəsən və çuğundur yığan maşınlar 8433 53 30
əd.
Kök yumrularının və ya meyvəkökllülərin yığılması 8433 53 90
əd.
üçün maşınlar
Taxılyığan kombaynlar
8433 51
əd.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının üyüdülməsi üçün 8433 52
əd.
taxıldöyən maşın və ya mexanizmlər (taxılyığan
kombaynlar istisna olmaqla)
Silosyığan kombaynlar (özüyeriyənlər istisna olmaqla) 8433 59 19
əd.
Özüyeriyən silosyığan kombaynlar
8433 59 11
əd.
Məhsul yığımı maşınları (taxıl yığan kombaynlar, kök 8433 59 85
əd.
yumruların və ya meyvəköklülərin yığılması üçün
maşınlar, yem yığımı maşınları istisna olmaqla)
Kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq məqsədləri üçün 8424 82 10
əd.
suvarma avadanlıqları
Maye və toz materiallarının tozlandırılması və ya 8424 41
əd.
çilənməsi üçün kənd təsərrüfatın və bağçılıqda
istifadə edilən, mühərrikli və ya onsuz portativ
mexaniki avadanlıqlar
Kənd təsərrüfatı traktorlarına qoşulmaq və ya 8424 49 10
əd.
traktorlara yedəklənmək üçün nəzərdə tutulmuş toz
paylayan və səpələyən qurğular
Kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq üçün sair avadanlıqlar 8424[.49(.90) + .82(.90)] əd.
Kənd təsərrüfatında istifadə edilən özüyükləyən və ya 8716 20
əd.
özüboşaldan yedəklər və yarımyedəklər
Yumurta, meyvə və ya digər kənd təsərrüfatı 8433 60
əd.
məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya
kalibrovka edilməsi üçün maşınlar
Südsağan aparatlar
8434 10
əd.
Heyvan yemi hazırlanması üçün maşın və mexanizmlər 8436 10
əd.
Quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər
8436 21
əd.
Quşçuluq üçün maşın və mexanizmlər (quşçuluq üçün 8436 29
əd.
inkubatorlar və bruderlər istisna olmaqla)
Meşə təsərrüfatı üçün maşın və avadanlıqlar
8436 80 10
əd.
HS 8436-ya aid edilən sair maşın və avadanlıqlar
8436 80 90
əd.
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.30.91.00.0
28.30.92.00.0
28.30.93.30.0
28.30.93.80.0
28.30.94.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
HS 8433-ə aid edilən maşın və avadanlıq hissələri
8433 90
Torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd 8432 90
təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları
Quşçuluq üçün maşın və mexanizmlərin və ya 8436 91
quşçuluq üçün inkubator və bruderlərin hissələri
HS 8436-ya aid edilən, digər qruplara daxil edilməyən 8436 99
maşın və avadanlıqların hissələri
Südsağan aparatların və südün emalı və təkrar emalı 8434 90
üçün avadanlıqların hissələri
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 28.41: Metalkəsici avadanlıqların istehsalı
28.41.11.20.0
Lazer və ya digər işıq və ya foton şüalarının və ya 8456[.11(.10+.90)+.12(.
plazma-qövs proseslərinin köməyi ilə materialın 10+.90)+.40]
kənarlaşdırılması yolu ilə istənilən materialların emalı
üçün dəzgahlar
28.41.11.40.0
Ultrasəs, elektrokimyəvi, elektron-şüa, ion-şüaları 8456[.20 + .90]
proseslərinin köməyi ilə materialın kənarlaşdırılması
yolu ilə istənilən materialların emalı üçün dəzgahlar
(yarımkeçirici cihazların və ya elektron inteqral
sxemlərin istehsalı üçün maşınlar istisna olmaqla)
28.41.11.50.0

28.41.11.60.0
28.41.12.20.0
28.41.12.40.0

28.41.12.50.0
28.41.12.70.0
28.41.21.23.0

28.41.21.30.0

28.41.21.40.0
28.41.21.40.1

28.41.21.40.2
28.41.21.40.3

Elektrik boşalması proseslərinin köməyi ilə materialın
kənarlaşdırılması yolu ilə istənilən materialların emalı
üçün dəzgahlar
Suşırnaqlı kəsici maşınlar
Metalların emalı üçün horizontal emal mərkəzləri
Metalların emalı üçün şaquli emal mərkəzləri
(kombinə edilmiş horizontal və şaquli emal mərkəzləri
daxil olmaqla)
Metalların emalı üçün birmövqeli aqreqat dəzgahları
Metalların emalı üçün çoxmövqeli aqreqat dəzgahları
Metalın çıxarılması üçün rəqəmli proqramlarla idarə
edilən horizontal xarrat metalkəsən dəzgahlar, mərkəzi
xarrat dəzgahları
Metalın çıxarılması üçün rəqəmli proqramlarla idarə
edilən horizontal xarrat metalkəsən dəzgahlar,
avtomatik olan və ya olmayan (mərkəzi xarrat
dəzgahları istisna olmaqla)
Metalın çıxarılması üçün xarrat dəzgahları (rəqəmli
proqramlarla idarə edilən dəzgahlardan başqa)
Mərkəzi xarrat dəzgahları (universal xarrat-yivaçan və
çoxkəsgili dəzgahlar), üfüqi (rəqəmli proqramlarla
idarə edilən dəzgahlardan başqa)
Sair üfüqi xarrat dəzgahları (rəqəmli proqramla idarə
edilən dəzgahlardan başqa)
Sair üfüqi metalkəsən xarrat dəzgahları (rəqəmli
proqramlarla idarə edilən dəzgahlardan başqa)
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Ölçü
vahidi

P
S
S
S
S
S

əd.

S

əd.

S

8456[.30(.11+.19+.90)]

əd.

S

8456 50
8457 10 10
8457 10 90

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8457 20
8457[.30(.10 + .90)]
8458 11 20

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8458[.11(.41 + .49 +
.80)]

əd.

S

8458 19

əd.

S

8458 19a

əd.

S

8458 19b

əd.

S

8458 19c

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.41.21.60.0
28.41.21.60.1
28.41.21.60.2
28.41.21.60.3

28.41.22.17.0

28.41.22.20.0

28.41.22.33.0
28.41.22.40.0

28.41.22.60.0

28.41.22.70.0

28.41.22.80.0
28.41.23.00.0

28.41.24.10.0
28.41.24.30.0

28.41.24.30.1
28.41.24.30.2
28.41.24.70.0
28.41.24.91.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Metalın çıxarılması üçün mərkəzi xarrat dəzgahları da 8458[.91(.20+.80)+.99]
əd.
daxil olmaqla xarrat metalkəsən dəzgahlar
Xarrat emalı üçün şaquli mərkəzlər
8458[.91(.20+.80)+.99]a
əd.
Rəqəmli proqramlarla idarə edilən sair şaquli xarrat 8458[.91(.20+.80)+.99]b
əd.
dəzgahları
Digər qruplara daxil edilməyən sair metalkəsən xarrat 8458[.91(.20+.80)+.99]c
əd.
dəzgahları (rəqəmli proqramlarla idarə edilən
dəzgahlardan başqa)
Metalın emalı üçün rəqəmli proqramlarla idarə edilən 8459 51
əd.
konsol-frezer dəzgahları (dəlmə-frezer dəzgahları
istisna olmaqla)
Metalın çıxarılması üçün rəqəmli proqramlarla idarə 8459[.61(.10 + .90)]
əd.
edilən frezer və alət-frezer dəzgahları (konsol-frezer və
dəlmə-frezer dəzgahları istisna olmaqla)
Dəlmə, yonma, frezer, xarici və daxili yiv açmaq, 8459 10
əd.
metalkəsmə üçün xətti quruluşlu aqreqat dəzgahları
Metalın emalı üçün rəqəmli proqramlarla idarə edilən 8459[.31 + .41]
əd.
dəlmə və dəlmə-frezer maşınları (drel maşınları istisna
olunmaqla)
Metalın emalı üçün rəqəmli proqramlarla idarə 8459[.39 + .49]
əd.
edilməyən dəlmə və dəlmə-frezer maşınları (drel
maşınları istisna olunmaqla)
Metalın emalı üçün rəqəmli proqramlarla idarə 8459[.59 + .69(.10 +
əd.
edilməyən frezer maşınları (dəlmə-frezer maşınları .90)]
istisna olmaqla)
Metalın emalı üçün yivaçan və qayka yivi açan 8459 70
əd.
dəzgahlar (drel maşınları istisna olunmaqla)
Soyucu-cilalayıcı, itiləyici, cilalayıcı, hamarlayıcı, 8460[.12+.19+.22+.23+.
əd.
sürtüb-uyğunlaşdırıcı, pardaqlayıcı dəzgahlar və ya 24+.29(.10+.90)+.31+.3
metalların emalı üçün digər əməliyyatları yerinə yetirən 9+.40(.10+.90)+.90]
dəzgahlar
Sənaye məhsullarının adları

Metalların, metal karbidlərin və ya metal-keramikanın
emalı üçün dartıcı dəzgahları
Metalların, metal karbidlərin və ya metal-keramikanın
emalı üçün dişkəsici, dişcilalayıcı və ya dişdüzəldici
dəzgahlar (eninə yonma və dəlici dəzgahlar, dartıcı
dəzgahlar istisna olmaqla)
Metalların emalı üçün rəqəmli proqramla idarə edilən
dişaçan, dişpardaxlayan və diştamamlayan dəzgahlar
Rəqəmsiz proqramla idarə edilən sair doğrama,
pardaxlama, tamamlama, mişar dəzgahları
Metalların, metal karbridlərin və ya metal-keramikanın
emalı üçün mişarlayıcı və ya kəsici dəzgahlar
Digər qruplara daxil edilməyən metalların, metal
karbridlərin və ya metal-keramikanın emalı üçün eninə
yonma dəzgahları, dartıcı dəzgahlar, qəlibləmə maşını
və digər dəzgahlar
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P
S
S
S
S

S

S

S
S

S

S

S
S

8461[.30(.10 + .90)]

əd.

S

8461[.40(.11+.19+.31+.3
9+.71+.79+.90)]

əd.

S

8461[.40(.11+.19+.31+.3
9+.71+.79+.90)]a
8461[.40(.11+.19+.31+.3
9+.71+.79+.90)]b
8461[.50(.11+.19+.90)]

əd.

S

əd.

S

əd.

S

8461[.20 + .90(.00a)]

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.41.31.20.0

28.41.31.40.0

28.41.31.60.0

28.41.31.80.0

28.41.32.40.0

28.41.32.61.0

28.41.32.80.0

28.41.33.10.0

28.41.33.20.0

28.41.33.50.0
28.41.33.60.0
28.41.34.10.0

28.41.34.30.0
28.41.34.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Vərəq materialından olan məmulatların emalı üçün 8462 21 10
(preslər daxil olmaqla) rəqəmli proqramla idarə edilən
əyici, kənarəyici, düzləndirici maşınlar
Metalların emalı üçün (preslər daxil olmaqla) rəqəmli 8462 21 80
proqramla idarə edilən əyici, kənarəyici, düzləndirici
maşınlar (vərəq materialından olan məmulatların emalı
üçün olanlar istisna olmaqla)
Vərəq materialından olan məmulatların emalı üçün 8462 29 10
(preslər daxil olmaqla) rəqəmli proqramla idarə
edilməyən əyici, kənarəyici, düzləndirici maşınlar
Metalların emalı üçün (preslər daxil olmaqla) rəqəmli 8462[.29(.91 + .98)]
proqramla idarə edilməyən əyici, kənarəyici,
düzləndirici maşınlar (vərəq materialından olan
məmulatların emalı üçün olanlar istisna olmaqla)
Metalların emalı üçün rəqəmli proqramla idarə edilən 8462[.41(.10 + .90)]
dəlikaçan və doğrayıcı maşınlar (preslər, kombinə
edilmiş dəlikaçan maşınlar və mexaniki qayçılar daxil
olmaqla)
Metalların emalı üçün (preslər daxil olmaqla) rəqəmli 8462[.39(.91 + .99)]
proqramla idarə edilən mexaniki qayçılar (vərəq
materialından olan məmulatların emalı üçün olan
maşınlar və kombinə edilmiş dəlikaçan maşınlar və
mexaniki qayçılar daxil olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

8462[.49(.10 + .90)]

əd.

S

8462 10 10

əd.

S

8462 10 90

əd.

S

8462[.91(.20 + .80)]

əd.

S

8462[.99(.20 + .80)]

əd.

S

8463[.10(.10 + .90)]

əd.

S

8463 20

əd.

S

8463 30

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

Metalların emalı üçün rəqəmli proqramla idarə
edilməyən dəlikaçan və doğrayıcı maşınlar (preslər,
kombinə edilmiş dəlikaçan maşınlar və mexaniki
qayçılar daxil olmaqla)
Metalların emalı üçün (preslər daxil olmaqla) rəqəmli
proqramla idarə edilən döymə və ya ştamplama
maşınları və çəkicləri
Metalların emalı üçün (preslər daxil olmaqla) rəqəmli
proqramla idarə edilməyən döymə və ya ştamplama
maşınları və çəkicləri
Metalların emalı üçün hidravlik preslər, digər qruplara
daxil edilməyən
Metalların emalı üçün qeyri-hidravlik preslər, digər
qruplara daxil edilməyən
Metaldan, metalların bişirilmiş karbidlərindən və ya
kermetlərdən çubuq, boru, profil, məftil və analoji
məmulatların alınması üçün çəkmə dəzgahlar
Metalın, metalların bişirilmiş karbidlərinin və ya
kermetlərin emalı üçün yivaçıcı dəzgahlar
Material çıxarılmadan məftildən məmulat hazırlanması
üçün dəzgahlar
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.41.34.71.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Metalın emalı üçün sıxıcı və əyirici dəzgahlar, spiral 8463 90 00a
metal məftillərdən elastik boruların istehsalı üçün
maşınlar və elektromaqnit-impuls metal emal edən
dəzgahlar, həmçinin material çıxarılmadan metalların
emalı üçün digər dəzgahlar
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

28.41.40.30.0

Metalkəsən dəzgahlar üçün nəzərdə tutulmuş hissə və 8466[.93(.40 + .60)]
ləvazimatlar (bütün növlərdən olan əl alətləri üçün, iş
alətlərinin bərkidilməsi üçün qurğular, özüaçılan
yivaçan başlıqlar, bölücü başlıqlar və dəzgahlar üçün
digər xüsusi qurğular istisna edilməklə)

S

28.41.40.50.0

Metal emal edən dəzgahlar üçün nəzərdə tutulmuş 8466 94
hissə və ləvazimatlar (bütün növlərdən olan əl alətləri
üçün, iş alətlərinin bərkidilməsi üçün qurğular,
özüaçılan yivaçan başlıqlar, bölücü başlıqlar və
dəzgahlar üçün digər xüsusi qurğular istisna olmaqla)

S

AİFT 28.49: Sair dəzgahların istehsalı
28.49.11.30.0
Daşın, keramikanın, betonun, asbosementin və ya
analoji mineral materialların emalı və ya şüşənin
soyuq emalı üçün mişarlayıcı dəzgahlar
28.49.11.50.0
Daşın, keramikanın, betonun, asbosementin və ya
analoji mineral materialların emalı və ya şüşənin
soyuq emalı üçün cilalayıcı və pardaqlayıcı dəzgahlar
28.49.11.70.0
Daşın, keramikanın, betonun, asbosementin və ya
analoji mineral materialların emalı və ya şüşənin
soyuq emalı üçün maşın dəzgahları (mişarlayıcı,
cilalayıcı və pardaqlayıcı dəzgahlar istisna olmaqla)
28.49.12.20.0
Ağacın, mantarın, sümüyün, bərk plastmasların və ya
analoji bərk materialların emalı üçün emal olunan
məmulatın
yerini
əməliyyatlararası
avtomatik
dəyişməklə müxtəlif əməliyyatları yerinə yetirməyə
qabil dəzgahlar
28.49.12.40.0
28.49.12.83.0
28.49.12.87.0

28.49.12.90.0

28.49.13.10.0
28.49.13.20.0

Qeyri-metal materiallarının emalı üçün emaledici
mərkəzlər
Qalvanik üzləmə, elektroliz və ya elektroforez üçün
maşın və aparaturalar
Ağac yonqarlarından və ya ağac liflərindən və başqa
lifli materiallardan plitələr hazırlayan preslər, həmçinin
ağac və ya mantar emal etmək üçün xüsusi təyinatlı
digər dəzgahlar
Ağacın, mantarın, sümüyün, bərk plastmasların və ya
analoji bərk materialların emalı üçün digər qruplara
daxil edilməyən dəzgahlar
Metalın emalı üçün rəqəmli proqramla idarə edilən
dəlikaçan dəzgahlar
Metalın emalı üçün rəqəmli proqramla idarə edilməyən
dəlikaçan dəzgahlar
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8464 10

əd.

S

8464[.20(.11 + .19 +
.80)]

əd.

S

8464 90

əd.

S

8465 10 90

əd.

S

8465 20

əd.

S

8543[.30(.40 + .70)]

kq.

S

8479[.30(.10 + .90)]

əd.

S

8465[.10(.10)+.91(.10+.
20+.90)+.92+.93+.94+.9
5+.96+.99]
8459 21

əd.

S

əd.

S

8459 29

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.49.13.30.0
28.49.13.40.0

28.49.13.50.0

28.49.13.60.0
28.49.21.10.0
28.49.21.30.0

28.49.21.50.0
28.49.21.70.0
28.49.22.30.0

28.49.22.50.0

28.49.22.70.0

28.49.23.50.0
28.49.24.30.0
28.49.24.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Mayetökən maşınlar
8461 90 00b
Metalların emalı üçün (preslər daxil olmaqla) rəqəmli 8462 31
proqramla idarə edilən mexaniki qayçılar (kombinə
edilmiş dəlikaçan maşınlar və mexaniki qayçılar istisna
olmaqla)
Metalların emalı üçün (preslər daxil olmaqla) rəqəmli 8462 39 10
proqramla idarə edilməyən mexaniki qayçılar (kombinə
edilmiş dəlikaçan maşınlar və mexaniki qayçılar istisna
olmaqla)
Pərçim maşını
8463 90 00b
Dəzgahlar və əl alətləri üçün kiçik çərçivələr, sanqa 8466 10 20
patronları, vtulkalar
Xarrat dəzgahlarında alətlərin bərkidilməsi üçün 8466 10 31
ləvazimatlar (kiçik çərçivələr, sanqa patronları,
vtulkalar istisna olmaqla)
Alətlərin bərkidilməsi üçün digər qruplara daxil 8466 10 38
edilməyən ləvazimatlar
Özüaçılan yivaçan başlıqlar
8466 10 80
Dəzgahlar və əl alətləri üçün qısqac qurğuları və xüsusi 8466 20 20
təyinatlı armaturlar; standart pərçim qurğuları və
armatur dəstləri
Xarrat dəzgahlarında emal olunan detalların 8466 20 91
bərkidilməsi üçün ləvazimatlar (qısqac qurğuları və
xüsusi təyinatlı armaturlar; standart pərçim qurğuları
və armatur dəstləri istisna olmaqla)
Emal olunan detalların bərkidilməsi üçün dəzgahlar və 8466 20 98
əl alətləri (xarrat dəzgahları üçün olanlar və qısqac
qurğuları və xüsusi təyinatlı armaturlar; standart
pərçim qurğuları və armatur dəstləri istisna olmaqla)
Dəzgahlar üçün bölüşdürücü başlıqlar və digər xüsusi 8466 30
qurğular
HS 8464-ə aid edilən dəzgahların hissə və 8466[.91(.20 + .95)]
ləvazimatları
HS 8465-ə aid edilən dəzgahların hissə və 8466[.92(.20 + .80)]
ləvazimatları
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 28.91: Metallurgiya üçün maşın və avadanlıqların istehsalı
28.91.11.30.0
Metallurgiyada və ya tökmə istehsalatında istifadə
olunan konvertorlar, tökmə təknələri, polad qəliblər və
tökmə maşınları
28.91.11.53.0
Boru prokat dəzgahları; isti yayma dəzgahları və ya
kombinə edilmiş isti və soyuq yayma dəzgahları
28.91.11.57.0
Soyuq yayma dəzgahları
28.91.12.30.0
Metallurgiyada və ya tökmə istehsalatında istifadə
olunan konvertorlar, tökmə təknələri, polad qəliblər və
tökmə maşınların hissələri
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Ölçü
vahidi

P

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S
S
S

8454[.10 + .20 + .30(.10
+ .90)]

əd.

