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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT
TƏSNİFATI

Məhsul Növləri Təsnifatı

AZT030-2009

Classification of Products

Tətbiq edilmə tarixi 2009-09-01

GİRİŞ
Ümumi müddəalar
“İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı” yaradıldıqdan sonra “Məhsul Növləri
Təsnifatı”nın işlənib hazırlanması təsadüfi deyildir. Belə ki, istər dövlətlərarası,
istərsə də ölkələr daxilində məlumat mübadiləsi zamanı iqtisadi fəaliyyətin nəticəsi
kimi məhsul növləri böyük maraq kəsb edir. Məhsul termini ictimai əməyin nəticəsi
olaraq, özündə daşınan və daşınmaz əmlakı, malları və xidmət növlərini cəmləşdirir.
Ona görə də “Məhsul Növləri Təsnifatı” “İqtisadi Fəaliyyət Növləri Təsnifatı” ilə
uzlaşdırılmış və sıx əlaqədədir.
Beynəlxalq praktikada məhsul növləri təsnifatı kimi Avropa İqtisadi Birliyinin
Statistika Komissiyası tərəfindən hazırlanmış və tətbiqi bu birliyə daxil olan bütün
ölkələr tərəfindən məcburi sayılan CPA (MNT-Məhsul növləri təsnifatı) təsnifatıdır
və göstərilən komissiya tərəfindən hazırlanmış fəaliyyət növləri təsnifatı NACE
(ABFT-Avropa Birliyinin Fəaliyyət təsnifatı) ilə uzlaşdırılmışdır.
Təqdim edilən Məhsul Növləri Təsnifatı Avropa İqtisadi Birliyinin Statistika
Komissiyasının ABFT 2008 təsnifatı ilə uzlaşdırılmış MNT 2008 təsnifatının bazası
əsasında işlənib hazırlanmışdır.
MNT-nın təsnifləşdirmə obyekti məhsul və xidmətlər hesab edilir. MNT
istehsal və istehlak olunan məhsulları, göstərilən və tələb olunan xidmətləri təsvir
etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. MNT ABFT ilə birlikdə vahid kod sistemində
birləşmiş vahid əşya təsnifatını yaradır. Avropa Birliyi ölkələrində beynəlxalq
müqayisə üçün istifadə olunan PRODCOM-un (Sənaye məhsullarının statistik
təsnifatı - SMST) siyahısı MNT-nın bazasında işlənib hazırlanmışdır.
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Фяалиййят нювляри цзря Мящсул Нювляри тяснифатынын (МНТ)
йарадылма принсипляри (Classification of Products according
to their Activities-CPA)
Гейд едилдийи кими МНТ-нын тяснифляшдирмя обйекти мящсул вя хидмятлярдян
ибарятдир. МНТ истещсал вя истещлак олунан мящсуллар, эюстярилян вя тяляб олунан
хидмятляр цзря игтисадиййаты тясвир етмяк цчцн нязярдя тутулмушдур.
Авропа Бирлийинин МНТ-ы милли мящсул вя хидмят тяснифатларынын мцяййян
гайдалар цзря щазырланмасында истифадя етмяк цчцн тювсийя олунмуш база
тяснифатыдыр.
МНТ-на, Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Статистика идаряси вя Авростатын
фяалиййят вя мящсул нювляри тяснифатларынын узлашдырылмасы вя йенидян бахылмасы
щаггында гябул етдийи гярар цзря эюрдцйц ишин сон мярщяляси кими бахмаг олар. МНТ
- нын щазыркы редаксийасы ЯМТ-ин (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Əsas məhsul
təsnifatı - CPC) илк редаксийасында олдуьу кими бцтцн структур цзря мящсул нювляриня
йюнялдилмишдир вя статистик сорьу мягсядляри цчцн уйьун эялян малларын
тяснифляшдирилмяси системи кими щялялик лазыми сявиййядя деталлашдырылмыш щесаб едилмир.
Авропа Бирлийиня цзв-дювлятлярин чоху, милли щесаблар системинин мцтяхяссисляри,
“хяржляр-бурахылыш”ын тящлили системи цзря експертляр мал тяснифатынын структурунун онлары
истещсала доьру йюнялдян фяалиййят нювляриня йюнялдилмиш гайдада гурулмасында
мараглыдырлар. Деталлашма сявиййясиня мцнасибятдя ися онлара, ясас мал тяснифатына
дахил етмядян статистик мялуматларын йыьылмасы цчцн мцхтялиф тяснифатларын
ялагяляндирижиси кими бахылмышдыр. МНТ-нын планлашдырылмасында нювбяти ясас аддым
АБФТ-ин (2-жи ред.) структуруна уйьун олараг ЯМТ-ин йенидян гурулмасы олмушдур.
Бу сябябдян дя МНТ, елементляринин структуру АБФТ-ы (2-жи ред.) иля мцяййян
олунан истещсал тяйинатлы мейарлара ясасланан малларын тяснифаты щесаб едилир. Беляликля,
бцтцн мящсуллар - дашынан вя дашынмайан маллар вя хидмятляр АБФТ-на (2-жи ред.)
уйьун вя мящсулдан асылы олараг ейни бир фяалиййят нювцня аид едилмишдир. АБФТ-дя
(2-жи ред.) ясасландырылмыш малларын фяалиййят нювляри иля коррелйасийасы МНТ-йа бцтцн
сявиййялярдя АБФТ-а (2-жи ред.) симметрик структур верир, бу АБФТ-да (2-жи ред.)
мцяййян олунмушдур. Бундан ялавя бу консептуал ялагя фяалиййят вя мящсул
нювляри щаггында там статистик мялуматлары алмаьа вя тящлил етмяйя имкан верир.
МНТ-нын "ясас" мящсул тяснифаты кими хидмят етмясиня наил олмаг цчцн, ону
дягиг мцяййян олунмуш ачарларын кюмяйиля, спесифик мялуматларын йыьылмасыны щяйата
кечирмяк мягсядиля щазырланмыш сонракы бцтцн мал тяснифатлары иля бирляшдирмяк
зяруряти мейдана эялмишдир. Бу, артыг гисмян ямтяя мящсулларынын йени Авропа
сийащысы (PRODCOM) тяснифатынын щазырланмасында тятбиг едилмишдир. PRODCOM-ун
елементляри МНТ-нıн кодлашдырылмасынын эенишляндирилмяси васитясиля МНТ-ı иля
ялагяляндирилмишдир. Цмумиййятля, МНТ иля мцгайисядя даща цмумиляшдирилмиш
бюлмяляри олан тяснифатлар МНТ-нын дягиг мцяййян олунмуш алт категорийаларына
уйьун эялмялидир, чох хырдаланмыш тяснифатлар ися бцтювлцкдя МНТ-нын алт
категорийаларында бирляшян алт сексийалара малик олмалыдыр. Бу гайдалар, щямчинин
МНТ-нын милли вариантларына да аиддир.
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Щятта МНТ вя ЯМТ структурунда фяргляр олдуьу щалда да, МНТ-нын елементляри
ЯМТ-дя вя йа онун алтбюлмяляриндя олдуьу кими галыр. Беляликля, Авропа Бирлийиня цзвдювлятлярин тяснифатларынын сявиййяляри иля дцнйа тяснифатларынын сявиййяляри арасында
бейнялхалг узлашдырма тямин олунур.
МНТ - нын гурулмасынын ясас принсипляриня бахаг

МНТ-ы щям маллары, щям дя хидмятляри ящатя едян вя истещсал тяйинатлы
(истещсал тяйинаты анлайышы Авропа Бирлийи чярчивясиндя АБФТ-дя (2-жи ред.) мцяййян
олунмушдур) мейара ясасланан ясас мящсул тяснифатыдыр.
 Фяалиййят нювляри цзря коррелйасийа МНТ-нын структуруну верир ки, бу да
АБФТ-ны (2-жи ред.) характеризя едян бцтцн сявиййялярдя АБФТ-нин мцтянасиб
структуру щесаб едилир.
 Мялуматларын спесифик йыьымыны щяйата кечирмяк мягсядиля ишлянмиш бцтцн
диэяр мящсул тяснифатлары, дягиг мцяййянляшдирилмиш ачарларын кюмяйиля МНТ-ы иля
ялагяляндирилмялидир.
 МНТ системинин ясас елементляри ЯМТ системиндя вя йа онун
алтбюлмяляриндя олдуьу кимидир.
 Истещсал тяйинатлы мейарлар щяр бир мал, онун истещсалы цчцн характерик
щесаб едилян фяалиййят нювляриня уйьун олараг тяснифляшдирилир.
 МНТ елементи - ЯМТ-дя олдуьу кимидир вя йа бирин биря () нисбяти,
йахуд да н нисбяти олур (мцстясна щалларда н вя йа нм нисбятиндя олур).
 ЯМТ-дя олдуьу кими МНТ-нин елементиндя дя бирин-биря () мцнасибяти
вя йа н мцнасибяти олур (бязи щалларда н вя йа нм нисбяти олур).
 ЯМТ системиндян кянарлашма.
Бир сыра щалларда МНТ ЯМТ-ин ясас елементляринин структурундан кянарлашыр вя
ашаьыдакы гайдада баш верир ЯМТ-ы системиндяки бязи маддяляр МНТ системиня
анжаг цмумиляшдирилмиш формада кечирилир; ЯМТ-ы системиндяки бязи маддяляр
мцхтялиф жцр тяснифляшдирилир; МНТ-ы системиндяки бязи маддялярин ЯМТ системиндя
мцвафиги йохдур.
МНТ-нын кодлашма системиндя алты ийерархийа (uyğunlaşdırma) сявиййяси
вардыр
Щярф коду иля ишаря едилмиш сексийалар (21)
İkirəqəmli kodla işarə edilmiş бюлмяляр (88)
Цчrəqəmli kodla ишаря едилмиш груплар (261)
Dördrəqəmli kodla ишаря едилмиш синифляр (575)
Beşrəqəmli kodla işarə edilmiş категорийалар (1342)
Altırəqəmli kodla ишаря едилмиш алткатегорийалар (3142).
Гейд едилдийи кими, МНТ-нын ясас принсипи истещсал тяйинаты принсипи щесаб едилир.
Беляликля щяр бир мал, бу малын щазырланмасы цчцн характерик олан фяалиййят нювцня
эюря тяснифляшдирилир вя фяалиййят нювц АБФТ-я (2-жи ред.) мцвафиг сурятдя мцяййян
олунур. Буна эюрядя МНТ-нин елементляри ЯМТ-ин гурулмасынын диэяр гайдаларындан
фярглянир. Беляликля истещсал тяйинатына эюря малларын тяснифляшдирилмяси ЯМТ-ин
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структуруна эюря тяснифатлашдырма иля мцгайисядя фяалиййят нювляри цзря тяснифата
башга ящямиййят верир. Фяалиййят нювляриня эюря тяснифатларын беля там коррелйасийасы
АБФТ-ы иля (2-жи ред.) мцгайисядя МНТ-нын даща эениш кодлашма системини доьурур.
Амма, бу бейнялхалг щармонлашдырманын (уйьунлашдырманын) позулмасы демяк
дейилдир, она эюря ки, айры-айры елементляр ЯМТ-дя вя йа онун алтбюлмяляриндя
яввялляр олдуьу кими галмышдыр.
МНТ-да икинжи вя цчцнжц ишаряляр, щямчинин дюрдцнжц вя бешинжи ишаряляр
арасында нюгтя гоймагла алты ишаряли онлуг рягям кодундан истифадя олунур. МНТ -нын
биринжи дюрд ишаря коду АБФТ-ин (2-жи ред.) коду иля тамамиля цст-цстя дцшцр.
ХХ
ХХ.Х
ХХ.ХХ
ХХ.ХХ.Х
ХХ.ХХ.ХХ

- бюлмя
- груп
- синиф
- категорийа
- алткатегорийа

Milli Məhsul Növləri Təsnifatı
Milli Məhsul Növləri Təsnifatının III versiyası Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2007-ci il 26 dekabr tarixli, 2583 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
olunmuş “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəsmi statistikanın
təkmilləşdirilməsinə dair” Dövlət Proqramının 4-cü bölməsinin 4.1 bəndinə uyğun
olaraq, Dövlət Statistika Komitəsinin mütəxəssisləri tərəfindən işlənib hazırlanmışdır.
Məhsul növləri təsnifatının III versiyası hazırlanarkən II versiyaya aid
istifadəçilərdən 6 il ərzində daxil olan irad və təkliflər və Avropa Birliyi tərəfindən
hazırlanmış ABFT 2008 və buna uyğun olaraq MNT 2008-də aparılmış dəyişikliklər
nəzərə alınmışdır.
Milli Məhsul Növləri Təsnifatı Avropa İqtisadi Birliyinin MNT 2008
əsasında, həmin təşkilatın Məhsul Növləri Təsnifatı haqqında yeni tələblərinə uyğun
olaraq, MNT təsnifatının 6 rəqəmli koduna 7-ci və 8-ci rəqəmlərin artırılması yolu ilə
Azərbaycanın istehsal və xidmət xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla işlənib
hazırlanmışdır.
MNT iki hissədən, ad və kod hissələrindən ibarətdir.
 birinci səviyyə hərf kodu ilə işarə edilmişdir (21 seksiya);
 ikinci səviyyə ikirəqəmli kodla işarə edilmişdir (88 bölmə);
 üçüncü səviyyə üçrəqəmli kodla işarə edilmişdir (261 qrup);
 dördüncü səviyyə dördrəqəmli kodla işarə edilmişdir (575 sinif);
 beşinci səviyyə beşrəqəmli kodla işarə edilmişdir (1342 kateqoriya);
 altıncı səviyyə altırəqəmli kodla işarə edilmişdir (3142 altkateqoriya);
 yeddinci səviyyə səkkiz rəqəmli kodla işarə edilmişdir (4850 növ).
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Milli MNT altıncı səviyyəyədək Avropa Birliyi MNT-ı ilə üst-üstə düşür.
Yeddinci səviyyədə Azərbaycanın istehsal və xidmət xüsusiyyətlərini əks etdirən,
lakin MNT-də sərbəst kodla təsnif olunmayan məhsul növləri göstərilmişdir.
Milli MNT-də ehtiyat növ kodlar üçün sahələr nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da
zəruri hallarda metodoloji göstərişləri pozmadan yeni məhsul növlərinin artırılmasına
imkan verəcəkdir.
MNT-nın kod strukturunun sxematik şəkli aşağıdakı kimidir:
ХХ Х Х Х Х ХX

növ kodu
altkateqoriya kodu
kateqoriya kodu
sinif kodu
qrup kodu
bölmə kodu

Milli MNT-də ƏMT təsnifatına, Hormonik Sistemə
Kombinələşdirilmiş Nomenklaturaya (CN) keçidlər verilmişdir.

(HS)

və
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CPA

MNT

1

2

ADI
A SEKSİYASI

Bölmə 01

Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və oxşar
xidmətlər

Qrup 01.1

Birillik və ikillik bitkilər

Sinif 01.11

01.11.11.10
01.11.11.11
01.11.11.12
01.11.11.20
01.11.11.21
01.11.11.22
01.11.12
01.11.12.10
01.11.12.11
01.11.12.12
01.11.12.20
01.11.12.21
01.11.12.22
01.11.12.30
01.11.12.31
01.11.12.32
01.11.12.40
01.11.12.41
01.11.12.42
01.11.12.50
01.11.12.51
01.11.12.52
01.11.12.60
01.11.12.61
01.11.12.62

CPC
4

HS\CN
5

Dənli (düyü istisna olmaqla) bitkilər,
paxlalı bitkilər və yağlı
toxumlar

Buğda
Bərk buğda

01.11.1
01.11.11

01.11.2
01.11.20

3
Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı
və balıqçılıq məhsulları

Payızlıq bərk buğda
Payızlıq bərk buğda dəni
Payızlıq bərk buğda toxumu
Yazlıq bərk buğda
Yazlıq bərk buğda dəni
Yazlıq bərk buğda toxumu
Yumşaq buğda (bərk buğda istisna olmaqla)
Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda
Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda dəni
Qüvvəli payızlıq yumşaq buğda toxumu
Payızlıq yumşaq buğda
Payızlıq yumşaq buğda dəni
Payızlıq yumşaq buğda toxumu
Yazlıq yumşaq buğda
Yazlıq yumşaq buğda dəni
Yazlıq yumşaq buğda toxumu
Qüvvəli yazlıq buğda
Qüvvəli yazlıq buğda dəni
Qüvvəli yazlıq buğda toxumu
Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası
Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası dəni
Sıxsünbüllü yazlıq İran buğdası toxumu
Pərinc
Pərinc dəni
Pərinc toxumu
Qarğıdalı
Qarğıdalı

01.11.20.10 Partlayan qarğıdalı (düyüvari)
01.11.20.11 Partlayan qarğıdalı (düyüvari) dəni

01111 (*),
01112 (*)

1001 10

01111 (*),
01112 (*)

1001 90

01121,
01122

1005 90

9

1

2

01.11.20.12
01.11.20.13
01.11.20.20
01.11.20.21
01.11.20.22
01.11.20.23
01.11.20.30
01.11.20.31
01.11.20.32
01.11.20.33
01.11.20.34
01.11.20.40
01.11.20.41
01.11.20.42
01.11.20.43
01.11.20.44
01.11.3
01.11.31
01.11.31.10
01.11.31.11
01.11.31.12
01.11.31.20
01.11.31.21
01.11.31.22
01.11.32

3

Partlayan qarğıdalı (düyüvari) qıçası
Partlayan qarğıdalı (düyüvari) toxumu
Açıq sarı qarğıdalı
Açıq sarı qarğıdalı dəni
Açıq sarı qarğıdalı qıçası
Açıq sarı qarğıdalı toxumu
Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı
Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı dəni
Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı qıçası
Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalı toxumu
Dişəbənzər və digər sortlardan olan qarğıdalının təmizlənmiş qıçaları
Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı
Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı dəni
Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı qıçası
Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalı toxumu
Müxtəlif tipli (qarışıq) qarğıdalının təmizlənmiş qıçaları
Arpa, çovdar və yulaf
Arpa
Payızlıq arpa
Payızlıq arpa dəni
Payızlıq arpa toxumu
Yazlıq arpa
Yazlıq arpa dəni
Yazlıq arpa toxumu
Çovdar

4

5

01151,
01152

1003 00

01161

1002 00

01162
01.11.32.10
01.11.32.11
01.11.32.12
01.11.32.20
01.11.32.21
01.11.32.22
01.11.33

Payızlıq çovdar
Payızlıq çovdar dəni
Payızlıq çovdar toxumu
Yazlıq çovdar
Yazlıq çovdar dəni
Yazlıq çovdar toxumu
Yulaf

01.11.4
01.11.41

01.11.33.10 Yulaf
01.11.33.11 Yulaf dəni
01.11.33.12 Yulaf toxumu
Qarabaşaq, darı və sair dənli bitkilər
Qarabaşaq

01.11.42

01.11.41.10 Qarabaşaq
01.11.41.11 Qarabaşaq dəni
01.11.41.12 Qarabaşaq toxumu
Darı

01171
01172

1004 00

01141

1007 00

01142

01181
01182

01.11.42.10 Darı

1008 20

10

1

2

3

4

01.11.8
01.11.81

01.11.42.11 Darı dəni
01.11.42.12 Darı toxumu
01.11.49.00 Sair dənli bitkilər
Dənli bitkilərin samanı və qabığı
01.11.50.00 Dənli bitkilərin samanı və qabığı
Yaşıl paxlalı tərəvəzlər
Yaşıl paxlalı tərəvəzlər
01.11.61.10 Lobya
01.11.61.20 Yemlik paxla
Noxud
01.11.62.10 Göy noxud
01.11.62.20 Mərci, mərcimək
01.11.62.30 Noxud
01.11.69.00 Sair yaşıl paxlalı tərəvəzlər
Qabıqdan çıxarılmış, qurudulmuş paxlalı tərəvəzlər
Qurudulmuş paxla
01.11.71.10 Lobya
01.11.71.11 Lobya dəni
01.11.71.12 Lobya toxumu
Qurudulmuş at paxlası
01.11.72.10 Maş
01.11.72.11 Maş dəni
01.11.72.12 Maş toxumu
01.11.73.00 Qurudulmuş cücə yemi (noxudu)
Qurudulmuş mərci, mərcimək
01.11.74.10 Mərci
01.11.74.11 Mərci dəni
01.11.74.12 Mərci toxumu
Qurudulmuş noxud
01.11.75.10 Noxud
01.11.75.11 Noxud dəni
01.11.75.12 Noxud toxumu
Digər qruplara daxil edilməyən qurudulmuş sair paxlalılar
01.11.79.10 Yem paxlası
01.11.79.11 Yem paxlası dəni
01.11.79.12 Yem paxlası toxumu
Soya paxlalıları, yer fındığı və pambıq toxumu
01.11.81.00 Soya paxlalıları

01.11.82

01.11.82.00 Qabıqdan çıxarılmamış yer fındığı

01412
01421

01.11.83
01.11.84

01.11.83.00 Qabiqdan çıxarılmış yer fındığı
01.11.84.00 Pambıq toxumu

01422
21421
01431

01.11.9
01.11.91
01.11.92

Sair yağlı toxumlar
01.11.91.00 Kətan toxumu
01.11.92.00 Xardal toxumu

01.11.49
01.11.5
01.11.50
01.11.6
01.11.61

01.11.62

01.11.69
01.11.7
01.11.71

01.11.72
.

01.11.73
01.11.74

01.11.75

01.11.79

5

01190

1008 30

01913

1213 00

01241

0708 20

01242

0708 10

01249

0708 90

01701

0713 39

01702

0713 50

01703
01704

0713 20
0713 40

01705

0713 10

01709

0713 90

01411

1201 00
1202 10
1202 20
1207 20

01432
01441
01442

1204 00
1207 50

11

1

2

01.11.93

01.11.94
01.11.95
01.11.99

01.11.93.10
01.11.93.11
01.11.93.12
01.11.94.00
01.11.95.00

01.11.99.10
01.11.99.20
01.11.99.21
01.11.99.22
01.11.99.30
01.11.99.40
01.11.99.50
01.11.99.51
01.11.99.52
01.11.99.60
01.11.99.70
01.11.99.90

3

Raps və ya kolza toxumu
Raps toxumu
Payızlıq raps toxumu
Yazlıq raps toxumu
Küncüt toxumu
Günəbaxan toxumu
Digər qruplara daxil edilməyən sair yağlı toxumlar

5
1205 10

01444
01445
01446
01449

1207 40
1206 00

01131
01132

1006 10

01211

0709 20

01212

0704 20

01213

0704 10

01214 (*)

0705 11

1207 99

Saflor toxumu
Turpəng toxumu
Payızlıq turpəng toxumu
Yazlıq turpəng toxumu
Yağçiçəyi toxumu
Gənəgərçək toxumu
Çətənə toxumu
Cənub çətənə toxumu
Rusiyanın mərkəzi zonalarında yetişən çətənə toxumu
Kənaf toxumu
Xaşxaş toxumu
Sair yağlı toxumlar
Sinif 01.12

Təmizlənməmiş düyü

Təmizlənməmiş (qabıqdan çıxarılmamış) düyü
Təmizlənməmiş düyü (çəltik)

01.12.1
01.12.10

4
01443

01.12.10.10 Çəltik
01.12.10.11 Çəltik dəni
01.12.10.12 Çəltik toxumu
Sinif 01.13

01.13.1
01.13.11
01.13.11.10
01.13.11.20
01.13.11.30
01.13.12
01.13.12.10
01.13.12.30
01.13.12.40
01.13.12.70
01.13.13

01.13.14

01.13.13.10
01.13.13.20
01.13.14.00

Tərəvəz, bostan məhsulları, kökümeyvəli
və köküyumrular

Yarpaqlı və gövdəli tərəvəzlər
Quşqonmaz, mərəçüyüd və qulançar
Quşqonmaz
Mərəçüyüd
Qulançar
Kələm
Baş kələm
Savoy kələmi
Kolrabi, daş kələm
Sair kələmlər
Gül kələm və Brüssel kələmi
Gül kələm
Brüssel kələmi
Kahı

12

1

01.13.15
01.13.16
01.13.17
01.13.19
01.13.2
01.13.21

01.13.29
01.13.3
01.13.31

2

01.13.15.00
01.13.16.00
01.13.17.00
01.13.19.00

01.13.21.10
01.13.21.20
01.13.21.30
01.13.29.00

01.13.31.10
01.13.31.11
01.13.31.12
01.13.31.20
01.13.31.30
01.13.31.31
01.13.31.32
01.13.31.33
01.13.31.34
01.13.31.35
01.13.31.36
01.13.31.37
01.13.31.39
01.13.32

01.13.33
01.13.34
01.13.39

01.13.32.10
01.13.32.11
01.13.33.00
01.13.34.00

01.13.39.10
01.13.39.11
01.13.39.20
01.13.39.30
01.13.39.90
01.13.4
01.13.41
01.13.41.10
01.13.41.20
01.13.41.30
01.13.41.40
01.13.41.41
01.13.41.42
01.13.41.50
01.13.41.60

3

Kasnı
İspanaq
Ənginar
Yarpaqlı və gövdəli sair tərəvəzlər
Qarpız və yemiş
Qarpız və yemiş
Qarpız
Qovun, yemiş
Ərzaqlıq bostan bitkiləri
Sair
Bar verən sair tərəvəzlər
Qırmızı və yaşıl istiot, bibər
İstiot
Qırmızı istiot
Yaşıl istiot
Bibər
Göyərtilər
Göyərti bitkiləri
Keşniş
Şüyüt
Vəzəri (tərə)
Ravənd
Turşəng, quzuqulağı
Reyhan
Sair
Xiyar və tər xiyar
Xiyar
Kornişon (tər xiyar)
Badımcan
Pomidor
Digər qruplara daxil edilməyən sair bar verən tərəvəzlər
Qabaq, balqabaq, gudu, boranı
Yunan qabağı
Patisson
Sütül qarğıdalı
Sair
Kökümeyvəli, soğanaqlı və ya köküyumrulu tərəvəzlər
Yerkökü, çuğundur, şalğam və turp
Süfrə yerkökü
Süfrə çuğunduru
Köklü kərəviz
Turp
Ağ turp
Qırmızı turp
Şalğam
Qıtıqotu