S

8455[.10 + .21]

əd.

S

8455 22
8454 90

əd.

S
S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

28.91.12.50.0

Yayma dəzgahları üçün valcıqlar

28.91.12.70.0

Yayma dəzgahlarının
olmaqla)

hissələri

(valcıqlar

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8455[.30(.10 + .31 + .39
+ .90)]
istisna 8455 90

Ölçü
vahidi

P

əd.

S
S

AİFT 28.92: Dağ-mədən çıxarma, neftçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün maşın və
avadanlıqların istehsalı
28.92.11.00.0
Yeraltı işlər üçün nəzərdə tutulmuş fasiləsiz hərəkət 8428 31
əd.
S
edən elevatorlar və konveyerlər
28.92.12.33.0
Daş kömürün və dağ süxurlarının çıxarılması üçün 8430 31
əd.
S
özüyeriyən maşınlar; tunelqazan maşınlar
28.92.12.35.0
Daş kömürün və dağ süxurlarının çıxarılması üçün 8430 39
əd.
S
maşınlar; tunelqazan maşınlar (özüyeriyənlər istisna
olmaqla)
28.92.12.53.0
Özüyeriyən qazma və yolaçma maşınları
8430 41
əd.
S
28.92.12.55.0
Qazma və yolaçma maşınları (özüyeriyənlərdən başqa) 8430 49
əd.
S
28.92.12.55.1
İstismar və dərin kəşfiyyat quyularının qazılması üçün 8430 49a
əd.
S
qazma qurğuları
28.92.12.55.2
Geofiziki və struktur-axtarış quyularının qazılması 8430 49b
əd.
S
üçün qazma qurğuları
28.92.12.55.3
Bərk qazıntılı geoloji kəşfiyyat quyularının qazılması 8430 49c
əd.
S
üçün qazma qurğuları
28.92.12.55.4
Hidrogeoloji
və
mühəndis-geoloji
quyularının 8430 49d
əd.
S
qazılması üçün qazma qurğuları
28.92.12.55.5
Zərbə-kontakt qazma qurğuları
8430 49e
əd.
S
28.92.21.30.0
Tırtıllı özüyeriyən buldozerlər
8429 11
əd.
S
28.92.21.50.0
Təkərli buldozerlər (tırtıllılardan başqa)
8429 19
əd.
S
28.92.22.10.0
Özüyeriyən qreyderlər (avtoqreyderlər), planlaşdırıcılar 8429[.20 + .30]
əd.
S
və skreperlər
28.92.23.10.0
Toxaclayıcı maşınları və yolbasanlar
8429[.40(.10+.30+.90)]
əd.
S
28.92.24.30.0
Yeraltı işlər üçün xüsusi hazırlanmış yükvuranlar
8429 51 10
əd.
S
28.92.24.50.0
Təkərli və ya frontal birçalovlu tırtıllı yükləyicilər
8429[.51(.91 + .99)]
28.92.25.00.0
Frontal birçalovlu yükvuranlardan başqa, özüyeriyən 8429[.52(.10 + .90)]
əd.
S
mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və kabinəsi 360
dərəcə hərəkət edən ekskavator-yükvuranlar
28.92.26.30.0
Özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və 8429 59
əd.
S
ekskavator-yükvuranlar (kabinəsi 360 dərəcə hərəkət
edən özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və
frontal birçalovlu yükvuranlardan başqa)
28.92.26.50.0
Digər qruplara daxil edilməyən özüyeriyən torpaq 8430 50
əd.
S
qazan, ekskavasiya maşınları
28.92.27.00.0
Dönən və dönməyən buldozerlərin gavahınları
8431 42
əd.
S
28.92.28.10.0
Yolsuzluq şəraitində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş 8704[.10(.10 + .90)]
kq
S
özüboşaldan avtomobillər
28.92.30.10.0
Dirəklərin vurularaq bastırılması və çıxarılması üçün 8430 10
əd.
S
avadanlıqlar
28.92.30.30.0
Qartəmizləyən və qaryığanlar
8430 20
əd.
S
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üzrə kodu
28.92.30.50.0
28.92.30.70.0

28.92.30.90.0
28.92.40.30.0

28.92.40.30.1
28.92.40.30.2
28.92.40.30.3
28.92.40.30.4
28.92.40.30.5
28.92.40.30.6
28.92.40.30.7
28.92.40.50.0
28.92.40.70.0
28.92.50.00.0
28.92.61.30.0
28.92.61.30.1
28.92.61.30.2
28.92.61.30.3
28.92.61.30.4
28.92.61.30.5
28.92.61.30.6
28.92.61.30.7
28.92.61.30.8
28.92.61.30.9
28.92.61.50.0
28.92.61.50.1
28.92.61.50.2
28.92.61.50.3
28.92.61.50.4
28.92.61.50.5
28.92.61.50.6

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
və 8430 61

Ölçü
vahidi

P

Toxaclama və ya sıxlaşdırma üçün maşın
mexanizmlər (özüyeriyən istisna olmaqla)
Süxurun, faydalı qazıntıların və ya filizin çıxarılması 8430 69
və ya qazılması üçün maşın və mexanizmlər
(özüyeriyən istisna olmaqla)
İctimai işlər, tikinti və digər analoji işlər üçün digər 8479 10
qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar
Mineral qazıntıların çeşidlənməsi, qəlbirləməsi, 8474[.10+.20+.39]
ayrılması, yuyulması üçün maşınlar; mineral
maddələrin bitumla qarışdırılması üçün maşınlar,
betonqarışdırıcılar/məhlulqarışdırıcılar istisna olmaqla
doğrama və ya xırdalama, qarışdırma və yoğurma üçün
maşınlar

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

Hidrosiklli ələk qurğuları, qumayırıcılar və ələklər
Bərk faydalı qazıntılara geoloji-kəşfiyyat quyularının
qazılması üçün köməkçi avadanlıq
Qarışdırıcı qurğular
Çeşidləmə, ələmə maşınları, tökmə formalarının
alınması üçün maşınlar
Tikinti materiallarının çeşidlənməsi, xırdalanması,
qarışdırılması üçün maşınlar
Mədənçıxarma sənayesində istifadə edilən çeşidləmə,
xırdalama, qarışdırma maşınları
Sair materialları çeşidlərə ayırmaq, ələmək üçün
maşınlar
Betonqarışdırıcılar və ya məhlulqarışdırıcılar
Mineral maddələrin bitumla qarışdırılması üçün
maşınlar
Tırtıllı traktorlar
Qazma və yolaçma maşınlarının hissələri
Qazma qurğuları üçün özüllər
Fırlanğıclar (qazma üçün)
Qazma rotorları
Qazma qurğuları üçün əyləclər
Qazma qurğularının aqreqatları və intiqalları
Qazma qurğuları üçün reduktorlar və ötürücü qutular
Trubotransformatorlar
Sualtı quyuüstü avadanlıq kompleksləri
Qazma qurğularının digər düyünləri
HS 8431 49-a aid edilən avadanlıqların hissələri
Sökülən özüllər
Bəndlər
Qayçılar
İstiqamətləndirici diyircəklər
İstismar fırlanğıcları
Boyunduruqlar, kouşlar və sıxaclar

8474[.10+.20+.39]a
8474[.10+.20+.39]b

əd.
əd.

S
S

8474[.10+.20+.39]c
8474[.10+.20+.39]d

əd.
əd.

S
S

8474[.10+.20+.39]e

əd.

S

8474[.10+.20+.39]f

əd.

S

8474[.10+.20+.39]g

əd.

S

8474 31
8474 32

əd.
əd.

S
S

8701 30
8431 43
8431 43a
8431 43b
8431 43c
8431 43d
8431 43e
8431 43f
8431 43g
8431 43h
8431 43i
8431[.49(.20+.80)]
8431[.49(.20+.80)]a
8431[.49(.20+.80)]b
8431[.49(.20+.80)]c
8431[.49(.20+.80)]d
8431[.49(.20+.80)]e
8431[.49(.20+.80)]f

əd.

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Sənaye məhsullarının adları
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üzrə kodu
28.92.61.50.7
28.92.61.50.8

28.92.61.50.9

28.92.62.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Fırlanqıc qarmaqları, pazlar və sair tərtibatlar
8431[.49(.20+.80)]g
Quyuların qazılması və bərkidilməsi zamanı qarşıya 8431[.49(.20 + .80)]i
çıxa biləcək maneələrin qabaqcadan xəbərdarlığı və
aradan qaldırılması üçün avadanlıqlar
Qazma sütununun tərtib edilməsi üçün birləşdirici 8431[.49(.20 + .80)]j
elementlər və alət və sütunun aşağısının tərtib edilməsi
üçün tərtibatlar
HS 8474-ə aid edilən avadanlıqların hissələri
8474[.90(.10 + .90)]
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P
S
S

S

S

AİFT 28.93: İçki və tütün məmulatları da daxil olmaqla qida məhsullarının hazırlanması üçün maşın və
avadanlıqların istehsalı
28.93.11.00.0
Mərkəzdənqaçma süd seperatorları
8421 11
əd.
S
28.93.12.00.0
Südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar (yağ 8434 20
əd.
S
hazırlayan maşınlar, pendir hazırlayan maşınlar daxil
olmaqla)
28.93.13.00.0
Unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və 8437 80
əd.
S
quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar (kənd
təsərrüfatı
fermalarında
istifadə
olunan
avadanlıqlardan başqa)
28.93.14.00.0

28.93.15.30.0
28.93.15.30.1
28.93.15.60.0

28.93.15.80.0

28.93.16.00.0
28.93.17.13.0
28.93.17.15.0
28.93.17.20.0
28.93.17.30.0
28.93.17.40.0
28.93.17.50.0

Şərab, sidr, meyvə şirələri və digər içkilərin
istehsalında istifadə olunan preslər, xırdalayıcılar və
analoji maşınlar
Qeyri-elektrik çörəkbişirmə peçləri, konditer peçləri
daxil olmaqla
Tunel peçləri (şirniyyat sobaları da daxil edilməklə)
Qəhvənin və isti içkilərin hazırlanması üçün məişətdə
istifadə olunmayan süzgəcli qəhvədanlar və digər
qurğular
Yeməklərin hazırlanması və ya qızdırılması üçün
məişətdə istifadə olunmayan avadanlıqlar (qeyrielektrik tunel peçləri, çörəkbişirmə peçləri, süzgəcli
qəhvədanlar istisna olmaqla)

8435 10

əd.

S

8417[.20(.10 + .90)]

əd.

S

8417[.20(.10 + .90)]a
8419 81 20

əd.
əd.

S
S

8419 81 80

əd.

S

Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular
(temperatur dəyişməsi prosesi ilə)
Çörəkbişirmə avadanlıqları (peçlər və xəmir yayanlar
istisna olmaqla)
Makaron, spagetti və ya oxşar məhsulların istehsalı və
ya hazırlanması üçün sənaye avadanlıqları
Şirniyyat, kakao tozu və ya şokolad istehsalı və ya
hazırlanması üçün sənaye avadanlıqları
Şəkər istehsalı və ya hazırlanması üçün sənaye
avadanlıqları
Pivəbişirmə sənayesi üçün avadanlıqlar
Ət və ya ev quşlarının ətinin emalı üçün sənaye
avadanlıqları

8419 31

əd.

S

8438 10 10

əd.

S

8438 10 90

əd.

S

8438 20

əd.

S

8438 30

əd.

S

8438 40
8438 50

əd.
əd.

S
S
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üzrə kodu
28.93.17.60.0
28.93.17.70.0
28.93.17.80.0

28.93.18.00.0

28.93.20.00.0
28.93.31.00.0

28.93.32.00.0
28.93.33.00.0
28.93.34.00.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Meyvə, qoz-fındıq və ya tərəvəzin hazırlanması üçün 8438 60
sənaye avadanlıqları
Digər qruplara daxil edilməyən yeyinti məhsulları və 8438[.80(.10 + .91 +
içkilərin istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar .99)]
Bitkilərin və heyvanların uçucu olmayan yağlarının və 8479 20
ya piylərinin hazırlanması və ya ekstraksiyası üçün
avadanlıqlar
Tütün məmulatlarının istehsalı və ya hazırlanması üçün 8478 10
avadanlıqlar (qurutma maşınları və digər istilik
avadanlıqları, sentrifuqalar və filtr presləri istisna
olmaqla)
Toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin 8437 10
təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrovka edilməsi
üçün
Şərab,maşınlar
sidr, meyvə şirələri və digər içkilərin 8435 90
istehsalında istifadə olunan preslər, xırdalayıcılar və
analoji maşınların hissələri
HS 8438-ə aid edilən avadanlıqların hissələri
8438 90
Tütün istehsalı və hazırlanması üçün avadanlıqların 8478 90
hissələri
HS 8437-yə aid edilən avadanlıqların hissələri
8437 90
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S
S

S
S
S

AİFT 28.94: Toxuculuq, tikiş, xəz və dəri məmulatlarının hazırlanması üçün maşın və avadanlıqların istehsalı
28.94.11.00.0
Süni toxuculuq materiallarının ekstrudasiya edilməsi, 8444[.00(.10+.90)]+844
əd.
S
dartıb uzadılması, teksturasiya edilməsi və ya kəsilməsi 5[.11+.12+.13+.19]
üçün avadanlıq; toxuculuq liflərinin hazırlanması üçün
maşınlar
28.94.12.00.0
Əyirici toxuculuq maşınları; eşmə, burma, barama 8445[.20+.30+.40+.90]
əd.
S
sarıyan və ya yumaq hazırlayan maşınlar
28.94.13.00.0
Toxuculuq dəzgahları
8446[.10+.21+.29+.30]
əd.
S
28.94.13.00.1
Eni 30 sm-dən çox olmayan və ya 30 sm-dən çox olan 8446[.10+.21+.29+.30]a
əd.
S
parçaların hazırlanması üçün məkik toxuculuq
dəzgahları
28.94.13.00.2
Eni 30 sm-dən çox olan parçaların hazırlanması üçün 8446[.10+.21+.29+.30]b
əd.
S
toxuculuq dəzgahları
28.94.14.30.0
Dairəvi toxuma maşınları
8447[.11+.12]
əd.
S
28.94.14.50.0
Yastıtoxuma maşınları; toxuma-tikmə maşınları və 8447[.20(.20+.80)]
əd.
S
əsastoxuma maşınları
28.94.14.70.0
Fasonlu iplik, bafta sapı, tül, krujeva əldə etmək, 8447 90
əd.
S
tikmə, tesma hazırlamaq və s. üçün maşınlar
28.94.15.10.0
HS 8444, 8445, 8446, 8447-yə aid edilən maşınlar 8448[.11 + .19]
kq
S
üçün yardımçı avadanlıqlar
28.94.15.30.0
Toxuculuq materiallarında çap üçün çap maşınları 8443 19 20
əd.
S
(ofset çapı üçün maşınlar, fleksoqrafik çap maşınları
və dərin çap üçün maşınlar istisna olmaqla)
28.94.15.30.1
Toxuculuq materialları üçün sair çap maşınları
8443 19 20a
əd.
S
28.94.15.30.2
Sair çap maşınları
8443 19 20b
əd.
S
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28.94.21.10.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Keçə və ya fetr və ya parçalar və ya biçmələr şəklində 8449
toxunmamış materialların istehsalı və ya işlənməsi
üçün avadanlıqlar (fetr şlyapalar istehsalı üçün
avadanlıqlar, şlyapa hazırlanması üçün qəliblər daxil
olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

Ütüləmə maşınları
və preslər (materialların
termofiksasiya üçün preslər daxil edilməklə)
Yumaq, ağartmaq və ya boyamaq üçün maşınlar
Toxuculuq
parçalarının
sarınması,
açılması,
qatlanması, kəsilməsi və deşilməsi üçün maşınlar
Linoleum və ya digər döşəməüstü örtüklərin
istehsalında toxunma və ya digər əsaslara pasta
yaxılması üçün istifadə olunan maşınlar; toxuculuq
parçalarının sarınması, açılması, qatlanması, kəsilməsi
və deşilməsi üçün maşınlar

8451 30

əd.

S

8451 40
8451 50

əd.
əd.

S
S

8451[.80(.10+.30+.80)]

əd.

S

Məişətdə və ya camaşırxanalarda istifadə üçün tutumu
10 kq quru paltardan çox olan paltaryuyan maşınlar
(həm yuyan, həm də qurudan maşınlar daxil olmaqla)
Quru təmizləmə maşınları
Tutumu 10 kq quru paltardan çox olan qurutma
maşınları
Mərkəzdənqaçma paltar qurutma maşınları
Avtomatik sənaye tikiş maşınları (kitab bloklarını tikən
maşınlar istisna olmaqla)

8450 20

əd.

S

8451 10
8451 29

əd.
əd.

S
S

8421 12
8452 21

əd.
əd.

S
S

28.94.24.50.0

Sənaye tikiş maşınları (avtomatik maşınlar, kitab tikiş 8452 29
maşınları istisna olmaqla)

əd.

S

28.94.30.30.0

Dəri və ya gönlərin hazırlanması, aşılanması və ya 8453 10
emalı üçün avadanlıqlar

əd.

S

28.94.30.50.0

Ayaqqabı istehsalı və ya təmiri üçün avadanlıqlar (tikiş 8453 20
maşınları istisna olmaqla)

əd.

S

28.94.30.70.0

Dəri və ya göndən məmulat hazırlamaq və ya onları 8453 80
təmir etmək üçün digər qruplara daxil edilməyən
avadanlıqlar
Məişət tikiş maşınları
8452[.10(.11+.19+.90)]
HS 8444 və 8445-ə aid edilən maşınların və ya onların 8448[.20+.31+.32+.39]
yardımçı avadanlıqlarının hissələri və ləvazimatları

əd.

S

əd.

S
S

İylər (əyirici maşında), roqulka, halqalar və paravozun 8448 33
kiçik çarxları
Toxuculuq dəzgahlarının və ya onların yardımçı 8448[.42 + .49]
avadanlıqlarının hissələri və ləvazimatları

kq

S

28.94.21.30.0
28.94.21.50.0
28.94.21.70.0
28.94.21.80.0

28.94.22.30.0

28.94.22.50.0
28.94.22.70.0
28.94.23.00.0
28.94.24.30.0

28.94.40.00.0
28.94.51.10.0

28.94.51.30.0
28.94.51.50.0

S

28.94.51.70.0

HS 8447-ə aid edilən maşınların və ya onların yardımçı 8448[.51(.10+.90)+.59]
avadanlıqlarının hissələri və ləvazimatları

S

28.94.52.10.0

Məişətdə və ya camaşırxanalarda istifadə üçün 8450 90
paltaryuyan maşınların hissələri (həm yuyan, həm də
qurudan maşınlar üçün olanlar da daxil olmaqla)

S
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28.94.52.20.0
28.94.52.30.0
28.94.52.60.0

28.94.52.80.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
HS 8451-ə aid edilən maşınların hissələri
8451 90
Tikiş maşınları üçün iynələr
8452 30
Tikiş maşınları üçün nəzərdə tutulmuş mebel, əsas və 8452 90
futlyarlar və onların hissələri; tikiş maşınların digər
hissələri
Dərinin və ya gönün hazırlanması, aşılanması və ya 8453 90
emalı üçün və ya ayaqqabıların və ya dəri və ya göndən
digər məmulatların hazırlanması üçün avadanlıqların
hissələri (tikiş maşınları istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 28.95: Kağız və kartonun hazırlanması üçün maşın və avadanlıqların istehsalı
28.95.11.13.0
Lifli sellüloz materiallarından kütlə istehsalı üçün 8439 10
avadanlıqlar
28.95.11.15.0
Kağız və karton istehsalı üçün avadanlıqlar
8439 20
28.95.11.17.0
Kağız və kartonun işlənməsi üçün avadanlıqlar
8439 30
28.95.11.33.0
Kağız və karton üçün kombinə edilmiş uzununa kəsmə 8441 10 10
və rulonlara sarınma dəzgahları (plyonka kəsmə
maşınları və aparatları istisna olmaqla)
28.95.11.35.0
Kağız və kartonları uzununa və eninə kəsmək üçün 8441 10 20
kəsici maşınlar (kombinə edilmiş uzununa kəsmə və
rulonlara sarınma dəzgahları, plyonka kəsmə maşınları
və aparatları istisna olmaqla)
28.95.11.37.0
Kağız və ya kartondan hazırlanan gilyotinlər (kombinə 8441 10 30
edilmiş uzununa kəsmə və rulonlara sarınma
dəzgahları, uzununa və eninə kəsmək üçün kəsici
maşınlar, plyonka kəsmə maşınları və aparatları istisna
olmaqla)
28.95.11.40.0
28.95.11.40.1
28.95.11.50.0
28.95.11.60.0

28.95.11.70.0

28.95.11.90.0
28.95.12.30.0
28.95.12.50.0

Kağız və ya karton kəsmək üçün sair maşınlar
Kağız və ya karton kəsmək üçün üçayaqlı maşınlar
Kağız və ya kartondan paket, kisə və zərflərin
hazırlanması üçün maşınlar
Kağız və ya kartondan qutuların, yeşiklərin, boruların,
barabanların və ya analoji qabların hazırlanması üçün
maşınlar (qəlibləmə üçün maşınlar istisna olmaqla)
Kağız kütləsindən, kağız və ya kartondan məmulatların
qəliblənməsi üçün maşınlar (yumurta, şirniyyat,
kempinq və ya oyuncaqlar üçün qablar da daxil
olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən kağız kütləsi, kağız və
ya karton istehsalı üçün avadanlıqlar
Lifli sellüloz materiallarından kütlə istehsalı üçün
avadanlıqların hissələri
Kağız və karton istehsalı üçün digər qruplara daxil
edilməyən, HS 8439-a aid edilən avadanlıqların
hissələri
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Ölçü
vahidi

P

kq

S
S
S

S

əd.

S

əd.
əd.
əd.

S
S
S

əd.

S

əd.

S

8441 10 70
8441 10 70a
8441 20

əd.
əd.
əd.

S
S
S

8441 30

əd.

S

8441 40

əd.

S

8441 80

əd.

S

8439 91

S

8439 99

S

SMST, 2019
üzrə kodu
28.95.12.70.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Kağız kütləsindən, kağız və ya kartondan paket, kisə və 8441[.90(.10 + .90)]
zərf, qutu, yeşik, boru, baraban hazırlanması,
məmulatların qəliblənməsi üçün maşınların, kəsici
maşınların hissələri
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 28.96: Plastmas və rezinin emalı üçün maşın və avadanlıqların istehsalı
28.96.10.10.0
Rezin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan 8477 10
məhsul istehsalı üçün injektorlu tökmə maşınları
28.96.10.30.0
Rezin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan 8477 20
məhsul istehsalı üçün ekstruderlər
28.96.10.40.0
Rezin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan 8477 30
məhsul istehsalı üçün üfürmə üsulu ilə tökmə maşınları
28.96.10.50.0
Rezin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan 8477 40
məhsul istehsalı üçün vakuum tökmə və digər
termoqəlibləyici maşınlar
28.96.10.60.0
Pnevmatik şinlərin tökülməsi və ya bərpası və ya rezin 8477 51
və ya plastmas boruların başqa üsullarla tökmə və ya
qəliblənməsi üçün maşınlar
28.96.10.73.0
Rezin və ya plastması tökmə və qəlibləmə üçün digər 8477 59 10
qruplara daxil edilməyən sair preslər
28.96.10.75.0
Rezin və ya plastması tökmə və qəlibləmə üçün digər 8477 59 80
qruplara daxil edilməyən maşınlar
28.96.10.82.0
Reaksiya qabiliyyətli olan qatranların emalı üçün 8477 80 11
maşınlar
28.96.10.84.0
Köpük məhsullarının istehsalı üçün maşınlar (reaksiya 8477 80 19
qabiliyyətli olan qatranların emalı üçün maşınlar istisna
olmaqla)
28.96.10.91.0
Rezin və ya plastmasın emalı üçün ölçü azaltma 8477 80 91
(xırdalama) avadanlıqları
28.96.10.93.0
Rezin və ya plastmasın hazırlanması üçün qarışdırıcı 8477 80 93
cihazlar, yoğurucu maşınlar və qarışdırıcılar
28.96.10.95.0
Rezin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan 8477 80 95
məhsul istehsalı üçün doğrama, sındırma və ya soyma
maşınlar
28.96.10.97.0
Rezin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan 8477 80 99
məhsul istehsalı üçün digər qruplara daxil edilməyən
avadanlıqlar
28.96.10.97.1
Rotorlar, fərdi intiqallı rotor qurğuları və onların 8477 80 99a
intiqalları
28.96.20.00.0
Rezin və ya plastmasın emalı və ya bu materiallardan 8477[.90(.10 + .80)]
məhsul istehsalı üçün olan avadanlıq hissələri
(qəlibləmə alətləri istisna olmaqla)

Ölçü
vahidi

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

AİFT 28.99: Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı sair maşın və avadanlıqların istehsalı
28.99.11.10.0
Kitablar üçün bükücü maşınlar
8440 10 10
əd.
28.99.11.30.0
Kitablar üçün vərəqçeşidləyən maşınlar
8440 10 20
əd.
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.99.11.50.0

28.99.11.70.0
28.99.11.90.0
28.99.12.00.0

28.99.13.30.0
28.99.13.90.0
28.99.13.90.1

28.99.13.90.2

28.99.13.90.3
28.99.14.10.0
28.99.14.30.0
28.99.14.50.0
28.99.14.90.0
28.99.14.90.1
28.99.20.20.0
28.99.20.40.0
28.99.20.60.0
28.99.31.30.0
28.99.31.30.1
28.99.31.30.2
28.99.31.50.0

28.99.32.00.0
28.99.39.05.0
28.99.39.10.0
28.99.39.15.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Karton qutular da daxil olmaqla, kitablar üçün tikiş 8440 10 30
əd.
maşınları,
məftiltikici
maşınlar
və
məftil
dəmirbəndlərlə bərkitmə maşınları
Kitablar üçün tikişsiz cildləmə maşınları
8440 10 40
əd.
Sair kitab-cildləmə maşınları
8440 10 90
əd.
Şrift yığma, çap lövhələrinin, çap silindrlərinin və ya 8442 30
əd.
digər çap formalarının hazırlanması və ya düzəldilməsi üçün maşınlar, aparatura və avadanlıqlar
Ofset çapı üçün maşınlar, rulonlu
8443 11
əd.
Ofset çapı üçün maşınlar, digərləri
8443[.13(.32+.34+.38+.9 əd.
0)]
Vərəqlərin formatı 22x36 sm-dən çox olan, lakin 8443[.13(.32+.34+.38+.9 əd.
52x74 sm-dən çox olmayan vərəqli ofset çapı üçün 0)]a
maşınlar
Vərəqlərin formatı 52x74 sm-dən çox olan, lakin 8443[.13(.32+.34+.38+.9 əd.
74x107 sm-dən çox olmayan vərəqli ofset çapı üçün 0)]b
maşınlar
Vərəqlərin formatı 74x107 sm-dən çox olan vərəqli 8443[.13(.32+.34+.38+.9 əd.
ofset çapı üçün maşınlar
0)]c
Yüksək çap üçün maşınlar, rulonlu, (fleksoqrafik çap 8443 14
əd.
üçün maşınlar istisna edilməklə)
Fleksoqrafik çap üçün maşınlar
8443 16
əd.
Dərin çap üçün çap maşınları
8443 17
əd.
Digər qruplara daxil edilməyən sair çap maşınları (ofis 8443[.15+.19(.40+.70)]
əd.
tiplilər istisna olmaqla)
Toxuculuq materialları üçün sair çap maşınları
8443[.15+.19(.40+.70)]a
əd.
Yalnız və ya əsasən yarımkeçirici bulların və ya 8486 10
əd.
lövhələrin istehsalı üçün maşın və aparatlar
Yarımkeçirici ləvazimatların və ya elektron inteqral 8486 20
əd.
sxemlərin istehsalı üçün maşın və aparatlar
Yalnız və ya əsasən yastı displey panellərin istehsalı 8486 30
əd.
üçün maşın və aparatlar
Ağac, sellüloz, kağız və ya karton üçün quruducular
8419 32
əd.
Ağac üçün quruducular
8419 32a
əd.
Sellüloz, kağız və ya karton üçün quruducular
8419 32b
əd.
Qeyri-məişət quruducuları (kənd təsərrüfatı məhsulları, 8419 39
əd.
sellüloz, kağız və ya karton üçün quruducular istisna
olmaqla)
Karusellər, yelləncəklər, tirlər və digər attraksionlar
9508[.10 + .90]
Metal emal etmək üçün xüsusi təyinatlı maşınlar 8479 81
əd.
(robotlar istisna olmaqla)
İzotopların bölünməsi üçün avadanlıqlar, qurğular və 8401 20
əd.
onların hissələri
Qarışdırmaq, yoğurmaq, xırdalamaq, üyütmək, 8479 82
əd.
qəlbirləmək, ələmək, homogenizasiya və
ya
emulqasiya üçün xüsusi təyinatlı maşınlar və mexaniki
qurğular (robotlar istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.99.39.15.1
28.99.39.20.0

28.99.39.25.0
28.99.39.25.1
28.99.39.30.0
28.99.39.35.0

28.99.39.40.0
28.99.39.45.0

28.99.39.50.0
28.99.39.53.0
28.99.39.53.1
28.99.39.53.2
28.99.39.53.3
28.99.39.53.4
28.99.39.56.0
28.99.39.56.1
28.99.39.56.2
28.99.39.56.3
28.99.39.56.4
28.99.39.56.5
28.99.39.56.6
28.99.39.56.7

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Qarışdırıcılar və yoğurma qurğuları
8479 82a
Elektrik və elektron lampalarının və boruların, elektron-8475 10
şüa borularının və şüşə kolbalarda qazyüksüzləşmə
lampaların yığılması üçün maşınlar
Hidravlik ötürücü ilə mütəhərrik şaxta dayağı
8479 89 30
Quyu işlərinin təzyiq altında məftillə, kanatla, kabellə 8479 89 30a
və borularla aparılması üçün quyuüstü avadanlıqlar
Şüşə və ya şüşə məmulatlarının hazırlanması və ya isti 8475[.21 + .29]
emalı üçün maşınlar
Çoxsaylı istifadə üçün sənaye robotları (müəyyən bir 8479 50
funksiyanı yerinə yetirmək üçün hazırlanmış robotlar
istisna olmaqla)
Mərkəzləşdirilmiş yağlama sistemləri
8479 89 60
Yalnız və ya əsasən (a) yarımkeçirici ləvazimatların və 8486 40
ya elektron inteqral sxemlərin yığılması və (b) bulların
və ya lövhələrin, yarımkeçirici ləvazimatların və ya
elektron inteqral sxemlərin, yastı displey panellərin
qaldırılması, idarə edilməsi, yüklənməsi və ya
boşaldılması üçün maşın və mexanizmlər

Ölçü
vahidi

P

əd.
əd.

S
S

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.

S

əd.
əd.

S
S

8479 40
8474[.80(.10+.90)]

əd.
əd.

S
S

8474[.80(.10+.90)]a

əd.

S

8474[.80(.10+.90)]b

əd.

S

8474[.80(.10+.90)]c

əd.

S

8474[.80(.10+.90)]d

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

Trosların və ya kanatların hazırlanması üçün maşınlar
Süxur, daş, filiz və s. emal etmək üçün digər qruplara
daxil edilməyən sair avadanlıqlar
Tökmə qum qəliblərinin istehsalında istifadə edilən
süxur, daş, filiz emal etmək üçün sair avadanlıqlar
Süxur, daş, filiz emal etmək üçün tikintidə istifadə
edilən sair avadanlıqlar
Süxur, daş, filiz emal etmək üçün mədənçıxarma
sənayesində istifadə edilən sair avadanlıqlar
Süxur, daş, filiz emal etmək üçün digər qruplara daxil
edilməyən sair avadanlıqlar
HS 84-ə aid edilən digər qruplara daxil edilməyən sair
maşın və mexaniki qurğular
Quyuların mənimsənilməsi və təmiri üçün avadanlıq
kompleksləri
Quyuların mənimsənilməsi və təmiri üçün yerüstü
avadanlıqlar
Quyuların sementlənməsi, yuyulması və hasilatın
intensivləşdirilməsi üçün avadanlıqlar
Laydaxili yanma cəbhəsinin yaradılması və saxlanması
üçün avadanlıqlar
Mədənlərdə neftin və qazın ilkin emalı üçün
avadanlıqlar
Qazlift quyu avadanlıqları və onların hissələri

8479[.60+.71+.79+.89(.7
0+.97)]
8479[.60+.71+.79+.89(.7
0+.97)]a
8479[.60+.71+.79+.89(.7
0+.97)]b
8479[.60+.71+.79+.89(.7
0+.97)]c
8479[.60+.71+.79+.89(.7
0+.97)]d
8479[.60+.71+.79+.89(.7
0+.97)]e
8479[.60+.71+.79+.89(.7
0+.97)]f
Eyni zamanda neftin və qazın ayrılıqda çıxarılması 8479[.60+.71+.79+.89(.7
üçün digər avadanlıqlar (quyu avadanlığı baxımından) 0+.97)]g
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SMST, 2019
üzrə kodu
28.99.39.56.8
28.99.39.56.9
28.99.39.65.0

28.99.39.70.0
28.99.39.70.1
28.99.39.70.2
28.99.40.00.0
28.99.51.00.0

28.99.52.30.0
28.99.52.80.0

Sənaye məhsullarının adları
Neftin və qazın müxtəlif üsullarla çıxarılması üçün
avadanlıqların ayrı növləri (kəsici klapanlardan başqa)
Neft laylarına aktiv təsir göstərmək üçün digər
avadanlıqlar (quyu avadanlığı baxımından)
Uçan aparatlar üçün start avadanlıqları; göyərtə
əyləcləri və ya analoji qurğular; uçuş heyəti üçün
yerüstü məşq trenajorları; onların hissələri
Mexaniki hissələr üçün balanslayıcı maşınlar
Mexaniki hissələr üçün balanslayıcı maşınlar:
avtomobillər üçün
Mexaniki hissələr üçün balanslayıcı maşınlar: sair
Çap və cildləmə maşınlarının hissələri

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
8479[.60+.71+.79+.89(.7 əd.
0+.97)]h
8479[.60+.71+.79+.89(.7 əd.
0+.97)]i
8805[.10(.10+.90)]
kq

9031 10
9031 10a

9031 10b
844090+844240+8443[.
91(.10+.91+.99)]
Yalnız və ya əsasən (a) yarımkeçirici bulların və ya 8486 90
lövhələrin, yarımkeçirici ləvazimatların, elektron
inteqral sxemlərin, yastı displey panellərin istehsalı və
(b) yarımkeçirici ləvazimatların və ya elektron inteqral
sxemlərin yığılması və (c) bulların və ya lövhələrin,
yarımkeçirici ləvazimatların və ya elektron inteqral
sxemlərin, yastı displey panellərin qaldırılması, idarə
edilməsi, yüklənməsi və ya boşaldılması üçün istifadə
olunan maşın və mexanizmlərin hissələri
HS 8475-ə aid edilən maşın hissələri
HS 8479-a aid edilən maşın hissələri

S
S
S

kq
kq

S
S

kq

S
S
S

8475[.90(.10 + .90)]
84669350+8479[.90(.15
+.20+.70)]

AİFT 29.10: Avtonəqliyyat vasitələrinin istehsalı
29.10.11.00.0
HS 87-yə aid edilən nəqliyyat vasitələri üçün 8407[.31(.00a)+.32(.10a
(motosikletlər də istisna olmaqla) mühərrikinin +.90a)+.33(.20a+.80a)]
silindrlərinin işlək həcmi 1000 sm3-dən çox olmayan
qığılcımla alışan irəli-geri hərəkət edən porşen ilə
işləyən daxiliyanma mühərrikləri
29.10.11.00.1
Nəqliyyat vasitələri üçün mühərrikinin silindrlərinin 8407[.31(.00a)+.32(.10a
işlək həcmi 250 sm3-dən çox olan, lakin 1000 sm3 -dən +.90a)+.33(.20a+.80a)]a
çox olmayan qığılcımla alışan irəli-geri hərəkət edən
porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikləri

P

S
S

əd.

S

əd.

S

29.10.11.00.2

Sair
nəqliyyat
vasitələri
üçün
mühərrikinin 8407[.31(.00a)+.32(.10a
3
silindrlərinin işlək həcmi 250 sm -dən çox olan, lakin +.90a)+.33(.20a+.80a)]b
3
1000 sm -dən çox olmayan qığılcımla alışan irəli-geri
hərəkət edən porşen ilə işləyən daxiliyanma
mühərrikləri

əd.

S

29.10.12.00.0

HS 87-yə aid edilən nəqliyyat vasitələri üçün 8407[.34(.10a + .91a +
(motosikletlər də istisna olmaqla) mühərrikinin .99a)]
3
silindrlərinin işlək həcmi 1000 sm -dən çox olan
qığılcımla alışan irəli-geri hərəkət edən porşen ilə
işləyən daxiliyanma mühərrikləri

əd.

S

269

SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Digər nəqliyyat vasitələri üçün 1000 sm3-dən çox olan 8407[.34(.10a + .91a +
qığılcımla alışan irəli-geri hərəkət edən porşen ilə .99a)]a
işləyən daxiliyanma mühərrikləri
Nəqliyyat vasitələrinin sıxılmadan alovlanan porşenli 8408[.20(.10 + .51 + .55
daxiliyanma mühərrikləri (dizel və ya yarı-dizel) + .57 + .99)]
(dəmir yolu və ya tramvay yolları və təkərli kənd
təsərrüfatı və ya meşə təsərrüfatı traktorları istisna
olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S

3
8703[.21(.10) + .22(.10)]
Mühərrikinin silindrlərinin işlək həcmi 1500 sm dən çox olmayan yalnız qığılcımla alışan mühərriki
olan nəqliyyat vasitələri
Mühərrikinin silindrlərinin işlək həcmi 1500 8703 [.23.19 +.24.10]
3
sm -dən çox olan yalnız benzin mühərriki olan
mühərrikli nəqliyyat vasitələri (sürücü daxil olmaqla
10 nəfər və ya daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə
tutulmuş nəqliyyat vasitələri, məxsusi olaraq qar
üzərində hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat
vasitələri, qolf oyunçularını daşımaq üçün avtomobillər
və digər analoji nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla)

əd.

S

əd.

S

29.10.22.50.0

8703 23 11
Mühərrikinin silindrlərinin işlək həcmi 1500 sm3 -dən
3
çox, lakin 3000 sm -dən çox olmayan yalnız qığılcımla
alışan irəli-geri hərəkət edən porşen ilə işləyən
daxiliyanma mühərrikləri olan avtomobil-furqonları

əd.