4
01214 (*)
01215
01216
01219

0705 29
0709 70
0709 90
0709 90

5

01221

0807 11

01229

0807 19

01231

0709 60

01232

0707 00

01233
01234
01235
01239

0709 30
0702 00

01251

0706 10

0709 90

13

1

01.13.42

01.13.43

01.13.44

01.13.49
01.13.5
01.13.51
01.13.52
01.13.53
01.13.59
01.13.6
01.13.60

01.13.7
01.13.71
01.13.72

01.13.8
01.13.80
01.13.9
01.13.90

2

3

01.13.41.70 Köklü cəfəri
01.13.41.90 Sair
Sarımsaq
01.13.42.11 Baş sarımsaq
01.13.42.12 Göy sarımsaq
Soğan
01.13.43.11 Baş soğan
01.13.43.12 Arpacıq soğan
01.13.43.13 Göy soğan
01.13.43.29 Sair
Kəvər və sair soğanaqlı tərəvəzlər
01.13.44.10 Kəvər
01.13.44.90 Sair
01.13.49.00 Sair soğanaqlı və köküyumrulu tərəvəzlər
Tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan süfrə
kökümeyvəlilər və köküyumrular
01.13.51.00 Kartof
01.13.52.00 Şirin kartof (batat)
01.13.53.00 Kassava
01.13.59.00 Tərkibində yüksək miqdarda nişasta və ya inulin olan sair
süfrə kökümeyvəliləri və kökü yumrular
Tərəvəz toxumları, çuğundur toxumundan başqa
Tərəvəz toxumları, çuğundur toxumundan başqa
01.13.60.10 Tərəvəz toxumları
01.13.60.11 Birillik tərəvəz bitkiləri toxumları
01.13.60.12 İkiillik tərəvəz bitkiləri toxumları
01.13.60.13 Çoxillik tərəvəz bitkiləri toxumları
01.13.60.20 Bostan bitkiləri toxumları
01.13.60.30 Tərəvəz bitkiləri toxumluqları
01.13.60.40 Bostan bitkiləri toxumluqları
01.13.60.50 Anac tərəvəz bitkiləri toxumluqları
Şəkər çuğunduru və şəkər çuğunduru toxumu
01.13.71.00 Şəkər çuğunduru
Şəkər çuğunduru toxumu
01.13.72.10 Şəkər çuğunduru toxumu
01.13.72.20 Şəkər çuğunduru toxumluqları
01.13.72.21 Anac şəkər çuğunduru toxumluqları
Göbələk və dombalan
01.13.80.00 Göbələk və dombalan
Digər qruplara daxil edilməyən təzə tərəvəzlər
01.13.90.00 Digər qruplara daxil edilməyən təzə tərəvəzlər
Sinif 01.14

01.14.1
01.14.10

Şəkər qamışı
01.14.10.00 Şəkər qamışı

4

5

01252

0703 20

01253

0703 10

01254

0703 90

01259

0706 90

01510
01591
01592
01593
01599

0701 10
0714 20
0714 10

01260

1209 91

01801
01803

1212 91
1209 10

01270

0709 51

01290

0709 40

01802

1212 99

0714 90

Şəkər qamışı

01809

14

1

2

3
Sinif 01.15

01.15.10.10
01.15.10.11
01.15.10.12
01.15.10.20

01.16.11.10
01.16.11.20
01.16.11.30
01.16.11.40
01.16.12

01.16.19

01.16.12.10
01.16.12.90
01.16.19.00

2401 20

01921

5201 00

01922

5303 10

01929

5301 10

01911

1214 90

Lifli bitkilər

Lifli bitkilər
Xam pambıq
1-ci sort xam pambıq
2-ci sort xam pambıq
3-cü sort xam pambıq
4-cü sort xam pambıq
Kətandan, adi çətənə və ramidən başqa toxuculuq lifləri və
cüt, kənaf
Kənaf
Sair liflər
Kətan və adi çətənə; emal edilməmiş sair toxuculuq lifləri
Sinif 01.19

Digər birillik bitkilər

Yem bitkiləri
Yem bitkiləri

01.19.1
01.19.10

01970
25010

Fermentasiya edilməmiş tütün
Fermentasiya edilməmiş xam tütün
Fermentasiya edilməmiş xam siqar tütünü
Tənbəki - fermentasiya edilməmiş xammal
Sinif 01.16

01.16.1
01.16.11

01912
01919
01.19.10.10
01.19.10.11
01.19.10.12
01.19.10.13
01.19.10.20
01.19.10.21
01.19.10.22
01.19.10.23
01.19.10.24
01.19.10.29
01.19.10.30
01.19.10.31
01.19.10.32
01.19.10.33
01.19.10.40
01.19.10.41

5

Fermentasiya edilməmiş tütün

Fermentasiya edilməmiş tütün
Fermentasiya edilməmiş tütün

01.15.1
01.15.10

4

Kökümeyvəli, bostan və paxlalı yem bitkiləri
Yemlik kökümeyvəli bitkilər
Yemlik bostan bitkiləri
Yemlik paxlalı bitkilər
Silosluq (qarğıdalısız) yem bitkiləri
Yaşıl günəbaxan kütləsi
Yem kələmi
Veyrix qarabaşağı
Əməköməci (balbay)
Sair silosluq bitkilər
Yem üçün qarğıdalı
Yaşıl qarğıdalı kütləsi
Qarğıdalı şaxı
Silosluq qarğıdalı
Birillik otlardan hazırlanan yemlər
Quru ot

15

1

01.19. 2
01.19.21
01.19.22

01.19.3
01.19.31

01.19.39

01.21.1
01.21.11

2

3

01.19.10.42 Yaşıl yem, senaj, silos və ot unu
01.19.10.90 Sair yemlər
Kəsilmiş güllər və qönçələr; gül toxumları
01.19.21.00 Kəsilmiş güllər və qönçələr; o cümlədən gül dəstələri,
əklilllər və s.
Gül toxumları
01.19.22.10 Gül toxumu
01.19.22.11 Birillik gül toxumu
01.19.22.12 İkiillik gül toxumu
01.19.22.13 Çoxillik gül toxumu
Çuğundur toxumları; yem bitkilərinin toxumları,
sair xammal
Çuğundur (şəkər çuğunduru toxumundan başqa)
toxumları və yem bitkilərinin toxumları
01.19.31.10 Çuğundur (şəkər çuğundurundan başqa) toxumu
01.19.31.20 Yem bitkilərinin toxumları
01.19.31.30 Yemlik kökümeyvəlilərin toxumları
01.19.31.40 Kökümeyvəlilərin toxumluqları
01.19.31.41 Yemlik kökümeyvəlilərin toxumluqları
01.19.31.50 Anac kökümeyvəlilər
01.19.31.51 Anac yemlik kökümeyvəlilər
01.19.31.60 Birillik ot toxumu
01.19.31.61 Çöl noxudu toxumu
01.19.31.62 Acı lyupin toxumu
01.19.31.63 Şirin lyupin toxumu
01.19.31.64 Sudan otu toxumu
01.19.31.65 Qaramuq toxumu
01.19.31.69 Sair birillik ot toxumları
01.19.31.70 Çoxillik ot toxumu
01.19.31.71 Yonca toxumu
01.19.31.72 Şabdar toxumu
01.19.31.73 Xaşa toxumu
01.19.31.74 Pişikquyruğu toxumu
01.19.31.75 Cır yulaf toxumu
01.19.31.76 Qılçıqsız tonqalotu toxumu
01.19.31.79 Sair çoxillik ot toxumları
01.19.31.80 Yemlik bostan bitkiləri toxumluqları
01.19.31.90 Sair
Digər qruplara daxil edilməyən xam tərəvəzlər
01.19.39.10 Kasnı kökləri
01.19.39.90 Sair
Qrup 01.2

Çoxillik bitkilər

Sinif 01.21

Üzüm

Üzüm
01.21.11.00 Süfrə üzümü

4

5

01962

0603 12

01963

1209 30

01940

1209 24

01990

1212 99

01330 (*)

0806 10

16

1

01.21.12

2

3

Sair üzüm sortları (təzə)
01.21.12.10 Kişmiş üzümü
01.21.12.20 Şərab üzümü
Sinif 01.22

01.22.1
01.22.11
01.22.12

01.22.13
01.22.14
01.22.19

Banan
Ananas
Quava
Amerika qoz-fındığı
Keşyu qozu
Xurma
Əncir
Sair tropik və subtropik meyvələr
Nar
Feyxoa
Əzgil
Sinif 01.23

01.23.1
01.23.11
01.23.12
01.23.13
01.23.14
01.23.19

01.23.11.00
01.23.12.00
01.23.13.00
01.23.14.00
01.23.19.00

01.24.1
01.24.10
01.24.2
01.24.21
01.24.22
01.24.23
01.24.24
01.24.25
01.24.26
01.24.27
01.24.28
01.24.29

01.24.10.00
01.24.21.00
01.24.22.00
01.24.23.00
01.24.24.00
01.24.25.00
01.24.26.00
01.24.27.00
01.24.28.00

01.24.29.10

01311
01312
01313

0804 40

01314
01315
01316
01317
01318
01319

0804 10
0804 20

01321
01322
01323
01324
01329

0805 40
0805 50
0805 10
0805 20
0805 90

01351

0808 10

01352 (*)
01352 (*)
01353
01354
01355 (*)
01355 (*)
01356 (*)
01356 (*)

0808 20
0808 20
0809 10
0809 20
0809 30
0809 30
0809 40
0809 40
0810 90

0803 00

0810 60

Sitrus meyvələri

Sitrus meyvələri
Qreypfrut
Limon
Portağal
Naringi, mandarin
Sair sitrus meyvələri
Sinif 01.24

5
0806 10

Tropik və subtropik meyvələr

Tropik və subtropik meyvələr
01.22.11.00 Avakado
Banan və oxşar meyvələr
01.22.12.10
01.22.12.20
01.22.12.30
01.22.12.40
01.22.12.50
01.22.13.00
01.22.14.00
01.22.19.10
01.22.19.11
01.22.19.12
01.22.19.13

4
01330 (*)

Tumlu və çəyirdəkli meyvələr

Alma
Alma
Sair tumlu və çəyirdəkli meyvələr
Armud
Heyva
Ərik
Albalı
Şaftalı
Hamar şaftalı
Gavalı
Göyəm
Digər qruplara daxil edilməyən sair tumlu və çəyirdəkli
meyvələr
Sair tumlu meyvələr

01359
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1

2

01.24.29.11
01.24.29.12
01.24.29.13
01.24.29.14
01.24.29.19
01.24.29.20
01.24.29.21
01.24.29.22
01.24.29.23
01.24.29.24
01.24.29.25

3

Sinif 01.25

01.25.1
01.25.11
01.25.12
01.25.13
01.25.19

01.25.2
01.25.20
01.25.20.10
01.25.20.11
01.25.20.12
01.25.20.13
01.25.20.14
01.25.3

5

Sair meyvə ağacları, kol meyvələri
və qoz-fındıq

Giləmeyvələr və turuncu meyvələr
01.25.11.00 Kivi
01.25.12.00 Moruq
01.25.13.00 Çiyələk
Digər qruplara daxil edilməyən sair giləmeyvələr və turuncu
meyvələr
01.25.19.10
01.25.19.20
01.25.19.30
01.25.19.40
01.25.19.50
01.25.19.90

4

Quşarmudu
Yemişan
İtburnu
İrqa
Sair
Sair çəyirdəkli meyvələr
Alça
Zoğal
Zirinc
Gilas
Sair

Böyürtkən
Tut
Qarağat
Quşüzümü, qaragilə, mərsin və s.
Turuncu meyvələr
Sair meyvə və bəhərlər
Meyvə toxumları
Meyvə toxumları
Meyvə və giləmeyvə bitkiləri toxumları
Tumlu meyvə bitkiləri toxumları
Çəyirdəkli meyvə bitkiləri toxumları
Meyvə bitkiləri toxumları
Giləmeyvə bitkiləri toxumları
Qoz-fındıq (yabanı bitən yeməli qoz-fındıq, yer-fındığı və kokos

01342
01343
01344
01341
01349

0810 50
0810 20
0810 10

01360

1209 99

0810 40

qozundan başqa)
01.25.31

01.25.31.00 Badam

01371
21422

0802 11

01.25.32

01.25.32.00 Şabalıd

01373

0802 40

01.25.33.00 Fındıq

21429 (*)
01374

0802 21

01.25.33

21423
01.25.34

01.25.34.00 Püstə

01375

0802 50

21429 (*)
01.25.35

01.25.35.00 Qoz

01376

0802 31
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1

01.25.39

2

3

01.25.39.00 Sair qoz-fındıq (yabanı bitən yeməli qoz-fındıq,
yer-fındığı və kokos qozundan başqa)

4
21429 (*)
01372

5

0802 60

01377
01379
21424
21429 (*)

01.25.9
01.25.90

Digər qruplara daxil edilməyən sair ağaclar
və kollu meyvə bitkiləri
01.25.90.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair meyvə ağacları və
kol meyvə bitkiləri
Sinif 01.26

01.26.1
01.26.11
01.26.12
01.26.2
01.26.20

01391
01399

1212 99

01450 (*)
01450 (*)

0709 90
0709 90

01460

0801 11

Yağlı meyvələr

Zeytun
01.26.11.00 Süfrə zeytunu
01.26.12.00 Zeytun yağının istehsalı üçün zeytun
Kokos
01.26.20.00 Kokos

21429 (*)
01.26.9
01.26.90

Sair yağlı meyvələr
01.26.90.00 Sair yağlı meyvələr

01491

1203 00

01499
Sinif 01.27

01.27.1
01.27.11
01.27.12

01.27.13
01.27.14

01.27.11.00
01.27.12.10
01.27.12.11
01.27.12.12
01.27.13.00
01.27.14.00

İçki istehsalı üçün kənd təsərrüfatı bitkiləri
Qovrulmamış qəhvə dənələri
Çay yarpaqları
Çay yarpaqları
Sortluq çay yarpağı
Qaba çay yarpağı
Nanə yarpaqları
Kakao paxlalıları
Sinif 01.28

01.28.1
01.28.11
01.28.12
01.28.13

01.28.11.00
01.28.12.00
01.28.13.10
01.28.13.20
01.28.13.30

01.28.14
01.28.14.10

İçki istehsalı üçün kənd
təsərrüfatı bitkiləri

01610
01620

1203 00
0902 20

01630
01640

0903 00
1801 00

01651
01652
01653

0904 11
0904 20
0908 10

01654

0909 20

Ədviyyat, ətirli və dərman bitkiləri

Emal edilməmiş ədviyyat
Emal edilməmiş istiot, bibər
Qurudulmuş, emal edilməmiş istiot, bibər
Emal edilməmiş cövüz, muskat qozu və hil
Hil
Muskat qozu
Cövüz
Cirə, zirə, keşniş və şüyüd toxumları və ardıc giləmeyvəsi
Keşniş toxumu
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1

01.28.15
01.28.16
01.28.17
01.28.18
01.28.19

01.28.2
01.28.20
01.28.3
01.28.30

2

3

Zirə
Cirə
Şüyüd toxumu və ardıc giləmeyvəsi
Darçın və darçın ağacının çiçəkləri
Mixək
Zəncəfil
Vanil
Emal edilməmiş sair ədviyyatlar
Zəfəran
Sarıkök
Kəklikotu
Dəfnə yarpağı
Sair
Mayaotu qozası
01.28.20.00 Mayaotu qozası
Əsasən ətriyyatda, əczaçılıqda və ya insektisidlər, funqisidlər
kimi istifadə olunan bitkilər
Əsasən ətriyyatda, əczaçılıqda və ya insektisidlər, funqisidlər
kimi istifadə olunan bitkilər
01.28.30.10 Efir yağlı bitkilər
01.28.30.20 Dərman bitkiləri
01.28.14.20
01.28.14.30
01.28.14.40
01.28.15.00
01.28.16.00
01.28.17.00
01.28.18.00
01.28.19.00
01.28.19.10
01.28.19.30
01.28.19.40
01.28.19.50
01.28.19.90

Sinif 01.29

01.29.1
01.29.10
01.29.2
01.29.20
01.29.3
01.29.30

01.30.10
01.30.10.10
01.30.10.11
01.30.10.12
01.30.10.20

01655
01656
01657
01658
01690

5

0906 11
0907 00
0910 10
0905 00
0910 99

1210 10

01930 (*)

1211 40

01950

4001 21

03241

0604 91

Digər çoxillik bitkilər

Təbii kauçuk
01.29.10.00 Təbii kauçuk
Milad (yeni il) küknarı, kəsilmiş
01.29.20.00 Milad (yeni il) küknarı, kəsilmiş
Hörmə, içlik, aşılama və boyama məqsədilə ilkin formada
istifadə olunan tərəvəz xammalı
01.29.30.00 Hörmə, içlik, aşılama və boyama məqsədilə ilkin formada
istifadə olunan tərəvəz xammalı

01.30.1

4

Qrup 01.3

Bitki xammalı: soğanaqlar, kökü yumrular və
köklər, şitil və qələmlər; göbələk telləri

Sinif 01.30

Bitki xammalı: soğanaqlar, kökü yumrular və
köklər, şitil və qələmlər; göbələk telləri

Bitki xammalı: soğanaqlar, kökü yumrular və köklər, şitil və
qələmlər; göbələk telləri
Bitki xammalı: soğanaqlar, kökü yumrular və köklər, şitil və
qələmlər; göbələk telləri
Soğanaq və soğan yumruları
Güllərin kök yumruları və soğanaqlar
Tərəvəzlərin kök yumruları və soğanaqlar
Gül və tərəvəz şitilləri

1404 90

03250

01961 (*)

0601 10
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1

2

01.30.10.21
01.30.10.22
01.30.10.30
01.30.10.31
01.30.10.32
01.30.10.33
01.30.10.34
01.30.10.35
01.30.10.36
01.30.10.37
01.30.10.40
01.30.10.50
01.30.10.60
01.30.10.90

01.41.1
01.41.10
01.41.10.10
01.41.10.11
01.41.10.12
01.41.10.13
01.41.10.14
01.41.10.20
01.41.10.21
01.41.10.22
01.41.10.23
01.41.10.24
01.41.10.25
01.41.10.26
01.41.10.27
01.41.10.30
01.41.10.31
01.41.10.32
01.41.10.33
01.41.10.40
01.41.10.41
01.41.10.42
01.41.10.43
01.41.10.44
01.41.10.45
01.41.10.50
01.41.10.51

3

4

5

Gül şitili
Tərəvəz şitili
Meyvə və giləmeyvə bitkiləri
Tumlu meyvə bitkiləri
Çəyirdəkli meyvə bitkiləri
Giləmeyvə bitkiləri
Bərkqabıqlı meyvə bitkiləri
Sitrus bitkiləri
Subtropik bitkilər
Üzüm tənəyi
Ağac və kol toxmacları
Ağac və kol tingləri
Göbələk telləri
Sair
Qrup 01.4

Diri heyvanlar və heyvandarlıq
məhsulları

Sinif 01.41

İri-buynuzlu mal-qara və onların
məhsulları (törəməsi)

İri-buynuzlu mal-qara, buzovlardan başqa
İri-buynuzlu mal-qara
Südlük naxırın yaşlı mal-qarası
İnək
Dayə inək
Törədici buğa
Kökəltmədə olan yaşlı südlük inək və ana camışlar
Südlük naxırın cavanları
Düyə
1 yaşdan 2 yaşadək olan erkək dana
2 yaşdan yuxarı cöngə
1 yaşdan 2 yaşadək olan axtalanmış erkək dana
2 yaşdan yuxarı axtalanmış öküz
1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi dana
2 yaşdan yuxarı düyə
Ətlik naxırın yaşlı mal-qarası
İnək
Törədici buğa
Kökəltmədə olan cavan mal-qara
Ətlik naxırın cavanları
1 yaşdan 2 yaşadək olan erkək dana
2 yaşdan yuxarı cöngə
1 yaşdan yuxarı olan axtalanmış erkək dana
1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi dana
2 yaşdan yuxarı düyə
Öküzlər
İş öküzü

0211 (*)

0102 10
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1

01.41.2
01.41.20

2

Sinif 01.42

01.42.1
01.42.11
01.42.11.10
01.42.11.11
01.42.11.20
01.42.11.21
01.42.11.22
01.42.11.23
01.42.11.24
01.42.11.25
01.42.11.26
01.42.11.27
01.42.11.28
01.42.11.29
01.42.11.30
01.42.12
01.42.12.10
01.42.12.11
01.42.12.12
01.42.12.13
01.42.12.14
01.42.12.15
01.42.12.16
01.42.12.20
01.42.12.21
01.42.12.22
01.42.12.23
01.42.12.24
01.42.2
01.42.20

01.42.20.00

5

0221

Digər iri-buynuzlu mal-qara,
camışlar və onların məni (toxumu)

Digər iri buynuzlu mal-qara və camışlar
Digər iri buynuzlu mal-qara və camışlar
Zebu
Sair
Camış
Törədici camış kəli
Kökəltmədə olan yaşlı camışlar
Cavan camışlar
Düyə
1 yaşdan 2 yaşadək olan kəlçə
2 yaşdan yuxarı kəl
1 yaşdan 2 yaşadək olan axtalanmış kəlçə
2 yaşdan yuxarı axtalanmış kəl
1 yaşdan 2 yaşadək olan dişi balaq
2 yaşdan yuxarı düyə
İnək və camışların balaları
Südlük inəyin 1 yaşadək olan danası
Dişi buzov
Erkək buzov
Balaqlar
1 yaşadək olan balaqlar
Dişi balaq
Erkək balaq
Ətlik inəyin 1 yaşadək olan buzovu
8 ayadək olan buzov
8 aydan 12 ayadək olan dana
8 ayadək olan erkək buzov
8 aydan 12 ayadək olan erkək dana
Qaramalın və camışların məni (toxumu)
Buğa məni (toxumu)
Sinif 01.43

01.43.1
01.43.10

4

3

01.41.10.52 1 yaşdan yuxarı öküz (iş öküzü istisna olmaqla)
Südverən mal-qaradan alınan süd
İribuynuzlu mal-qaradan alınan süd
01.41.20.10 İnək südü
01.41.20.11 Südlük naxırın inəklərinin südü
01.41.20.12 Ətlik naxırın inəklərinin südü
01.41.20.20 Digər iri buynuzlu mal-qaradan alınan süd
01.41.20.21 Camış südü
01.41.20.22 Ana yakların südü

0211 (*)

0102 10

0211 (*)

0102 90

02411

0511 10

02130

0101 10

Atlar və digər oxşar heyvanlar (diri)

Atlar və digər oxşar heyvanlar
Atlar və digər oxşar heyvanlar
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1

2

01.43.10.10
01.43.10.11
01.43.10.12
01.43.10.13
01.43.10.20
01.43.10.21
01.43.10.22
01.43.10.23
01.43.10.24
01.43.10.25
01.43.10.26
01.43.10.27
01.43.10.28
01.43.10.30
01.43.10.31
01.43.10.32
01.43.10.33
01.43.10.34
01.43.10.39
01.43.10.40
01.43.10.41
01.43.10.42
01.43.10.43
01.43.10.44
01.43.10.45
01.43.10.46
01.43.10.47
01.43.10.50
01.43.10.51
01.43.10.52
01.43.10.53
01.43.10.60
01.43..10.61
01.43.10.62
01.43.10.63
01.43.10.70
01.43.10.71
01.43.10.72

3

Sinif 01.44

01.44.1
01.44.10

4

Yaşlı cins atlar
Cins madyan
Törədici ayğır
Yoxlanılan cins ayğır
Cavan cins atlar
3 və yuxarı yaşda cins törədici ayğırlar
3 və yuxarı yaşda cins madyan
2 yaşdan 3 yaşadək cins ayğır
2 yaşdan 3 yaşadək cins madyan
1 yaşdan 2 yaşadək cins dayça
1 yaşdan 2 yaşadək cins qulan
1 yaşadək yoxlanılan cins erkək daylaq
1 yaşadək cins dişi daylaq
İstifadə edilən yaşlı atlar
İstifadə edilən törədici ayğır
İstifadə edilən madyan
İstifadə edilən axta at
İş atı
Digər 3 yaşdan yuxarı istifadə edilən ayğır və axta atlar
Cavan istifadə edilən atlar
2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən axta atlar və ayğırlar
2 yaşdan 3 yaşadək istifadə edilən madyan
1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən axta atlar və dayçalar
1 yaşdan 2 yaşadək istifadə edilən qulan
1 yaşadək istifadə edilən erkək daylaq
1 yaşadək istifadə edilən erkək dayça
1 yaşadək istifadə edilən dişi daylaq
Yaşlı eşşək
Dişi eşşək
Törədici eşşək
Axta eşşək
Cavan eşşək
3 yaşdan yuxarı eşşək
1 yaşdan 3 yaşadək sıpa
1 yaşadək qoduq
Qatır və at qatırı
İş qatırı və at qatırları
Cavan qatır və at qatırları
Dəvələr

Dəvələr
Dəvələr
01.44.10.10 Ana dəvə (maya)
01.44.10.11 Törədici dəvə (nər)
01.44.10.12 Cavan dəvə
Sinif 01.45

Qoyun və keçilər, onların çiy

02121

5
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1

2

3

4

5

südü və yunu

01.45.1
01.45.11
01.45.11.10
01.45.11.11
01.45.11.12
01.45.11.13
01.45.11.20
01.45.11.21
01.45.11.22
01.45.11.30
01.45.11.32
01.45.11.40
01.45.11.41
01.45.11.42
01.45.11.50
01.45.11.51
01.45.11.60
01.45.11.61
01.45.11.62
01.45.11.70
01.45.11.71
01.45.11.80
01.45.11.81
01.45.11.82
01.45.12
01.45.12.10
01.45.12.11
01.45.12.12
01.45.12.13
01.45.12.20
01.45.12.21
01.45.12.22
01.45.12.23
01.45.12.24
01.45.12.25
01.45.2
01.45.21
01.45.22
01.45.3
01.45.30

01.45.21.00
01.45.22.00

01.45.30.10
01.45.30.11
01.45.30.12

Diri qoyun və keçilər
Qoyunlar
Dağ merenosu cinsli qoyunlar
Ana qoyun
Törədici qoç
1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və axtalanmışlar (axtalar)
Dağ merenosu cinsli cavan qoyunlar
1 yaşadək quzu
1 yaşdan yuxarı şişək
Qala cinsli qoyunlar
1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunlar və buruxlar (axtalar)
Qala cinsli cavan qoyunlar
1 yaşadək quzu
1 yaşdan yuxarı şişək
Qarabağ cinsli qoyunlar
1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların
(axtaların) yarımkobud yunlu cinsləri
Qarabağ cinsli cavan qoyunlar
1 yaşadək quzu
1 yaşdan yuxarı şişək
Digər cinslərdən olan qoyunlar
1 yaşdan yuxarı sair erkək qoyunların və buruxların
(axtalar) kobud yunlu cinsləri
Digər cinslərdən olan cavan qoyunlar
1 yaşadək quzu
1 yaşdan yuxarı şişək
Diri keçilər
Yaşlı keçilər
Ana keçi
Törədici təkə
Axtalanmış təkə
Cavan keçilər
1 yaşdan yuxarı keçilər
1 yaşdan yuxarı təkə
1 yaşadək dişi çəpiş
1 yaşadək erkək çəpiş
1 yaşadək buruq erkək çəpiş
Qoyun və keçilərin çiy südü
Çiy qoyun südü
Çiy keçi südü
Qoyun və keçilərin qırxılmış, yuyulmamış yunu
Qoyun və keçilərin qırxılmış, yuyulmamış yunu
Qırxılmış yuyulmamış yun
Yuyulmamış zərif yun
Yarımzərif yun