S

29.10.23.10.0

Mühərrikinin silindrlərinin işlək həcmi 1500 8703 31 10
sm3-dək olan yalnız dizel və ya yarımdizel mühərrikli
nəqliyyat vasitələri (sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və
ya daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş
nəqliyyat vasitələri, məxsusi olaraq qar üzərində
hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri, qolf
oyunçularını daşımaq üçün avtomobillər və digər
analoji
nəqliyyat
vasitələri
istisna olmaqla)

əd.

S

29.10.23.30.0

3
Mühərrikinin silindrlərinin işlək həcmi 1500 sm -dən 8703 32 19
3
2500 sm -dək olan yalnız dizel və ya yarımdizel
mühərrikli nəqliyyat vasitələri (sürücü daxil olmaqla
10 nəfər və ya daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə
tutulmuş nəqliyyat vasitələri, yaşayış üçün təchiz
edilmiş avtomobil-furqonlar, məxsusi olaraq qar
üzərində hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat
vasitələri, qolf oyunçularını daşımaq üçün avtomobillər
və digər analoji nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla)

əd.

S

29.10.12.00.1

29.10.13.10.0

29.10.21.00.0

29.10.22.30.0

Sənaye məhsullarının adları
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üzrə kodu
29.10.23.40.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Mühərrikinin silindrlərinin işlək həcmi 2500 8703 33 19
sm3-dən çox olan yalnız dizel və ya yarımdizel
mühərrikli nəqliyyat vasitələri (sürücü daxil olmaqla
10 nəfər və ya daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə
tutulmuş nəqliyyat vasitələri, yaşayış üçün təchiz
edilmiş avtomobil-furqonlar, məxsusi olaraq qar
üzərində hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat
vasitələri, qolf oyunçularını daşımaq üçün avtomobillər
və digər analoji nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

29.10.23.53.0

Mühərrikinin silindrlərinin işlək həcmi 1500-2500 sm3 8703 32 11
olan yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma
mühərrikli (dizel və ya yarı-dizel) avtomobilfurqonlar

əd.

S

29.10.23.55.0

3
8703 33 11
Mühərrikinin silindrlərinin işlək həcmi 2500 sm dən çox olan yalnız sıxılmadan alışan porşenli
daxiliyanma mühərrikli (dizel və ya yarı-dizel)
avtomobil-furqonlar

əd.

S

29.10.24.10.0

Sıxılmadan və ya qığılcımdan alışan irəli-geri hərəkət 8703[.40(.10) + .50]
edən porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikli və
elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri (xarici elektrik
enerjisi mənbəyinə qoşulmaqla yüklənə bilən
mühərriklərdən başqa)

əd.

S

29.10.24.30.0

Sıxılmadan və ya qığılcımdan alışan irəli-geri hərəkət 8703[.60(.10) + .70]
edən porşen ilə işləyən daxiliyanma mühərrikli və
xarici elektrik enerjisi mənbəyinə qoşulmaqla yüklənə
bilən elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri
Yalnız elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri (hərəkət 8703 80 10
üçün)
Sərnişin daşımaq üçün sair mühərrikli nəqliyyat 8703 90
vasitələri (elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələri
(hərəkət üçün), sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və ya
daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş
nəqliyyat vasitələri, yaşayış üçün təchiz edilmiş
avtomobil-furqonlar, məxsusi olaraq qar üzərində
hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri, qolf
oyunçularını daşımaq üçün avtomobillər və digər
analoji nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla)

əd.

S

əd.

S

əd.

S

Sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və ya daha çox adam 8702[.10(.11+.91)+.20(.
daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş mühərrikli nəqliyyat 10+.90)+.30(.10+.90)+.4
vasitələri
0+.90(.11+.31+.90)]
3
Silindrlərinin həcmi 2500 sm -dən çox olmayan dizel 8702[.10(.11+.91)+.20(.
və ya yarımdizel mühərrikli ictimai sərnişin nəqliyyatı 10+.90)+.30(.10+.90)+.4
0+.90(.11+.31+.90)]a
vasitələri
3
Silindrlərinin həcmi 2500 sm -dən çox olan dizel və ya 8702[.10(.11+.91)+.20(.
yarımdizel mühərrikli ictimai sərnişin nəqliyyatı 10+.90)+.30(.10+.90)+.4
0+.90(.11+.31+.90)]b
vasitələri

əd.

S

əd.

S

əd.

S

29.10.24.50.0
29.10.24.90.0

29.10.30.00.0

29.10.30.00.1

29.10.30.00.2
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üzrə kodu
29.10.30.00.3

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
əd.
Silindrlərinin həcmi 2800 sm3-dən çox olmayan 8702[.10(.11+.91)+.20(.
qığılcımla alışan porşen (piston) mühərrikli ictimai 10+.90)+.30(.10+.90)+.4
0+.90(.11+.31+.90)]c
sərnişin nəqliyyatı vasitələri
Sənaye məhsullarının adları

P
S

8702[.10(.11+.91)+.20(.
10+.90)+.30(.10+.90)+.4
0+.90(.11+.31+.90)]d

əd.

S

8702[.10(.11+.91)+.20(.
10+.90)+.30(.10+.90)+.4
0+.90(.11+.31+.90)]e
Nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dan çox olmayan 8704[.21(.10 + .31 +
yük daşımaq üçün olan dizel və ya yarımdizel .91)]
mühərrikli nəqliyyat vasitələri (yolsuzluq şəraitində
istifadə üçün nəzərdə tutulmuş özüboşaldan
avtomobillər istisna olmaqla)

əd.

S

əd.

S

29.10.41.30.0

Nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 5 t-dan çox, lakin 20t- 8704[.22(.10 + .91)]
dan çox olmayan yük daşımaq üçün olan dizel və ya
yarımdizel mühərrikli nəqliyyat vasitələri (yolsuzluq
şəraitində istifadə üçün nəzərdə tutulmuş özüboşaldan
avtomobillər istisna olmaqla)

əd.

S

29.10.41.40.0

Nəqliyyat vasitəsinin tam kütləsi 20 t-dan çox olan yük
daşımaq üçün sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma
mühərrikləri olan nəqliyyat vasitələri (dizel və ya
yarımdizel)
Yük daşımaq üçün qığılcımla alışan porşenli
daxiliyanma mühərrikləri olan nəqliyyat vasitələri; yük
daşımaq üçün sair nəqliyyat vasitələri, yeni
Ümumi kütləsi 5 t-dək olan yük daşımaq üçün
qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikləri
olan nəqliyyat vasitələri
Ümumi kütləsi 5 t-dan çox olan yük daşımaq üçün
qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma mühərrikləri
olan nəqliyyat vasitələri
Hava yastıqlarında nəqliyyat vasitələri

8704[.23(.10 + .91)]

əd.

S

8704[.31(.10+.31+.91)+.
32(.10+.91)+.90]

əd.

S

8704[.31(.10+.31+.91)+.
32(.10+.91)+.90]a

əd.

S

8704[.31(.10+.31+.91)+.
32(.10+.91)+.90]b

əd.

S

8704[.31(.10+.31+.91)+.
32(.10+.91)+.90]c
Nəqliyyat mexanizmləri və yüklərin sürüdülməsi üçün 8704[.31(.10+.31+.91)+.
qurğular
32(.10+.91)+.90]d
Səyyar platformalar
8704[.31(.10+.31+.91)+.
32(.10+.91)+.90]e
Yarımqoşqular üçün təkərli traktorlar
8701 20 10
Əsasən sərnişinlərin, yük daşımaq üçün olan nəqliyyat 8706[.00(.11+.19+.91+.9
vasitələrinin və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, 9)]
o cümlədən yarış avtomobillərinin daşınması üçün
nəzərdə tutulmuş traktorlar, minik avtomobilləri və
digər mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün mühərriklə
təchiz olunmuş şassilər

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.
əd.

S
S

Avtokranlar

əd.

S

29.10.30.00.4

29.10.30.00.5

29.10.41.10.0

29.10.42.00.0

29.10.42.00.1

29.10.42.00.2

29.10.42.00.3
29.10.42.00.4
29.10.42.00.5
29.10.43.00.0
29.10.44.00.0

29.10.51.00.0

Silindrlərinin həcmi 2800 sm3-dən çox olan qığılcımla
alışan porşen (piston) mühərrikli ictimai sərnişin
nəqliyyatı vasitələri
Sair mühərrikli ictimai sərnişin nəqliyyatı vasitələri

8705 10
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üzrə kodu
29.10.52.00.0

29.10.59.30.0
29.10.59.50.0
29.10.59.90.0
29.10.59.90.1
29.10.59.90.2
29.10.59.90.3
29.10.59.90.4

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Qar üzərində hərəkət üçün nəzərdə tutulmuş mühərrikli 8706[.00(.11+.19+.91+.9 əd.
nəqliyyat vasitələri; qolf oyunçularını daşımaq üçün 9)]
avtomobillər və digər analoji nəqliyyat vasitələri
Yanğınsöndürən nəqliyyat vasitələri
8705 30
əd.
Avtobetonqarışdırıcılar
8705 40
əd.
Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı 8705[.20+.90(.30+.80)]
əd.
mühərrikli nəqliyyat vasitələri
Səyyar təmir emalatxanaları
8705[.20+.90(.30+.80)]a
əd.
Səyyar buxar istilik qurğuları
8705[.20+.90(.30+.80)]b
əd.
Neft-mədən avtoçənləri
8705[.20+.90(.30+.80)]c
əd.
Özüyeriyən qazıma qurğuları
8705[.20+.90(.30+.80)]d
əd.
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 29.20: Avtonəqliyyat vasitələri üçün kuzaların, qoşqu və yarımqoşquların istehsalı
29.20.10.30.0
Əsasən insanların daşınması üçün nəzərdə tutulmuş 8707[.10(.10 + .90)]
minik avtomobilləri və digər mühərrikli nəqliyyat
vasitələri üçün kuzalar (qolf oyunçularını daşımaq
üçün avtomobillər və digər analoji nəqliyyat vasitələri
daxil olmaqla) (sürücü daxil olmaqla 10 nəfər və ya
daha çox adam daşımaq üçün nəzərdə tutulmuş
nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla)

P
S

S
S
S
S
S
S
S

əd.

S

29.20.10.50.0

Yük daşımaq üçün olan nəqliyyat vasitələri, 8707[.90(.10 + .90)]
mikroavtobuslar, avtobuslar, traktorlar, özüboşaldan
avtomobillər və xüsusi təyinatlı mühərrikli nəqliyyat
vasitələri üçün kuzalar, o cümlədən sürücü daxil
olmaqla 10 nəfər və ya daha çox adam daşımaq üçün
nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitələri üçün tam təchiz
olunmuş və ya natamam kuzovlar

əd.

S

29.20.21.00.0

Bir və ya daha çox nəqliyyat növündə daşınmaq üçün
xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuş və təchiz olunmuş
konteynerlər (maye daşınması üçün konteynerlər də
daxil olmaqla)
Çıxarılıb taxılan kuzalar
Dənizlə daşıma üçün konteynerlər
Tullantılar üçün konteynerlər
Sair konteynerlər
Yaşayış üçün və ya avtoturistlər üçün kütləsi 1600 kqdək olan "ev-avtoqoşqu" tipli qoşqular və
yarımqoşqular

8609[.00(.10 + .90)]

əd.

S

8609[.00(.10 + .90)]a
8609[.00(.10 + .90)]b
8609[.00(.10 + .90)]c
8609[.00(.10 + .90)]d
8716 10 92

əd.
əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S
S

29.20.21.00.1
29.20.21.00.2
29.20.21.00.3
29.20.21.00.4
29.20.22.92.0

29.20.22.98.0

Yaşayış üçün və ya avtoturistlər üçün kütləsi 1600 kq- 8716 10 98
dan çox olan "ev-avtoqoşqu" tipli qoşqular və
yarımqoşqular

əd.

S

29.20.23.00.0

Digər qruplara daxil edilməyən sair qoşqular və 8716[.31+.39(.10+.30+.5
yarımqoşqular
0)+.40]

əd.

S

29.20.23.00.1

Tırtıllı ağır yükdaşıyanlar

əd.

S

8716[.31+.39(.10+.30+.5
0)+.40]a
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Sənaye məhsullarının adları

29.20.23.00.2

Tırtıllı arabalar

29.20.23.00.3

Yarımqoşqular

29.20.23.00.4

Biroxlu qoşqular

29.20.23.00.9

Sair qoşqular

29.20.30.30.0
29.20.30.50.0

29.20.30.70.0
29.20.30.90.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
8716[.31+.39(.10+.30+.5 əd.
0)+.40]b

P
S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

Qoşqular, yarımqoşqular və mühərriklə
edilməyən sair nəqliyyat vasitələri üçün şassilər
Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz 8716 90 30
edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin hissələri: kuzalar

əd.

S

əd.

S

Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz 8716 90 50
edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin hissələri: oxlar
Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz 8716 90 90
edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin sair hissələri
(şassi, kuza, oxlar istisna olmaqla)

əd.

S

8716[.31+.39(.10+.30+.5
0)+.40]c
8716[.31+.39(.10+.30+.5
0)+.40]d
8716[.31+.39(.10+.30+.5
0)+.40]e
təchiz 8716 90 10

AİFT 29.31: Avtonəqliyyat vasitələri üçün elektron və elektrik avadanlıqlarının istehsalı
29.31.10.00.0
Nəqliyyat vasitələrində, təyyarələrdə və ya gəmilərdə 8544 30
istifadə olunan alışdırma şamları üçün naqil
komplektləri və digər naqil komplektləri
29.31.10.00.1
Avtonəqliyyat vasitələrində istifadə edilən naqil 8544 30a
komplektləri
29.31.10.00.2
Sair nəqliyyat vasitələrində istifadə edilən naqil 8544 30b
komplektləri
29.31.21.30.0
Alışdırma şamları
8511 10
29.31.21.30.1
Avtonəqliyyat
vasitələrindən
başqa,
nəqliyyat 8511 10a
vasitələrinin mühərrikləri üçün alışdırma şamları
29.31.21.30.2
Avtonəqliyyat vasitələri üçün alışdırma şamları
8511 10b
29.31.21.30.3
Stasionar daxiliyanma mühərrikləri üçün alışdırma 8511 10c
şamları
29.31.21.50.0
Müxtəlif tipli maqnetolar; maqnitli nazim çarxları
8511 20
29.31.21.50.1
Maqneto, nəqliyyat vasitələrinin mühərrikləri üçün
8511 20a
29.31.21.50.2
Maqneto; generator-maqnetolar; maqnit nazim çarxları: 8511 20b
avtonəqliyyat vasitələri üçün
29.31.21.50.3
Maqneto, generator- maqnetolar, maqnit nazim 8511 20c
çarxları: nəqliyyat vasitələrində istifadə edilməyən
mühərriklər (stasionar mühərriklər) üçün
29.31.21.70.0
Paylayıcılar və alışdırma makarları
8511 30
29.31.21.70.1
Paylayıcılar və alışdırma makarları: avtonəqliyyat 8511 30a
vasitələrindən
başqa,
nəqliyyat
vasitələrinin
mühərrikləri üçün
29.31.21.70.2
Paylayıcılar və alışdırma makarları: avtonəqliyyat 8511 30b
vasitələri üçün
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üzrə kodu
29.31.21.70.3

29.31.22.30.0
29.31.22.30.1
29.31.22.30.2
29.31.22.30.3

29.31.22.50.0
29.31.22.50.1

29.31.22.50.2
29.31.22.50.3

29.31.22.70.0
29.31.22.70.1

29.31.22.70.2

29.31.22.70.3
29.31.23.10.0

29.31.23.30.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Paylayıcılar və alışdırma makarları: nəqliyyat 8511 30c
vasitələrində istifadə edilməyən mühərriklər (stasionar
mühərriklər) üçün
Starterlər və iki təyinatlı starter-generatorlar
8511 40
Starterlər: avtonəqliyyat vasitələrindən başqa, nəqliyyat 8511 40a
vasitələrinin mühərrikləri üçün
Straterlər və iki təyinatlı starter-generatorlar: 8511 40b
avtonəqliyyat vasitələri üçün
Starterlər və iki təyinatlı starter-generatorlar: nəqliyyat 8511 40c
vasitələrində istifadə edilməyən mühərriklər (stasionar
mühərriklər) üçün
Daxiliyanma mühərrikləri üçün generatorlar (iki 8511 50
təyinatlı starter-generatorlar istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən generatorlar: 8511 50a
avtonəqliyyat
vasitələrindən
başqa,
nəqliyyat
vasitələrinin mühərrikləri üçün
Daxiliyanma mühərrikləri üçün digər qruplara daxil 8511 50b
edilməyən generatorlar: avtonəqliyyat vasitələri üçün
Daxiliyanma mühərrikləri üçün digər qruplara daxil 8511 50c
edilməyən generatorlar: nəqliyyat vasitələrində istifadə
edilməyən mühərriklər (stasionar mühərriklər) üçün
Daxiliyanma mühərrikləri üçün digər qruplara daxil 8511 80
edilməyən avadanlıqlar
Avtonəqliyyat vasitələrində istifadə edilənlərdən başqa, 8511 80a
daxiliyanma mühərrikləri üçün digər qruplara daxil
edilməyən avadanlıqlar
Daxiliyanma mühərrikləri üçün digər qruplara daxil 8511 80b
edilməyən avadanlıqlar: avtonəqliyyat vasitələri üçün
(közərtmə şamlarından başqa)
Avtonəqliyyat vasitələri üçün közərtmə şamları
8511 80c
Velosipedlərdə istifadə olunan elektrik və ya batareya 8512 10
ilə işləyən işıqlandırıcı və ya vizual siqnalizasiya
cihazları
Mühərrikli nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan 8512 30 10
elektriklə işləyən səsli siqnalizasiya qoruyucu cihazları
Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

kq

S

kq
kq

S
S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq

S

kq
əd.

S
S

əd.

S

29.31.23.50.0

Velosipedlər və ya mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün 8512 30 90
səsli siqnalizasiya qurğuları (mühərrikli nəqliyyat
vasitələri üçün mühafizə siqnalizasiyası istisna
olmaqla)

kq

S

29.31.23.70.0

Motosikletlər və ya mühərrikli nəqliyyat vasitələri 8512 40
üçün şüşətəmizləyənlər, buzlanma və tərləmə əleyhinə
cihazlar

kq

S

29.31.30.30.0

Daxiliyanma mühərriklərinin alışdırılması və işə 8511 90
salınması üçün elektrik avadanlıqlarının; generatorlar
və bu kimi mühərriklərlə birlikdə istifadə olunan
cərəyankəsicilərin hissələri
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S

SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
8512[.90(.10 + .90)]

Sənaye məhsullarının adları

Ölçü
vahidi

P

29.31.30.80.0

HS 8512-yə aid edilən avadanlıqların hissələri

29.31.30.80.1

Avtomobil nəqliyyatı vasitələri üçün HS 8512-yə aid 8512[.90(.10 + .90)]a
edilən avadanlıqların hissələri

S

29.31.30.80.2

Velosipedlər, motosikletlər və s. üçün HS 8512-yə aid 8512[.90(.10 + .90)]b
edilən avadanlıqların hissələri

S

AİFT 29.32: Avtonəqliyyat vasitələri üçün digər hissələrin və ləvazimatların istehsalı
29.32.10.00.0
Mühərrikli nəqliyyat vasitələri üçün oturacaqlar
9401 20
29.32.20.30.0
Təhlükəsizlik kəmərləri
8708[.21(.10 + .90)]
29.32.20.50.0
Üfürülmə sistemli təhlükəsizlik pnevmoyastıqları və 8708[.95(.10 + .91 +
onların hissələri
.99)]
29.32.20.90.0
Digər qruplara daxil edilməyən kuzov hissə və 8708[.29(.10 + .90)]
ləvazimatları (kabinələr də daxil edilməklə)
29.32.30.10.0
Bamperlər və onların hissələri (plastik bamperlər daxil 8708[.10(.10 + .90)]
olmaqla)
29.32.30.20.0
Əyləclər, servogücləndirici ilə əyləclər və onların 8708[.30(.10+.91+.99)]
hissələri
29.32.30.20.1
Quraşdırılmış əyləc friksion üstlüklər
8708[.30(.10+.91+.99)]a
29.32.30.33.0
Ötürücü qutular və onların hissələri
8708[.40(.20+.50+.91+.9
9)]

S

əd.
əd.

S
S
S
S

kq

S

kq

S

kq
əd.

S
S

29.32.30.36.0

Differensiallı aparıcı körpülər; qeyri-aparıcı körpülər 8708[.50(.20+.35+.55+.9
və onların hissələri
1+.99)]

kq

S

29.32.30.40.0

Hərəkət təkərləri, onların hissələri və ləvazimatları

8708[.70(.10+.50+.91+.9
9)]

kq

S

29.32.30.50.0

Asma sistemləri və onların hissələri (amortizatorlar 8708[.80(.20+.35+.55+.9
daxil olmaqla)
1+.99)]

əd.

S

29.32.30.61.0

Traktor, mühərrikli nəqliyyat vasitələri, yük daşımaq 8708[.91(.20+.35+.91+.9
üçün olan nəqliyyat vasitələri, avtobetonqarışdırıcılar, 9)]
yanğınsöndürənlər, avtokranlar, yolların təmizlənməsi
üçün
avtomobillər,
çiləyici-yuyucu
maşınlar,
avtoemalatxanalar, rentgen qurğuları ilə olan
avtomobillər üçün radiatorlar və onların hissələri

əd.

S

29.32.30.63.0

Səsboğanlar və işlənmiş qaz boruları və onların 8708[.92(.20+.35+.91+.9
hissələri
9)]

kq

S

29.32.30.65.0
29.32.30.67.0

Mufta və onun hissələri
Sükan çarxları, sükan kolonkaları və
mexanizminin karterləri və onların hissələri

kq
kq

S
S

29.32.30.90.0

HS 8701-8705-ə aid edilən nəqliyyat vasitələri üçün 8708[.99(.10+.93+.97)]
digər qruplara daxil edilməyən hissə və ləvazimatlar

S

29.32.30.90.1
29.32.30.90.2
29.32.30.90.3
29.32.30.90.4

Yanacaq bakları
Havanı kondensasiya etmək üçün qurğular
Amortizatorlardan başqa, asqı qurğuları
Ötürmə qutularından və körpülərdən başqa, ötürmə
sisteminin elementləri

S
S
S
S
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8708[.93(.10 + .90)]
sükan 8708[.94(.20+.35+.91+.9
9)]

8708[.99(.10+.93+.97)]a
8708[.99(.10+.93+.97)]b
8708[.99(.10+.93+.97)]c
8708[.99(.10+.93+.97)]d

SMST, 2019
üzrə kodu
29.32.30.90.5

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
HS 8701-8705-ə aid edilən avtonəqliyyat vasitələri 8708[.99(.10+.93+.97)]e
üçün sair hissələr və ləvazimatlar
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 30.11: Gəmilərin və üzən qurğuların qayırılması
30.11.21.30.0
Kruiz gəmiləri
30.11.21.30.1
Sair kruiz gəmiləri, ekskursiya gəmiləri və sair
paromlar
30.11.21.50.0
Dəniz bərələri
30.11.22.10.0
Xam neftin daşınması üçün tankerlər
30.11.22.30.0
Neft məhsullarının daşınması üçün tankerlər
30.11.22.50.0
Kimyəvi maddələrin və məhsulların daşınması üçün
tankerlər
30.11.22.70.0
Qazın daşınması üçün dəniz tankerləri (qazdaşıyıcılar)
30.11.22.70.1
Mayeləşdirilmiş neft qazlarının daşınması üçün dəniz
tankerləri (qazdaşıyıcılar)
30.11.22.70.2
Mayeləşdirilmiş təbii qazın daşınması üçün dəniz
tankerləri (qazdaşıyıcılar)
30.11.23.00.0
Tankerlərdən başqa, refrijeratorlu (buzxanası olan)
gəmilər
30.11.24.10.0
Yükü qalama şəklində daşıyan dəniz gəmiləri
(balkerlər)
30.11.24.30.0
Əsas yüklərin daşınması üçün dəniz gəmiləri
30.11.24.50.0
Dəniz konteyner gəmiləri və itigedən laynerlər
30.11.24.70.0
Ro-ro yük gəmisi
30.11.24.90.0
Sair quru yük gəmiləri
30.11.24.90.1
Avtomobillərin daşınması üçün dəniz gəmiləri
30.11.24.90.2
Sair qeyri-dəniz gəmiləri və avtomatik hərəkət
etməyən gəmilər
30.11.24.90.3
Sair avtomatik hərəkət edən yük gəmiləri
30.11.31.30.0
Balıqçılıq gəmiləri
30.11.31.30.1
Dəniz balıqçılıq gəmiləri və s.
30.11.31.30.2
Sair balıqçılıq gəmiləri
30.11.31.50.0
İçərisində balıqçılıq zavodu olan gəmilər (balıq emalı
gəmiləri)
30.11.32.00.0
Yedək və təkançı gəmilər
30.11.33.30.0
Torpaqqazanlar
30.11.33.50.0
Sair qeyri-yük daşıma gəmiləri
30.11.33.50.1
Digər qruplara daxil edilməyən üzən dəniz mayakları,
yanğınsöndürmə gəmiləri, üzən kranlar və s.
30.11.40.30.0
Dəniz özülləri
30.11.40.50.0
Dəniz infrastrukturları
30.11.50.00.0
Sair üzən qurğular (sallar, tanklar, üzən körpülər,
siqnal üzgəcləri də daxil olmaqla)
30.11.50.00.1
Hərbi gəmilər
30.11.50.00.2
Avarlı qayıqlardan başqa, sair dəniz gəmiləri
(xilasedici gəmilər də daxil edilməklə)
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SMST, 2019
üzrə kodu
30.11.50.00.3
30.11.50.00.4
30.11.91.00.0
30.11.91.00.1
30.11.92.00.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Avarlı qayıqlardan başqa, sair qeyri-dəniz gəmiləri
(xilasedici gəmilər də daxil edilməklə)
Neft və qaz quyularının qazılması və istismarı üçün
üzən və daldırılan platformalar
Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların yenidən
qurulması və bərpası üzrə xidmətlər
Gəmilərin metal qırıntısı üçün kəsilib doğranması
Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların texniki
təchizatı üzrə xidmətlər

AİFT 30.12: Turist - idman gəmilərinin qayırılması
30.12.11.00.0
İstirahət və ya idman üçün köməkçi mühərriklə və ya
onsuz yelkənli gəmilər (hava ilə doldurulanlar istisna
olmaqla)
30.12.11.00.1
Kütləsi 100 kq-dan çox olmayan yelkənli qeyri-dəniz
gəzinti və ya idman gəmiləri
30.12.11.00.2
Kütləsi 100 kq-dan çox olan, uzunluğu 7,5 m-dən çox
olmayan yelkənli qeyri-dəniz gəzinti və ya idman
gəmiləri
30.12.11.00.3
Kütləsi 100 kq-dan, uzunluğu 7,5 m-dən çox olan
yelkənli qeyri-dəniz gəzinti və ya idman gəmiləri
30.12.12.00.0
İstirahət və ya idman üçün hava ilə doldurulan qayıqlar
30.12.12.00.1
Kütləsi 20 kq-dan və uzunluğu 2,5 m-dən çox olmayan
hava ilə doldurulan qayıqlar
30.12.12.00.2
Kütləsi 20 kq-dan çox olan, lakin 100 kq-dan çox
olmayan, uzunluğu 2,5 m-dən çox olan hava ilə
doldurulan sair qayıqlar
30.12.12.00.3
Kütləsi 100 kq-dan az olmayan hava ilə doldurulan
sair qayıqlar
30.12.19.30.0
İstirahət və ya idman üçün motorlu qayıqlar və katerlər
(asma mühərriki olan qayıqlar istisna olmaqla)
30.12.19.30.1
İstirahət və ya idman üçün uzunluğu 7,5 m-dən çox
olmayan motorlu qayıqlar və katerlər (asma mühərriki
olan qayıqlar istisna olmaqla)
30.12.19.30.2
Qeyri-istirahət və ya idman üçün uzunluğu 7,5 m-dən
çox olan motorlu qayıqlar və katerlər (asma mühərriki
olan qayıqlar istisna olmaqla)
30.12.19.70.0
Digər qruplara daxil edilməyən istirahət və ya idman
üçün sair gəmilər; avarçəkən qayıqlar və kanoelər
30.12.19.70.1
Asma mühərriki olan qayıqlar da daxil edilməklə,
kütləsi 100 kq-dan çox olan, uzunluğu 7,5 m-dən çox
olmayan sair bərk konstruksiyalı qayıqlar
30.12.19.70.2
Asma mühərriki olan qayıqlar da daxil edilməklə,
kütləsi 100 kq-dan çox olan, uzunluğu 7,5 m-dən çox
olan sair bərk konstruksiyalı qayıqlar
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Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.

S
I
I
I

8903[.91(.10 + .90)]

əd.

S

8903[.91(.10 + .90)]a

əd.

S

8903[.91(.10 + .90)]b

əd.

S

8903[.91(.10 + .90)]c

əd.

S

8903[.10(.10 + .90)]
8903[.10(.10 + .90)]a

əd.
əd.

S
S

8903[.10(.10 + .90)]b

əd.

S

8903[.10(.10 + .90)]c

əd.

S

8903[.92(.10+.91+.99)]

əd.

S

8903[.92(.10+.91+.99)]a

əd.

S

8903[.92(.10+.91+.99)]b

əd.

S

8903[.99(.10+.91+.99)]

əd.

S

8903[.99(.10+.91+.99)]a

əd.

S

8903[.99(.10+.91+.99)]b

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

8601 10

əd.

S

8602 10
8601 20 + 8602 90
8603[.10 + .90]

əd.
əd.
əd.

S
S
S

Motorlu dəmiryolu və ya tramvay vaqonları, 8603[.10 + .90]a
avtomotrisalar və avtodrezinalar (dizel)
Dəmiryolu və ya tramvay yollarının təmiri və onlara 8604
texniki xidmət göstərilməsi üçün müəyyən edilmiş
nəqliyyat vasitələri (vaqon emalatxanalar, kranlar,
şpalvuran maşınlar, yoldüzəldən maşınlar, nəzarətölçü vaqonları və yola baxış üçün nəqliyyat vasitələri
daxil olmaqla)

əd.

S

əd.

S

30.20.32.00.0

Sərnişin dəmiryol və tramvay vaqonları; baqaj, poçt və 8605
digər xüsusi təyinatlı dəmiryol və tramvay vaqonları
(özügedən dəmiryol/tramvay yollarının təmiri/texniki
xidmət göstərilməsi üçün müəyyən edilmiş nəqliyyat
vasitələri istisna olmaqla)

əd.

S

30.20.33.00.0

Özügetməyən dəmiryol və ya tramvay yük furqonları
və vaqonları
Hündürlüyü 60 sm-dən çox olmayan çıxarılmayan
bortları olan motorsuz dəmiryolu və ya tramvay yük
vaqonları (özüboşaldan vaqonlar və yarımvaqonlar da
daxil edilməklə), sair vaqonlar
Dəmiryolu lokomotivlərinin və motorlu vaqonlarının
hissələri

əd.

S

əd.

S

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 30.20: Dəmiryolu nəqliyyatı vasitələrinin istehsalı
30.20.11.00.0
Xarici elektrik enerji mənbəyi ilə işləyən dəmiryolu
lokomotivləri
30.20.12.00.0
Dizel-elektrik lokomotivləri
30.20.13.00.0
Digər dəmiryolu lokomotivləri; lokomotiv tenderləri
30.20.20.00.0
Özügedən dəmiryolu və ya tramvay vaqonları, mal
vaqonları və yük avtomobilləri, texniki xidmət və
təmir üçün nəqliyyat vasitələrindən başqa
30.20.20.00.1
30.20.31.00.0

30.20.33.00.1

30.20.40.30.0

30.20.40.50.0

30.20.40.60.0

30.20.91.00.0

8606[.10+.30+.91(.10+.8
0)+.92+.99]
8606[.10+.30+.91(.10+.8
0)+.92+.99]a

8607[.11+.12+.19(.10+.9
0)+.21(.10+.90)+.29+.30
+.91(.10+.90)+.99(.10+.
80)]

Yollarda, daxili su yollarında, dayanacaqlarda, liman 8608 00 00b
qurğularında və ya aerodromlarda hərəkətin idarə
edilməsi və ya təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün
mexaniki və elektromexaniki siqnal avadanlıqları
Dəmiryol və ya tramvay xətləri üçün yol avadanlıqları 8608 00 00c
və qurğuları; mexaniki (elektromexaniki daxil olmaqla)
siqnal avadanlıqları, dəmir yollarında, tramvay
xətlərində, avtomobil yollarında, daxili su yollarında,
dayanacaq
qurğularında,
limanlarda
və
ya
aerodromlarda hərəkətin təhlükəsizliyi və ya
idarəetmənin təmin edilməsi üçün avadanlıqlar;
göstərilən qurğu və avadanlıqların hissələri
Dəmiryolu və tramvay lokomotivlərinin və motorlu
tramvay vaqonlarının bərpa edilməsi
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S

kq

S

S

I

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
AİFT 30.30: Kosmik aparatlar da daxil olmaqla uçan aparatların istehsalı
30.30.11.00.0
Mülki istifadə üçün qığılcımla alışan porşenli 8407 10
əd.
daxiliyanma aviasiya mühərrikləri
30.30.12.00.0
Mülki istifadə üçün turboreaktiv və turbovintli 8411[.11+.12(.10+.30+.8 əd.
mühərriklər
0)+.21+.22(.20+.80)]
30.30.12.00.1
Dartı gücü 25 kN-dən çox olmayan turboreaktiv 8411[.11+.12(.10+.30+.8 əd.
mühərriklər
0)+.21+.22(.20+.80)]a
30.30.12.00.2
Dartı gücü 25 kN-dən çox olan turboreaktiv 8411[.11+.12(.10+.30+.8 əd.
mühərriklər
0)+.21+.22(.20+.80)]b
30.30.12.00.3
Gücü 1100 kVt-dan çox olmayan turbovintli 8411[.11+.12(.10+.30+.8 əd.
mühərriklər
0)+.21+.22(.20+.80)]c
30.30.12.00.4
Gücü 1100 kVt-dan çox olan turbovintli mühərriklər
8411[.11+.12(.10+.30+.8 əd.
0)+.21+.22(.20+.80)]d
30.30.13.00.0
Mülki istifadə üçün reaktiv mühərriklər (turboraketlər 8412 10
əd.
istisna olmaqla)
30.30.14.00.0
Mülki istifadə üçün yerüstü uçuş trenajorları və onların 8805[.21 + .29]
kq
hissələri
30.30.14.00.1
Təyyarələrin uçması üçün qurğular və onların hissələri, 8805[.21 + .29]a
kq
göyərtə tormoz (əyləc) qurğuları və ya oxşar qurğular
və onların hissələri
30.30.15.00.0
Mülki istifadə məqsədilə aviasiya üçün qığılcımla 8409 10
alışan dövri və ya irəli-geri hərəkət edən porşen ilə
işləyən daxiliyanma mühərriklərinin hissələri
30.30.16.00.0
Mülki aviasiyada istifadə üçün turboreaktiv və 8411 91
turbovintli mühərriklərin hissələri
30.30.20.00.0
Mülki istifadə üçün hava şarları, dirijabllar və sair 8801[.00(.10 + .90)]
əd.
pilotsuz uçuş aparatları
30.30.31.00.0
Mülki istifadə üçün vertolyotlar
8802[.11 + .12]
əd.
30.30.31.00.1
Yüksüz boş kütləsi 2000 kq-dan çox olmayan 8802[.11 + .12]a
əd.
vertolyotlar
30.30.31.00.2
Yüksüz boş kütləsi 2000 kq-dan çox olan vertolyotlar 8802[.11 + .12]b
əd.
30.30.32.00.0
Mülki istifadə üçün boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 8802 20
əd.
2000 kq-dan çox olmayan təyyarələr və digər uçan
aparatlar
30.30.33.00.0
Mülki istifadə üçün boş təchiz olunmuş aparatın 8802 30
əd.
kütləsi 2000 kq-dan çox, lakin 15 000 kq-dan çox
olmayan təyyarələr və digər uçan aparatlar
30.30.34.00.0
Mülki istifadə üçün boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 8802 40
əd.
15000 kq-dan çox olan təyyarələr və digər uçan
aparatlar
30.30.40.00.0
Mülki istifadə üçün kosmik aparatlar (peyklər də daxil 8802[.60(.11+.19+.90)]
kq
edilməklə) və raket-daşıyıcılar
30.30.50.10.0
Hava nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan 9401[.10 + .90(.10)]
oturacaqlar; onların hissələri
30.30.50.30.0
Mülki istifadə üçün hava şarları, dirijabllar və sair 8803 10
kq
pilotsuz uçuş aparatları, vertolyot və təyyarələr üçün
hava pərləri və aparıcı vintlər və onların hissələri
SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
30.30.50.50.0

30.30.50.90.0

30.30.60.30.0
30.30.60.50.0
30.30.60.70.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Mülki istifadə üçün hava şarları, dirijabllar və sair 8803 20
kq
pilotsuz uçuş aparatları, vertolyot və təyyarələr,
kosmik aparatlar (peyklər də daxil edilməklə) və raketdaşıyıcılar üçün şassilər və onların hissələri
Mülki istifadə üçün bütün növ aviasiya vasitələrinin 88803[.30+.90(.10+.21+.
hissələri ( hava pərləri və aparıcı vintlər, şassilər istisna 29+.30+.90)]
olmaqla)
Mülki aviasiya mühərriklərinin bərpası
Mülki vertolyotların bərpası
Mülki təyyarələrin və sair uçuş aparatlarının bərpası
(aviasiya mühərrikləri və vertolyotlar istisna olmaqla)
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 30.91: Motosikletlərin istehsalı
3
30.91.11.00.0
Silindrinin işlək hissəsinin həcmi 50 sm -dən çox 8711 10
olmayan irəli-geri hərəkət edən porşen ilə işləyən
daxiliyanma mühərrikli motosikletlər və yardımçı
mühərrikli velosipedlər
30.91.12.00.0

30.91.12.00.1
30.91.12.00.2
30.91.12.00.3
30.91.12.00.4
30.91.13.00.0

30.91.20.00.0
30.91.31.00.0

30.91.32.00.0

P
S

S

I
I
I

əd.

S

Silindrinin işlək hissəsinin həcmi 50 sm3-dən çox olan 8711[.20(.10+.92+.98)+.
irəli-geri hərəkət edən porşen ilə işləyən daxiliyanma 30(.10+.90)+.40+.50]
mühərrikli motosikletlər
Silindrinin işlək hissəsinin həcmi 50-250 sm3 olan 8711[.20(.10+.92+.98)+.
30(.10+.90)+.40+.50]a
porşen mühərrikli motosikletlər, sair

əd.

S

əd.

S

Silindrinin işlək hissəsinin həcmi 250-500 sm3 olan 8711[.20(.10+.92+.98)+.
30(.10+.90)+.40+.50]b
porşen mühərrikli motosikletlər
Silindrinin həcmi 500-800 sm3 olan porşen mühərrikli 8711[.20(.10+.92+.98)+.
30(.10+.90)+.40+.50]c
motosikletlər

əd.

S

əd.