02122

0104 10

02123

0104 20

02291
02292
02941

5101 11
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2

01.45.30.13
01.45.30.14
01.45.30.15
01.45.30.50
01.45.30.51
01.45.30.52
01.45.30.60
01.45.30.70

3

Sinif 01.46

01.46.1
01.46.10
01.46.10.10
01.46.10.11
01.46.10.12
01.46.10.13
01.46.10.14
01.46.10.15
01.46.10.20
01.46.10.21
01.46.10.22
01.46.10.30
01.46.10.31
01.46.10.32
01.46.10.33
01.46.10.34
01.46.10.35
01.46.10.36
01.46.10.37
01.46.10.40
01.46.10.41
01.46.10.42
01.46.10.43
01.46.10.44
01.46.10.45
01.46.10.46
01.46.10.47
01.46.10.50
01.46.10.51
01.46.10.52
01.46.10.53
01.46.10.54
01.46.10.55
01.46.10.56
01.46.10.57
01.46.10.58
01.46.10.59

4

5

Yarımqaba yun
Qaba yun (qaragülsüz)
Qaragül qoyununun qaba yunu
Sair heyvanların yunu və tükü
Daranmamış zərif və ya qalın mal-qara tükü
At tükü
Digər heyvanların zərif tükü
Digər heyvanların qaba tükü
Diri donuzlar

Diri donuzlar
Diri donuzlar
Əsas sürünün donuzları
Törədici qaban
Əsas ana donuz
Yoxlanılan ana donuz
Ana donuz (birdəfəlik)
9 aydan yuxarı ana donuz
Cavan donuzlar
2 ayadək çoşka
2 aydan 4 ayadək çoşka
Təmir üçün dişi donuzlar
4 aydan 5 ayadək təmir üçün dişi donuz
5 aydan 6 ayadək təmir üçün dişi donuz
6 aydan 7 ayadək təmir üçün dişi donuz
7 aydan 8 ayadək təmir üçün dişi donuz
8 aydan 9 ayadək təmir üçün dişi donuz
9 aydan 10 ayadək təmir üçün dişi donuz
10 aydan 11 ayadək təmir üçün dişi donuz
Təmir üçün erkək donuzlar
4 aydan 5 ayadək təmir üçün erkək donuz
5 aydan 6 ayadək təmir üçün erkək donuz
6 aydan 7 ayadək təmir üçün erkək donuz
7 aydan 8 ayadək təmir üçün erkək donuz
8 aydan 9 ayadək təmir üçün erkək donuz
9 aydan 10 ayadək təmir üçün erkək donuz
10 aydan 11 ayadək təmir üçün erkək donuz
Kökəltmədə olan donuzlar
Kökəltmədə olan əsas sürü donuzu
Kökəltmədə olan ana donuz
4 aydan 5 ayadək kökəltmədə olan donuz
5 aydan 6 ayadək kökəltmədə olan donuz
6 aydan 7 ayadək kökəltmədə olan donuz
7 aydan 8 ayadək kökəltmədə olan donuz
8 aydan 9 ayadək kökəltmədə olan donuz
9 aydan 10 ayadək kökəltmədə olan donuz
10 aydan 11 ayadək kökəltmədə olan donuz

02140

0103 10
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1

2

3
Sinif 01.47

01.47.1
01.47.11
01.47.11.10
01.47.11.11
01.47.11.12
01.47.11.13
01.47.11.14
01.47.11.19
01.47.11.20
01.47.11.21
01.47.11.22
01.47.11.23
01.47.11.24
01.47.11.29
01.47.11.30
01.47.11.31
01.47.11.32
01.47.11.33
01.47.11.34
01.47.11.35
01.47.11.39
01.47.11.40
01.47.12
01.47.12.10
01.47.12.11
01.47.12.12
01.47.12.13
01.47.12.19
01.47.12.90
01.47.13
01.47.13.10
01.47.13.11
01.47.13.12
01.47.13.13
01.47.13.14
01.47.13.15
01.47.13.19
01.47.14

4

Diri ev quşları və onların yumurtaları

Diri ev quşları
Diri quşlar
Valideyn sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar
Valideyn sürüsündən olan xoruz
Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan toyuq
Valideyn sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq
Valideyn sürüsündən olan cücə
Valideyn sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq
Sənaye sürüsündən olan yumurtalıq cinsli toyuqlar
Sənaye sürüsündən olan xoruz
Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan toyuq
Sənaye sürüsündən olan yumurtlayan cavan toyuq
Sənaye sürüsündən olan cücə
Sənaye sürüsündən olan kökəltmədə olan toyuq
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli toyuqlar
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli xoruz
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan toyuq
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yumurtlayan cavan toyuq
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücə
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cücələr-broylerlər
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli kökəltmədə olan toyuqlar
Hind xoruzu
Hind toyuğu
Cavan hind toyuğu
1 həftədən 2 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi
2 həftədən 17 həftəyədək olan hind toyuğu cücəsi
17 həftədən yuxarı ətlik hind toyuğu
Kökəltmədə olan hind toyuqları
Sair quşlar
Diri qazlar
Qazlar
Erkək qaz
Dişi qaz
Cavan ətlik qaz
1 həftədən 4 həftəyədək olan qaz balası
1 həftədən 27 həftəyədək olan cavan qaz
Kökəltmədə olan qaz
Ördəklər və firəng toyuqları

02151

0105 11

02152

0105 12

02153

0105 19

02154

0105 99

02155
01.47.14.10
01.47.14.11
01.47.14.12
01.47.14.13
01.47.14.14

5

Ördəklər
Erkək ördək
Yumurtlayan ördək
Cavan ördək
Ördək balası
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1

2

01.47.14.15
01.47.14.16
01.47.14.20
01.47.14.21
01.47.2
01.47.21
01.47.21.10
01.47.21.11
01.47.21.12
01.47.21.13
01.47.21.14
01.47.21.15
01.47.21.16
01.47.22

01.47.23

01.47.22.10
01.47.22.20
01.47.22.90
01.47.23.00

3

Ördək balaları-broyler
Kökəldilmiş ördəklər
Firəng toyuqu
Firəng xoruzu
Təzə qabıqlı yumurtalar
Təzə qabıqlı toyuq yumurtaları
Toyuq yumurtaları
Valideyn sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası
Valideyn sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası
Sənaye sürüsündən olan yaşlı toyuğun yumurtası
Sənaye sürüsündən olan cavan toyuğun yumurtası
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli yaşlı toyuğun yumurtası
Yumurtalıq-ətlik və ətlik cinsli cavan toyuğun yumurtası
Sair ev quşlarının təzə qabıqlı yumurtaları
Qaz yumurtaları
Ördək yumurtaları
Sair quşların yumurtaları
Bala çıxarmaq üçün yumurtalar
Sinif 01.49

01.49.1
01.49.11

4

02310

5

0407 00

02320

02330

0407 00

02191

0106 19

02193

0106 39

Sair diri ferma heyvanları
və heyvan məhsulları

Sair diri ferma heyvanları
Diri ev dovşanları
Evdovşanı
Ana evdovşanı
Erkək evdovşanı
Cavan evdovşanı
Digər qruplara daxil edilməyən sair diri ferma quşları

01.49.12

01.49.11.10
01.49.11.11
01.49.11.12
01.49.11.13
01.49.12.00

01.49.13

01.49.13.00 Sürünən heyvanlar (ilan və dəniz tısbağaları da daxil

02194
edilməklə)
Digər qruplara daxil edilməyən sair diri ferma heyvanları

01.49.19

0106 20

02195
02129

0106 11

02192
02196
02199
Bal arısı
Arı ailəsi
Arı beçəsi
Ana arı
İşçi arı
Fermalarda saxlanan sair heyvanlardan alınan məhsullar
01.49.21.00 Təbii bal
Digər qruplara daxil edilməyən çiy süd
01.49.19.10
01.49.19.11
01.49.19.12
01.49.19.13
01.49.19.14
01.49.2
01.49.21
01.49.22

02910
02293
02299

01.49.22.10 Çiy at südü
01.49.22.20 Çiy dəvə südü

0409 00
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1

01.49.23
01.49.24
01.49.25

01.49.26

01.49.27
01.49.28
01.49.3
01.49.31

01.49.32

01.49.39

01.61.1
01.61.10

2

3

01.49.22.30 Digər heyvanların çiy südü
01.49.23.00 Diri, soyudulmuş, dondurulmuş, qurudulmuş və ya şorabaya qoyulmuş ilbizlər (dəniz ilbizlərindən başqa)
01.49.24.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair heyvan mənşəli
qida məhsulları
İpək qurdu, açılmaq üçün yararlı olan barama
01.49.25.10 İpək qurdu
01.49.25.20 Açılmaq üçün yararlı olan barama
Həşaratların mumu və toxumu
01.49.26.10 Həşəratların mumu
01.49.26.11 Arı mumu
01.49.26.12 Sair həşəratların mumu
01.49.26.13 Həşəratların toxumu
01.49.26.14 Həşəratların südü
01.49.27.00 Təkrar istehsal üçün heyvan rüşeymi
01.49.28.00 Digər qruplara daxil edilməyən heyvan mənşəli yeyilməyən
məhsullar
Emal edilməmiş müxtəlif dəri və xəz xammalı
Quzu dərisindən başqa emal edilməmiş xəz xammalı
01.49.31.10 Qunduz dərisi
01.49.31.20 Ondatra dərisi
01.49.31.30 Su samuru dərisi
01.49.31.40 Tülkü dərisi
01.49.31.50 Qara-qonur tülkü dərisi
01.49.31.60 Qunduz balasının dərisi
01.49.31.90 Sair xəz-dərili heyvanların emal edilməmiş dərisi
Quzuların emal edilməmiş xəzlik xam dərisi
01.49.32.10 Xəzlik quzu dərisi
01.49.32.20 Ev dovşanı dərisi
01.49.32.30 Dovşan dərisi
Digər qruplara daxil edilməyən sair heyvanların emal
edilməmiş xəzlik dəri xammalı
01.49.39.10 Sürünən heyvanların dərisi
01.49.39.90 Sair heyvanların dərisi
Qrup 01.6

Kənd təsərrüfatı və heyvandarlıq
sahəsində xidmətlər (baytarlıq
xidmətindən başqa)

Sinif 01.61

Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər

Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər
Bitkiçilik sahəsində yardımçı xidmətlər
01.61.10.10 Tarla işləri
01.61.10.11 Torpağın hazırlanması
01.61.10.12 Tarla bitkilərinin əkini üzrə işlər

4

5

02920

0307 60

02930

0407 00

02944

5001 00

02960

1521 90

02419
02420
02943

5102 20

02955 (*)

4301 90

02955 (*)

4301 30

02959

4103 30

86119
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2

01.61.10.13
01.61.10.14
01.61.10.15
01.61.10.16
01.61.10.20
01.61.10.21
01.61.10.22
01.61.10.23
01.61.10.24
01.61.10.25
01.61.10.26
01.61.10.27
01.61.10.30
01.61.10.31
01.61.10.32
01.61.10.33
01.61.10.34
01.61.10.35
01.61.10.40
01.61.10.41
01.61.10.42
01.61.10.43
01.61.10.44
01.61.10.49
01.61.10.50

3

Tarla bitkiləri əkinlərinə qulluq
Yem tədarükü
Tarla bitkilərinin yığımı üzrə işlər
Gülçülükdə görülən işlər
Üstüaçıq torpaqda tərəvəzçilik üzrə işlər
Şitilliklərdə kələm şitillərinin yetişdirilməsi
Üstüaçıq torpaqda tərəvəz əkini və səpini üzrə işlər
Üstüaçıq torpaqda tərəvəz səpininə qulluq
Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımı üzrə işlər
Tərəvəz toxumçuluğu üzrə işlər
Şitilliklərdə pomidor şitillərinin yetişdirilməsi
Şitilliklərdə tütün şitillərinin yetişdirilməsi
Örtülü torpaqda aparılan işlər
İstixanalardakı əl işləri
Torpaqlı qış istixanalarında aparılan işlər
Hidropon istixanalardakı əl işləri
Plyonkalı istixanalardakı əl işləri
Şüşə istixanalardakı əl işləri
Aqromeliorasiya işləri
Yenidən mənimsənilmiş torpaqların ilkin becərilməsi
Kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların yaxşılaşdırılması
Torpaqların suvarılması
Torpaqların qurudulması
Sair aqromeliorativ işlər
Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi, boşaldılması və daşınması

01.61.10.51 Bitkiçilik məhsullarının daşınması
01.61.10.52
01.61.10.53
01.61.10.54
01.61.10.60
01.61.10.61
01.61.10.62
01.61.10.63
01.61.10.64
01.61.10.65
01.61.10.66
01.61.10.67
01.61.10.70
01.61.10.71
01.61.10.72
01.61.10.73
01.61.10.74
01.61.10.75
01.61.10.76

Gübrələrin daşınması
Bitkiçilik məhsullarının yüklənməsi və boşaldılması
Gübrələrin yüklənməsi və boşaldılması
Bitkilərin xəstəlik və ziyanvericilərdən qorunması
Bitkilərin zəhərli kimyəvi preparatlar vasitəsilə becərilməsi
Bitkilərin herbisid və arborisidlər vasitəsilə becərilməsi
Bitkilərin defoliant və desikantlar vasitəsilə becərilməsi
Bitkilərin ziyanvericilər və xəstəliklərə yoluxması
halları üzrə müayinə
Bitkilərin xəstəliklərə və ziyanvericilərə qarşı
mexaniki üsulla mübarizə
Gübrələrin hazırlanması və verilməsi
Qarın süni surətdə tarlada saxlanılması
Bağçılıq, üzümçülük və digər sahələrdə olan işlər
Bağ və bostanda olan işlər
Giləmeyvəlilər üzrə işlər
Üzümlüklərdə olan işlər
Çay plantasiyalarında olan işlər
Sitrus plantasiyalarında olan işlər
Efir yağlı və dərman bitkilərinin becərilməsi üzrə işlər
və onlara qulluq göstərilməsi

4

5

29

1

2

3

4

01.61.10.80 Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin
zəhərli kimyəvi preparatlarla becərilməsi
01.61.10.81 Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin
herbisid və arborisidlərlə becərilməsi
01.61.10.82 Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin
xəstəliyə və ziyanvericilərə yoluxması üzrə müayinə
01.61.10.83 Bağların, giləmeyvəliklərin və üzümlüklərin xəstəlikləri
və ziyanvericilərə qarşı mexaniki üsulla mübarizə
Sinif 01.62

01.62.1
01.62.10
01.62.10.10
01.62.10.11
01.62.10.12
01.62.10.13
01.62.10.14
01.62.10.20
01.62.10.30.
01.62.10.31
01.62.10.32
01.62.10.33
01.62.10.34
01.62.10.40
01.62.10.50
01.62.10.60
01.62.10.70
01.62.10.80
01.62.10.90
01.62.10.91
01.62.10.92
01.62.10.93
01.62.10.94
01.62.10.95
01.62.10.96

Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər
Heyvandarlıq sahəsində yardımçı xidmətlər
İri buynuzlu mal-qaraya xidmət
İnək və camışların sağılması
İnək və camışlara baxma
Cavan mal-qaraya baxma
Törədici buğalara baxma
Donuzçuluq üzrə işlər
Qoyun və keçiçilikdə olan işlər
Qoyunlara baxma
Qoyunların qırxımı və bununla əlaqədar işlər
Qoyunların kəsilməsi və dərisinin ilkin emalı
Qoyun və keçilərin sağımı və pendir hazırlanması
Quşçuluq üzrə işlər
Atçılıq, qatırçılıq və dəvəçilik üzrə işlər
Heyvandarlığın digər sahələri üzrə işlər
Yem hazırlanması, yemlərin verilməsi, heyvanların sulanması
Heyvandarlıq məhsullarının daşınması
Digər heyvandarlıq işləri
Heyvanların süni mayalandırılması
Mal-qaranın kəsilib ətliyə verilməsi və satışa hazırlanması
Heyvanların sulanmasına hazırlıq işləri
Yerlərdən peyinin mexaniki üsulla təmizlənməsi
Əl ilə şaqqıldağın kəsilməsi ilə qoyun yatağından peyinin
təmizlənməsi
Fermanın kompleks mexanikləşdirilməsi
Sinif 01.63

01.63.1
01.63.10

Heyvandarlıq sahəsində yardımçı
xidmətlər

86121

Məhsul yığımından sonra göstərilən
xidmətlər

Məhsul yığımından sonra bitkiçilik xidmətləri
Məhsul yığımından sonra bitkiçilik xidmətləri
01.63.10.10 Tarla bitkilərinin yığımından sonrakı işlər
01.63.10.20 Üstüaçıq torpaqda tərəvəz yığımından sonrakı tamamlama
işləri

86111

5
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1

2

3
Sinif 01.64

01.64.1
01.64.10
01.64.10.10
01.64.10.20
01.64.10.21
01.64.10.22

01.70.1
01.70.10

02.10.11
02.10.12
02.10.2
02.10.20
02.10.3
02.10.30

02.20.1
02.20.11
02.20.12

02.10.11.00
02.10.12.00
02.10.20.00
02.10.30.00

5

Çoxaldılmaq üçün toxumların
becərilməsi üzrə xidmətlər

Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi üzrə xidmətlər
Çoxaldılmaq üçün toxumların becərilməsi üzrə xidmətlər
Tarla bitkilərinin toxumunun yoxlanılması və hazırlanması
Tərəvəz toxumçuluğu üzrə işlər
Şitilliklərdə pomidor şitillərinin yetişdirilməsi
Şitilliklərdə tütün şitillərinin yetişdirilməsi
Qrup 01.7

Ovlama, tutma və bununla
əlaqədar xidmətlər

Sinif 01.70

Ovlama, tutma və bununla
əlaqədar xidmətlər

Ovlama, tutma və bununla əlaqədar xidmətlər
Çöl quşlarının ovlanması, tutulması, yetişdirilməsi
və bununla əlaqədar xidmətlər
01.70.10.10 Ovlanmış, tutulmuş və yetişdirilmiş xəzli heyvan məhsulları
01.70.10.20 Ovlanmış, tutulmuş və yetişdirilmiş ov quşu məhsulları
01.70.10.30 Xəzli heyvanların və ov quşlarının ovlanması, tutulması və
yetişdirilməsi və bununla əlaqədar xidmətlər

02.10.1

4

Bölmə 02

Meşə məhsulları, ağac tədarükü
və bununla əlaqədar xidmətlər

Qrup 02.1

Meşə ağacları və şitilçilik xidmətləri

Sinif 02.10

Meşə ağacları və şitilçilik xidmətləri

Meşə ağacları plantasiyalarının salınması; meşə ağaclarının
toxumları
Meşə ağacları plantasiyalarının salınması
Meşə ağaclarının toxumları
Meşə ağacları-şitilçilik xidmətləri
Meşə ağacları-şitilçilik xidmətləri
Meşə ağacları
Meşə ağacları
Qrup 02.2

Emal olunmamış ağac

Sinif 02.20

Emal olunmamış ağac

Emal olunmamış ağac
02.20.11.00 İynəyarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər
02.20.12.00 Enli yarpaqlı ağaclardan olan emal olunmamış tirlər

86112

86130

01961 (*)
01360

0602 90
1209 99

86140 (*)
03300

03110
03120 (*)

4403 20
4403 92

31

1

02.20.13
02.20.14

2

3

02.20.13.00 Tropik ağaclardan olan tirlər
02.20.14.00 Yanacaq oduncağı
Qrup 02.3

Yabanı bitən qeyri-meşə materialları

Sinif 02.30

Yabanı bitən qeyri-meşə materialları

02.30.1
02.30.11
02.30.12
02.30.2
02.30.20
02.30.3

Təbii qətran
02.30.11.00 Balata, quttaperça, quayul, çikl və oxşar təbii qətranlar
02.30.12.00 Şedlak, balzam və digər təbii qətranlar
Emal olunmamış, yaxud sadə hazırlanmış təbii tıxac (mantar)
02.30.20.00 Emal olunmamış, yaxud sadə hazırlanmış təbii tıxac (mantar)
Dekorasiya məqsədilə istifadə edilən, bitki, ot, mamır və şibyə

02.30.30

hissələri
02.30.30.00 Dekorasiya məqsədilə istifadə edilən, bitki, ot, mamır və şibyə

02.30.40.00 Yabanı bitən yeməli otlar
Qrup 02.4

Sinif 02.40

02.40.1
02.40.10

03.00.1
03.00.11
03.00.12
03.00.13
03.00.14

4403 49
4401 10

5

03211
03219

4001 30
1301 90

03220

4501 10

03249

0604 99

hissələri
Yabanı bitən yeməli otlar

02.30.4
02.30.40

4
03120 (*)
03130 (*)

Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə
əlaqədar yardımçı xidmətlər
Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə
əlaqədar yardımçı xidmətlər

Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar yardımçı
xidmətlər
02.40.10.00 Meşə təsərrüfatı və ağac tədarükü ilə əlaqədar yardımçı
xidmətlər

03.00.11.00
03.00.12.00
03.00.13.00
03.00.14.00

03230

Bölmə 03

Balıq və sair balıqçılıq məhsulları;
balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa
yardımçı xidmətlər

Qrup 03.0

Balıq və sair balıqçılıq məhsulları;
balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa
yardımçı xidmətlər

Sinif 03.00

Balıq və sair balıqçılıq məhsulları;
balıqçılıq məhsulları; balıqçılığa
yardımçı xidmətlər

Diri balıq
Dekorativ diri balıqlar
Diri dəniz balığı
Şirin suda yaşayan diri balıqlar
Təsərrüfatda saxlanan diri dəniz balıqları

86140 (*)

04111
04119 (*)
04119 (*)
04119 (*)

0301 10
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1

03.00.15
03.00.2
03.00.21
03.00.22
03.00.23
03.00.24
03.00.3
03.00.31
03.00.32
03.00.4
03.00.41
03.00.42
03.00.43
03.00.44
03.00.5
03.00.51
03.00.52
03.00.6
03.00.61

2

3

03.00.15.00 Təsərrüfatda saxlanan şirin suda yaşayan diri dəniz balıqları
Soyudulmuş təzə balıqlar
03.00.21.00 Soyudulmuş təzə dəniz balıqları
03.00.22.00 Şirin suda yaşayan soyudulmuş təzə dəniz balıqları
03.00.23.00 Fermalarda saxlanan soyudulmuş təzə dəniz balıqları
03.00.24.00 Fermalarda saxlanan şirin suda yaşayan soyudulmuş təzə
dəniz balıqları
Dondurulmamış xərçəngkimilər
03.00.31.00 Dondurulmamış xərçəngkimilər
03.00.32.00 Fermalarda saxlanan dondurulmamış xərçəngkimilər
Molyuskalar və şirin suda yaşayan digər onurğasız su
heyvanları
03.00.41.00 Şirin suda yaşayan diri istridyələr (dəniz ilbizləri)
03.00.42.00 Digər molyuskalar və şirin suda yaşayan diri su onurğasızları
03.00.43.00 Fermalarda saxlanan, şirin suda yaşayan diri istridyələr
03.00.44.00 Fermalarda saxlanan digər molyuskalar və şirin sida yaşayan

4
04119 (*)

5

04120 (*)
04120 (*)
04120 (*)
04120 (*)

04210 (*)
04210 (*)

04220 (*)
0429 (*)
04220 (*)
0429 (*)

diri su onurğasızları
Emal edilməmiş mirvari
03.00.51.00 Emal edilməmiş təbii mirvari
03.00.52.00 Süni yolla yetişdirilmiş, emal edilməmiş mirvari
Digər su bitkiləri, heyvanları və onların məhsulları
03.00.61.00 Mərcan və oxşar məhsullar, molyuskaların və xərçəngkimilərin

38210 (*)
38210 (*)

7101 10
7101 21

04910

0508 00

04920
04930 (*)

0511 99

və ya iynədərililərin qabığı və çanağı, mürəkkəbböcəyinin
skelet lövhələri
03.00.62
03.00.63
03.00.64
03.00.69
03.00.7
03.00.71
03.00.72

03.00.62.00 Heyvan mənşəli təbii süngərlər
03.00.63.00 Fermalarda yetişdirilməyən dəniz yosunları və digər
yosunlar
03.00.64.00 Fermalarda yetişdirilən dəniz yosunları və digər yosunlar
03.00.69.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair su bitkiləri, heyvanlar və
onların məhsulları
Balıq ovu və su bitkilərinə yardımçı xidmətlər
03.00.71.00 Balıq ovuna yardımçı xidmətlər
03.00.72.00 Su bitkilərinə yardımçı xidmətlər

04930 (*)
0 (*)

0106 12

86150 (*)
86150 (*)

B SEKSİYASI Mədənçıxarma sənayesi məhsulları
Bölmə 05

Daş kömür və liqnit

Qrup 05.1

Daş kömür

Sinif 05.10

05.10.1
05.10.10

Daş kömür

Daş kömür
Daş kömür
05.10.10.10 Aqlomerasiya edilməmiş daş kömür
05.10.10.20 Briketlər, kürəciklər və daş kömürdən alınan bərk yanacağın
oxşar növləri

11010

2701 12
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1

2

3
Qrup 05.2
Sinif 05.20

05.20.1
05.20.10

06.10.1
06.10.10

06.10.2
06.10.20

Bölmə 06

Xam neft və təbii qaz

Qrup 06.1

Xam neft

Qrup 06.2

Təbii qaz, mayeləşdirilmiş və ya qaz halında

Sinif 06.20

Təbii qaz, mayeləşdirilmiş və ya qaz halında

Təbii qaz, mayeləşdirilmiş və ya qaz halında
Təbii qaz, mayeləşdirilmiş və ya qaz halında
Təbii qaz, mayeləşdirilmiş
Təbii qaz, qaz halında
Neft yataqlarının qazı (səmt qazı)
Qaz kondensatı
Bölmə 07

Metal filizləri

Qrup 07.1

Dəmir filizləri

Sinif 07.10

2702 10

12010

2709 00

12030

2714 10

12020

2711 11

14100

2601.1

Dəmir filizləri

Dəmir filizləri
Dəmir filizləri və konsentratları
07.10.10.10 Dəmir filizləri
07.10.10.20 Dəmir filiz konsentratları
Qrup 07.2

11030 (*)

Xam neft

Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar
06.10.20.00 Bitumlu və ya neftli şistlər və qatranlı qumlar

06.20.10.10
06.20.10.20
06.20.10.30
06.20.10.40

07.10.1
07.10.10

Liqnit

Neft və bituminoz minerallardan hasil edilən
xam neft
Neft və bituminoz minerallardan hasil edilən
xam neft
06.10.10.10 Azkükürdlü xam neft (tərkibində 0,6 %-ə qədər kükürd olan)
06.10.10.20 Kükürdlü xam neft (tərkibində 0,6-1,8 % kükürd olan)
06.10.10.30 Çoxkükürdlü xam neft (tərkibində 1,8 %-dən çox kükürd olan)

06.20.1
06.20.10

5

Liqnit

Liqnit
05.20.10.00 Liqnit

Sinif 06.10

4

Tərkibində dəmir olmayan metal filizləri
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1

2

3
Sinif 07.21

07.21.1
07.21.10

5

Uran və torium filizləri

Uran və torium filizləri
07.21.10.00 Uran və torium filizləri
Sinif 07.29

4

13000

2612 10

Tərkibində dəmir olmayan sair metal
filizləri və konsentratları

Tərkibində dəmir olmayan sair metal filizləri və konsentratları

07.29.1
07.29.11

07.29.11.00 Mis filizi və konsentratları

14210

2603

07.29.12
07.29.13
07.29.14

14220
14230
14240

2604 00
2606 00
2616 90

07.29.15

07.29.12.00 Nikel filizi və konsentratları
07.29.13.00 Aliminium filizi və konsentratları
Qiymətli metal filizləri və konsentratları
07.29.14.10 Tərkibində qızıl olan filiz və konsentratlar
07.29.14.20 Tərkibində gümüş olan filiz və konsentratlar
07.29.14.30 Sair qiymətli metal filizləri və konsentratları
Qurğuşun, sink və qalay filizləri və konsentratları

14290 (*)

2607 + 2608 +

07.29.19

07.29.15.10 Qalay filizi və konsentratları
07.29.15.20 Qurğuşun filizi və konsentratları
07.29.15.30 Sink filizi və konsentratları
Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində dəmir olmayan sair

2609

metal filizləri və konsentratları

14290 (*)

2602 + 2605 +
2610 + 2611 +
2613 + 2614 +
2615 + 2617

07.29.19.10
07.29.19.20
07.29.19.30
07.29.19.40
07.29.19.50
07.29.19.60
07.29.19.90

Volfram filizi və konsentratları
Titan filizi və konsentratları
Manqan filizi və konsentratları
Kobalt filizi və konsentratları
Molibden filizi və konsentratları
Xrom filizi və konsentratları
Digər qruplara daxil edilməyən tərkibində dəmir olmayan
sair metal filizləri və konsentratları
Bölmə 08

Mədənçıxarma sənayesinin sair
məhsulları

Qrup 08.1

Daş, qum və gil

Sinif 08.11

Dekorativ və tikinti daşları. əhəngdaşı, gips,
təbaşir və şist
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1

2

08.11.1
08.11.11
08.11.11.30
08.11.11.50
08.11.12
08.11.12.30
08.11.12.50
08.11.12.90
08.11.2
08.11.20
08.11.20.30
08.11.20.50
08.11.3
08.11.30
08.11.30.10
08.11.30.30
08.11.30.50
08.11.30.70
08.11.4
08.11.40

08.11.40.00

3

Dekorativ və ya tikinti daşları
Dekorativ və ya tikinti üçün mərmər və digər əhəng daşı
Dekorativ və ya tikinti üçün mərmər və travertin
Dekorativ və ya tikinti üçün sair əhəng daşı, alebastr
Dekorativ və tikinti üçün qranit, qumdaşı və sair daşlar
Abidə və ya tikinti üçün qranit
Abidə və ya tikinti üçün qum daşı
Abidə və ya tikinti üçün sair daş
Əhəngdaşı və gips
Əhəngdaşı və gips
Təbii və sintetik gips və anhidrid
Əhəngdaşı
Təbaşir və dolomit
Təbaşir və dolomit
Təbaşir
Susuzlaşdırılmamış dolomit
Susuzlaşdırılmış və bişmiş dolomit
Aqlomerasiya edilmiş dolomit (qudronlanmış dolomit də daxil
olmaqla)
Şist
Şist
Sinif 08.12

08.12.1
08.12.11
08.12.11.50
08.12.11.90
08.12.12
08.12.12.10
08.12.12.20
08.12.12.30
08.12.12.40
08.12.12.50
08.12.12.90
08.12.13

08.12.2
08.12.21

5

15120

2515 11

15130

2506 20

15200

2520 10

16330

2518 10

15110

2514 00

15310

2505 90

15320 (*)

2517 49

15320 (*)

2517.20

15400 (*)

2507 00

Çınqıl, qum, gil və kaolin

Çınqıl və qum
Təbii qum
Kvars qumu və ya sənaye təyinatlı qum
Tikinti təyinatlı qum
Qranulalar, daş qırıntıları və daş tozu; xırda çaydaşı, çınqıl,
qırma daş və ya xırdalanmış daş
Çınqıl, qırma daş və xırda çay daşı
Çınqıl
Qırma daş və xırda çay daşı
Xırdalanmış daş
Mərmər qranulası, qırıntısı və tozu
Sair daş qranulası, qırıntısı və tozu
Sənayedə istifadə edilən şlakların qarışığı və oxşar tullantılar,
yaxud tikintidə işlətmək üçün eyni məqsədlə istifadə edilməyən

çay daşı, çınqıl, xırda çay daşı və çaxmaq daşı
08.12.13.10 Makadam: qudronlanmış makadam
08.12.13.20 Tikintidə istifadə olunan posa (şlak)
08.12.13.50 Yol örtüyü üçün istifadə olunan daş (qudronlanmış makadam)
Gil və kaolin
Kaolin və sair kaolin gilləri
08.12.21.10 Kaolin
08.12.21.20 Kaolin gilləri

4
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1

2

08.12.22
08.12.22.10
08.12.22.30
08.12.22.50
08.12.22.90

3

Sair gillər, andaluzit, kianit və sillimanit; millit, şamot və
dinas torpaqları
Bentonit, attapulqit və sepiolit gilləri
Odadavamlı gil
Adi gil və tikinti təyinatlı gil (kərpiç, boru, keramit
və sement istehsalı üçün olan gil də daxil olmaqla)
Şamot gili
Qrup 08.9

Sinif 08.91

08.91.1
08.91.11
08.91.11.30
08.91.11.50
08.91.12

08.91.19

08.91.12.30
08.91.12.50
08.91.19.00

08.92.1
08.92.10

08.93.10.10
08.93.10.20
08.93.10.30
08.93.10.40

08.99.10

2510

16120

2502 +
2503.00.10

16190 (*)

2511 + 2528 +
2529.2 +
2530[.20
+.90]

11040 (*)

2703 00

16200 (*)

2501.00(.31
+0.51
+.99)

15330

2714.90

Duz və xalis natrium xlorid; dəniz suyu

Daş duz
Xalis natrium xlorid
Dəniz suyu
Narın duz
Sinif 08.99

08.99.1

16110

Torf

Duz və xalis natrium xlorid
Duz və xalis natrium xlorid

08.93.1
08.93.10

5

Kimya və gübrə istehsalı üçün minerallar

Torf
08.92.10.00 Torf
Sinif 08.93

2508 50

Digər qruplara daxil edilməyən mədənçıxarma
sənayesi məhsulları

Kimya sənayesi və gübrə istehsalı üçün minerallar
Təbii kalsium və ya aliminiumakalsium fosfatları
Təbii kalsium fosfatlar, alüminiumakalsium fosfatları və
fosfat təbaşiri
Karnallit, silvit və başqa təbii kalium duzları
Yandırılmamış dəmir piriti (yandırılmamış dəmir
kolçedanı); xam və ya təmizlənməmiş kükürd
Yandırılmamış dəmir piriti (yandırılmamış dəmir kolçedanı)
Xam və ya təmizlənməmiş kükürd
Kimya sənayesi gübrə istehsalı üçün sair minerallar

Sinif 08.92

4
15400 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair
mədənçıxarma sənayesi məhsulları

Təbii bitum və asfalt; bərk bitumlar və tərkibində asfalt bitumu
olan mədən süxurları
08.99.10.00 Təbii bitum və asfalt; bərk bitumlar və tərkibində asfalt bitumu
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1

2

3

olan mədən süxurları
Qiymətli və yarımqiymətli daşlar; sənaye almazları, emal
edilməmiş, yaxud sadəcə olaraq doğranmış, sındırılmış
süngər daşı; sumbata, təbii korund, təbii süleyman daşı və sair
təbii abrazivlər, sair minerallar
Qiymətli və yarımqiymətli daşlar (sənaye almazından

08.99.2

08.99.21

4

5

16310

08.99.22

başqa), emal edilməmiş, yaxud adi doğranmış kobud hissələr
08.99.21.50 Sortlaşdırılmamış almaz, qeyrisənaye almazı, emal edilməmiş və ya sadəcə mişarlanmış, bölünmüş və ya ilkin
emal edilmiş almaz
08.99.21.90 Emal edilməmiş qiymətli və yarımqiymətli sair daşlar
Sənaye almazları; emal edilməmiş, yaxud sadəcə olaraq

7102 [.10
+.31]
+
7103.10

16320

2513 +
7102.21

08.99.29

doğranmış kobud hissələr;sumbata; təbii korund, təbii
sülüyman daşı və sair təbii abrazivlər; sair minerallar
08.99.22.50 Pemza, təbii abraziv materiallar
08.99.22.70 Emal edilməmiş sənaye almazı
Sair minerallar

16390

2504 +
2506.10 +
2512 + 2519 +
2524 + 2525 +
2526 + 2529
+.30] +
2530.10 +
2621.90

08.99.29.10
08.99.29.13
08.99.29.15
08.99.29.20
08.99.29.40
08.99.29.90

09.10.1
09.10.11
09.10.12
09.10.13

Təbii qrafit və sənaye təyinatlı kvars
Təbii qrafit
Sənaye təyinatlı kvars və kvarsitlər
Diatomitlər
Asbest
Sair minerallar
Bölmə 09

Mədənçıxarma sənayesində
yardımçı xidmətlər

Qrup 09.1

Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar
yardımçı xidmətlər

Sinif 09.10

Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar
yardımçı xidmətlər

Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər
09.10.11.00 Neft və təbii qaz hasilatı ilə əlaqədar qazma xidmətləri
09.10.12.00 Qazma buruqlarının quraşdırılması, təmiri və sökülməsi
xidmətləri; neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar xidmətlər
09.10.13.00 Daşınmaq üçün yerdən çıxarılan təbii qazın mayeləşdirilməsi
və reqazifikasiyası

86211 (*)
86211 (*)
86211 (*)
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1

2
Qrup 09.9

Sinif 09.90

09.90.1
09.90.11
09.90.19

3
Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə
əlaqədar sair yardımçı xidmətlər

86219 (*)
86219 (*)

Emal sənayesi məhsulları

Bölmə 10

Qida (yeyinti) məhsulları

Qrup 10.1

Ət və konservləşdirilmiş ət məhsulları

Sinif 10.11

5

Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə
əlaqədar sair yardımçı xidmətlər

Dağ-mədən sənayesi və karxana işləri ilə əlaqədar sair
yardımçı xidmətlər
09.90.11.00 Daş kömür hasilatı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər
09.90.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən dağ-mədən sənayesi və
karxana işləri ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər
C SEKSİYASI

4

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş ət

10.11.1

İribuynuzlu qaramal, donuz, keçi, at və sair oxşar heyvanların

10.11.11

təzə və ya soyudulmuş əti
Təzə və ya soyudulmuş mal əti

21111
21112

0201 20

21113

0203 12

21115

0204 [.10 +.2]

10.11.11.40 Təzə və ya soyudulmuş bütöv, yarım və dörd yerə bölünmüş
mal cəmdəyi
10.11.12

10.11.13

10.11.11.90 Təzə və ya soyudulmuş mal cəmdəyi hissələri
Təzə və ya soyudulmuş donuz əti
10.11.12.30 Təzə və ya soyudulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi
10.11.12.50 Təzə və ya soyudulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi
10.11.12.90 Təzə və ya soyudulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri
10.11.13.00 Təzə və ya soyudulmuş qoyun əti

0204.50 (.1
+.3)
0205.00.20
10.11.14
10.11.15
10.11.2
10.11.20

10.11.14.00 Təzə və soyudulmuş keçi əti
10.11.15.00 At və ya at qatırlarının təzə və ya soyudulmuş əti
Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların
təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı
10.11.20.00 Qaramal, donuz, qoyun, keçi, at və digər oxşar heyvanların
təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı

21116
21118

0204 50
0205 00

21151 (*)

0206 (.10 +.30

21152 (*)
21153 (*)

+.80)

21155 (*)
21156 (*)
10.11.3
10.11.31

Dondurulmuş ət və yeyilən içalat; sair ət və yeyilən içalat
10.11.31.00 Dondurulmuş mal əti

21131

0202

39

1

2

10.11.32

10.11.33

10.11.32.30
10.11.32.50
10.11.32.90
10.11.33.00

3

Dondurulmuş donuz əti
Dondurulmuş bütöv və yarım donuz cəmdəyi
Dondurulmuş donuz budu, kürəyi və onların hissəsi
Dondurulmuş donuz cəmdəyinin sair hissələri
Dondurulmuş qoyun əti

4
21132
21133

5
0203 21

21135

0204 [.30 +.4]
0204.50 (.5
+.7)
0205.00.80

10.11.34
10.11.35
10.11.39

10.11.34.00 Dondurulmuş keçi əti
10.11.35.00 At və ya oxşar heyvanların dondurulmuş əti
10.11.39.00 Sair heyvanların təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş əti və
yeyilən içalatı

21136
21138
21114

0204 50
0205 00
0208 10

21117
21119
21134

10.11.4
10.11.41

10.11.42

10.11.41.10
10.11.41.11
10.11.41.12
10.11.41.20
10.11.42.00

10.11.43

10.11.43.00

10.11.44
10.11.45

10.11.5
10.11.50

Qaramal, qoyun və keçilərin, yaxud yeməli heyvanların
didilmiş yunu, xam dərisi və gönü
Didilmiş qoyun yunu, iç yağı, qırxılmış. yuyulmuş, didilmiş
qoyun yunu da daxil edilməklə
Didilmiş qoyun yunu
Yuyulmuş, didilmiş qoyun yunu
Qırxılmış qoyun yunu
Qoyunun iç yağı
Qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların bütöv xam
dərisi və gönü
Sair qaramalın və atlar sinfinə daxil edilən heyvanların xam

dərisi və gönü
Qoyun və quzuların xam dərisi və gönü
10.11.44.10 Qoyun və quzu dərisi
Keçi və çəpişlərin xam dərisi və gönü
10.11.45.10 Keçi və çəpişlərin xam dərisi
10.11.45.20 Buxara verilmiş keçi və çəpiş dərisi
Qaramal, qoyun, keçi və ya donuz piyi
Qaramal, qoyun, keçi və ya donuz piyi

02942

5101.19

02951

4101 [.20
+.50]

02952

4101.90

02953

4102

02954

4103.90.10

21511 (*)

1501 00

21512
21513
21514

10.11.6
10.11.60

10.11.9

10.11.50.10 Əridilməmiş donuz piyi
10.11.50.20 Əridilmiş donuz piyi
10.11.50.30 Əridilmiş və əridilməmiş qaramal, qoyun və ya keçi piyi
Yeyilməyən xam içalat
Yeyilməyən xam içalat
10.11.60.30 Heyvanların bağırsaqları, mədəsi və qarınları
10.11.60.90 İnsanların istifadəsinə yaramayan sair içalat
Ətin konservləşdirilməsi və emalının bir hissəsi kimi sub-

39110 (*)

0507 10

40

1

10.11.99

2

3

müqavilə əməliyyatları
10.11.99.00 Ətin konservləşdirilməsi və emalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
Sinif 10.12

5

88111 (*)

Ev quşlarının emal edilmiş və
konservləşdirilmiş əti

Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş əti
Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş əti

10.12.1
10.12.10

4

21121

0207 11

21122
21123
21124
10.12.10.10
10.12.10.13
10.12.10.15
10.12.10.17
10.12.10.30
10.12.10.50
10.12.10.53
10.12.10.55
10.12.10.57
10.12.2
10.12.20

Təzə və ya soyudulmuş bütöv ev quşları
Təzə və ya soyudulmuş bütöv toyuq
Təzə və ya soyudulmuş bütöv hind toyuğu
Təzə və ya soyudulmuş bütöv ördək və qaz
Təzə və ya soyudulmuş ördək və qaz qara ciyəri
Təzə və ya soyudulmuş ev quşlarının hissələri
Təzə və ya soyudulmuş toyuğun hissələri
Təzə və ya soyudulmuş hind toyuğunun hissələri
Təzə və ya soyudulmuş ördək və qazın hissələri
Ev quşlarının dondurulmuş əti
Ev quşlarının dondurulmuş əti

21141

0207 33

21142
21143
21144
10.12.20.10
10.12.20.13
10.12.20.15
10.12.20.17
10.12.20.50
10.12.20.53
10.12.20.55
10.12.20.57
10.12.3
10.12.30

Ev quşlarının dondurulmuş əti
Dondurulmuş bütöv toyuq
Dondurulmuş bütöv hind toyuğu
Dondurulmuş bütöv qaz və ördək
Ev quşlarının dondurulmuş hissələri
Dondurulmuş toyuq hissələri
Dondurulmuş hind toyuğu hissələri
Dondurulmuş ördək və qaz hissələri
Ev quşlarının piyi
Ev quşlarının piyi

10.12.5

10.12.30.30 Ev quşlarının əridilmiş piyi
10.12.30.50 Ev quşlarının əridilməmiş piyi
Ev quşlarının yeyilən içalatı
Ev quşlarının yeyilən içalatı
10.12.40.10 Ev quşlarının təzə və ya soyudulmuş yeyilən içalatı
10.12.40.20 Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı
10.12.40.21 Ev quşlarının dondurulmuş yeyilən içalatı, qara ciyərdən başqa
10.12.40.25 Ev quşlarının dondurulmuş qara ciyəri
Lələkli quşların lələyi və dərisi

10.12.50

10.12.50.00 Lələkli quşların lələyi və dərisi

10.12.4
10.12.40

21511 (*)

0209.00.90 +

21522

1501.00.90

21160

0207 13

39110 (*)

0505 90

41

1

10.12.9
10.12.99

2

3

Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
10.12.99.00 Ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.13

10.13.1
10.13.11
10.13.11.10
10.13.11.30

10.13.12

10.13.11.50
10.13.12.00

10.13.13
10.13.13.10
10.13.13.90
10.13.14
10.13.14.10
10.13.14.11
10.13.14.12
10.13.14.20
10.13.14.21
10.13.14.22
10.13.14.30
10.13.14.31
10.13.14.32
10.13.14.40
10.13.14.41

10.13.15

10.13.14.42
10.13.14.50
10.13.14.59
10.13.14.60
10.13.14.61
10.13.14.69
10.13.14.70
10.13.15.00

4

5

88111 (*)

Ət məhsulları və ev quşlarının ətindən
alınan məhsullar

Ətdən, içalatdan və mal-qara qanından konservləşdirilmiş və
hazır məhsullar
Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş donuz
əti, cəmdəyi (bekon və donuz budu)
Duzlanmış, qaxac edilmiş, yaxud hisə verilmiş sümükdən
ayrılmamış bud əti, kürək və onların hissələri
Donuzun duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş döş əti
və onun hissələri
Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair donuz əti
Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair mal əti
Duzlanmış, şorabaya qoyulmuş, qurudulmuş, qaxac edilmiş,
yaxud hisə verilmiş sair ət və yeyilən içalat
Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş qoyun əti
Duzlanmış, qaxac edilmiş və ya hisə verilmiş sair ət;
ət və ya içalat unu
Qan da daxil olmaqla, ətdən, içalatdan kolbasa, sosiska və
oxşar məhsullar
Kolbasa
İçalat kolbasası
Qeyri-içalat kolbasası
Qara ciyər məhsulları
Qaz və ördək qara ciyərindən hazır məhsullar
Sair heyvanların qara ciyərindən hazır məhsul və ya
konservlər
Ev quşu ətindən məhsullar
Hind toyuğu ətindən hazır məhsul və ya konservlər
Sair ev quşlarının ətindən hazır məhsul və ya konservlər
Donuz ətindən məhsullar
Donuz budu və onun hissələrindən hazır məhsul və ya
konservlər
Donuzun kürək hissəsindən hazır məhsul və ya konservlər
Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə hazır xörəklər
Donuz ətindən, qatışıqlar da daxil edilməklə sair məhsullar
Mal və dana ətindən hazır məhsullar
Mal və dana ətindən hazır xörəklər
Mal və dana ətindən hazır məhsullar, xörəklərdən başqa
Ətdən, balıqdan və su onurğasızlarından şirə və ekstratlar
Ətdən və sair yeyilən içalatdan digər məhsullar, qan da
daxil olmaqla

21171

0210 12

21172

0210.20
0210.9

21173

0210 91

21174

1601 00

21179

1602 41

42

1

10.13.16

2

10.13.9

10.13.91

10.13.99

3

10.13.16.00 İnsanın qidalanması üçün yararlı olmayan ət tozu, unu və
qranulası, cızdağ

10.13.91.10
10.13.91.20
10.13.91.30
10.13.91.40
10.13.91.90
10.13.99.00

Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər
ət və ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Ət və ət məhsullarının istilik və sairlə emalı üzrə xidmətlər
Ətin sümükdən ayrılması
Ətin duzlanması
Ətin qaxac edilməsi
Ətin hisə verilməsi
Ətin emalı üzrə sair xidmətlər
Ət və ev quşları ətinin konservləşdirilməsi və emalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 10.2

Sinif 10.20

10.20.1
10.20.11

10.20.12
10.20.13

10.20.14

10.20.11.10
10.20.11.20
10.20.11.90
10.20.12.00
10.20.13.10
10.20.13.20
10.20.14.00

Təzə, soyudulmuş və ya dondurulmuş balıq
Soyudulmuş balıq, balıq filesi və balığın sair əti
Təzə və ya soyudulmuş balıq
Təzə və ya soyudulmuş balıq filesi
Balığın təzə və ya soyudulmuş sair təzə əti
Balığın təzə və ya soyudulmuş qara ciyəri və kürüsü
Dondurulmuş balıq
Dondurulmuş bütöv dəniz balığı
Dondurulmuş bütöv şirin su balığı
Dondurulmuş balıq filesi

10.20.24
10.20.25

10.20.23.10 Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq
10.20.23.20 Qaxac olunmuş balıq; yeməli balıq unu
10.20.24.00 Hisə verilmiş balıq, balıq filesi də daxil edilməklə
Başqa üsulla hazırlanmış və ya konsevləşdirilmiş balıq

10.20.22

88111 (*)

88111 (*)

Emal edilmiş, konservləşdirilmiş balıq,
xərçəngkimilər və molyuskalar

10.20.23

10.20.21

5
2301.10

Emal edilmiş, konservləşdirilmiş balıq,
xərçəngkimilər və molyuskalar

10.20.15.00 Dondurulmuş balıq əti
10.20.16.00 Balığın dondurulmuş qara ciyəri və kürüsü
Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş balıq; balıq
kürüsü və kürü əvəzediciləri
10.20.21.00 Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş, hisə
verilməmiş balıq filesi
10.20.22.00 Başqa üsulla konservləşdirilmiş balıq qara ciyəri, kürüsü;
yeməli balıq unu
Qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya qoyulmuş balıq

10.20.15
10.20.16
10.20.2

4
21181
21182
21183
21184

21221

0304.1

21225
21210

0302.70

21222

0304.2

21223
21226

0304 91
0303 80

21224

0305.30

21227
21233 (*)
21231

0305 [.10
+.20] [.5 +.6]
0305

21232
21242 (*)

0305 49
1604 20

0303 51

0305 61

43

1

2

3

10.20.34

10.20.25.10 Hazır balıq məhsulları
10.20.25.30 Hazır balıq xörəkləri
Balıq kürüsü və kürü əvəzediciləri
10.20.26.10 Kürü
10.20.26.11 Təbii kürü
10.20.26.19 Kürü əvəzediciləri
Dondurulmuş, ilkin emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş,
xərçəngkimilər, molyuskalar və digər suda yaşayan sair su
onurğasızları
10.20.31.00 Dondurulmuş xərçəngkimilər
10.20.32.00 Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya
qoyulmuş molyuskalr
10.20.33.00 Dondurulmuş, qurudulmuş, duzlanmış və ya şorabaya
qoyulmuş suda yaşayan sair su onurğasızları
Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş

10.20.4

xərçəngkimilər, başqa yolla hazlırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar və suda yaşayan onurğasız heyvanlar
10.20.34.10 Başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş
xərçəngkimilər
10.20.34.20 Başqa yolla hazlırlanmış və ya konservləşdirilmiş molyuskalar
və suda yaşayan onurğasız heyvanlar
Digər qruplara daxil edilməyən balıqdan, xərçəngkimilərdən,

10.20.26

10.20.3

10.20.31
10.20.32
10.20.33

10.20.41

10.20.42
10.20.9

molyuskalardan və suda yaşayan sair onurğasız heyvanlardan
insan qidası üçün yaramayan balıq unu, yeməyi və briketləri
10.20.41.00 Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su
onurğasızlarından insan qidası üçün yaramayan balıq unu,
yeməyi və briketləri
10.20.42.00 Balıqdan, xərçəngkimilərdən, molyuskalardan və ya sair su
onurğasızlarından sair yeyilməyən məhsullar
Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, konservləş-

4

5

21243

1604 30

21250
21261
21269

0306.1
'0307 [.29
+.39 +.59]
+.49
0307.99

21270

1605a

21280

21291

2301.20

21299

0511.91

dirmə və hazırlama xidmətləri; balığın, xərçəngkimilərin və
molyuskaların konservləşdirilməsi və istehsalının bir hissəsi
10.20.91

kimi sub-müqavilə əməliyyatları
10.20.91.00 Balıq məhsullarının hazırlanması üçün hisə vermə, konservləş-

88111 (*)

10.20.99

dirmə və hazırlama xidmətləri
10.20.99.00 Balığın, xərçəngkimilərin və molyuskaların konservləşdirilməsi

88111 (*)

və emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

10.31.1
10.31.11

Qrup 10.3

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş
meyvə və tərəvəzlər

Sinif 10.31

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof
Dondurulmuş kartof
10.31.11.10 Dondurulmuş kartof