S

Silindrinin işlək hissəsinin həcmi 800 sm3-dən çox
olan porşen mühərrikli motosikletlər
Motosikletlər üçün motosiklin faytonları; yardımçı
mühərrikli velosipedlər (irəli-geri hərəkət edən porşen
ilə işləyən daxiliyanma mühərrikli olanlar istisna
olmaqla)
Motosiklet və motosikl faytonlarının hissə və
ləvazimatları
Motosikletlər üçün silindrinin işlək hissəsinin həcmi
1000 sm3-dən çox olmayan qığılcımla alışan irəli-geri
hərəkət edən porşen ilə işləyən daxiliyanma
mühərrikləri

8711[.20(.10+.92+.98)+.
30(.10+.90)+.40+.50]d

əd.

S

8711[.60(.10+.90)+.90]

əd.

S

8714[.10(.10+.20+.30+.4
0+.50+.90)]
8407[.31(.00b)+.32(.10b
+.90b)+.33(.20b+.80b)]

əd.

S

əd.

S

əd.

S

Motosikletlər üçün silindrinin işlək hissəsinin həcmi 8407[.34(.10b+.91b+.99
1000 sm3-dən çox olan qığılcımla alışan irəli-geri b)]
hərəkət edən porşen ilə işləyən daxiliyanma
mühərrikləri
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üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 30.92: Velosipedlərin və əlil arabalarının istehsalı
30.92.10.00.0
Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlər və digər növ
velosipedlər (yük daşımaq üçün üçtəkərli velosipedlər
daxil olmaqla)
30.92.20.30.0
Mühərriksiz və hərəkət üçün digər mexanizmləri
olmayan əlil arabaları
30.92.20.90.0
Mühərrikli və hərəkət üçün digər mexanizmləri olan
əlil arabaları
30.92.30.10.0
Velosipedlər üçün rama və haçalar
30.92.30.60.0
Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlər və digər növ
velosipedlərin hissələri və ləvazimatları (ramalar,
qabaq haçalar, velosipedlərdə istifadə olunan
işıqlandırma və ya vizual siqnal cihazları istisna
olmaqla)
30.92.30.70.0
30.92.40.30.0
30.92.40.50.0

Əlil arabaları üçün hissələr və ləvazimatlar
Uşaq arabaları
Uşaq arabalarının hissələri

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

P

8712[.00(.30 + .70)]

əd.

S

8713 10

əd.

S

8713 90

əd.

S

8714[.91(.10 + .30)]
8714[.91(.90)+.92(.10+.
90)+.93+.94(.20+.90)+.9
5+.96(.10+.30+.90)+.99(
.10+.30+.50+.90)]

əd.

S
S

8714 20
8715 00 10
8715 00 90

əd.
əd.

AİFT 30.99: Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı
30.99.10.00.0
Digər qruplara daxil edilməyən mühərriksiz və hərəkət 8716 80
əd.
üçün digər mexanizmləri olmayan nəqliyyat vasitələri
AİFT 31.00: Oturmaq üçün mebellər və onların hissələri; mebellərin hissələri
31.00.11.50.0
Fırlanan və hündürlüyü tənzimlənən oturacaq mebellər 9401 30
(tibbi, cərrahi, stomatoloji, baytarlıq və ya bərbərxana
üçün oturacaq mebellərindən başqa)
31.00.11.70.0
Metal karkaslı oturmaq üçün üzlənmiş mebel (fırlanan, 9401 71
tibbi, cərrahi, stomatoloji baytarlıq, bərbərxana,
avtomobil və təyyarələr üçün oturacaq mebellərdən
başqa)
31.00.11.70.1
Metal karkaslı oturmaq üçün üzlənmiş ofis mebeli
9401 71a
31.00.11.70.2
Ofis mebelindən başqa, digər qruplara daxil edilməyən 9401 71b
metal karkaslı oturmaq üçün üzlənmiş mebel
31.00.11.90.0
Metal karkaslı oturmaq üçün üzlənməmiş mebel 9401 79
(fırlanan, tibbi, cərrahi, stomatoloji baytarlıq,
bərbərxana üçün oturacaq mebellərindən başqa)
31.00.12.10.0
Çarpayıya çevrilən oturacaq mebellər (bağ və ya səfər 9401 40
mebelləri istisna olmaqla)
31.00.12.10.1
Çarpayıya çevrilən divanlar
9401 40a
31.00.12.10.2
Çarpayıya çevrilən kreslolar
9401 40b
31.00.12.30.0
Nazik qamış, söyüd, bambukdan və analoji 9401[.52 + .53 + .59]
materiallardan olan oturacaq mebellər
31.00.12.50.0
Taxta karkaslı oturmaq üçün üzlənmiş mebel (divan və 9401 61
kreslo dəsti daxil olmaqla) (fırlanan oturacaq mebelləri
istisna olmaqla)
31.00.12.50.1
Taxta karkaslı oturmaq üçün üzlənmiş ofis mebeli
9401 61a
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üzrə kodu
31.00.12.50.2
31.00.12.50.3
31.00.12.50.4
31.00.12.90.0
31.00.13.00.0
31.00.13.00.1
31.00.13.00.2
31.00.14.00.0
31.00.14.00.1

31.00.14.00.2
31.00.14.00.3
31.00.14.00.4
31.00.20.30.0

31.00.20.50.0
31.00.20.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Ofis mebelindən başqa, digər qruplara daxil edil- 9401 61b
məyən taxta karkaslı oturmaq üçün üzlənmiş mebel
Taxta karkaslı, üzlənmiş divanlar
9401 61c
Taxta karkaslı, üzlənmiş kreslolar
9401 61d
Taxta karkaslı oturmaq üçün üzlənməmiş mebel 9401 69
(fırlanan oturacaq mebelləri istisna olmaqla)
HS 9401-ə aid edilən, digər qruplara daxil edilməyən 9401 80
oturmaq üçün sair mebellər
Oturmaq üçün plastmasdan bağ mebeli
9401 80a
Oturmaq üçün sair mebel: sair
9401 80b
Oturmaq üçün mebellərin hissələri
9401[.90(.30 + .80)]
Hava nəqliyyatı vasitələrində istifadə edilənlərə oxşar 9401[.90(.30 + .80)]a
olan, HS 9401-ə aid edilən oturmaq üçün mebellərin
hissələri və sair oturmaq üçün mebel hissələri
Sənaye məhsullarının adları

HS 9401-ə aid edilən oturmaq üçün mebellərin
hissələri: metal
HS 9401-ə aid edilən oturmaq üçün mebellərin
hissələri: plastmas
HS 9401-ə aid edilən oturmaq üçün mebellərin
hissələri: sair
Digər qruplara daxil edilməyən metaldan olan mebel
hissələri (oturacaq mebelləri və tibbi, cərrahi,
stomatoloji və baytarlıq üçün mebellər istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən taxtadan olan mebel
hissələri (oturacaq mebelləri istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən sair mebel hissələri
(metal və taxtadan olan mebellər, oturacaq mebelləri
və tibbi, cərrahi, stomatoloji və baytarlıq üçün mebellər
istisna olmaqla)

AİFT 31.01: Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin istehsalı
31.01.11.00.0
Ofislər üçün metal mebellər
31.01.12.00.0

Ofislərdə istifadə olunanlara bənzər taxta mebellər

31.01.12.00.1

Hündürlüyü 80 sm-dən çox olmayan taxta yazı stolları

31.01.12.00.2

Hündürlüyü 80 sm-dən çox olmayan ofis
mebellər, sair stollar
Hündürlüyü 80 sm-dən çox olmayan sair
mebelləri, şkaflar və rəflər
Hündürlüyü 80 sm-dən çox olan taxta ofis
qapılı şkaflar, siyirmə yeşikləri olan şkaflar
Hündürlüyü 80 sm-dən çox olan taxta ofis
mebel arakəsmələrinin tərkib elementləri

31.01.12.00.3
31.01.12.00.4
31.01.12.00.5
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tipli taxta
taxta ofis
mebelləri,
mebelləri,

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

əd.
əd.
əd.

S
S
S

əd.

S

əd.
əd.

S
S
S
S

9401[.90(.30 + .80)]b

S

9401[.90(.30 + .80)]c

S

9401[.90(.30 + .80)]d

S

9403 90 10

S

9403 90 30

S

9403 90 90

S

9403[.10(.51+.58+.91+.9
3+.98)]
9403[.30(.11+.19+.91+.9
9)]
9403[.30(.11+.19+.91+.9
9)]a
9403[.30(.11+.19+.91+.9
9)]b
9403[.30(.11+.19+.91+.9
9)]c
9403[.30(.11+.19+.91+.9
9)]d
9403[.30(.11+.19+.91+.9
9)]e

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
31.01.12.00.6
31.01.12.00.7
31.01.12.00.8
31.01.13.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Hündürlüyü 80 sm-dən çox olan sair taxta ofis 9403[.30(.11+.19+.91+.9 əd.
mebelləri, şkaflar və rəflər
9)]f
Hündürlüyü 80 sm-dən çox olan universal-yığma taxta 9403[.30(.11+.19+.91+.9 əd.
mebellər
9)]g
Hündürlüyü 80 sm-dən çox olan sair taxta mebellər
9403[.30(.11+.19+.91+.9 əd.
9)]h
Mağazalar üçün taxta mebellər
9403 60 30
əd.
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 31.02: Mətbəx mebellərinin istehsalı
31.02.10.00.0
Mətbəx üçün taxta mebellər
31.02.10.00.1
Mətbəx üçün taxta mebellər: seksiyalı
31.02.10.00.2
Mətbəx üçün taxta mebellər: sair
AİFT 31.03: Döşəklərin istehsalı
31.03.11.00.0
Döşək əsasları (yaylı və ya polad məftil torlu taxta və
ya metal karkaslar, taxta plankalarla yumşaq döşəklər
üçün əsaslar, divan daxil olmaqla)
31.03.12.30.0
Məsaməli rezindən döşəklər (metal karkaslar daxil
olmaqla) (su və ya xüsusi maye ilə doldurulmuş
matraslar və pnevmatik matraslar istisna olmaqla)
31.03.12.50.0
Məsaməli plastmasdan döşəklər (metal karkaslar daxil
olmaqla) (su və ya xüsusi maye ilə doldurulmuş
matraslar və pnevmatik matraslar istisna olmaqla)
31.03.12.70.0
Metal yaylı döşəklər (məsaməli rezindən və ya
plastmasdan döşəklər istisna olmaqla)
31.03.12.90.0
Digər qruplara daxil edilməyən sair materiallardan
döşəklər (metal yaylı döşəklər, məsaməli rezindən və
ya plastmasdan döşəklər istisna olmaqla)

31.09.12.30.1
31.09.12.30.2
31.09.12.50.0

Yataq otağı üçün taxta mebellər (divarda qurulan
şkaflar, matras üçün dayaqlar, lampa və işıqlandırıcı
avadanlıqlar, döşəməüstü güzgü və oturacaq mebellər
istisna olmaqla)
Taxta çarpayılar
Yataq otağı üçün taxta mebellər: sair
Yemək və qonaq otaqları üçün taxta mebellər
(döşəməüstü güzgü və oturacaq mebellər istisna
olmaqla)
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S
S
S
S

9403[.40(.10 + .90)]
9403[.40(.10 + .90)]a
9403[.40(.10 + .90)]b

əd.
əd.
əd.

S
S
S

9404 10

əd.

S

9404 21 10

əd.

S

9404 21 90

əd.

S

9404 29 10

əd.

S

9404 29 90

əd.

S

kq

S

9403 50

əd.

S

9403 50a
9403 50b
9403 60 10

əd.
əd.
əd.

S
S
S

AİFT 31.09 : Sair mebellərin istehsalı
31.09.11.00.0
Metal mebellər (ofis mebelləri, tibbi, cərrahi, 9403[.20(.20 + .80)]
stomatoloji və baytarlıq üçün mebellər, bərbərxana
üçün mebelləri, xüsusi olaraq televizor, video və hi-fi
sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş şkaflar istisna
olmaqla)
31.09.12.30.0

P

SMST, 2019
üzrə kodu
31.09.13.00.0

31.09.13.00.1
31.09.13.00.2
31.09.13.00.3
31.09.14.30.0

31.09.14.30.1
31.09.14.30.2
31.09.14.30.3
31.09.14.50.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Digər taxta mebellər (yemək otağı, yataq otağı, qonaq 9403 60 90
otağı, mətbəx, ofis, mağaza üçün mebellər, tibbi,
cərrahi, stomatoloji, baytarlıq, bərbərxana üçün
mebellər, xüsusi olaraq televizor, video və hi-fi
sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş şkaflar istisna
olmaqla)

Ölçü
vahidi

P

əd.

S

9403 60 90a
9403 60 90b
9403 60 90c
9403 70

əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

9403 70a
9403 70b
9403 70c
9403[.82 + .83 + .89]

əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

kq

S

Sənaye məhsullarının adları

Hamam otağı üçün taxta mebellər
Bağ üçün taxta mebellər
Taxta mebellər: sair
Plastmas mebellər (tibbi, cərrahi, stomatoloji,
baytarlıq, bərbərxana üçün mebellər, xüsusi olaraq
televizor, video və hi-fi sistemləri üçün nəzərdə
tutulmuş şkaflar istisna olmaqla)
Plastmas mebellər: hamam otaqları üçün
Plastmas mebellər: bağ üçün
Plastmas mebellər: sair
Metal, taxta və plastmasdan fərqli sair materiallardan
mebellər (oturacaq mebellər və xüsusi olaraq televizor,
video və hi-fi sistemləri üçün nəzərdə tutulmuş şkaflar
istisna olmaqla)

AİFT 32.11: Sikkələrin və medalların kəsilməsi
32.11.10.00.0
Sikkələr (şəxsi bəzək əşyalarına quraşdırılmış sikkələr, 7118[.10 + .90]
yalnız qırıntı və ya metal qırıntıları kimi istifadə edilə
bilən sikkə istisna olmaqla)
AİFT 32.12: Zərgərlik məmulatlarının istehsalı
32.12.11.00.0
Kultivasiya edilmiş mirvari, qiymətli daşlar və
azqiymətli daşlar, (sintetik və ya bərpa edilmiş, emal
edilmiş, lakin düzülməmiş, çərçivəyə salınmamış və ya
bərkidilməmişlər daxil olmaqla)
32.12.12.00.0
Emal edilmiş sənaye almazı; təbii və ya sintetik
qiymətli və ya yarımqiymətli daşların qırıntıları və tozu
32.12.13.30.0
Zərgərlik məmulatları və onların qiymətli metallardan
olan hissələri (qalvanik örtüklü, qızıla (gümüşə)
tutulmuş metallar da daxil edilməklə)
32.12.13.51.0
Qızıl və ya gümüş işləri üzrə ustaların gümüşdən
hazırladıqları məmulatlar
32.12.13.53.0
Qızıl və ya gümüş işləri üzrə ustaların digər qruplara
daxil edilməyən qiymətli metallardan hazırladıqları
məmulatlar
32.12.13.55.0
Qızıl və ya gümüş işləri üzrə ustaların qiymətli
metallara tutulmuş qiymətsiz metallardan hazırladıqları
məmulatlar
32.12.14.00.0
Qiymətli metallara tutulmuş metallardan hazırlanan
digər məmulatlar; təbii və ya kultivasiya edilmiş
mirvaridən məmulatlar, qiymətli və ya yarımqiymətli
daşlardan məmulatlar
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7101 22 + 7102 39 +
7103[.91 + .99] + 7104
90

S

7102 29 + 7105[.10 +
.90]
7113[.11 + .19 + .20]

S

7114 11

S

7114 19

S

7114 20

S

711590+7116[.10+.20(.1
1+.80)]+9113[.10(.10+.9
0)]

S

kq

S

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
AİFT 32.13: Azqiymətli materiallardan zərgərlik məmulatlarının (süni daş-qaşların) istehsalı
32.13.10.00.0
Süni zərgərlik məmulatları və oxşar məmulatlar
7117[.11+.19+.90]+9113
kq
20
32.13.10.00.1
Qeyri-nəcib metallardan zaponka və düymələr 7117[.11+.19+.90]+9113
kq
(qalvanik örtüyü olanlar da daxil edilməklə)
20a
32.13.10.00.2
Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-nəcib metallardan 7117[.11+.19+.90]+9113
kq
bijuteriya (qalvanik örtüyü olanlar da daxil edilməklə) 20b
32.13.10.00.3
Bijuteriya (qeyri-nəcib metallardan hazırlanmış 7117[.11+.19+.90]+9113
kq
bijuteriyalardan başqa)
20c
SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

AİFT 32.20: Musiqi alətlərinin istehsalı
32.20.11.10.0
Akustik yeni fortepianolar (avtomatik fortepianolar
daxil olmaqla)
32.20.11.30.0
Akustik royallar (avtomatik fortepianolar daxil
olmaqla)
32.20.11.50.0
Klavesinlər və digər klavişli simli alətlər
32.20.12.00.0
Sair simli musiqi alətləri
32.20.12.00.1
32.20.12.00.2
32.20.12.00.3
32.20.12.00.4
32.20.13.10.0
32.20.13.40.0
32.20.13.70.0
32.20.13.70.1
32.20.13.70.2
32.20.14.00.0
32.20.14.00.1
32.20.14.00.2
32.20.14.00.3
32.20.14.00.4
32.20.14.00.5
32.20.14.00.6

S
S
S
S

9201 10 10

əd.

S

9201 20

əd.

S

əd.
əd.

S
S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.
əd.
əd.
əd.

S
S
S
S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

əd.