21313

0710 10

44

1

2

3

4

10.31.12

10.31.11.20 Konservləşdirilmiş kartof
10.31.12.00 Qurudulmuş kartof

10.31.13

10.31.13.00 Qurudulmuş kartof unu, xörəyi, yarması, lopaları və qranulası

21393 (*)

10.31.14

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş kartof
10.31.14.10 Sirkəsiz konservləşdirilmiş kartof

21323 (*)

10.31.9

10.31.91
10.31.99

kimi sub-müqavilə əməliyyatları
10.31.91.00 Kartof və kartof məhsullarının istiliklə və sairlə emalı üzrə
xidmətlər
10.31.99.00 Kartofun emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

10.32.11.00
10.32.12.00
10.32.13.00
10.32.14.00
10.32.15.00
10.32.16.00
10.32.17.00
10.32.19.10
10.32.19.11
10.32.19.12
10.32.19.20

10.32.9
10.32.99

0712.90.05
1105 10
2005 20

10.31.14.20 Dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof
10.31.14.30 Dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof unu, yarması və
lopaları
10.31.14.90 Sair dondurulmamış konservləşdirilmiş kartof
Kartof və kartof məhsullarının istiliklə və sairlə emalı üzrə
xidmətlər; kartofun emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi

Sinif 10.32

10.32.1
10.32.11
10.32.12
10.32.13
10.32.14
10.32.15
10.32.16
10.32.17
10.32.19

5

10.32.99.00

88111 (*)

Meyvə və tərəvəz şirələri

Meyvə və tərəvəz şirələri
Tomat şirəsi
Qatılaşdırılmamış portağal şirəsi
Qatılaşdırılmamış qreyfrut şirəsi
Qatılaşdırılmamış ananas şirəsi
Qatılaşdırılmamış üzüm şirəsi
Qatılaşdırılmamış alma şirəsi
Qatılaşdırılmamış meyvə və tərəvəz şirələrinin qatışığı
Qatılaşdırılmamış sair meyvə və tərəvəz şirələri
Qatılaşdırılmamış sair sitrus meyvələri şirəsi
Qatılaşdırılmamış nar şirəsi
Qatılaşdırılmamış şaftalı şirəsi
Qatılaşdırılmış şirələr
Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı və konservləşdirilməsinin
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Meyvə və tərəvəz şirələrinin emalı və konservləşdirilməsinin
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.39

88111 (*)

21331
21431
21432
21433
21434
21435
21339
21439

2009.50
2009 19

2009.2
2009.4
2009.6
2009.7
2009.90
2009 80

88111 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən emal edilmiş
konservləşdirilmiş meyvə və tərəvəz

10.39.1
10.39.11

Emal edilmiş və konservləşdirilmiş tərəvəz (kartofdan başqa)
10.39.11.00 Dondurulmuş tərəvəz

10.39.12
10.39.13

10.39.12.00 Müvəqqəti saxlanmaq üçün konservləşdirilmiş tərəvəz
10.39.13.00 Qurudulmuş tərəvəz

21311
21312
21319
21399 (*)
21393 (*)

0710 [.2 +.30
+.40 +.80
+.90]
0711
0712 33

45

1

2

10.39.14
10.39.14.10
10.39.14.11
10.39.14.12
10.39.14.13
10.39.14.20
10.39.14.30
10.39.14.40

10.39.15

10.39.14.90
10.39.15.00

10.39.16

10.39.16.00

10.39.17

10.39.17.00

10.39.18

10.39.18.10
10.39.18.20
10.39.18.30
10.39.2
10.39.21
10.39.22

10.39.21.00

4

3

Doğranmış və bağlanmış meyvə və tərəvəz
Konservləşdirilmş tomat
Bütöv və ya bölünmüş pomidor konservisi
Qatılaşdırılmamış tomat pastası
Qatılaşdırılmış tomat pastası
Sirkəsiz hazırlanmış və konservləşdirilmiş göbələk
Sirkəsiz konservləşdirilmiş dondurulmuş tərəvəz
Sirkəsiz dondurulmamış konservləşdirilmiş kələm, noxud,
lobya zeytun, qarğıdalı və s
Dondurulmamış sair tərəvəz və tərəvəz qatışıqları
Hazır tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya sirkə
turşusundan istifadə edilməməklə konservləşdirilmiş lobya
Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya
sirkə turşusunda konservləşdirilmiş noxud
Hazırlanmış tərəvəz xörəkləri istisna edilməklə, sirkə və ya
sirkə turşusunda konservləşdirilmiş sair tərəvəzlər (kartofdan
başqa)
Sirkə və sirkə turşusunda hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş
meyvə-tərəvəz (kartofdan başqa), qoz-fındıq və bitkilərin sair
yeməli hissələri
Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş
tərəvəz
Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş
qoz-fındıq
Sirkə və sirkə turşusu istifadə edilməklə konservləşdirilmiş
bitkilərin sair yeməli hissələri
Emal edilmiş və konservləşdirilmiş meyvə və qoz-fındıq
Xam və ya bişirilmiş, dondurulmuş meyvələr və qoz-fındıq
Cemlər, meyvə jeleləri və meyvə, yaxud qoz-fındıq püreləri və

5

0 (*)

21321

2005.5a

21322

2005 40

21329 (*)
21399

2002 90

21394

2001

21493
21494

0811

21495

2008 11

21496

0812 10

21411

0813 20

2007 91

pastaları
10.39.22.30 Sitrus meyvələrindən cem, marmelad və s
10.39.22.90 Sair cem və marmeladlar
10.39.23

10.39.24
10.39.25

Qovrulmuş, duza qoyulmuş və ya başqa üsulla emal edilmiş
qoz-fındıq, yerfındığı
10.39.23.30 Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş yerfındığı
10.39.23.90 Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair qoz-fındıq
10.39.24.00 Müvəqqəti saxlanmaq üçün hazırlanmış, lakin birbaşa qidada
istifadə etmək üçün hazır olmayan meyvələr
Emal edilmiş və ya konservləşdirilmiş sair meyvələr

21412
21419
21491
10.39.25.10 Qurudulmuş üzüm
10.39.25.20 Sair qurudulmuş üzüm
10.39.25.30 Sitrus meyvələrin və bostan bitkilərinin təzə, dondurulmuş,
qurudulmuş və duzlanmış qabıqları
10.39.25.40 Ərik, şaftalı və gavalıların çəyirdəkləri və ləpələri

46

1

2

10.39.3
10.39.30

10.39.30.00

10.39.9

10.39.91

10.39.99

10.41.1
10.41.11
10.41.12

10.41.19

10.39.91.10
10.39.91.20
10.39.91.30
10.39.91.40
10.39.99.00

3

Tərəvəz xammalı və tərəvəz tullantıları, tərəvəz qalıqları və
aralıq məhsulları
Tərəvəz xammalı və tərəvəz tullantıları, tərəvəz qalıqları və
aralıq məhsulları
Konservləşdirmək üçün meyvə və tərəvəzin istiliklə və sairlə
emalı üzrə xidmətlər; meyvə və tərəvəzin emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Konservləşdirmək üçün meyvə və tərəvəzin istiliklə və sairlə
emalı üzrə xidmətlər
Meyvə və tərəvəzin qurudulması
Meyvə və tərəvəzin duzlanması
Meyvə və tərəvəzin soyudulması
Meyvə və tərəvəzin dondurulması
Meyvə və tərəvəzin emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 10.4

Heyvan və bitki yağları və piyləri

Sinif 10.41

Yağ və piylər

Təmizlənməmiş heyvan yağları və piyləri, onların
fraksiyaları
10.41.11.00 Lyard-stearin, lyard-oil, oleostearin, oleomarqarin və texniki
marqarin
10.41.12.00 Balıq və dəniz məməlilərinin yağ və piyləri, onların fraksiyaları

10.41.19.00 Kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş, təmizlənməmiş sair heyvan
yağları və piyləri və onların fraksiyaları

4

39120 (*)

5

2308

88111 (*)

88111 (*)

21529 (*)

1503

21524

1504

21525
21526
21519 (*)
21523
21529 (*)

1506

Təmizlənməmiş bitki yağları

10.41.2

Təmizlənməmiş soya yağları
Təmizlənməmiş yer fındığı yağı
Təmizlənməmiş zeytun yağı
Təmizlənməmiş günəbaxan yağı
Təmizlənməmiş pambıq-toxumu yağı
Təmizlənməmiş raps, vəzərək və xardal yağı

10.41.21
10.41.22
10.41.23
10.41.24
10.41.25
10.41.26

10.41.21.00
10.41.22.00
10.41.23.00
10.41.24.00
10.41.25.00
10.41.26.00

10.41.27
10.41.28
10.41.29

10.41.27.00 Təmizlənməmiş palma yağı
10.41.28.00 Təmizlənməmiş kokos yağı
10.41.29.00 Təmizlənməmiş sair bitki yağları

10.41.3
10.41.30

Pambıq linti (tiftiyi)
10.41.30.00 Pambıq linti (tiftiyi)

21531
21532
21537

1507.10
1508.10

21533 1512.11
1512.21
1514 [.11
+.91]
21535
1511.10
21536
1513.11
21539 (*)
1513.21 +
1515
[.11 +.50.1 +
90(.2 +.40
+.59)]
21538
21534

21600

1404.20
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1

2

10.41.4

3

Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları; yağlı
bitkilərin toxum və meyvələrindən alınan un və toz
Jmıx və bitki piyləri və yağlarının sair bərk tullantıları
Xardaldan başqa, yağlı bitkilərin toxum və meyvələrindən
alınan un və toz
Təmizlənmiş yağlar, qalıqlardan başqa
Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş soya yağları və
onların fraksiyaları
Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş yerfındığı yağı və

10.41.41
10.41.42

10.41.41.00
10.41.42.00

10.41.5
10.41.51

10.41.51.00

10.41.52

10.41.52.00

10.41.53

onun fraksiyaları
10.41.53.00 Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş zeytun yağı və
onun fraksiyaları
Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş günəbaxan yağı
və onun fraksiyaları
Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş pambıq toxumu
yağı və onun fraksiyaları
Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş raps, vəzərək və
xardal yağı və onların fraksiyaları
Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş palma yağı və
onun fraksiyaları

10.41.54

10.41.54.00

10.41.55

10.41.55.00

10.41.56

10.41.56.00

10.41.57

10.41.57.00

10.41.58

10.41.58.00 Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş kokos yağı və
onun fraksiyaları
Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və
onların fraksiyaları; kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən
təmizlənmiş digər qruplara daxil edilməyən sair bitki yağları və
piyləri (qarğıdalı yağından başqa)
10.41.59.30 Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş sair yağlar və

10.41.59

4

5

21710
21720

2304 00

21541

1507.90

21542

1508.90

21547

1509 90

21543

1512.19

21548

1512.29

21544
21545

1514 [.19
+.99]
1511.90

21546

1513.19

21549 (*)

1515 50

21590 (*)

1516 10

21731
21732

1521.10
1522

1208

onların fraksiyaları
10.41.59.50 Kimyəvi tərkibi dəyişdirilmədən təmizlənmiş digər qruplara
daxil edilməyən sair bitki yağları və piyləri (qarğıdalı yağından
başqa)
Tam emal edilməmiş, hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş
heyvan və bitki yağları və piyləri və onların fraksiyaları

10.41.6
10.41.60
10.41.60.30
10.41.60.50
10.41.7

10.41.71
10.41.72

10.41.71.00
10.41.72.00

10.41.9
10.41.99

10.41.99.00

Tam emal edilməmiş, hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş
heyvan və bitki yağları və piyləri və onların fraksiyaları
Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş heyvan yağları
Hidrogenləşdirilmiş və efirləşdirilmiş bitki yağları
Bitki mumu (triqliseridlər istisna olmaqla); deqra; tərkibində
yağlar və heyvan, yaxud bitki mumu olan maddələrin
emalından alınan tullantılar
Bitki mumu (triqliseridlər istisna olmaqla)
Deqra;heyvan və ya bitki mumunun emalından alınan
tullantılar
Yağ və piylərin emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Yağ və piylərin emalı və konservləşdirilməsinin bir hissəsi

88111 (*)

48

1

2

3

4

5

kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.42

10.42.1
10.42.10

10.42.9

10.42.99

Marqarin və oxşar yeməli yağlar
Marqarin və oxşar yeməli yağlar
10.42.10.30 Marqarin və tərkibində piyi az olan pastaşəkilli məhsullar
10.42.10.50 Duru marqarin və piy və yağdan olan sair məhsullar
Marqarin və oxşar yeməli yağların emalı və
konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
10.42.99.00 Marqarin və oxşar yeməli yağların emalı və
konservləşdirilməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 10.5
Sinif 10.51

10.51.1
10.51.11

10.51.12
10.51.2
10.51.21
10.51.22

10.51.11.30
10.51.11.40
10.51.11.60
10.51.12.00

10.51.21.00
10.51.22.30
10.51.22.60

10.51.3
10.51.30

Marqarin və oxşar yeməli yağlar

21550

1517 10

88111 (*)

Süd məhsulları
Süd və pendir məhsulları

Emal edilmiş duru süd və qaymaq
Emal edilmiş duru süd
Yağlılığı 1%-dən çox olmayan süd
Yağlılığı 1-3% olan süd
Yağlılığı 3-6% olan süd
Qatılaşdırılmamış və şirinləşdirilməmiş, yağlılığı 6%-dən çox
olan süd və qaymaq
Quru süd
Yağsız süd tozu
Yağlı süd tozu
Yağlılığı 1,5%-dən az olan quru süd
Yağlılığı 1,5%-dən çox olan quru süd
Yağ və süd pastaları
Yağ və süd pastaları

22110

0401 20

22120

0401 30

22212
22211

0402 10
0402 29

22241

0405 10

22242
22249

10.51.4
10.51.40

10.51.30.10 Yağlılığı 85%-dən az olan kərə yağı və s.
10.51.30.20 Yağlılığı 85%-dən çox olan kərə yağı və s.
Pendir və kəsmik
Pendir və kəsmik

22251
22252
22253
22254

10.51.40.30 Fermentləşdirilməmiş təzə pendir və kəsmik
10.51.40.50 Ovulmuş, tozşəkilli,mavi və sair şəkilli emal edilməmiş pendirlər
10.51.5

10.51.40.60 Ərgin pendir
Sair süd məhsulları

0406 20
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1

10.51.51

2

3

10.51.51.00 Qatılaşdırılmamış və ya şəkər, yaxud digər şirinləşdirici
maddələr qatılmış, bərk formada olmayan süd və qaymaq

4
22221

0402 91

0403 10

10.51.52

10.51.52.00 Yoqurt və süd və ya qaymağın sair fermentləşdirilmiş, yaxud

22222
22229
22230

10.51.53
10.51.54
10.51.55

turşudulmuş növləri
10.51.53.00 Kazein
10.51.54.00 Laktoza və laktoza siropu
10.51.55.00 Zərdab

22260
23210 (*)
22130

10.51.56
10.51.9
10.51.99

10.51.56.00 Digər qruplara daxil edilməyən süd məhsulları
Qaymağın və süd məhsullarının emalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
10.51.99.00 Qaymağın və süd məhsullarının emalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.52

10.52.1
10.52.10
10.52.9
10.52.99

3501.10
1702.1
0404 10

0404.90

88111 (*)

Dondurma

Dondurma və sair yeməli buzlar
10.52.10.00 Dondurma və sair yeməli buzlar
Dondurma emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
10.52.99.00 Dondurma emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 10.6

22219 (*)
22290

5

22270

2105

88111 (*)

Dəyirman-ding sənayesi məhsulları; nişasta və
nişasta məhsulları

Sinif 10.61

10.61.1
10.61.11
10.61.12

10.61.11.00
10.61.12.10
10.61.12.20
10.61.12.30

10.61.2
10.61.21

10.61.22
10.61.23
10.61.24
10.61.3
10.61.31

10.61.21.00

Dəyirman-ding sənayesi məhsulları

Təmizlənmiş, yaxud tam və ya yarım doğranmış
düyü
Təmizlənmiş düyü
Tam və ya yarım doğranmış düyü
Doğranmış düyü
Tam və ya yarımdoğranmış düyü
Düyü yarması
Dənli bitkilərdən un və bitki unu; onıların qarışığı
Buğda və çovdar qarışıq buğda unu

10.61.22.00 Sair dənli bitkilərdən un
10.61.23.00 Narın və iri üyüdülmüş bitki unu
10.61.24.00 Çörək-bulka məmulatlarının hazırlanması üçün qarışıqlar
Yarma, iri üyüdülmüş un, qranula və dənli bitkilərdən
hazırlanmış sair məhsullar
Buğda yarması, iri üyüdülmüş un və qranula
10.61.31.30 Buğda yarması və iri üyüdülmüş unu

23162
23161

1006.20

23110

1101

23120
23170
23180

1102
1106

23130 (*)

1103 11

1006 30

1901 20
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1

2

3

10.61.4

10.61.31.50 Buğda qranulası
Digər qruplara daxil edilməyən yarma, iri üyüdülmüş un və
qranula
10.61.32.30 Digər dənli bitkilərin yarması və iri üyüdülmüş unu
10.61.32.50 Digər dənli bitkilərin qranulası
10.61.33.00 Dənli bitkilərdən hazırlanmış səhər yeməyi, o cümlədən
sair məhsullar
Dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar

10.61.40

10.61.40.00 Dənli bitkilərin emalından alınan kəpək, ələnti və sair tullantılar

10.61.32

10.61.33

5

23130 (*)

1103 13

23140

1104 29

39120 (*)

2302 10

Dəyirman-ding sənayesi məhsullarının emalının bir hissəsi kimi

10.61.9
10.61.99

4

sub-müqavilə əməliyyatları
10.61.99.00 Dəyirman-ding sənayesi məhsullarının emalının bir hissəsi kimi

88111 (*)

sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.62

10.62.1
10.62.11

10.62.12

10.62.11.10
10.62.11.11
10.62.11.13
10.62.11.15
10.62.11.19
10.62.11.30
10.62.11.50
10.62.11.70
10.62.12.00

10.62.13

10.62.13.10
10.62.13.20
10.62.13.30
10.62.13.40
10.62.13.50
10.62.13.90
10.62.14

Nişasta və nişasta məhsulları

Nişasta və nişasta məhsulları; digər qruplara daxil
edilməyən şəkər və şəkər siropları
Nişastalar, inulin; buğda özü, dekstrinlər və digər şəkli
dəyişdirilmiş nişastalar
Nişastalar
Buğda nişastası
Qarğıdalı nişastası
Kartof nişastası
Sair nişastalar
İnulin
Quru və nəm buğda yapışqanı
Dekstrinlər və sair şəkli dəyişdirilmiş nişastalar
Tapiok və lopa, qranul şəklində nişasta alınan onun
əvəzediciləri
Qlükoza və qlükozadan siroplar; fruktoza və fruktozadan
siroplar; invert şəkəri; digər qruplara daxil edilməyən şəkər və şəkər siropları
Qlükoza və qlükoza siropu
Fruktoza, fruktoza siropu, izoqlükoza
Maltodekstrin və maltodekstrin siropu
Şəkər əsaslı karamel
Nişasta əsaslı karamel
Sair məhsullar
Qarğıdalı yağı

23220

1108 20

23230

1903

23210 (*)

1702 30

21539 (*)

1515 29

21549 (*)
10.62.14.30 Təmizlənməmiş, kimyəvi tərkibi dəyişdirilməmiş qarğıdalı yağı
və onun fraksiyaları
10.62.2

10.62.14.50 Təmizlənmiş (saflaşdırılmış) qarğıdalı yağı
Nişasta emalından alınan tullantılar və oxşar tullantılar

10.62.20

10.62.20.00 Nişasta emalından alınan tullantılar və oxşar tullantılar

39130

2303.10

51

1

10.62.9
10.62.99

2

3

Nişasta və nişasta məhsullarının emalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
10.62.99.00 Nişasta və nişasta məhsullarının emalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 10.7
Sinif 10.71

10.71.1
10.71.11
10.71.12
10.71.9
10.71.99

4

5

88111 (*)

Çörək və unlu məmulatlar
Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortlar

Çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortlar
10.71.11.00 Təzə çörək
10.71.12.00 Təzə şirniyyatlar, pirojnalar, tortlar
Çörək və ya qurudulmuş çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar və
tortların emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
10.71.99.00 Çörək və ya qurudulmuş çörək, təzə şirniyyatlar, pirojnalar və

23491
23431

1905.90.30
1905.90.60

88111 (*)

tortların emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.72

Suxari və peçenyelər; konservləşdirilmiş təzə
pirojnalar və şirniyyatlar

10.72.1
10.72.11
10.72.11.30
10.72.11.50
10.72.12

10.72.19
10.72.9

10.72.12.30
10.72.12.50
10.72.19.00

Suxari və peçenyelər; konservləşdirilmiş təzə pirojnalar və
şirniyyatlar
Xırtıldayan kökələr, suxarilər, tostlar üçün çörəklər və oxşar
məmulatlar
Xırtıldayan kökələr
Suxarılar, qrenkalar və s. xırtıldayan məmulatlar
Zəncəfilli çörəklər və oxşar məmulatlar, vafli və şirin
peçenyelər
Zəncəfilli çörəklər
Şirin peçenye və vaflilər
Sair qurudulmuş və ya uzun müddət saxlanıla bilən
çörək-bulka məmulatları
Suxari və peçenyelərin, konservləşdirilmiş təzə pirojnaların və
şirniyyatların emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

23410

1905 10

23420

1905 20

23439

1905 90

23499

əməliyyatları
10.72.99

10.72.99.00 Suxari və peçenyelərin, konservləşdirilmiş təzə pirojnaların və

88111 (*)

şirniyyatların emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 10.73

10.73.1
10.73.11

Makaron, əriştə, kuskus və
oxşar unlu məmulatlar

Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatlar
Makaron, əriştə və oxşar unlu məmulatlar
10.73.11.10 İçsiz, bişirilməmiş və ya başqa üsulla hazırlanmamış makaron
məmulatı

23710

1902 11

52

1

2

3

4

5

10.73.11.30 Tərkibində yumurta olan bişirilməmiş makaron məmulatları

10.73.12
10.73.9
10.73.99

10.73.11.50 Tərkibində yumurta olmayan bişirilməmiş makaron
məmulatları
10.73.11.60 İçli, bişirilmiş və ya başqa üsulla hazırlanmış makaron
məmulatı
10.73.11.70 İçli, bişirilmiş və sair makaron məmulatları
10.73.12.00 Kuskus
Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatların
hazırlanmasının hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
10.73.99.00 Makaron, əriştə, kuskus və oxşar unlu məmulatların
hazırlanmasının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 10.8
Sinif 10.81

10.81.1
10.81.11

1902 40

88111 (*)

Sair qida məhsulları
Şəkər (qənd)

Xam və ya təmizlənmiş qamış, yaxud çuğundur şəkəri; patka
10.81.11.00 Bərk halda xam qamış və ya çuğundur şəkəri
Təmizlənmiş qamış və ya çuğundur şəkəri və bərk

10.81.12

23721 (*)

23511

1701 12

23512
23520

1701 99

halda kimyəvi təmiz, ətirverici və ya boyayıcı maddələr
10.81.12.30
10.81.12.90
10.81.13

10.81.13.30

10.81.14
10.81.2

10.81.13.50
10.81.14.00

10.81.20

10.81.20.00

10.81.9
10.81.99

10.81.99.00

qatılmayan saxaroza
Bərk şəkilli ağ şəkər
Bərk şəkilli sair şəkər
Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış təmizlənmiş
qamış və ya çuğundur şəkəri, qayınağacı şəkəri
və qayınağacı siropu
Ətirverici və ya boyayıcı maddələr qatılmış qamış və ya
çuğundur şəkəri
Qayınağacı şəkəri və siropu
Melassa (patka)
Çuğundur puçalı, şəkər qamışının jmıxı və şəkər
istehsalının sair tullantıları
Çuğundur puçalı, şəkər qamışının jmıxı və şəkər
istehsalının sair tullantıları
Şəkər emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Şəkər emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.82

10.82.1
10.82.11
10.82.12
10.82.13

1701.91 +
1702.20

23540

1703 10

39140

2303.20

88111 (*)

Kakao, şokalad və şəkərli
şirniyyat məmulatları

Kakao-pasta, kakao-yağ, piy və yağ, kakao-toz
10.82.11.00 Kakao-pasta
10.82.12.00 Kakao-yağ, yağ və piy
10.82.13.00 Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olmayan kakao
tozu

23530

23610
23620
23630

1803
1804 00

1805
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1

10.82.14

2

Şokaladdan və şəkərdən şirniyyat məmulatları
Tərkibində şirinləşdirilmiş kakao tozundan başqa, kakao olan,

10.82.2
10.82.21
10.82.21.30
10.82.21.50
10.82.21.70
10.82.21.90
10.82.22
10.82.22.30
10.82.22.40
10.82.22.50
10.82.22.60
10.82.22.70
10.82.22.90
10.82.23
10.82.23.10

10.82.24

3

10.82.14.00 Tərkibində şəkər və ya şirinlik verən maddələr olan kakao tozu

10.82.23.20
10.82.23.30
10.82.23.40
10.82.23.50
10.82.23.60
10.82.23.70
10.82.23.80
10.82.23.90
10.82.24.00

10.82.3
10.82.30
10.82.9

10.82.30.00

10.82.99

10.82.99.00

qablaşdırılmamış şəkildə şokalad və qida məhsulları
Çəkisi 2 kq-dan çox olan briket, plastin və plitə
formasında şokolad və oxşar məmulatlar
Çəkisi 2 kq-dan artıq olan sair məmulatlar, südlüşokolad qırıntısı
Aromatlaşdırılmış şokolad şirəsi
Sair qablaşdırılmış qida məhsulları
Tərkibində şirinləşdirilmiş kakao tozundan başqa, kakao olan,
qablaşdırılmış şəkildə sair şokalad və qida məhsulları
Briket, plastin və plitə formasında şokolad və oxşar
məmulatlar
Tərkibində alkoqol olan şokolad və sair şokolad
Sair şokoladlı şirniyyat məmulatı
Pasta şəkilli tərkibində kakao olan qida məhsulları
Tərkibində kakao olan içki istehsalı üçün qida məhsulları
Tərkibində kakao olan sair qida məhsulları
Tərkibində kakao olmayan şəkərli şirniyyat məmulatı
Tərkibində kakao olmayan, ağ şokolad da daxil edilməklə
şəkərdən şirniyyat məmulatı
Saqqız
Tərkibində 10%-dən çox saxaroza olan biyan kökü cövhəri
Ağ şokolad
Pastalar və tibbi şirniyyat məmulatları
Saqqız, jele və qırma şəkilli şirniyyat məmulatları
Bişirilmiş konfetlər (karamel, toffi və s.)
Həbşəkilli məmulatlar
Sair şəkərli şirniyyat məmulatları
Şəkər qatılmış meyvələr, qoz-fındıq, meyvə qabıqları və
bitkilərin sair hissələri
Kakao-paxlalıların qabığı və sair tullantıları
Kakao-paxlalıların qabığı və sair tullantıları
Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatlarının emalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Kakao, şokalad və şəkərli şirniyyat məmulatlarının emalının bir

4
23640

5
1806.10

23650

1806 20

23660

1806 32

23670

1704 10

21499

2006

39150

1802 00

88111 (*)

hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.83

10.83.1
10.83.11

10.83.12

Emal olunmuş kofe və çay

Emal olunmuş kofe və çay
Kofeinsiz və ya qovrulmuş kofe
10.83.11.30 Kofeinsiz qovrulmamış kofe
10.83.11.50 Kofeinli qovrulmuş kofe
10.83.11.70 Kofeinsiz qovrulmuş kofe
Kofe əvəzediciləri; kofe və ya kofe əvəzedicilərinin

23911

0901 12

23912

2101 30
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1

10.83.13

2

10.83.12.30
10.83.12.50
10.83.13.00

10.83.14

10.83.15
10.83.9
10.83.99

10.83.14.30
10.83.14.50
10.83.15.00

10.83.99.00

3

ekstratları, essensiyaları və konsentratları
Tərkibində kofe olan kofe əvəzediciləri
Qovrulmuş kasnı və sair qovrulmuş kofe əvəzediciləri
3 kq-dan çox olmamaqla qablaşdırılmış yaşıl çay
(fermentləşdirilməmiş), qara çay (fermentləşdirilmiş) və
qismən fermentləşdirilmiş çay
Çay və mat əsasında hazırlanmış ekstratlar, essensiyaları və
konsentratlar
Bərk ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar
Duru ekstratlar, essensiyalar və konsentratlar
Bitki cövhəri
Çay və kofenin emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Çay və kofenin emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 10.84

10.84.1
10.84.11
10.84.11.30
10.84.11.90
10.84.12
10.84.12.10
10.84.12.30
10.84.12.50
10.84.12.70
10.84.2
10.84.21
10.84.22
10.84.23

10.84.21.00
10.84.22.00
10.84.23.00

4

5

23913

0902 [.10
+.30]

23914

2101.20

01930 (*)

88111 (*)

Ədviyyat

Sirkə və sirkə turşusundan alınan əvəzedicilər
Sirkə və sirkə turşusundan alınan əvəzedicilər
Üzüm sirkəsi və onun əvəzediciləri
Sair meyvə sirkəsi və onun əvəzediciləri
Souslar; qarışıq ədviyyat və qarışıq xuruşlar; xardal unu və
tozu, hazır xardal
Soya sousu
Ketçup və sair tomat sousları
Xardal
Qarışıq ədviyyat, mayonez və sair souslar
Emal olunmuş ədviyyat
Emal olunmuş istiot
Emal olunmuş, qurudulmuş və soyudulmuş istiot
Emal olunmuş darçın; emal olunmuş sair ədviyyat

23994

2209 00

23995

2103 10

23921
23922
23923

0904 12
0904 20
0910 20

23924
23925
23926
23927
23928
10.84.3
10.84.30
10.84.9
10.84.99

Xörək duzu
10.84.30.00 Xörək duzu
Ədviyyat və xuruşun emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
10.84.99.00 Ədviyyat və xuruşun emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 10.85

10.85.1

Hazır xörəklər və yeməklər

Hazır yeməklər və xörəklər

16200 (*)

88111 (*)

2501.00.91

55

1

2

3

4
21176

10.85.11

10.85.11.00 Ət, içalat və qan əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və
xörəklər

10.85.12

10.85.12.00 Balıq, xərçəngkimilər və molyuskalar əsasında hazırlanmış

21241

10.85.13

hazır yeməklər və xörəklər
10.85.13.00 Bitki əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər

21242 (*)
21391

5
1601b + 1602
[.20 +.3 +.4
+.50
+.90]b
1604 [.1
+.20]b
1605b +
2002.10b +
2003b +
2004.90b +
2005
[.40 +.5 +.60
+.70
+.80+.9]b

10.85.14

10.85.14.00 Pasta əsasında hazırlanmış hazır yeməklər və xörəklər

10.85.19

10.85.19.00 Sair hazır yeməklər və xörəklər (dondurulmuş pizza da daxil
edilməklə)
Hazır yeməklərin və xörəklərin emalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
10.85.99.00 Hazır yeməklərin və xörəklərin emalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

10.85.9
10.85.99

Sinif 10.86

10.86.1
10.86.10
10.86.10.10
10.86.10.20
10.86.10.30
10.86.10.40
10.86.10.50
10.86.10.51
10.86.9
10.86.99

10.86.99.00

10.89.1
10.89.11
10.89.12

1902 20

2106.90.98

88111 (*)

Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır
pəhriz yeməkləri

Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri
Homogenləşdirilmiş hazır yeməklər və hazır pəhriz yeməkləri
Homogenləşdirilmiş ət, içalat və ya qan məhsulları
Homogenləşdirilmiş, dondurulmamış və sirkəsiz
konservləşdirilmiş tərəvəz
Homogenləşdirilmiş hazır meyvə-giləmeyvə məhsulları
Homogenləşdirilmiş ərzaq məhsulları qatışıqları
Körpələr üçün yeməklər
Uşaq qidaları və pəhriz ərzaq məhsulları
Homogenləşdirilmiş hazır yeməklərin və pəhriz yeməklərinin
emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Homogenləşdirilmiş hazır yeməklərin və pəhriz yeməklərinin
emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.89

23721 (*)
23722
23997

23991

1602 10

88111 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən
sair qida məhsulları

Şorbalar, yumurtalar, maya və digər qida məhsulları; ət, balıq
və suda yaşayan onurğasızlardan alınan cövhər və şirələr
10.89.11.00 Şorbalar, bulyonlar və onların hazırlanması üçün tədarük
Qabıqsız yumurtalar və təzə, yaxud konservləşdirilmiş yumurta
sarıları; yumurtanın ağı

23992
22300
23993

2104.10
3502 11
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2

3

4

5

10.89.12.30 Albumindən başqa yumurta məhsulları
10.89.12.50 Yumurta albumini
10.89.13

Maya (aktiv və qeyri-aktiv), sair ölmüş birhüceyrəli
mikroorqanizmlər; hazır çörəkçilik tozları
10.89.13.30 Aktiv çörək mayası
10.89.13.50 Qeyri-aktiv mayalar; sair ölmüş birhüceyrəli mikroorqanizmlər

23996

2102 10

10.89.14

10.89.13.70 Hazır çörəkçilik tozları
10.89.14.00 Ət, balıq və suda yaşayan onurğasızlardan alınan ekstratlar və
şirələr

21175

1603

10.89.15

10.89.15.00 Bitki şirələri və ekstratları; pepsin maddələri; bitki

23999 (*)

1302 32

yapışqanları və qatılaşdırıcıları
10.89.19
10.89.9
10.89.99

10.91.1
10.91.10

10.89.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsulları

23210 (*)
23999 (*)

2106 90

Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsullarının
emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
10.89.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair qida məhsullarının
emalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 10.9

Hazır heyvan yemləri

Sinif 10.91

Fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır
yemlər

Lukarna yeməyi və həbindən başqa, fermalarda saxlanan
heyvanlar üçün hazır yemlər
Lukarna yeməyi və həbindən başqa, fermalarda saxlanan
heyvanlar üçün hazır yemlər

88111 (*)

23311

2309 90

23313
23315
23319

10.91.2
10.91.20
10.91.9
10.91.99

10.91.10.10 Fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır yemlər
10.91.10.20 Yonca unu və qranulası
Lukarna yeməyi və həbi
10.91.20.00 Lukarna yeməyi və həbi
Fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır yemlərin
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
10.91.99.00 Fermalarda saxlanan heyvanlar üçün hazır yemlərin
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 10.92

10.92.1
10.92.10

10.92.9

23320

1214 10

88111 (*)

Ev heyvanları üçün hazır yemlər

Ev heyvanları üçün hazır yemlər
Ev heyvanları üçün hazır yemlər
10.92.10.30 İt və pişiklər üçün hazır yemlər
10.92.10.50 Sair ev heyvanları üçün hazır yemlər
Ev heyvanları üçün hazır yemlərin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

23314

2309 10
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1

10.92.99

2

3

10.92.99.00 Ev heyvanları üçün hazır yemlərin istehsalının bir hissəsi kimi

4
88111 (*)

5

sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 11

İçkilər

Qrup 11.0

İçkilər

Sinif 11.01

Distillə edilmiş spirtli içkilər

Distillə edilmiş spirtli içkilər
Distillə edilmiş spirtli içkilər

11.01.1
11.01.10

24131
24139

2208 70

11.01.10.10 Spirtlər, likyorlar, sair spirtli içkilər; spirtli içkilərin
istehsalında istifadə edilən alkoqollu komponentlər
İçkilərin istehsalında istifadə edilən alkoqollu komponentlər
Üzüm spirti
Meyvə spirti
Viski
Rom və tafiya
Cin
Araq
Təmiz spirtlər
Denaturatlaşdırılmış etil spirti
Denaturatlaşdırılmamış etil spirti
Likor və sair alkoqollu içkilər
Distillə edilmiş spirtli içkilərin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
11.01.99.00 Distillə edilmiş spirtli içkilərin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
11.01.10.20
11.01.10.30
11.01.10.31
11.01.10.40
11.01.10.50
11.01.10.60
11.01.10.70
11.01.10.80
11.01.10.81
11.01.10.82
11.01.10.90
11.01.9
11.01.99

Sinif 11.02

11.02.1
11.02.11
11.02.11.30
11.02.11.90
11.02.12
11.02.12.10
11.02.12.30
11.02.12.50
11.02.2
11.02.20
11.02.9
11.02.99

11.02.20.00

88111 (*)

Üzüm şərabı

Təzə üzüm şərabı; qarışıq üzüm
Təzə üzümdən köpüklənən şərab
Şampan şərabı
Sair köpüklənən şərab
Köpüklənən şərabdan başqa, təbii üzüm şərabı; üzüm horrası
Ağ şərab
Tərkibində 15%-dən çox alkoqol olan portveyn, madera,
xeres, tokay şərabı və sair şərablar
Fermentasiya prosesində olan və sair üzüm (horra) şirəsi
Şərab çöküntüsü; argol (şərab daşı)
Şərab çöküntüsü; argol (şərab daşı)
Təzə üzüm şərabının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

əməliyyatları
11.02.99.00 Təzə üzüm şərabının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

24211

2204 10

24212

2204 29

39170

2307 00

88111 (*)
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1

2

3

4

5

əməliyyatları
Sinif 11.03

11.03.1

11.03.10

11.03.9
11.03.99

Sair qıcqırdılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud
sidri, bal şərabları); tərkibində alkoqol olan qarışıq içkilər
11.03.10.00 Sair qıcqırılmış içkilər (məsələn, alma sidri, armud
sidri, bal şərabları); tərkibində alkoqol olan qarışıq
içkilər
Sidr və meyvə şərablarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
11.03.99.00 Sidr və meyvə şərablarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 11.04

11.04.1
11.04.10
11.04.9
11.04.99

11.06.1
11.06.10

11.06.9
11.06.99

88111 (*)

24220

2205

88111 (*)

24310

2203

39160

2303.30

88111 (*)

Səməni

Səməni
Səməni
11.06.10.30 Qovrulmamış səməni
11.06.10.50 Qovrulmuş səməni
Səməni istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
11.06.99.00 Səməni istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 11.07

2206

Pivə

Pivə, pivəbişirmədən qalan tullantılardan başqa
11.05.10.00 Pivə, pivəbişirmədən qalan tullantılardan başqa
Pivəbişirmə və araqçəkmə tullantıları
11.05.20.00 Pivəbişirmə və araqçəkmə tullantıları
Pivə istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
11.05.99.00 Pivə istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 11.06

24230

Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilər

Vermut və ətirli maddələr qatılmış sair təbii üzüm
şərabları
11.04.10.00 Vermut və ətirli maddələr qatılmış sair təbii üzüm
şərabları
Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
11.04.99.00 Sair distillə edilməyən qıcqırdılmış içkilərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 11.05

11.05.1
11.05.10
11.05.2
11.05.20
11.05.9
11.05.99

Sidr və sair meyvə şərabları

Alkoqolsuz içkilər; mineral sular və butulkalara
doldurulmuş sair sular

24320

88111 (*)

1107 20
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1

2

11.07.1
11.07.11
11.07.11.30
11.07.11.50
11.07.12
11.07.12.30
11.07.12.50
11.07.12.70
11.07.9
11.07.99

11.07.99.00

3

Mineral sular və alkoqolsuz içklər
Şirinləşdirilməmiş və ətirli maddələr qatılmamış
mineral və qazlaşdırılmış sular
Şirinləşdirilməmiş mineral və qazlı sular
Sair şirinləşdirilməmiş, aramatlaşdırılmamış sular
Sair alkoqolsuz içkilər
Şəkər və s. qatılmış sular
Tərkibində yağ olmayan sair alkoqolsuz içkilər
Tərkibində yağ olan sair alkoqolsuz içkilər
Mineral sular və alkoqolsuz içklərin istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Mineral sular və alkoqolsuz içklərin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 12

Tütün məmulatları

Qrup 12.0

Tütün məmulatları

Sinif 12.00

12.00.1
12.00.11

12.00.11.30
12.00.11.50
12.00.11.70
12.00.19

12.00.19.30
12.00.19.90
12.00.2
12.00.20
12.00.9
12.00.99

12.00.20.00

4

24410

5

2201 10

24490

88111 (*)

Tütün məmulatları

Tütün məmulatları, tullantılardan başqa
Siqarlar, çerutlar (ucları kəsilmiş siqarlar), siqaretlər (nazik siqarlar) və tütündən, yaxud tütün əvəzedicilərindən hazırlanan siqaretlər
Tütün tərkibli siqar və çerut
Tütün tərkibli siqaret
Tərkibində tütün olmayan siqar, siqaret və sair
Hazır tütünün və ya əvəzedicilərinin sair növləri;
homogenləşdirilmiş və ya bərpa edilmiş tütün; tütün
ekstraktları və essensiyaları
Çəkməli tənbəki
Sənaye üsulu ilə hazırlanmış sair tütün və onun məhsulları
Tütün tullantıları
Tütün tullantıları
Tütün məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

əməliyyatları
12.00.99.00 Tütün məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Bölmə 13

Toxuculuq məhsulları

Qrup 13.1

Toxuculuq ipliyi və sapları

Sinif 13.10

Toxuculuq ipliyi və sapları

25020

2402 10

25090

2403 91

39180

2401 30

88112

60

1

13.10.1
13.10.10
13.10.2
13.10.21

13.10.22

2

13.10.10.00

13.10.21.10
13.10.21.20
13.10.21.30
13.10.21.40
13.10.21.50
13.10.22.00

13.10.23

3

Yun piyi (lanolin də daxil edilməklə)
Yun piyi (lanolin də daxil edilməklə)
Əyirmə üçün hazırlanmış toxuculuq lifləri
Xam ipək (eşilməmiş)
İpək lifi
Yun lifi
Daranmış pambıq lifi
Didilmiş, əyrilməmiş kətan lifi
Emal edilmiş, əyrilməmiş lifli bitki lifləri
Yağsızlaşdırılmış və ya kardodaranmış, kardodaranmamış və
ya daraqla daranmamış yun
Daranmış heyvan yunu və ya tükündən qalan tullantılar
Yunun və ya heyvanların nazik və qalın tüklərinin daranması
Daranmış və ya kardodaranmış heyvan yunu və ya kobud tükü

4

5

21519 (*)

1505

26110

5002

26130

5101[.2 +.30]

26140

5103.10

26150

5105

13.10.24

13.10.23.10
13.10.24.00

13.10.25

13.10.25.00 Daranmış və ya kardodaranmış pambıq

26160

5203

13.10.26

13.10.26.00 Emal edilmiş, əyrilməmiş cut və sair toxuculuq lifləri (kətan,
əsil çətənə və ramidən başqa)

26170

5303 90

13.10.29

13.10.29.00 Emal edilmiş,əyrilməmiş sair toxuculuq bitki lifləri

26190

5301[.2 +.30]
+
5302.90 +
5305

13.10.3
13.10.31

Əyirmə üçün hazırlanmış süni toxuculuq ştapel lifləri
Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal

26210

5506

13.10.32

edilmiş sintetik ştapel lifləri
13.10.31.30 Sintetik ştapel ipliyi
Əyirmə üçün daranmış, kardodaranmış və ya başqa cür emal

26220

5507

13.10.4

edilmiş süni ştapel lifləri
13.10.32.50 Süni ştapel ipliyi
İpək ipliyi və əyirmədən qalan tullantılar
26310

5006 00

13.10.40
13.10.5

13.10.50

İpək ipliyi və əyirmədən qalan tullantılar
13.10.40.10 Daranmamış ipək tullantıları
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış
yun ipliyi; heyvanların zərif və ya kobud tükü və at tükündən
iplik
Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmış və ya qablaşdırılmamış
yun ipliyi; heyvanların zərif və ya kobud tükü və at tükündən
iplik
13.10.50.10 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış yun iplik

13.10.6

Pambıq ipliyi; pambıq tikiş sapları

13.10.61

Pambıq ipliyi

26320

5108 10

26330
26340

26360

5205 35

26370
13.10.62
13.10.7

13.10.61.10 Pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış pambıq ipliyi
13.10.62.00 Pambıq tikiş sapları
Sair toxuculuq bitki liflərindən pambıq ipliyi (kətan, jut, kokos

26350

5204

61

1

2

3

13.10.81

lifi və əsil çətənə); kağız ipliyi
13.10.71.00 Kətan ipliyi
13.10.72.00 Jüt ipliyi və ya sair toxuculuq liflərinin ipliyi; sair toxuculuq
bitki liflərinin ipliyi; kağız ipliyi
Toxuculuq ipliyi və ya süni liflərdən və ya ştapel liflərindən
saplar
13.10.81.00 Pərakəndə satış üçün əyrilmiş və ya əyrilməmiş süni liflərdən

13.10.82

sarınmış iplik
13.10.82.00 Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən çox sintetik ştapel

13.10.71
13.10.72
13.10.8

4
26380 (*)
26380 (*)

5
5306 20

5307 + 5308

26420
26430

5511 10

lifləri olan iplik
13.10.83

13.10.83.00 Tikiş sapından başqa tərkibində 85% -dən az sintetik ştapel

26440 5509 99

lifləri olan iplik
13.10.84
13.10.85
13.10.9

13.10.91
13.10.92
13.10.93
13.10.99

13.20.1
13.20.11
13.20.12

13.10.84.00 Pərakəndə satış üçün nəzərdə tutulmamış süni ştapel
liflərindən olan iplik
13.10.85.00 Süni və sintetik filament saplardan və liflərdən olan tikiş
sapları və iplik
Didilmiş tullantılar; təbii toxuculuq liflərinin hazırlanması;
toxuculuq ipliyi və saplarının istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
13.10.91.00 Yunun və ya heyvanların nazik və ya qalın tüklərinin
didilmiş tullantıları
13.10.92.00 Didilmiş tullantılar və sair pambıq tullantıları
13.10.93.00 Təbii toxuculuq ipliyinin hazırlanması
13.10.99.00 Toxuculuq ipliyi və saplarının istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
Qrup 13.2

Toxuculuq materialları

Sinif 13.20

Toxuculuq materialları

Pambıq liflərindən başqa təbii liflərdən parçalar
13.20.11.00 Təbii ipəkdən və ya ipək tullantılarından parçalar
13.20.12.00 Daranmış və ya kardo daranmış heyvan yunundan və ya

26450
26460
26410

5510 30

39213

5104 00

39215
88121 (*)
88121 (*)

5202 99

26510
26520

5007

5401 20

5113 00

heyvanların zərif və ya kobud tükündən parçalar

26530
26540
26550

13.20.13

Kətan parçalar
13.20.13.30 Tərkibində 85%-dən çox kətan olan kətan parçalar
13.20.13.50 Tərkibində 85%-dən az kətan olan pambıq qatılmış kətan
parçalar
13.20.13.60 Tərkibində 85%-dən az kətan olan sair qatışıqlı kətan parçalar

26560

5309 11

13.20.14

13.20.14.00 Cut və sair toxuculuq liflərindən naxışlı parçalar (kətan, əsil
çətənə və ramidən başqa)
13.20.19.00 Sair toxuculuq bitki liflərindən naxışlı parçalar

26570

5310

26590

5311

13.20.19
13.20.2

Pambıq parçalar
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1

2

3

Pambıq parçalar

13.20.20

4
26610

5
5211 32

26620
26630
26690
13.20.20.10 Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən az olan rənglənməmiş
13.20.20.20
13.20.20.30
13.20.20.40
13.20.20.50
13.20.20.60
13.20.3
13.20.31

pambıq parçalar
Tibbi tənzif
Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən az olan rənglənmiş pambıq
parçalar
Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən çox olan rənglənməmiş pambıq
parçalar
Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən çox olan rənglənmiş pambıq
parçalar
Səthi sıxlığı 200 q\kv.m-dən çox olan pambıq parçalar, denim
Süni saplardan və ştapel liflərindən parçalar
Sintetik liflərin ipliyindən və süni liflərin ipliyindən parçalar

26710

5407 93

26720
26730
13.20.31.30 Yuksək davamlılığı olan sintetik və süni saplardan parçalar
13.20.31.50 Sintetik kompleks saplardan parçalar
13.20.32

13.20.31.70 Süni kompleks saplardan parçalar
Sintetik ştapel liflərindən parçalar

26740

5514 41

26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)
13.20.32.10
13.20.32.20
13.20.32.30
13.20.32.40
13.20.32.90
13.20.33

Tərkibində 85%-dən çox sintetik ştapel lifləri olan parçalar
Rənglənməmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar
Rənglənmiş pambıq qatışıqlı sintetik liflərdən parçalar
Daranmış yun qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar
Sair qatışıqlı sintetik ştapel liflərindən parçalar
Süni ştapel liflərindən parçalar

26750
26760 (*)
26770 (*)
26790 (*)

5516 12

5801

Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar

26810
26820
26830
26840

Xovlu parçalar və pambıqdan oxşar xovlu parçalar
Tiftikli dəsmal və oxşar parçalar
Qaytanlı parçalar
Sair xovlu dəsmallıq parçalar və oxşar xovlu toxuma parçalar

26850

5802.20

13.20.33.30 Rənglənməmiş süni ştapel liflərdən parçalar
13.20.4
13.20.41

13.20.33.50 Rənglənmiş süni ştapel liflərdən parçalar
Sancaqvari xovlu, tiftikli dəsmallar və sair xüsusi parçalar
13.20.41.00 Xovlu parçalar və sinel parçalar (tiftikli dəsmallıq parçalar
və ensiz parçalar istisna olmaqla)

13.20.42

13.20.43

13.20.42.10
13.20.42.20
13.20.42.30
13.20.43.00

5802.1

63

1

13.20.44

13.20.45
13.20.46
13.20.5
13.20.50
13.20.9
13.20.99

2

3

(ensiz parçalardan başqa)
13.20.44.00 Tənzif (ensiz parçalardan başqa)

13.20.45.00 Xalçalardan başqa, qarışıq toxuma parçalar
13.20.46.00 Şüşə lifindən toxuma parçalar (ensiz parçalar da daxil
edilməklə)
Süni toxuma parçalar
13.20.50.00 Süni toxuma parçalar
Toxuma parçaların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
13.20.99.00 Toxuma parçaların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 13.3
Sinif 13.30

13.30.1
13.30.11
13.30.11.10
13.30.11.20
13.30.12
13.30.12.10
13.30.12.20
13.30.12.30
13.30.12.40
13.30.12.50
13.30.12.60
13.30.12.70
13.30.12.80
13.30.12.90
13.30.13
13.30.13.10
13.30.13.20
13.30.13.30
13.30.13.40
13.30.13.50
13.30.13.60
13.30.13.70
13.30.13.80
13.30.13.90
13.30.14

4
26860

5803

26880
26890

5802.30

28330

88121 (*)

Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri
Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri

Toxuculuq üzrə bəzədilmə xidmətləri
Toxuculuq liflərinin və ipliyinin ağardılması və rənglənməsi
üzrə xidmətlər
Sapların rənglənməsi üzrə xidmətlər
Liflərin və ipliyin rənglənməsi üzrə xidmətlər
Parçaların və toxuma məmulatlarının ağardılması üzrə
xidmətlər (geyim də daxil edilməklə)
İpək parçaların ağardılması
Yun parçaların ağardılması
Pambıq parçaların ağardılması
Kətan və lifli bitki parçalarının ağardılması
Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların ağardılması
Kompleks saplı və süni lifli parçaların ağardılması
Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların ağardılması
Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların ağardılması
Trikotaj parçaların ağardılması
Parçaların və toxuma məmulatlarının rənglənməsi xidmətləri
(geyim də daxil edilməklə)
İpək parçaların rənglənməsi
Yun parçaların rənglənməsi
Pambıq parçaların rənglənməsi
Kətan və s. bitki lifli parçaların rənglənməsi
Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların rənglənməsi
Kompleks saplı və süni lifli parçaların rənglənməsi
Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların rənglənməsi
Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların rənglənməsi
Trikotaj parçaların və s. materialların rənglənməsi
Parçaların və toxuculuq məmulatlarının naxışlanması
xidmətləri(geyim də daxil edilməklə)

5

88122 (*)

88122 (*)

88122 (*)

88122 (*)

7019 52

64

1

2

13.30.14.10
13.30.14.20
13.30.14.30
13.30.14.40
13.30.14.50
13.30.14.60
13.30.14.70
13.30.14.80
13.30.14.90
13.30.19
13.30.19.10
13.30.19.20
13.30.19.30
13.30.19.40
13.30.19.50
13.30.19.60
13.30.19.70
13.30.19.80
13.30.19.90

13.91.1
13.91.11
13.91.11.10
13.91.11.20
13.91.11.30
13.91.11.40
13.91.11.41
13.91.11.50
13.91.11.51
13.91.11.52
13.91.11.59
13.91.11.70
13.91.11.71