S

9201 90
9202[.10(.10+.90)+.90(.
30+.80)]
Skripkalar
9202[.10(.10+.90)+.90(.
30+.80)]a
Digər qruplara daxil edilməyən yayla çalınan simli 9202[.10(.10+.90)+.90(.
musiqi alətləri
30+.80)]b
Gitaralar
9202[.10(.10+.90)+.90(.
30+.80)]c
Sair simli musiqi alətləri (gitaralardan başqa)
9202[.10(.10+.90)+.90(.
30+.80)]d
Klavişli nəfəs alətləri; fisqarmoniyalar və ucuboş metal 9205 90 50
dilcikli analoji klavişli alətlər
Akkordeonlar və oxşar alətlər; dodaq qarmonları
9205[.90(.10 + .30)]
Sair nəfəs alətləri
9205[.10 + .90(.90)]
Mis nəfəs alətləri
9205[.10 + .90(.90)]a
Mis nəfəs alətlərindən başqa, nəfəslə çalınan sair 9205[.10 + .90(.90)]b
musiqi alətləri
Səsin elektrikin köməyi ilə alındığı və ya 9207[.10(.10+.30+.50+.8
gücləndirilməli olduğu musiqi və ya klavişli alətlər
0)+.90(.10+.90)]
Orqanlar
9207[.10(.10+.30+.50+.8
0)+.90(.10+.90)]a
Rəqəmli fortepianolar
9207[.10(.10+.30+.50+.8
0)+.90(.10+.90)]b
Dilli sintezatorlar
9207[.10(.10+.30+.50+.8
0)+.90(.10+.90)]c
Dilli alətlər və sair dilli elektromusiqi alətləri
9207[.10(.10+.30+.50+.8
0)+.90(.10+.90)]d
Elektrik gitaraları
9207[.10(.10+.30+.50+.8
0)+.90(.10+.90)]e
Digər qruplara daxil edilməyən elektromusiqi alətləri 9207[.10(.10+.30+.50+.8
0)+.90(.10+.90)]f
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P

SMST, 2019
üzrə kodu
32.20.15.10.0
32.20.15.30.0

32.20.16.00.0

32.20.20.00.0
32.20.20.00.1
32.20.20.00.2
32.20.20.00.3
32.20.20.00.4
32.20.20.00.5
32.20.20.00.6
32.20.20.00.7

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Zərb musiqi alətləri
9206
əd.
Musiqi sandıqçaları, yarmarka orqanları, mexaniki 9208[.10 + .90]
şarmankalar, mexaniki oxuyan quşlar, musiqili
mişarlar, bütün növlərdən olan mankalar; fitlər;
şeypurlar və digər nəfəsli siqnal alətləri
Metronomlar, kamertonlar, səs ucalığı fiksasiya 9209[.30+.99(.40+.50)]
olunmuş bütün növ trubalar; musiqi sandıqçalarının
mexanizmləri; musiqi alətlərinin simləri
Musiqi alətlərinin hissələri və ləvazimatları
9209[.91.+.92+.94+.99(.
20+.70)]
HS 9203-ə aid edilən musiqi alətlərinin hissələri və 9209[.91.+.92+.94+.99(.
ləvazimatları
20+.70)]a
HS 9207-yə aid edilən musiqi alətlərinin hissələri və 9209[.91.+.92+.94+.99(.
ləvazimatları
20+.70)]b
HS 9202-yə aid edilən musiqi alətlərinin hissələri və 9209[.91.+.92+.94+.99(.
ləvazimatları
20+.70)]c
HS 9204-ə aid edilən musiqi alətlərinin hissələri və 9209[.91.+.92+.94+.99(.
ləvazimatları
20+.70)]d
HS 9205-ə aid edilən musiqi alətlərinin hissələri və 9209[.91.+.92+.94+.99(.
ləvazimatları
20+.70)]e
Digər qruplara daxil edilməyən musiqi alətlərinin sair 9209[.91.+.92+.94+.99(.
hissələri və ləvazimatları
20+.70)]f
Musiqi alətlərinə qulluq edilməsi və təmiri üzrə 9209[.91.+.92+.94+.99(.
xidmətlər
20+.70)]g
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 32.30: İdman mallarının istehsalı
32.30.11.31.0
Xizəklər, qış idman növləri üçün
32.30.11.37.0
32.30.11.50.0

32.30.12.00.0
32.30.13.00.0

32.30.14.00.0
32.30.15.10.0
32.30.15.30.0
32.30.15.50.0

9506[.11(.10+.21+.29+.8
0)]
Xizəklər üçün bərkitmələr, xizək çubuqları və xizək 9506[.12 + .19]
əyləcləri
Konkilər; diyircəkli konkilər; buz konkiləri və 9506[.70(.10+.30+.90)]
diyircəkli konkilər (konki sürmə çəkmələri daxil
edilməklə); onların hissələri və ləvazimatları
Xizək çəkmələri
6402[.12(.10 +
.90)]+6403 12
Su xizəkləri, serfinq üçün lövhələr və vindserferlər və 9506[.21 + .29]
idmanın su növləri ilə məşğul olmaq üçün sair
inventarlar
Gimnastika və ya atletika ilə məşğul olmaq üçün 9506[.91(.10 + .90)]
inventar və avadanlıqlar
İdmanla məşğul olmaq üçün dəri beşbarmaq və 4203 21
təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər, boks əlcəkləri
Qolf ağacları və qolf oynamaq üçün sair ləvazimatlar 9506[.31+.32+.39(.10+.9
0)]
Stolüstü tennis üçün inventar və ləvazimatlar (raketlər, 9506 40
şarlar və torlar daxil olmaqla)
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P
S
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S

S
S
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S
S
S

S
S
S

cüt

S
S

S
cüt

S
S
S

SMST, 2019
üzrə kodu
32.30.15.60.0
32.30.15.80.0
32.30.15.90.0

32.30.16.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Tennis, badminton üçün raketlər və ya analoji telli və 9506[.51 + .59]
əd.
ya telsiz raketlər
Toplar (qolf üçün toplardan və ya stolüstü tennis üçün 9506[.61+.62+.69(.10+.9 əd.
şarlar istisna olmaqla)
0)]
İdmanla məşğul olmaq və açıq havada oynamaq üçün 9506[.99(.10 + .90)]
digər qruplara daxil edilməyən sair inventar və
ləvazimatlar
Balıqçılıq tilovları, qarmaqları və tilov ipi ilə birlikdə 9507[.10+.20(.10+.90)+.
qarqaralar; digər qruplara daxil edilməyən balıqçılıq 30+.90]
və ovçuluq ləvazimatı
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 32.40 : Oyun və oyuncaqların istehsalı
32.40.11.00.0
Yalnız insanları təsvir edən kuklalar
32.40.12.00.0
Heyvanlar və ya insanlardan başqa, digər məxluqları
təsvir edən oyuncaqlar
32.40.12.00.1
Heyvanlar və ya insanlardan başqa, digər məxluqları
təsvir edən doldurma oyuncaqlar
32.40.12.00.2
Heyvanlar və ya insanlardan başqa, digər məxluqları
təsvir edən, doldurulmayan, taxta oyuncaqlar
32.40.12.00.3
Heyvanlar və ya insanlardan başqa, digər məxluqları
təsvir edən, doldurulmayan, plastmas oyuncaqlar
32.40.12.00.4
Heyvanlar və ya insanlardan başqa, digər məxluqları
təsvir edən, doldurulmayan, sair materiallardan
oyuncaqlar
32.40.13.00.0
Yalnız insanları təsvir edən kuklaların hissələri və
aksessuarları
32.40.13.00.1
Kuklalar üçün geyim və onun aksessuarları, ayaqqabı
və papaqları
32.40.20.00.0
Oyuncaq qatarları və onların ləvazimatları; digər
kiçildilmiş ölçülü modellər və ya konstruksiya (qurğu)
dəsti və konstruksiya (qurğu) oyuncaqları
32.40.20.00.1
32.40.20.00.2
32.40.20.00.3
32.40.20.00.4
32.40.20.00.5
32.40.31.00.0

32.40.32.00.0

Elektrik qatarlarından başqa, kiçildilmiş ölçüdə
modellərin yığılması üçün plastmas dəstlər
Kiçildilmiş ölçüdə modellərin yığılması üçün sair
materiallardan dəstlər
Konstruksiya (qurğu) dəsti və konstruksiya (qurğu)
oyuncaqları: taxtadan
Konstruksiya (qurğu) dəsti və konstruksiya (qurğu)
oyuncaqları: plastmasdan
Konstruksiya (qurğu) dəsti və konstruksiya (qurğu)
oyuncaqları: sair
Uşaqlar tərəfindən sürmək üçün müəyyən edilmiş
təkərli oyuncaqlar (velosipedlər istisna olmaqla);
kuklalar üçün arabalar
“Başsındırma” oyuncaqlar
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9503 00 21
9503[.00(.41 + .49)]

əd.
əd.

S
S

9503[.00(.41+.49)]a

əd.

S

9503[.00(.41+.49)]b

əd.

S

9503[.00(.41+.49)]c

əd.

S

9503[.00(.41+.49)]d

əd.

S

9503 00 29

S

9503 00 29a

S

9503[.00(.30+.35+.39)]

S

9503[.00(.30+.35+.39)]a

S

9503[.00(.30+.35+.39)]b

S

9503[.00(.30+.35+.39)]c

S

9503[.00(.30+.35+.39)]d

S

9503[.00(.30+.35+.39)]e

S

9503 00 10

əd.

S

9503[.00(.61 + .69)]

əd.

S

SMST, 2019
üzrə kodu
32.40.39.00.0

32.40.41.00.0
32.40.42.10.0
32.40.42.30.0

32.40.42.50.0
32.40.42.70.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Digər qruplara daxil edilməyən sair oyun və 9503[.00(.55+.70+.75+.7 əd.
oyuncaqlar
9+.81+.85+.87+.95+.99)
]
Oyun kartları
9504 40
kq
Bütün növ bilyard üçün məmulatlar və ləvazimatlar
9504 20
Sənaye məhsullarının adları

Dəmir pul, banknot, bank kartoçkaları və analoji
ödəniş vasitələri ilə işə salınan digər oyunlar (boulinq
üçün avadanlıqlar istisna olmaqla)
Yarış oyunları üçün elektrik yarış avtomobilləri dəstləri
Kazino üçün xüsusi masalar, boulinq üçün avtomatik
avadanlıqlar və digər əyləncəli oyunlar, stolüstü və ya
otaq oyunları (planşetlər də daxil olmaqla) (dəmir pul,
banknot, bank kartoçkaları və analoji ödəniş vasitələri
ilə işə salınan digər oyunlar, yarış oyunları üçün
elektrik yarış avtomobilləri dəstləri istisna olmaqla)

P
S

S
S

9504[.30(.10 + .20 +
.90)]

əd.

S

9504 90 10
9504 90 80

əd.
kq

S
S

əd.

S

AİFT 32.50: Tibbi və stomatologiya praktikasında tətbiq olunan alətlərin istehsalı
32.50.11.30.0
Digər stomatoloji avadanlıqlarla vahid əsas üzərində 9018 41
yerləşdirilmiş və ya yerləşdirilməmiş bormaşınlar
32.50.11.50.0

Stomatologiyada istifadə edilən alətlər və ləvazimatlar 9018[.49(.10 + .90)]
(bormaşınlar istisna olmaqla)

əd.

S

32.50.12.00.0
32.50.13.11.0

Tibbi, cərrahiyyə və ya laboratoriya sterilizatorları
Tibdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda istifadə edilən iynəli və ya iynəsiz şprislər
Tibdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda
istifadə edilən boruşəkilli metal iynələr
Tibdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda
istifadə edilən tikiş qoymaq üçün iynələr
Tibdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda
istifadə edilən iynələr (boruşəkilli metal və tikiş
qoymaq üçün iynələr istisna olmaqla), kateterlər,
kanyullar və s.
Oftalmoloji alət və cihazlar
Qan təzyiqini ölçmək üçün cihaz və avadanlıqlar
(sfiqmomanometr, tenziometr və oksilometr daxil
olmaqla)
Tibbi məqsədlər üçün endoskoplar
Maye ilə doldurulmuş, göstəriciləri birbaşa götürülən
tibbi və baytarlıq termometrləri (digər cihazlarla
birləşdirilmişlər istisna olmaqla)
Hemodializ avadanlıqları
Diatermik avadanlıqlar (ultrasəs avadanlığı daxil
olmaqla)

8419 20
9018[.31(.10 + .90)]

əd.
əd.

S
S

9018 32 10

əd.

S

9018 32 90

əd.

S

9018 39

əd.

S

9018[.50(.10 + .90)]
9018 90 10

əd.
əd.

S
S

9018 90 20
9025 11 20

əd.
əd.

S
S

9018 90 30
9018 90 40

əd.
əd.

S
S

Qanköçürmə üçün avadanlıqlar (xüsusi qan saxlama 9018 90 50
şüşəsi istisna olmaqla)

əd.

S

32.50.13.13.0
32.50.13.15.0
32.50.13.17.0

32.50.13.20.0
32.50.13.33.0

32.50.13.35.0
32.50.13.40.0

32.50.13.53.0
32.50.13.55.0
32.50.13.63.0
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SMST, 2019
üzrə kodu
32.50.13.65.0
32.50.13.70.0
32.50.13.80.0
32.50.21.30.0

32.50.21.80.0
32.50.22.35.0
32.50.22.39.0
32.50.22.53.0
32.50.22.55.0
32.50.22.59.0
32.50.22.90.0

32.50.23.00.0
32.50.30.30.0
32.50.30.50.0

32.50.41.30.0
32.50.41.53.0
32.50.41.55.0
32.50.41.59.0

32.50.41.70.0

32.50.42.50.0
32.50.42.90.0

32.50.43.50.0
32.50.43.90.0
32.50.44.00.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Anesteziya üçün avadanlıq və cihazlar
9018 90 60
əd.
Digər qruplara daxil edilməyən tibdə, cərrahiyyədə və 9018[.90(.75 + .84)]
əd.
ya baytarlıqda istifadə edilən cihaz və avadanlıqlar
Laboratoriyalarda
istifadə
edilən
sentrifuqalar 8421 19 20
əd.
(mərkəzdənqaçma quruducular daxil olmaqla)
Mexanoterapiya üçün avadanlıqlar; masaj aparatları; 9019[.10(.10 + .90)]
əd.
bacarığı müəyyənləşdirmək üçün psixoloji test
aparatları
Ozon, oksigen və aerozol müalicələri üçün aparatlar, 9019 20
əd.
süni tənəffüs aparatları
Süni oynaqlar
9021 31
əd.
Ortopedik ləvazimatları; sınıqların müalicəsi üçün 9021[.10(.10 + .90)]
şinlər və digər qurğular
Süni dişlər: plastmasdan
9021 21 10
əd.
Süni dişlər: sair materiallardan
9021 21 90
əd.
Diş texnikası ləvazimatları (süni dişlərdən başqa)
9021 29
Süni bədən hissələri (süni dişlər və diş texnikası 9021[.39(.10 + .90)]
ləvazimatları, ortopedik ləvazimatları, sınıqların
müalicəsi üçün qurğular istisna olmaqla)
HS 9021-ə aid edilən alət və aparatların hissələri və 9021.90.90
ləvazimatları
Stomatoloji, bərbərxana kresloları və ya analoji 9021 90 90
kreslolar və onların hissələri
Tibb, cərrahiyyə və ya baytarlıq mebeli və onların 9402 90
hissələri (rentgen məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş
masa və oturacaqlar istisna olmaqla)
Kontakt linzalar
9001 30
əd.
Eynəklər üçün linzalar: görmə qabiliyyətinin 9001[.40(.20) + .50(.20)] əd.
korreksiyası üçün olmayanlar
Eynəklər üçün linzalar: görmə qabiliyyətinin 9001[.40(.41)+.50(.41)]
əd.
korreksiyası üçün iki tərəfdən emal olunmuş: birfokallı
Eynəklər üçün linzalar: görmə qabiliyyətinin 9001[.40(.49)+.50(.49)]
əd.
korreksiyası üçün iki tərəfdən emal olunmuş:
birfokallılardan başqa
Eynəklər üçün linzalar: görmə qabiliyyətinin 9001[.40(.80)+.50(.80)]
əd.
korreksiyası üçün iki tərəfdən emal olunmuşlardan
başqa
Gün eynəkləri
9004[.10(.10+.91+.99)]
əd.
Eynəklər, qoruyucu eynəklər və ya analoji optik, 9004[.90(.10 + .90)]
korreksiyaedici, qoruyucu cihazlar və ya digərləri (gün
eynəkləri istisna olmaqla)
Eynəklər, qoruyucu eynəklər və ya sair üçün plastmas 9003 11
əd.
armatura və sağanaq elementləri
Eynəklər, qoruyucu eynəklər və ya sair üçün qeyri- 9003 19
əd.
plastmas armatura və sağanaq elementləri
Eynəklər,
qoruyucu
eynəklər
və
ya
sair 9003 90
üçün armatura hissələri və sağanaq elementləri
Sənaye məhsullarının adları
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SMST, 2019
üzrə kodu
32.50.50.10.0
32.50.50.20.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Diş sementləri və dişlərin plomblanması üçün digər 3006 40
materiallar; sümüyü bərpa etmək üçün sementlər
Tibdə və ya baytarlıqda istifadə olunan, cərrahiyyə 3006 70
əməliyyatları zamanı bədən hissələrinə sürtmək üçün
nəzərdə tutulan, fiziki müayinə və ya bədən və tibbi
ləvazimat arasında əlaqəçi kimi istifadə edilən gel
şəkildə preparatlar
Sənaye məhsullarının adları

32.50.50.30.0

Steril cərrahiyyə ketqutu, tikiş qoymaq üçün analoji 3006.10 (.30 +.90)
steril materiallar (steril sovrulan cərrahi və ya
stomatoloji saplar daxil olmaqla) və yaraları cərrahi
bağlamaq üçün steril adgeziv parçalar; steril laminariya
və steril laminariyadan hazırlanan tamponlar; steril,
cərrahi və ya stomatoloji qan kəsən vasitələr
(hemostatiklər); steril cərrahi və ya stomatoloji
adgezion arakəsmələr, sovrulan və ya sovrulmayan

32.50.50.50.0

Stomik istifadə üçün ləvazimatlar

Ölçü
vahidi

P
S
S

S

3006 91

AİFT 32.91: Süpürgə və şotka istehsalı
32.91.11.10.0
Bir yerdə bağlanmış, budaqlardan və ya digər bitki
materiallarından ibarət süpürgə və şotkalar
32.91.11.40.0
Döşəmənin təmizlənməsi üçün mexaniki, mühərriksiz
əl şotkaları və yol örtüklərinin, evlərin təmizlənməsi və
ya heyvanlara qulluq üçün digər şotkalar
32.91.11.40.1
Ev təsərrüfatları üçün süpürgələr
32.91.11.40.2
Yol örtüklərinin təmizlənməsi üçün şotkalar və
süpürgələr
32.91.11.40.3
Ev işləri üçün sair şotkalar və məişət iş şotkaları
32.91.11.90.0
Digər qruplara daxil edilməyən şotkalar
32.91.12.10.0
Diş fırçaları
32.91.12.35.0
Saç üçün şotkalar
32.91.12.37.0
Fərdi istifadə üçün üz qırxmaq və tualet təmizləmək
üçün şotkalar (diş fırçaları və saç üçün şotkalar istisna
olmaqla)
32.91.12.50.0
Rəssam fırçaları və yazı üçün fırçalar
32.91.12.70.0
Kosmetika çəkmək üçün fırçalar
32.91.12.70.1
Boya, yapışqanlı boya, lak fırçaları və oxşar fırçalar,
rəngsaz fırçaları
32.91.12.70.2
Divarlar və divar kağızları üçün, yapışqanlı boyaların,
boyaların vurulması, divar kağızlarının yapışdırılması
üçün düzbucaqlı fırçalar
32.91.19.30.0
Boya, temper, lak çəkmək üçün fırçalar və analoji
fırçalar
32.91.19.50.0
Boya üçün rəngsaz yastıqçaları və vallar
32.91.19.70.0
Mexanizmlər, cihaz və nəqliyyat vasitələrinin hissələri
olan şotkalar (yol təmizləyən maşınlar istisna olmaqla)
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9603 40 10
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9603 40 90
9603 50
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S
S

SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

AİFT 32.99: Digər qruplara daxil edilməyən sair məhsulların istehsalı
32.99.11.30.0
Təbii dəridən və ya kompozisiyalı dəridən qoruyucu 4203 29 10
beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər, yarıməlcəklər
32.99.11.50.0
Qoruyucu baş geyimləri
6506[.10(.10 + .80)]
32.99.12.10.0
Diyircəkli qələmlər
9608[.10(.10+.92+.99)]
32.99.12.10.1
Maye mürəkkəblə işləyən diyircəkli qələmlər
9608[.10(.10+.92+.99)]a
32.99.12.10.2
Gövdəsi və ya qapağı qiymətli metaldan və ya qiymətli 9608[.10(.10+.92+.99)]b
metalla örtülmüş olan diyircəkli qələmlər
32.99.12.10.3
Sterjeni dəyişdirilən diyircəkli qələmlər
9608[.10(.10+.92+.99)]c
32.99.12.10.4
Diyircəkli qələmlər: sair
9608[.10(.10+.92+.99)]d
32.99.12.30.0
Ucluğu fetrdən və sair məsaməli materiallardan olan 9608 20
qələmlər və markerlər
32.99.12.50.0
İçliyi sürüşüb çıxa bilən karandaşlar
9608 40
32.99.13.00.0
Tuş üçün cizgi qələmləri; mürəkkəbli avtoqələmlər, 9608 30
stiloqraflar və digər qələmlər
32.99.14.10.0
İki və daha artıq yazı alətindən ibarət olan qələm və 9608 50
karandaş dəstləri
32.99.14.30.0
Diyircəkli ucluqdan və mürəkkəb balonundan ibarət 9608 60
diyircəkli qələmlər üçün içliklər
32.99.14.50.0
Qələmlər üçün perolar və pero taxmaları; surətçıxaran 9608[.91 + .99]
perolar; qələm tutan, karandaş tutan və analoji
tutqaclar, HS 9608-ə aid edilən məmulatların hissələri
32.99.15.10.0
32.99.15.30.0
32.99.15.50.0
32.99.16.10.0
32.99.16.30.0

32.99.16.50.0
32.99.16.70.0

32.99.21.30.0
32.99.21.60.0
32.99.22.10.0

32.99.23.00.0

Ölçü
vahidi

P

cüt

S

əd.
əd.
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əd.
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əd.
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S

əd.