13.91.19
13.91.9
13.91.99

13.91.11.72
13.91.19.00

3

İpək parçalara naxış vurulması
Yun parçalara naxış vurulması
Pambıq parçalara naxış vurulması
Kətan və s. bitki lifli parçalara naxış vurulması
Sintetik lifli və kompleks saplı parçalara naxış vurulması
Kompleks saplı və süni lifli parçalara naxış vurulması
Xovlu və məxmər qaytanlı parçalara naxış vurulması
Tiftikli dəsmal və oxşar parçalara naxış vurulması
Trikotaj parçalara və s. materiallara naxış vurulması
Toxuculuq və toxuculuq məmulatlarının sair bəzədilməsi
xidmətləri (geyim də daxil edilməklə)
İpək parçaların sair bəzədilməsi
Yun parçaların sair bəzədilməsi
Pambıq parçaların sair bəzədilməsi
Kətan və s. bitki lifli parçaların sair bəzədilməsi
Sintetik lifli və kompleks saplı parçaların sair bəzədilməsi
Kompleks saplı və süni lifli parçaların sair bəzədilməsi
Xovlu və məxmər qaytanlı parçaların sair bəzədilməsi
Tiftikli dəsmal və oxşar parçaların sair bəzədilməsi
Trikotaj parçalara və s. materialların sair bəzədilməsi
Qrup 13.9

Sair parçalar

Sinif 13.91

Sair parçalar

Yun və trikotaj parçalar
Trikotaj və ya toxuma xovlu parçalar,tiftikli parçalar
Kağız parçalar
Toxuma parçalar
Yun parçalar
Trikotaj parçalar
Maşın və ya ələ toxunmuş trikotaj parçalar
Maşın və ya ələ toxunmuş xovlu trikotaj parçalar
Uzunxovlu trikotaj parçalar
Kəsikxovlu trikotaj parçalar
Sair xovlu trikotaj parçalar
Maşın və ya ələ toxunmuş sair trikotaj parçalar
Kimyəvi saplardan pərdələr üçün toxunmuş
trikotaj parçalar
Sair trikotaj parçalar
Sair trikotaj parçalar, xəzin toxunma oxşatmaları da

daxil edilməklə
Yun və trikotaj parçaların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
13.91.99.00 Yun və trikotaj parçaların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

4

5

88122 (*)

28110

6001

28190

6006 23

28330

88121 (*)
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1

2
Sinif 13.92

13.92.1
13.92.11

13.92.12

13.92.13

13.92.14

13.92.15

13.92.16

13.92.2
13.92.21

13.92.22

3
Geyimdən başqa hazır toxuculuq məmulatları

Ev təsərrüfatında istifadə üçün hazır toxuculuq məmulatları
Elektrik odeyallardan başqa, odeyallar və yol şalları
13.92.11.30 Yun odeyallar və yol şalları
13.92.11.50 Sintetik odeyallar
13.92.11.90 Sair toxuculuq materiallarından odeyallar və yol şalları
Yataq ağları
13.92.12.30 Trikotaj yataq ağları
13.92.12.50 Pambıq, kətan və sair yataq ağları
13.92.12.70 Sair qeyri-parça yataq ağları
Yeməkxana ağları
13.92.13.30 Trikotaj yeməkxana ağları
13.92.13.50 Pambıq, kətan və sair yeməkxana ağları
13.92.13.70 Sair qeyri-parça yeməkxana ağları
Tualet və mətbəx ağları
13.92.14.30 Tiftikli pambıq parçalardan tualet və mətbəx ağları
13.92.14.50 Sair toxuculuq materiallarından tualet və mətbəx ağları
13.92.14.70 Qeyri-parça tualet və mətbəx ağları
Pərdələr (bəzək pərdələri də daxil edilməklə) və interyerlər
üçün pəncərə pərdələri; pərdə və ya büzməli yataq ağları
13.92.15.30 Trikotaj pərdələr
13.92.15.50 Parça pərdələr
13.92.15.70 Qeyri-parça pərdələr
Digər qruplara daxil edilməyən sair mebel-dekorasiya
məmulatları; şalların, pərdəlik parçaların və s. hazırlanması üçün parçalar və iplik komplektləri
13.92.16.30 Qobelen, belçika qobeleni və s. tipli dekorativ əl işli parçalar
13.92.16.50 Yüngül yataq örtükləri və sair dekorativ-mebel məmulatları
13.92.16.70 Şal hazırlamaq üçün parça və iplik komplektləri
Sair hazır toxuculuq məmulatları
Əmtəələrin qablaşdırılması üçün istifadə edilən
kisə və torbalar
13.92.21.30 Əmtəələrin qablaşdırılması üçün pambıq torba və zənbillər
13.92.21.50 Əmtəələrin qablaşdırılması üçün trikotaj və polietilen
torba və zənbillər
13.92.21.90 Sair toxuculuq materiallarından torba və zənbillər
Brezentlər, qayıqlar, yaxtalar və ya üzən desant vasitələri üçün yelkənlər; kempinq üçün örtüklər, markizlər,
tentlər və ləvazimatlar (pnevmatik döşəklər də daxil edilməklə)
13.92.22.10 Brezentlər, örtüklər və markizlər
13.92.22.30 Tentlər
13.92.22.50 Yelkənlər

4

5

27110

6301 30

27120 (*)

6302 22

27120 (*)

6302 40

27120 (*)

6302 99

27130

6303 99

27140

6308 00

27150

6305 20

27160

6306 22

27170

8804

27180

9404 30

13.92.22.70 Hava ilə doldurulmuş döşəklər və kempinq üçün sair mallar
13.92.23
13.92.24

13.92.23.00 Paraşütlər (diricabllar üçün paraşütlər də daxil edilməklə) və
rotoşütlər; onların hissələri
Sırınmış yorğanlar, sırınmış pərğu yorğanlar, divan yastıqçaları.
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1

2

3

4

5

yumşaq kətillər, döşəkçələr, yataq kisələri və yataq
ləvazimatları,
13.92.24.30 Yataq kisələri
13.92.24.90 Sair yataq ləvazimatları
13.92.29
13.92.9
13.92.99

13.92.29.00 Sair hazır toxuculuq məmulatları (linelium, boşqab altlıqları,
toz əskiləri və oxşar təmizləyicilıər də daxil edilməklə)
Geyimdən başqa, hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalı üçün
sub-müqavilə əməliyyatları
13.92.99.00 Geyimdən başqa, hazır toxuculuq məmulatlarının istehsalı üçün
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 13.93

13.93.1
13.93.11
13.93.12
13.93.13
13.93.19

13.93.11.00
13.93.12.00
13.93.13.00
13.93.19.00

13.93.9
13.93.99

13.93.99.00

13.94.9
13.94.99

salının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
13.94.99.00 Kanat, kəndir və ip məmulatları, kanatlar, viş və torların isteh-

13.94.11
13.94.12

13.94.2

13.94.20

salının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 13.95

88121 (*)

27210
27220
27230
27290

5701
5702
5703
5704 90

88121 (*)

Kanat kəndir və ip məmulatları, kanatlar
viş və torlar

Kanat, kəndir və ip məmulatları, kanatlar, viş və torlar,
tullantılardan başqa
13.94.11.00 Cutdan və ya sair toxuculuq liflərindən hazırlanan
viş, kanat və ip məmulatları, kanatlar və troslar
13.94.12.00 Viş, kanat, ip və ya troslardan hörülmüş torlar, toxuculuq materiallarından hazır torlar; digər qruplara
daxil edilməyən ipliklərdən məmulatlar, lentlər
Əski parçaları, viş, ciyə, ip və ya kanat tullantıları,
toxuculuq materiallarından hazırlanmış və əvvəllər
istifadədə olmuş məmulatlar
13.94.20.00 Əski parçaları, viş, ciyə, ip və ya kanat tullantıları,
toxuculuq materiallarından hazırlanmış və əvvəllər
istifadədə olmuş məmulatlar
Kanat, kəndir və ip məmulatları, kanatlar, viş və torların isteh-

13.94.1

6307 10

Xalça və xalça məmulatları

Xalça və xalça məmulatları
Düyünlərlə toxunmuş xalçalar və sair döşəmə örtükləri
Tikilməmiş toxunma xalçalar, sair toxunma döşəmə örtükləri
Tikilmiş xalçalar və sair toxunma döşəmə örtükləri
Sair xalçalar və toxunma xalça məmulatları (keçələr də daxil
edilməklə)
Xalça və xalça məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Xalça və xalça məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 13.94

27190

Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa

27310

5607 50

27320

5608 19

39218

6310 10

88121 (*)
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3
toxunulmayan materiallardan məmulatlar

13.95.1

Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa, toxunulmayan

13.95.10

materiallardan məmulatlar
Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa, toxunulmayan

4

27922

5

5603 11

materiallardan məmulatlar
13.95.10.10 Səthi sıxlığı 25 q/kv.m-dən çox olmayan üzlənməmiş
13.95.10.20
13.95.10.30
13.95.10.50
13.95.10.70
13.95.9

qeyri-parça materialları
Səthi sıxlığı 25-70 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça
materialları
Səthi sıxlığı 70-150 q/kv.m olan üzlənməmiş qeyri-parça
materialları
Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan üzlənməmiş qeyri-parça
materialları
Üzlənməmiş qeyri-parça materialları
Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa, toxunulmayan
materiallardan məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi

13.95.99

sub-müqavilə əməliyyatları
13.95.99.00 Toxunulmayan materiallar və geyimdən başqa, toxunulmayan

88121 (*)

materiallardan məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 13.96

Sair texniki və sənaye təyinatlı toxuculuq
məmulatları

13.96.1

13.96.11
13.96.12

13.96.11.00
13.96.12.00

13.96.13

13.96.13.00

13.96.14

13.96.14.00

13.96.15
13.96.16

13.96.17

Metallaşdırılmış iplik və metallaşdırılmış bafta ipliklər; metal
saplardan və metallaşdırılmış iplikdən toxuma parçalar; rezin
saplar və kord, toxuma örtüləri və toxuculuq məmulatları və
texniki istifadə üçün əşyalar
Metallaşdırılmış iplik və metallaşdırılmış bafta ipliklər
Metal saplardan parçalar və digər qruplara daxil edilməyən metallaşdırılmış iplikdən parçalar
Rezin saplar və toxuculuq örtüklü qaytan; rezin və ya
plastiklə örtülmüş və ya hopdurulmuş toxuculuq ipliyi
və zolaqları
Digər qruplara daxil edilməyən hopdurulmuş və üzlənmiş

toxuculuq materialları
13.96.15.00 Yüksəkdavamlılıqlı neylon saplardan və ya poliamid, poliefir,
yaxud viskoz saplardan şin üçün kordlar
13.96.16.00 Texniki ehtiyaclar üçün toxuculuq məmulatları və malları
(fitillər, qaz qapaqları, elastik şlanqlar, transmissiya və ya
konveyer qayışları, ələk üçün parçalar və dartılan parçalar da
daxil edilməklə)
Ensiz parçalar; ensiz toxuma materialları, naxışlar və s
13.96.17.30 Ensiz parçalar

27993
27994

5605
5809

27992

5604

27997

5901 + 5903 +

27996

5902

27998

5911 32

27911

5806 40

5907
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13.96.9
13.96.99

2

3

13.96.17.50 Etiketlər, emblemlər və oxşar məmulatlar
13.96.17.70 Parça-parça tesma; bəzəmə materialları
Texniki və sənaye təyinatlı parçaların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
13.96.99.00 Texniki və sənaye təyinatlı parçaların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 13.99

4

5

88121 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq
məmulatları

Tül , krujeva və ensiz toxuma məmulatları; bafta iplik və

13.99.1

zolaqlar; sinel iplik; qabarıq zolaqlı ilgəklər
13.99.11

13.99.11.30
13.99.11.50
13.99.11.70
13.99.12
13.99.12.30
13.99.12.50
13.99.12.70
13.99.13
13.99.14

Tül və sair tor parçalar, maşında və ya əllə toxunma
trikotaj parçalar; parça-parça tesma, zolaq şəkilli krujevalar, yaxud krujevalı bəzək əşyaları
Tül və sair tor parçalar
Maşıntoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar
Əltoxunuşlu parça-parça tesma və zolaqşəkilli krujevalar
Ayrı-ayrı parçalarda, zolaqlarda tikmələr
və ya ayrı-ayrı tikmələr
Əsası görsənməyən tikmələr
Parça-parça tesma və zolaqşəkilli pambıq tikmələr
Parça-parça tesma və zolaqşəkilli sair materiallardan tikmələr

13.99.13.00 Örtüklü, hopdurulmuş və ya laminasiya edilmiş keçə
Uzunluğu 5 mm-dən kiçik və ya bərabər olan liflər; toxuculuq

27912

5804 30

27913

5810 99

27921
27991 (*)

5602
5601.30

tozu və zolaqları
13.99.14.30 Tibbi təyinatlı pambıq və pambıq məmulatlar
13.99.14.50 Sair pambıq və pambıq məmulatlar
13.99.15

13.99.15.00 Güpür sap və zolaqlar; sinel iplik; fasonlu ilməli iplik

27995

5606

13.99.16
13.99.19

13.99.16.00 Parça-parça pambıq toxuculuq məmulatları
13.99.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq və toxuculuq
materialları
Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq materiallarının
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
13.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair toxuculuq materiallarının
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

27999
38994 (*)

5811
9616.20

13.99.9
13.99.99

14.11.1
14.11.10
14.11.9

Bölmə 14

Geyim; Xəzlər

Qrup 14.1

Geyimdən başqa xəz geyimlər

Sinif 14.11

Dəri geyimlər

Dəri geyimlər
14.11.10.00 Dəri geyimlər
Dəri geyimlərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

88121 (*)

28241

4203.10
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14.11.99

2

3

əməliyyatları
14.11.99.00 Dəri geyimlərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 14.12

14.12.1
14.12.11
14.12.11.20
14.12.11.21
14.12.11.26
14.12.11.27
14.12.11.30
14.12.11.31
14.12.11.36
14.12.11.37
14.12.12
14.12.12.40
14.12.12.41
14.12.12.45
14.12.12.50
14.12.12.51
14.12.12.55
14.12.2
14.12.21
14.12.21.20
14.12.21.21
14.12.21.26
14.12.21.27
14.12.21.30
14.12.21.31
14.12.21.36
14.12.21.37
14.12.22
14.12.22.40
14.12.22.41
14.12.22.45

4

5

88124 (*)

Xüsusi geyimlər

Kişilər üçün iş geyimləri
Kişilər üçün istehsalat və peşə komplektləri, gödəkçələri və bleyzerləri
Kişi və ya oğlanlar üçün istehsalat komplektləri
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq istehsalat komplektləri
Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən istehsalat
komplektləri
Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri
Kişi və ya oğlanlar üçün peşə pencəyi və blayzerləri
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə pencəyi və blayzerləri
Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən peşə pencəyi və
blayzerləri
Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən peşə pencəyi və
blayzerləri
Kişilər üçün istehsalat və peşə şalvarları, sinəbəndli
və boyun qayışı olan kombinizonlar, bric və şortlar
Kişi və ya oğlanlar üçün peşə şalvarı, bric və s.
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s.
Kişi və ya oğlanlar üçün süni materiallardan peşə şalvarı,
bric və s.
Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq kombinezonlar
Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən istehsalat
kombinezonları
Qadınlar üçün iş geyimi
Qadınlar üçün istehsalat və peşə komplektləri və gödəkçələri
Qadın və ya qızlar üçün istehsalat komplektləri
Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat komplektləri
Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat
komplektləri
Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat komplektləri
Qadın və ya qızlar üçün istehsalat jaketləri
Qadın və ya qızlar üçün pambıq istehsalat jaketləri
Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən istehsalat jaketləri
Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən istehsalat jaketləri
Qadınlar üçün istehsalat və peşə şalvarları, sinəbəndli
və boyun qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar
Qadın və ya qızlar üçün peşə şalvarı, bric və s.
Qadın və ya qızlar üçün pambıq peşə şalvarı, bric və s.
Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən peşə şalvarı,
bric və s.

28231 (*)

6203 29

28231 (*)

6203 42

28233 (*)

6204 39

28233 (*)

6204 69

70

1

14.12.3
14.12.30
14.12.9
14.12.99

2

3

14.12.22.50 Qadın və ya qızlar üçün kombinezonlar
14.12.22.51 Qadın və ya qızlar üçün pambıq kombinezonlar
14.12.22.55 Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən isthsalat
kombinezonları
Sair iş geyimləri
14.12.30.00 Sair iş geyimləri
Xüsusi geyimlərin istehsalının bir hisssəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
14.12.99.00 Xüsusi geyimlərin istehsalının bir hisssəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 14.13

14.13.1
14.13.11

14.13.11.10
14.13.11.20
14.13.12

14.13.12.10
14.13.12.20
14.13.12.30
14.13.12.40
14.13.12.50
14.13.13

14.13.13.10
14.13.13.20
14.13.14

14.13.14.10
14.13.14.20
14.13.14.30
14.13.14.40
14.13.14.50
14.13.14.70
14.13.14.80
14.13.2
14.13.21

4

28236 (*)

5

6211 43

88123 (*)

Sair üst geyimləri

Maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj üst geyimləri
Kişilər və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu plaş,
anorak və oxşar məmulatlar
Kişi və ya oğlanlar üçün palto, gödəkçə, plaş və
oxşar məmulatlar
Kişi və ya oğlanlar üçün küləkçə və sair
Kişilər və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kostyum, komplekt, pencək, bleyzer, şalvar, sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar,
bric və şortlar
Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar
Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər
Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər
Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar və briclər
Kişi və ya oğlanlar üçün kobinezonlar və şortlar
Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu gödəkçə, anorak, küləkdən qoruyucu, fırtınadan qoruyucu və
oxşar məmulatlar
Qadın və ya qızlar üçün palto, gödəkçə, plaş və oxşar
məmulatlar
Qadın və ya qızlar üçün küləkçələr və sair
Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj kostyum, komplekt, jaket, don, yubka, şalvar,
sinəbəndli və boyun qayışı olan kombinezonlar, şortlar
Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar
Qadın və ya qızlar üçün komplektlər
Qadın və ya qızlar üçün jaket və bleyzerlər
Qadın və ya qızlar üçün şalvar və briclər
Qadın və ya qızlar üçün kobminezonlar və şortlar
Qadın və ya qızlar üçün donlar
Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar
Kişi və oğlanlar üçün sair üst geyimləri
Kişi və ya oğlanlar üçün palto, gödəkçə, plaş, kapü-

28221 (*)

6101 20

28221 (*)

6103 39

28223 (*)

6102 30

28223 (*)

6104 69

28231 (*)

6201 12
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1

2

14.13.21.10
14.13.21.11
14.13.21.14
14.13.21.15
14.13.21.19
14.13.21.20
14.13.21.21
14.13.21.25

14.13.22

14.13.23

14.13.24

3

4

5

şonlu plaş, anorik, küləkdən qoruyucu, fırtınadan qoruyucu və oxşar məmulatlar
Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan qoruyucu, palto,
gödəkcə və s.-lər.
Kişi və ya oğlanlar üçün yağışdan pambıq qoruyucular
Kişi və ya oğlanlar üçün yun palto, gödəkçə, plaş və s.-lər
Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan
qoruyucular
Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan palto, gödəkçə,
plaş və s.-lər
Kişi və ya oğlanlar üçün küləkdən qoruyucular və s.-lər
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq, kətan, yun küləkdən
qoruyucuları və s.
Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən və ipəkdən küləkdən

qoruyucuları və s.-lər
14.13.21.29 Kişi və ya oğlanlar üçün sair materialdan liflərdən küləkdən
qoruyucuları və s.-lər
Kişi və ya oğlanlar üçün kostyum və komplektlər
14.13.22.10 Kişi və ya oğlanlar üçün kostyumlar
14.13.22.11 Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq və kətan kostyumlar
14.13.22.14 Kişi və ya oğlanlar üçün yun kostyumlar
14.13.22.19 Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kostyumlar
14.13.22.20 Kişi və ya oğlanlar üçün komplektlər
14.13.22.21 Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq komplektlər
(peşə və istehsaldan başqa)
14.13.22.24 Kişi və ya oğlanlar üçün yun komplektlər
(peşə və istehsaldan başqa)
14.13.22.29 Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan komplektlər
Kişi və ya oğlanlar üçün pencəklər və bleyzerlər
14.13.23.30 Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pencək və bleyzerləri
14.13.23.31 Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə pambıq və kətan pencək
və bleyzerləri
14.13.23.34 Kişi və ya oğlanlar üçün qeyri-peşə yun pencək
və bleyzerləri
14.13.23.39 Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan pencək
və bleyzerləri
Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar, sinəbəndli və boyun
qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar
14.13.24.40 Kişi və ya oğlanlar üçün şalvar, bric və s.-lər
14.13.24.41 Kişi və ya oğlanlar üçün velvet şalvar, bric və s.-lər
14.13.24.42 Kişi və ya oğlanlar üçün denim şalvar, bric və s.-lər
14.13.24.43 Kişi və ya oğlanlar üçün sair pambıq parçalardan şalvar,
bric və s.-lər
14.13.24.44 Kişi və ya oğlanlar üçün yun və kətan şalvar, bric və s.-lər
14.13.24.46 Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s.
14.13.24.47 Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən və ipəkdən şalvar,
bric və s.-lər

28231 (*)

6203 29

28231 (*)

6203 39

28231 (*)

6203 41
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1

14.13.3
14.13.31

14.13.32

14.13.33

14.13.34

2

3

14.13.24.49 Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan şalvar, bric və s.
14.13.24.50 Kişi və ya oğlanlar üçün kombinezonlar (istehsal
kombenizonlarından başqa)
14.13.24.51 Kişi və ya oğlanlar üçün yun kombinezonlar
14.13.24.59 Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan kombinezonlar
14.13.24.60 Kişi və ya oğlanlar üçün şortlar
14.13.24.61 Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq şortlar
14.13.24.66 Kişi və ya oğlanlar üçün sintetik liflərdən şortlar
14.13.24.67 Kişi və ya oğlanlar üçün süni liflərdən şortlar
Qadın və qızlar üçün sair üst geyimləri
Qadın və ya qızlar üçün palto, gödəkçə, plaş, kapüşonlu plaş, anorik, küləkdən qoruyucu və oxşar məmulatlar
14.13.31.10 Qadın və ya qızlar üçün yağışdan qoruyucu, palto,
gödəkcə və s.-lər.
14.13.31.11 Qadın və ya qızlar üçün yağışdan pambıq və kətan
qoruyucular
14.13.31.14 Qadın və ya qızlar üçün yun palto və s.-lər
14.13.31.15 Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən yağışdan
qoruyucular
14.13.31.19 Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan paltolar
14.13.31.20 Qadın və ya qızlar üçün küləkdən qoruyucuları və s.-lər
14.13.31.21 Qadın və ya qızlar üçün küləkdən pambıq, kətan və
yun qoruyucuları və s.
14.13.31.25 Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən küləkdən
qoruyucuları və s.
14.13.31.29 Qadın və ya qızlar üçün sair materialdan liflərdən küləkdən
qoruyucuları və s.
Qadın və ya qızlar üçün kostyum və komplektlər
14.13.32.10 Qadın və ya qızlar üçün kostyumlar
14.13.32.11 Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan kostyumlar
14.13.32.14 Qadın və ya qızlar üçün yun kostyumlar
14.13.32.19 Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan kostyumlar
14.13.32.20 Qadın və ya qızlar üçün komplektlər
14.13.32.21 Qadın və ya qızlar üçün pambıq komplektlər
(peşə və istehsaldan başqa)
14.13.32.24 Qadın və ya qızlar üçün yun komplektlər
(peşə və istehsaldan başqa)
14.13.32.29 Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan komplektlər
Qadın və ya qızlar üçün jaketlər
14.13.33.30 Qadın və ya qızlar üçün jaketlər
14.13.33.31 Qadın və ya qızlar üçün pambıq jaketlər
14.13.33.34 Qadın və ya qızlar üçün yun jaketlər
14.13.33.35 Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan jaketlər
Qadın və ya qızlar üçün don, yubka və yubka-şalvarlar
14.13.34.70 Qadın və ya qızlar üçün donlar
14.13.34.71 Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan donlar
14.13.34.74 Qadın və ya qızlar üçün yun donlar
14.13.34.76 Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən donlar

4

5

28233 (*)

6202 92

28233 (*)

6204 11

28233 (*)

6204 32

28233 (*)

6204 59
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2

14.13.34.77
14.13.34.78
14.13.34.79
14.13.34.80
14.13.34.81
14.13.34.84
14.13.34.86
14.13.34.87
14.13.34.89
14.13.35
14.13.35.40
14.13.35.41
14.13.35.42
14.13.35.43
14.13.35.44
14.13.35.46
14.13.35.47
14.13.35.50
14.13.35.51
14.13.35.59
14.13.35.60
14.13.35.61
14.13.35.64
14.13.35.66
14.13.35.67
14.13.35.69
14.13.4
14.13.40

14.13.40.00

14.13.9
14.13.99

14.13.99.00

3

Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən donlar
Qadın və ya qızlar üçün ipək donlar
Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan donlar
Qadın və ya qızlar üçün yubka və yubka-şalvarlar
Qadın və ya qızlar üçün pambıq və kətan yubka və
yubka-şalvarlar
Qadın və ya qızlar üçün yun yubka və yubka-şalvarlar
Qadın və ya qızlar üçün sintetik liflərdən yubka və
yubka-şalvarlar
Qadın və ya qızlar üçün süni liflərdən yubka və
yubka-şalvarlar
Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan yubka və
yubka-şalvarlar
Qadın və ya qızlar üçün şalvar, sinəbəndli və boyun
qayışı olan kombinezonlar, bric və şortlar
Qadın və qızlar üçün şalvar, bric və s.-lər
Qadın və qızlar üçün velvet şalvar, bric və s.-lər
Qadın və qızlar üçün denim şalvar, bric və s.-lər
Qadın və qızlar üçün sair pambıq parçadan şalvar, bric və s.
Qadın və qızlar üçün yun şalvar, bric və s.-lər
Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şalvar, bric və s.-lər
Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şalvar, bric və s.-lər
Qadın və qızlar üçün kombinezonlar
Qadın və qızlar üçün pambıq kombinezonlar
Qadın və qızlar üçün sair materiallardan kombinezonlar
Qadın və qızlar üçün şortlar
Qadın və qızlar üçün pambıq şortlar
Qadın və qızlar üçün yun şortlar
Qadın və qızlar üçün sintetik liflərdən şortlar
Qadın və qızlar üçün süni liflərdən şortlar
Qadın və qızlar üçün sair materiallardan şortlar və s.-lər
Geyilmiş geyim və əvvəllər istifadədə olmuş sair
məmulatlar
Geyilmiş geyim və əvvəllər istifadədə olmuş sair
məmulatlar
Üst geyimlərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Üst geyimlərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 14.14

14.14.1
14.14.11

14.14.12

4

5

28233 (*)

6204 69

39217

6309 00

88123 (*)

Alt paltarları

Trikotaj və toxunma alt paltarları
Kişi və ya oğlanlar üçün maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj köynəklər
14.14.11.10 Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər və alt köynəkləri
Kişi və ya oğlanlar üçün maşınla və ya əllə toxun-

28222 (*)

6105

28222 (*)

6107.1

74

1

2

3

4

5

muş trikotaj kalson, tuman, pijama, xalat və oxşar məmulatlar
14.14.12.20 Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar
14.14.12.30 Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar
14.14.12.40 Kişi və ya oğlanlar üçün xalatlar

14.14.24.30
14.14.24.31
14.14.24.35
14.14.24.39
14.14.24.50
14.14.24.51
14.14.24.55

Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj bluzka, köynək və batniklər
Qadın və ya qızlar üçün bluzkalar, batniklər və köynəklər
Qadın və ya qızlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tuman, alt yubka, triko, gecə köynəyi,
xalat və oxşar məmulatlar
Qadın və ya qızlar üçün tuman, pantalon və trikolar
Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəkləri və pijamalar
Qadın və ya qızlar üçün hamam xalatları və penyuarlar
Qadın və ya qızlar üçün alt yubkalar
Maşın və ya əllə toxunmamış sair alt paltarları
Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər
Kişi və ya oğlanlar üçün köynəklər
Kişi və ya oğlanlar üçün pambıq köynəklər
Kişi və ya oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən köynəklər
Kişi və ya oğlanlar üçün sair materiallardan köynəklər
Kişi və ya oğlanlar üçün şort ilə maykalar və sair
maykalar, tumanlar, kalsonlar, pijamalar və xalatlar
Kişi və ya oğlanlar üçün kalson və tumanlar
Kişi və ya oğlanlar üçün gecə köynəkləri pijamalar
Kişi və ya oğlanlar üçün alt köynəkləri., xalat və s.
Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər
Qadın və ya qızlar üçün bluzka, köynək və batniklər
Qadın və ya qızlar üçün pambıq bluzka, köynək və batniklər
Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən bluzka, köynək
və batniklər
Qadın və ya qızlar üçün ipək bluzka, köynək və batniklər
Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan bluzka,
köynək və batniklər
Qadın və ya qızlar üçün şort ilə maykalar və sair
maykalar, tumanlar, alt yubkalar, triko, gecə köynəkləri,
çimmə xalatları, ev xalatları və oxşar məmulatlar
Qadın və ya qızlar üçün gecə köynəyi və pijamalar
Qadın və ya qızlar üçün pambıq gecə köynəkləri....
Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən gecə köynəkləri....
Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan gecə köynəkləri..
Qadın və ya qızlar üçün alt yubkaları....
Qadın və ya qızlar üçün pambıq alt yubkaları....
Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən alt yubkaları....