S
S

Sadə və rəngli karandaşlar, qrifelli, bərk qabıqda (tibbi 9609[.10(.10 + .90)]
və kosmetik məqsədlər üçün olanlar istisna olmaqla)
Karandaşlar üçün qara və ya rəngli qrifellər
9609 20
Pastellər, kömür karandaşlar, yazmaq və ya şəkil 9609[.90(.10 + .90)]
çəkmək üçün tabaşirlər və dərzilər üçün tabaşirlər

əd.

S

əd.
kq

S
S

Yazı yazmaq və şəkil çəkmək üçün qrifel lövhələri
Tarix qoymaq və möhürləmək üçün ştempellər və ya
numeratorlar və əl işləri üçün nəzərdə tutulmuş analoji
qurğular
Ştempel yastıqları
Mürəkkəb ilə hopdurulmuş və ya başqa üsulla
hazırlanmış yazı makinaları üçün lentlər və ya analoji
lentlər
Çətirlər və gün çətirləri (çəlik-çətirlər, bağ çətirləri və
analoji çətirlər daxil olmaqla)
Çəliklər, çəlik-oturacaqlar və analoji məmulatlar
(qırmanclar istisna olmaqla)
Çətirlərin, gün çətirlərinin, çəliklərin, çəlikoturacaqların və analoji məmulatların hissələri, bəzək
əşyaları və ləvazimatları
Düymələr, knopkalar (basma düymələr), bəndlər,
düymələr üçün formalar və bu məmulatların digər
hissələri; düymələr üçün tədarüklər

9610
9611

əd.
əd.

S
S

9612 20
9612[.10(.10 + .20 +
.80)]

əd.
əd.

S
S

6601[.10 + .91 + .99(.20
+ .90)]
6602 00 00b

əd.

S

əd.

S
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6603[.20 + .90(.90b)]

9606[.10+.21+.22+.29]+
9607[.11+.19]

S
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S

SMST, 2019
üzrə kodu
32.99.23.00.1
32.99.23.00.2
32.99.23.00.3
32.99.23.00.4
32.99.24.30.0
32.99.24.50.0
32.99.30.00.0
32.99.41.10.0

32.99.41.30.0

32.99.42.10.0
32.99.42.30.0
32.99.43.00.0

32.99.51.30.0

32.99.51.50.0
32.99.51.50.1
32.99.52.80.0

32.99.53.00.0

32.99.54.00.0
32.99.55.00.0
32.99.59.10.0

Ticarət
Ölçü
nomenklaturalarına
vahidi
istinad (HS/CN)
Üzəri toxuculuq materialı ilə örtülməyən plastmas 9606[.10+.21+.22+.29]+
kq
düymələr
9607[.11+.19]a
Üzəri toxuculuq materialı ilə örtülməyən qeyri-nəcib 9606[.10+.21+.22+.29]+
kq
metallardan düymələr
9607[.11+.19]b
Digər qruplara daxil edilməyən düymələr
9606[.10+.21+.22+.29]+
kq
9607[.11+.19]c
Şimşəkşəkilli bəndləmələr
9606[.10+.21+.22+.29]+
kq
9607[.11+.19]d
Düymələr üçün formalar və düymələrin digər hissələri; 9606 30
kq
düymələr üçün biçmələr
Zəncirbəndlər və onların hissələri
9607[.20(.10 + .90)]
İnsan saçından və ya heyvan tüklərindən və ya 6703+6704[.11+.19+.20
kq
toxuculuq materiallarından hazırlanan məmulatlar
+.90]
Siqaret alışqanları və digər alışqanlar, mexaniki və ya 9613 [.10 +.20 +.80]
əd.
elektrik alışqanları, kimyəvi alışqanlar, mexaniki
olmayan alışqanlar, daxil olmaqla
Tənbəki çubuqları (fincanabənzər hissələr daxil 9614 00 90
kq.
olmaqla), siqar və ya siqaretlər üçün müştüklər və
onların hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən ferroserium, pirofor 3606[.90(.10 + .90)]
kq
ərintiləri, alışqan materiallardan hazırlanan məmulatlar
Siqaret və digər alışqanların hissələri
9613 90
Siqaret alışqanları və ya analoji alışqanların 3606 10
əd.
doldurması və təkrar doldurulması üçün, tutumu 300
3
sm -dən çox olmayan konteynerlərdə maye yanacaq və
ya sıxılmış qaz şəkilli yanacaq
Sənaye məhsullarının adları

Milad bayramı üçün məmulatlar (elektrik çələngləri,
təbii Milad ağacları, Milad ağacı stendləri, şamlar,
heykəlciklər, heykəllər və ibadət yerlərini bəzəmək
üçün istifadə olunanlar istisna olmaqla)
Digər qruplara daxil edilməyən karnavallar, bayramlar
üçün məmulatlar və ya şənlik üçün digər məmulatlar
Stolüstü bayraqlar (suvenir)
Aromatik maddələrin çiləyiciləri və gigiyenik
məqsədlər üçün analoji çiləyicilər, onların taxmaları və
başlıqları; kosmetika və ya tualet vasitələri çəkmək
üçün lopalar və yastıqçalar
Nümayiş məqsədləri üçün istifadə olunan və başqa
istifadələr üçün yararsız olan cihaz, aparatura və
modellər (məsələn, tədrisdə və ya nümayiş etdirilmək
üçün)
Şamlar, nazik mum şamları və analoji məmulatlar
Süni güllər, yarpaqlar və meyvələr və onların hissələri
Nəfəsalma aparatları və qaz maskaları (mexaniki
hissələrə və ya dəyişdirilə bilən filtrlərə sahib olmayan
terapevtik tənəffüs aparatları və qoruyucu maskalar
istisna olmaqla)
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SMST, 2019
üzrə kodu
32.99.59.20.0

32.99.59.30.0

32.99.59.40.0

32.99.59.50.0
32.99.59.60.0
32.99.59.70.0

32.99.59.80.0
32.99.59.90.0

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
Bağırsaqlardan (barama fibroinindən olan liflərdən 4206
başqa) sinyuqadan, kisəcikdən və ya vətərdən
hazırlanan məmulatlar
Oyma naxış salmaq üçün fil sümüyü, sümük, bağa qını 9601[.10 + .90]
sümüyü, buynuz, maral buynuzu, mərcanlar, sədəf və
digər heyvan mənşəli materiallardan məmulatlar
Oyma üçün yararlı, emal olunmuş bitki və ya mineral 9602
mənşəli materiallar, onlardan olan məmulatlar;
mumdan, stearindən, təbii qatranlardan və ya təbii
kauçukdan və ya model pastalardan formalaşdırılmış
məmulatlar və ya digər qruplara daxil edilməyən; emal
olunmuş jelatin, bərkiməmiş və bərkiməmiş jelatindən
məmulatlar
Əl ələkləri və xəlbirlər
9604
Termoslar və digər vakuum tutumlar, yığılmış halda;
9617
onların hissələri (ayrıca şüşə kolbalar istisna olmaqla)
Dərzilər üçün manekenlər və digər analoji manekenlər; 9618
vitrinlərin tərtibatı üçün maneken-avtomatlar və
hərəkət edən əşyalar
Qlobuslar (relyef qlobuslar istisna olmaqla)
4905 10
Taxta tabutlar
4421 99 91
Sənaye məhsullarının adları

AİFT 33.11: Hazır metal məmulatlarının təmiri
33.11.12.00.0
Metal çənlərin, rezervuarların, sisternlərin və digər
qabların təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi
33.11.13.00.0
Buxar generatorlarının (mərkəzi istilik isti su qazanları
istisna olmaqla) və sənaye zavodlarında metal boru
sistemlərinin təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi
33.11.19.00.0
Qeyri-məişət mərkəzi istilik qazanlarının təmiri və
onlara texniki xidmət göstərilməsi
AİFT 33.12: Maşın və avadanlıqların təmiri
33.12.11.00.0
Mühərrik və turbinlərin təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi (aviasiya, avtomobil və motosiklet
mühərriklərindən başqa)
33.12.12.10.0
Nasos və kompressorların təmiri və onlara texniki
xidmət göstərilməsi
33.12.12.20.0
Kran və klapanların təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi
33.12.14.00.0
Sobaların və sobalar üçün odluqların təmiri və onlara
texniki xidmət göstərilməsi
33.12.15.00.0
Qaldırıcı və ya yükləyici avadanlıqların təmiri və
onlara texniki xidmət göstərilməsi
33.12.18.00.0
Qeyri-məişət təyinatlı soyuducu və ventilyasiya
avadanlıqlarının təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi
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SMST, 2019
üzrə kodu
33.12.19.90.0

33.12.21.10.0
33.12.21.20.0

33.12.22.00.0
33.12.23.00.0
33.12.24.00.0

33.12.25.00.0

33.12.26.00.0
33.12.27.00.0
33.12.28.00.0
33.12.29.10.0

33.12.29.90.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı
avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi
Kənd təsərrüfatları traktorlarının təmiri və onlara
texniki xidmət göstərilməsi
Kənd təsərrüfatları və meşə təsərrüfatları üçün
avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi
Dəzgahların təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi
Metallurgiya maşınlarının təmiri və onlara texniki
xidmət göstərilməsi
Mədənçıxarma sənayesi, karxanaların işlənməsi və
tikinti üçün avadanlıqların təmiri və onlara texniki
xidmət göstərilməsi
Yeyinti
məhsullarının,
içkilərin
və
tütün
məmulatlarının istehsalı üçün avadanlıqların təmiri və
onlara texniki xidmət göstərilməsi
Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün avadanlıqların
təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi
Kağız və karton istehsalı üçün avadanlıqların təmiri və
onlara texniki xidmət göstərilməsi
Rezin və plastmas emalı üçün avadanlıqların təmiri və
onlara texniki xidmət göstərilməsi
Ağac, mantar, daş, kauçuk və oxşar bərk materialların
işlənməsi üçün dəzgahların təmiri və onlara texniki
xidmət göstərilməsi
Digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi təyinatlı
avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi

AİFT 33.13: Elektron və optik avadanlıqların təmiri
33.13.11.10.0
Ölçmək, yoxlamaq, sınaqdan keçirmək, naviqasiya və
digər məqsədlər üçün cihaz və aparatların təmiri və
onlara texniki xidmət göstərilməsi (sənaye proseslərinə
nəzarət avadanlığı istisna olmaqla)
33.13.11.20.0
Vaxtı ölçmək üçün sənaye cihazlarının və aparatlarının
təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi
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-
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33.13.12.00.0

Tibbi və cərrahiyyə avadanlıqlarının təmiri və onlara
texniki xidmət göstərilməsi

I

33.13.13.00.0

Peşəkar foto və kinematoqrafiya və optik cihazların
təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi

I

33.13.19.00.0

Digər peşəkar elektron avadanlıqlarının təmiri və
onlara texniki xidmət göstərilməsi

I
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SMST, 2019
üzrə kodu

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

AİFT 33.14: Elektrik avadanlıqlarının təmiri
33.14.11.20.0
Elektrik
mühərriklərinin,
generatorların
və
transformatorların təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi
33.14.11.50.0
Elektrik paylaşdırıcı və nəzarət aparatlarının təmiri və
onlara texniki xidmət göstərilməsi
33.14.19.00.0
Elektrik avadanlıqlarının təmiri və onlara xidmət
göstərilməsi (elektrik paylaşdırıcı və idarəetmə
aparatları,
mühərriklər,
generatorlar
və
transformatorlar, televiziya və radio ötürücüləri istisna
olmaqla)
AİFT 33.15: Gəmilərin təmiri və onlara texniki xidmət
33.15.10.10.0
Gəmilərin, qayıqların və s. üzən vasitələrin (yaxtalar,
digər gəzinti və ya idman gəmiləri, avarçəkmə qayıqları
və kanolar istisna olmaqla) təmiri və onlara xidmət
göstərilməsi
33.15.10.30.0
Gəzinti və idman gəmilərinin təmiri və onlara texniki
xidmət göstərilməsi
AİFT 33.16: Kosmik aparatlar da daxil olmaqla uçuş aparatlarının təmiri və onlara texniki xidmət
33.16.10.00.0
Mülki uçuş aparatlarının və aviasiya mühərriklərinin
təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi
AİFT 33.17: Digər nəqliyyat vasitələrinin təmiri və onlara texniki xidmət
33.17.11.00.0
Dəmiryolu və tramvay lokomotivlərinin və onların
hərəkət hissələrinin; mexaniki (elektromexaniki daxil
olmaqla)
siqnal
avadanlıqlarının,
hərəkətin
təhlükəsizliyi və ya idarəetmənin təmin edilməsi üçün
avadanlıqların təmiri və onlara texniki xidmət
göstərilməsi
AİFT 33.19: Digər avadanlıqların təmiri
33.19.10.20.0
Brezentlərin, çadır avadanlıqlarının və sair hazır
toxuculuq əşyalarının təmiri
AİFT 33.20: Sənaye maşın və avadanlıqlarının quraşdırılması
33.20.11.00.0
Buxar generatorlarının (mərkəzi istilik isti su qazanları
istisna olmaqla) və sənaye zavodlarında metal boru
sistemlərinin quraşdırılması
33.20.21.00.0
Ofis maşın avadanlıqlarının quraşdırılması
33.20.29.10.0
Mühərrik və turbinlərin quraşdırılması (aviasiya,
avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa)
33.20.29.20.0
Nasos və kompressorların quraşdırılması
33.20.29.30.0
Sobaların və sobalar üçün odluqların quraşdırılması
33.20.29.40.0
Qaldırıcı
və
ya
yükləyici
avadanlıqların
quraşdırılması (liftlərdən və eskalatorlardan başqa)
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üzrə kodu
33.20.29.50.0
33.20.29.60.0
33.20.29.70.0
33.20.31.00.0
33.20.32.00.0
33.20.33.00.0
33.20.34.00.0
33.20.35.00.0

33.20.36.00.0
33.20.37.00.0
33.20.38.00.0
33.20.39.00.0
33.20.41.00.0
33.20.42.00.0
33.20.50.20.0
33.20.50.50.0
33.20.50.90.0

33.20.60.00.0

33.20.70.00.0

Sənaye məhsullarının adları

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)

Ölçü
vahidi

Qeyri-məişət təyinatlı soyuducu və ventilyasiya
avadanlıqlarının quraşdırılması
Ölçmə, filtrasiya, distillə, qablaşdırma, və s. üçün
ümumi təyinatlı maşın və aparatların quraşdırılması
Ağac, mantar, daş, kauçuk və oxşar bərk materialların
işlənməsi üçün avadanlıqların quraşdırılması xidmətləri
Kənd və meşə təsərrüfatları üçün avadanlıqların
quraşdırılması
Metal emal edən maşınların quraşdırılması xidmətləri
Metallurgiya üçün dəzgahların quraşdırılması
Mədənçıxarma sənayesi, karxanaların işlənməsi və
tikinti üçün avadanlıqların quraşdırılması
Yeyinti
məhsullarının,
içkilərin
və
tütün
məmulatlarının
istehsalı
üçün
avadanlıqların
quraşdırılması
Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün avadanlıqlarının
quraşdırılması
Kağız və karton istehsalı üçün avadanlıqların
quraşdırılması
Rezin və plastmas emalı üçün avadanlıqların
quraşdırılması
Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı sair
avadanlıqların quraşdırılması
Tibb və cərrahiyyə avadanlıqlarının quraşdırılması
Peşəkar elektron avadanlıqların quraşdırılması
xidmətləri
Elektrik
mühərriklərinin,
generatorların
və
transformatorların quraşdırılması
Elektrik paylaşdırıcı və nəzarət aparatlarının
quraşdırılması
Avtomagistrallar, yollar üçün elektrik siqnalizasiya
avadanlıqlarından başqa, sair elektrik avadanlıqlarının
quraşdırılması
Texnoloji proseslərin
və avtomatik istehsal
qurğularının
yoxlanması
üçün
avadanlıqların
layihələşdirilməsi və quraşdırılması
Vaxtı ölçmək üçün sənaye cihazlarının və aparatlarının
quraşdırılması

AİFT 35.11: Elektrik enerjisi
35.11.10.00.1
İstilik Elektrik Stansiyalarının (İES-in) şərti termik
elektriki (hasilat xammalı ilə işləyən İES-də istehsal
edilən)
35.11.10.00.2
İES-in olmayan şərti termik elektriki (İES-də istehsal
edilməyən)
35.11.10.00.3
Atom elektrik stansiyalarının elektriki
35.11.10.00.4
Su elektrik stansiyalarının elektriki
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35.11.10.00.5
35.11.10.00.6
35.11.10.00.7
35.11.10.00.8
35.11.10.00.9

Sənaye məhsullarının adları
Küləklə işləyən stansiyaların elektriki
Günəş enerjisi ilə işləyən stansiyaların elektriki
Geotermik enerji ilə işləyən stansiyaların elektriki
Biokütlə və tullantıların yandırılması ilə işləyən
stansiyaların elektriki
Sair elektrik (kimyəvi elementlərdən və s. alınan
elektrik, şəbəkəyə qoşulmuş)

AİFT 35.21: Qazın istehsalı
35.21.10.00.1
Koks sobasının qazı (koks sobasının əlavə məhsulu)
35.21.10.00.2
35.21.10.00.3

35.21.10.00.4

35.21.10.00.5

Donma sobasının qazı (donma sobasının əlavə
məhsulu)
Qaz zavodlarının qazı (karbonlaşdırma, krekinq,
qazlaşdırma və ya qazın və/və ya qaz zavodlarının
havasının sadə qarışığı yolu ilə alınan qaz)
Poladəritmə domna sobalarının oksigen qazı (oksigen
sobalarında polad istehsalı zamanı əlavə məhsul kimi
alınan qaz)
Yanacaq qazı (desorbsiya qazı)

Ticarət
nomenklaturalarına
istinad (HS/CN)
2716 00e
2716 00f
2716 00g
2716 00h

Ölçü
vahidi
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AİFT 35.30: Buxar və kondisiyalanmış hava ilə təchizat üzrə xidmətlər
35.30.11.00.1
İstilik stansiyalarının istiliyi (hasilat yanacağı ilə
işləyən istilik stansiyalarının istehsal etdiyi, üçüncü
tərəfə satılan istilik)
35.30.11.00.2
Geotermik istilik (geotermik yerlərdə istehsal edilən və
üçüncü tərəfə satılan istilik)
35.30.11.00.3
İES-in istiliyi (İES-də istehsal edilən və üçüncü tərəfə
satılan istilik)
35.30.11.00.4
İstilik stansiyalarının istiliyi (biokütlə ilə işləyən istilik
stansiyalarının istehsal etdiyi, üçüncü tərəfə satılan
istilik)
35.30.11.00.5
İstilik stansiyalarının istiliyi (tullantı ilə işləyən istilik
stansiyalarının istehsal etdiyi, üçüncü tərəfə satılan
istilik)
35.30.11.00.6
Sair istilik (kimyəvi və sair proseslərdən alınan və
üçüncü tərəfə satılan istilik)

T
T

AİFT 38.32: Çeşidləşdirilmiş materiallardan başqa məqsədlə istifadə edilməsi (təkrar xammalın alınması)
38.32.20.00.0
Təkrar metal xammalı
kq
S
38.32.30.00.0
Təkrar qeyri-metal xammalı
kq
S
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Ümumi qeydlər

4

Təsnifatın quruluşu və kod strukturu
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Əlavə qeydlər
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Ölçü vahidlərinin siyahısı
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Təsnifatda istifadə edilən qısaldılmış adların siyahısı

8

Sənaye məhsullarının statistik təsnifatı, 2019
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