14.14.24.59
14.14.24.60
14.14.24.61
14.14.24.65

Qadın və ya qızlar üçün sair materiallardan alt yubkaları....
Qadın və ya qızlar üçün xalat, pantalon və s.-lər
Qadın və ya qızlar üçün pambıq xalat, pantalon və s.-lər
Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən xalat, penyuar və s.

14.14.13
14.14.13.10
14.14.14

14.14.14.20
14.14.14.30
14.14.14.40
14.14.14.50
14.14.2
14.14.21
14.14.21.10
14.14.21.11
14.14.21.15
14.14.21.19
14.14.22
14.14.22.20
14.14.22.30
14.14.22.40
14.14.23
14.14.23.10
14.14.23.11
14.14.23.15
14.14.23.18
14.14.23.19
14.14.24

28224 (*)

6106 20

28224 (*)

6108 39

28232 (*)

6205

28232 (*)

6207 99

28234 (*)

6206 20

28234 (*)

6208 29
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5

14.14.24.70 Qadın və ya qızlar üçün jilet, köynək və üzgüçü tumanları
14.14.24.71 Qadın və ya qızlar üçün pambıq jilet, köynək və üzgüçü
tumanları
14.14.24.75 Qadın və ya qızlar üçün kimyəvi liflərdən jilet, köynək və
14.14.24.80
14.14.25
14.14.25.30
14.14.25.50
14.14.25.70
14.14.3
14.14.30
14.14.30.30
14.14.30.90
14.14.9
14.14.99

14.14.99.00

üzgüçü tumanları
Qadın və ya qızlar üçün başqa qruplara daxil edilməyən sair
materiallardan xalat, alt yubka və s.-lər
Büstqalterlər, korsetlər, kəmərlər, corabbağı və oxşar
məmulat və onların hissələri
Büstqalterlər
Kəmərlər və tuman-kəmərlər
Corabbağı və oxşar məmulatlar
Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tenniskalar,
şort ilə maykalar və sair maykalar
Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj tenniskalar,
şort ilə maykalar və sair maykalar
Pambıq trikotaj tenniskalar
Sair materiallardan tenniskalar
Alt paltarların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Alt paltarların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 14.19

14.19.1

28237

6212 10

28225

6109

88123 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair geyim və
aksessuarlar

Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim, gəzinti geyimi və sair geyim, geyim aksessuar-

14.19.11
14.19.12

14.19.13
14.19.19

14.19.2

ları və hissələri
14.19.11.00 Körpə uşaqlar üçün maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyim və onun aksessuarları
Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj idman kostyumları, xizəksürmə kostyumları, çimərlik paltarları və
sair geyimlər
14.19.12.10 İdman kostyumları
14.19.12.30 Xizəksürmə kostyumları
14.19.12.40 Kişi və oğlanlar üçün çimərlik paltarları
14.19.12.50 Qadın və qızlar üçün çimərlik paltarları
14.19.12.90 Sair paltarlar
14.19.13.00 Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj beşbarmaq və
təkbarmaq əlcəklər və əlliklər
Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlərin sair
aksessuarları, geyimin və onun aksessuarlarının hissələri
14.19.19.30 Şal, şarf, kaşne və sair
14.19.19.50 Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları
14.19.19.90 Sair geyim aksessuarları
Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa,

28227

6111 30

28228

6112 20

28229 (*)

6116

28229 (*)

6117 10
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1

14.19.21

2

14.19.21.00

14.19.22

14.19.22.10
14.19.22.11
14.19.22.14
14.19.22.15
14.19.22.19
14.19.22.20
14.19.22.21
14.19.22.24
14.19.22.25
14.19.22.29
14.19.22.30
14.19.22.40
14.19.22.50
14.19.23

14.19.23.10
14.19.23.30
14.19.23.50
14.19.23.70
14.19.23.90
14.19.3

14.19.31

14.19.32

14.19.31.70
14.19.31.80
14.19.31.90
14.19.32.00

14.19.4
14.19.41
14.19.41.30
14.19.41.50
14.19.42
14.19.42.30
14.19.42.50

3

toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim, sair geyim və sair geyim aksessuarları
Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa,
toxunma parçalardan körpə uşaqlar üçün geyim və onun
aksessuarları
İdman kostyumları, xizəksürmə geyimləri və çimərlik
paltarları; maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, sair geyimlər
Kişi və oğlanlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər
Kişi və oğlanlar üçün pambıq idman kostyumları
Kişi və oğlanlar üçün sair yun geyimlər
Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər
Kişi və oğlanlar üçün sair materiallardan geyimlər
Qadın və qızlar üçün trikotajdan başqa sair geyimlər
Qadın və qızlar üçün pambıq idman kostyumları
Qadın və qızlar üçün sair yun geyimlər
Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sair geyimlər
Qadın və qızlar üçün sair materiallardan geyimlər
Xizəksürmə kostyumları
Kişi və oğlanlar üçün üzgüçülük tumanları
Qadın və qızlar üçün çimərlik kostyumları
Digər qruplara daxil edilməyən, maşında və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimdən başqa, toxunma materiallardan əl dəsmalları, şallar, qalstuklar, beşbarmaq əlcəklər və sair hazır geyim əşyaları; Geyimin və onun aksessuarlarının hissələri
Cib dəsmalları
Şal, şarf, kaşne və sair
Qalstuk, kəpənək və boyun yaylıqları
Beşbarmaq və təkbarmaq əlcəklər və əlliklər
Sair geyim aksesuarları
Geyimin dəri aksessuarları; fetrdən və toxunmayan materiallardan geyim; örtüklü toxunma materiallardan hazır geyimlər
Təbii və ya süni dəridən geyim aksessuarları
Qoruyucu əlcəklər
Kəmər və patrondaşlar
Sair dəri aksessuarlar
Fetrdən və ya toxunmayan materiallardan, hopdurma və ya
örtüklü toxunma materiallardan hazırlanmış geyimlər
Şlyapalar və papaqlar
Şlyapa formaları, şlyapa qəlibləri, şlyapanın təpə
və örtük hissələri
Fetrdən şlyapa qəlibləri, kolpakları və hissələri
Şlyapa üçün hörülmüş yarımfabrikatlar
Şlyapalar və sair papaqlar; saç üçün torlar
Fetr şlyapaları və sair papaqlar
Hörmə şlyapa və sair papaqlar

4

5

28235

6209

28236 (*)

6211 41

28238

6214 20

28242

4203 29

28250

6113 + 6210

28261

6501 00

28262

6504 00
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14.19.43

14.19.9
14.19.99

2

3

14.19.42.70 Trikotaj şlyapa və s. papaqlar, saç torları və sair
Rezin və ya plastik papaqlardan, təhlükəsizlik kəməri olan
papaqlardan və asbest papaqlardan başqa, sair papaqlar,
papaq lentləri, astarları, çexolları, şlyapa karkasları, əsasları,
papaq günlükləri və qayışları
14.19.43.30 Təbii xəzdən və s. şlyapa və sair papaqlar
14.19.43.50 Şlyapa və papaqlar üçün astar, çexol və karkaslar
Sair geyim və aksessuarların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
14.19.99.00 Sair geyim və aksessuarların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 14.2
Sinif 14.20

4
28269

5
6506.99.90 +
6507

88123 (*)

Xəzlər; xəz məmulatları
Xəzlər; xəz məmulatları

14.20.1

Baş geyimlərindən başqa, xəzdən hazırlanmış geyim əşyaları,

14.20.10

aksessuarları və sair məmulatlar
Baş geyimlərindən başqa, xəzdən hazırlanmış geyim əşyaları,

28320

4303 10

aksessuarları və sair məmulatlar
14.20.10.20 Xəzdən geyim və aksessuarlar
14.20.10.90 Sair xəz məmulatları
14.20.9
14.20.99

Xəz məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
14.20.99.00 Xəz məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 14.3
Sinif 14.31

Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlər
Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj geyimlər

14.31.9

Kolqotlar, reytuzlar, corablar və maşında və ya əllə toxunmuş sair trikotaj corab məmulatları
Kolqotlar, reytuzlar, corablar və maşınla və ya əllə toxunmuş sair trikotaj corab məmulatları
14.31.10.30 Kolqotlar və reytuzlar
14.31.10.50 Corablar
14.31.10.90 Sair corab məmulatları və trikotaj ayaqqabılar
Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj məmulatlarının istehsalının

14.31.99

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
14.31.99.00 Maşın və ya əllə toxunmuş trikotaj məmulatlarının istehsalının

14.31.1
14.31.10

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 14.39

88123 (*)

Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlər

28210

88123 (*)

6115 96
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14.39.1
14.39.10

2

3

Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj cemperlər, puloverlər, kardiqanlar, jiletlər və oxşar məmulatlar
Maşınla və ya əllə toxunmuş trikotaj cemperlər, puloverlər, kardiqanlar, jiletlər və oxşar məmulatlar
14.39.10.30 Yun sviterlər, cemperlər, puloverlər, ciletlər, kardiqanlar ....
14.39.10.31 Kişi və oğlanlar üçün yun sviter, cemper, pulover, kardiqanlar

4

28226

5

6110 11

14.39.10.32 Qadın və qızlar üçün yun sviter, jilet, kardiqanlar ....
14.39.10.33 Tərkibində 50%-dən çox yun olan sviterlər, puloverlər.
14.39.10.50 Yüngül nazik trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər
14.39.10.53 Yüngül nazik pambıq trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər
14.39.10.55 Yüngül nazik kimyəvi lifli trikotajdan hündür yaxalıqlı sviterlər
14.39.10.60 Pambıq sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar....
14.39.10.61 Kişi və oğlanlar üçün pambıq sviter, cemper, pulover,
kardiqanlar ....
14.39.10.62 Qadın və qızlar üçün pambıq sviter, jilet, kardiqanlar ....
14.39.10.70 Kimyəvi liflərdən sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar....
14.39.10.71 Kişi və oğlanlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, cemper,
pulover, kardiqanlar ....
14.39.10.72 Qadın və qızlar üçün kimyəvi liflərdən sviter, jilet, kardiqanlar
14.39.9
14.39.99

14.39.10.90 Sair materiallardan sviter, pulover, cemper, jilet, kardiqanlar....
Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
14.39.99.00 Maşın və ya əllə toxunmuş sair geyimlərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 15

Dəri və dəriyə oxşar məmulatlar

Qrup 15.1

Aşılanmış və işlənmiş dəri; baqajlar, qadın
çantaları, sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatları;
işlənmiş və rənglənmiş xəzlik dərilər

Sinif 15.11

15.11.1
15.11.10
15.11.10.30
15.11.10.50
15.11.2
15.11.21
15.11.22

15.11.21.00

15.11.22.30
15.11.22.50
15.11.3

88123 (*)

Aşılanmış və işlənmiş xəz dərilər

Aşılanmış xəz dərilər
Aşılanmış xəz dərilər
Aşılanmış bütöv dovşan və ya quzu dəriləri
Sair xəz və dərilər
Zamşa; laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası; metallaşdırılmış dəri
Zamşa
Laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası; metallaşdırılmış
dəri
Laklanmış dəri və laklanmış dəri imitasiyası
Metallaşdırılmış dəri
Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramal və ya
at cinsindən olan heyvanların dərisi

28310

4302 30

29110 (*)
29110 (*)

4114.10
4114.20
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2

3

Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramalın bütöv
dərisi

15.11.31

4
29120 (*)

5
4104 [.11 (.10
+.51) +.19
(.10
+.51) +.41 (.1
+.51) +.49 (.1
+.51)] + 4107
[.11.1 +.12 (.1
+.91) +.19.10]

15.11.32

15.11.31.10
15.11.31.20
15.11.31.21
15.11.31.22
15.11.31.29
15.11.31.30
15.11.31.40
15.11.31.50
15.11.31.51
15.11.31.52
15.11.31.53
15.11.31.59
15.11.31.60
15.11.31.61
15.11.31.62
15.11.31.63
15.11.31.69
15.11.32.00

Dəri
Aşılanmış bütöv mal-qara dərisi
Geyim üçün aşılanmış dəri
Ayaqqabı üçün aşılanmış dəri
Sair istifadə üçün aşılanmış dəri
Mal-qaranın aşılanmış sair dərisi
Ayaqqabı altlığı üçün dəri
Mal-qara dərisinin üz qabığı
Geyim üçün mal-qara dərisinin üz qabığı
Ayaqqabı üçün mal-qara dərisinin üz qabığı
Mebel üçün mal-qara dərisinin üz qabığı
Sair istifadə üçün mal-qara dərisinin üz qabığı
Emal edilmiş mal-qara dərisi
Geyim üçün emal edilmiş mal-qara dərisi
Ayaqqabı üçün emal edilmiş mal-qara dərisi
Mebel üçün emal edilmiş mal-qara dərisi
Digər istifadə üçün emal edilmiş mal-qara dərisi
Tük örtüyü nəzərə alınmadan, iribuynuzlu qaramalın yarımçıq

29120 (*)

dərisi

15.11.33

15.11.4
15.11.41

Tük örtüyü nəzərə alınmadan at cinsindən olan heyvanların
dərisi

15.11.33.10 Üzü tam cilalanmış at dərisi
15.11.33.20 Aşılanmış sair at dərisi
15.11.33.80 Sair emal edilmiş at dərisi
Tük örtüyü nəzərə alınmadan, qoyun, keçi və donuz dəriləri
Tük örtüyü nəzərə alınmadan qoyun dərisi
15.11.41.30 Aşılanmış qoyun və quzu dərisi
15.11.41.50 Emal edilmiş qoyun və quzu dərisi
15.11.41.51 Geyim üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi
15.11.41.52 Ayaqqabı üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi
15.11.41.59 Sair istifadə üçün emal edilmiş qoyun və quzu dərisi

29120 (*)

29130 (*)

4104 [.11.59
+.19.59
+.41.59
+.49.59] +
4107
[.91 +.92.10
+.99.10]
4104 [.11.90
+.19.90
+.41.90
+.49.90] +
4107
.11.90 +.12.99
+.19.90
+.92.90
+.99.90]

4105 10
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2

15.11.42
15.11.42.30
15.11.42.50
15.11.42.51
15.11.42.52
15.11.42.59
15.11.43
15.11.43.30
15.11.43.50
15.11.43.51
15.11.43.52
15.11.43.59
15.11.5
15.11.51

15.11.52
15.11.9
15.11.99

3

Tük örtüyü nəzərə alınmadan keçi və ya çəpiş dərisi
Aşılanmış keçi və ya çəpiş dərisi
Emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi
Geyim üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi
Ayaqqabı üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi
Sair istifadə üçün emal edilmiş keçi və ya çəpiş dərisi
Tük örtüyü nəzərə alınmadan donuz dərisi
Aşılanmış donuz dərisi
Sair donuz dərisi
Geyim üçün sair donuz dərisi
Ayaqqabı üçün sair donuz dərisi
Digər istifadə üçün sair donuz dərisi
Sair heyvanların dərisi; əsası dəridən olan kombinə
edilmiş dəri
Tük örtüyü nəzərə alınmadan sair heyvanların dərisi

Emal edilməmiş sair heyvan dəriləri
Emal edilmiş sair heyvan dəriləri
Geyim üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri
Ayaqqabı üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri
Digər istifadə üçün emal edilmiş sair heyvan dəriləri
Əsası təbii dəridən ibarət olan süni dəri
Aşılanmış və ya işlənmiş, laklanmış dərilərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
15.11.99.00 Aşılanmış və ya işlənmiş, laklanmış dərilərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
15.11.51.30
15.11.51.50
15.11.51.51
15.11.51.52
15.11.51.59
15.11.52.00

Sinif 15.12

15.12.1
15.12.11

15.12.11.00

15.12.12

15.12.12.10
15.12.12.20
15.12.12.30
15.12.12.50
15.12.12.70
15.12.13

15.12.13.00

15.12.19

15.12.19.00

4
29130 (*)

4106 21

5

29130 (*)

4106 31

29130 (*)

4106 [.40 +.9]
+
4113 [.30
+.90]

29130 (*)

4115.10

88124 (*)

Çamadanlar, qadın çantaları
və qoşqu ləvazimatları

Sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatları; çamadanlar, qadın
çantaları, sair dəri məmulatları
İstənilən heyvan üçün və istənilən materialdan sərrac-yəhər
və qoşqu ləvazimatları
Dəridən, kombinə edilmiş dəridən, plastik təbəqə materialdan,
toxuculuq (parça) materialından, vulkanlaşdırılmış və ya karton
materialdan çamadanlar, qadın çantaları və oxşar ləvazimatlar;
şəxsi gigiyena üçün tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək
üçün yol dəstləri
Sakvoyaj, çamadan və sair
Qadın çantası
Adətən çantada və ya cibdə gəzdirilən məmulatlar
Keyslər və oxşar məmulatlar
Şəxsi gigiyena, tikmə, geyim və ayaqqabı təmizləmək üçün
yol dəstləri
Qol saatları üçün qayış (metaldan başqa),parça zolaqları və
qolbaqlar, onların hissələri
Təbii və ya süni dəridən sair məmulatlar (maşınlarda və

29210

4201

29220

4202 22

29230

9113.90

29290

4205 00
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15.12.9

15.12.99

2

3

mexaniki qurğularda istifadə olunan məmulatlar da daxil
edilməklə)
Sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatlarının, çamadanların, qadın
çantalarının və oxşar ləvazimatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
15.12.99.00 Sərrac-yəhər və qoşqu ləvazimatlarının, çamadanların, qadın
çantalarının və oxşar ləvazimatların istehsalının bir hissəsi kimi

4

5

88124 (*)

sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 15.2
Sinif 15.20

Ayaqqabı
Ayaqqabı

İdman ayaqqabıları və qoruyucu ayaqqabılardan, ortopedik
ayaqqabılardan başqa ayaqqabılar
Alt və üst tərəfləri rezindən və ya polimer materiallardan olan

15.20.1
15.20.11

29310

6401.9

29320

6402 20

29330

6403 51

29340

6404 19

sukeçirməyən ayaqqabılar, burnu metaldan olan sukeçirməyən
ayaqqabılardan başqa
15.20.11.20 Üstü rezin sukeçirməyən ayaqqabılar
15.20.11.30 Üstü polimer materiallardan olan sukeçirməyən ayaqqabılar
Alt və üst tərəfləri rezindən və ya polimer materiallardan olan
ayaqqabılar, sukeçirməyən və ya idman ayaqqabılarından

15.20.12

başqa
15.20.12.10 Üstü rezin və ya polimer material olan sandallar
15.20.12.20 Üstü rezin küçə ayaqqabıları
15.20.12.30 Üstü polimer materiallardan olan ayaqqabılar
15.20.13

15.20.13.50
15.20.13.51
15.20.13.52
15.20.13.53
15.20.13.60
15.20.13.61
15.20.13.62
15.20.13.63
15.20.13.70
15.20.13.80
15.20.14
15.20.14.10
15.20.14.11
15.20.14.12

İdman ayaqqabılarından,burnu metaldan olan sukeçirməyən
ayaqqabılardan və müxtəlif xüsusi ayaqqabılardan başqa, üstü
dəridən olan ayaqqabılar
Üstü dəridən olan küçə ayaqqabıları (uzunboğaz, botik və s.)
Üstü dəridən olan kişi üçün küçə ayaqqabıları
Üstü dəridən olan qadın üçün küçə ayaqqabıları
Üstü dəridən olan uşaq üçün küçə ayaqqabıları
Üstü dəridən olan yay ayaqqabıları
Üstü dəridən olan kişi sandalları
Üstü dəridən olan qadın bosonojkaları
Üstü dəridən olan uşaq sandalları
Üstü dəridən olan ev ayqqabıları
Üstü dəridən, altı mantar və ya taxtadan olan ayaqqabılar
İdman ayaqqabısından başqa, üst tərəfi toxunma materiallardan olan ayaqqabı
Üstü toxuculuq materiallarından olan ayaqqabılar
Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya
polimer olan ev ayaqqabıları
Üstü toxuculuq materiallarından, altı rezin, dəri və ya
polimer olan sair ayaqqabılar
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15.20.2
15.20.21

15.20.29

15.20.3
15.20.31
15.20.32
15.20.4
15.20.40
15.20.9
15.20.99

2

3

15.20.14.13 Üstü toxuculuq materiallarından, altı mantar və ya taxta
olan sair ayaqqabılar
15.20.14.19 Üstü toxuculuq materiallarından, altı sair materiallardan
olan sair ayaqqabılar
İdman ayaqqabıları
Tennis ayaqqabıları, bosketbol ayaqqabıları, yüngül idman
ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar
15.20.21.10 Tennis ayaqqabıları
15.20.21.20 Bosketbol ayaqqabıları
15.20.21.30 Yüngül idman ayaqqabıları
15.20.21.31 Üstü rezin və ya polimer materiallarından olan xizək
botinkaları
15.20.21.32 Üstü dəri olan xizək ayaqqabıları
15.20.21.40 Alt tərəfi rezindən və ya plastikdən, üst tərəfi toxunma materialdan olan məşq botinkaları və s.
Xizək və konki sürmə ayaqqabılarından başqa, sair idman
ayaqqabıları, məşq üçün ayaqqabılar və oxşar ayaqqabılar
15.20.29.30 Üstü rezin və ya polimer materiallardan olan sair idman
ayaqqabıları
15.20.29.50 Üstü dəri olan sair idman ayaqqabıları
Digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu və sair idman
ayaqqabıları
15.20.31.00 Qoruyucu metal pəncəli ayaqqabılar
15.20.32.00 Digər qruplara daxil edilməyən taxta ayaqqabı, müxtəlif xüsusi
ayaqqabı və sair ayaqqabılar
Dəridən ayaqqabı hissələri; dəyişilən içlik, daban yastığı və
oxşar hissələr; ketr, altsız corab və oxşar hissələr
15.20.40.00 Dəridən ayaqqabı hissələri; dəyişilən içlik, daban yastığı və
oxşar hissələr; ketr, altsız corab və oxşar hissələr
Ayaqqabı istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
15.20.99.00 Ayaqqabı istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Bölmə 16

Ağac, ağac və mantar materialları, mebeldən
başqa, samandan və hörgü materiallarından
məmulatlar

Qrup 16.1

Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac

Sinif 16.10

16.10.1

16.10.10

4

5

29420

6404.11

29490

6402.19 +
6403.19

29510
29520

6402 99

6403.20 +
6405.90

29600 (*)

6406 99

88124 (*)

Mişarlanmış və rəndələnmiş ağac

Uzununa mişarlanmış və ya doğranmış, hissələrə bölünmüş və ya 6 mm qalınlığında və daha qalın kəsilmiş ağac materialları; hopdurulmamış ağacdan dəmir
yolu və ya tramvay şpalları
Uzununa mişarlanmış və ya doğranmış, hissələrə bö-

31100

4407 28
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1

2

16.10.10.10
16.10.10.30
16.10.10.50
16.10.10.70
16.10.2
16.10.21

16.10.22
16.10.23
16.10.3

16.10.21.10
16.10.21.50
16.10.22.00
16.10.23.00

16.10.31

16.10.32
16.10.39

16.10.31.10
16.10.31.90
16.10.32.00
16.10.39.00

16.10.9

16.10.91

16.10.91.00

16.10.99

16.10.99.00

3

lünmüş və ya 6 mm qalınlığında və daha qalın kəsilmiş ağac materialları; hopdurulmamış ağacdan dəmir
yolu və ya tramvay şpalları
Hopdurulmamış ağacdan dəmir yol və tramvay şpalları
İynəyarpaqlı ağaclardan mişar materialları
İynəyarpaqlı ağaclardan və başqa ağaclardan
mişar materialları
Parket üçün lövhələr
Haşiyə və ya təbəqə üzrə profillənmiş ağac; ağac yunu,
ağac unu; ağac talaşası və ya yonqarı
Haşiyə və ya təbəqə üzrə profillənmiş ağac
İynəyarpaqlı ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar
Sair ağaclardan metrlə satılan taxta məmulatlar
Ağac yunu; ağac unu
Ağac talaşası və ya yonqarı
Kobud emal edilmiş ağac; başqa üsulla hopdurulmuş və
ya emal edilmiş ağacdan dəmir yolu və tramvay şpalları
Kobud emal edilmiş, rənglənmiş, aşılanmış, kreozot və ya
digər konservantlarla emal edilmiş ağac
İynəyarpaqlı ağaclardan hopdurulmuş şalbanlar
Sair şalban üçün tirlər
Hopdurulmuş ağacdan dəmir yolu və ya tramvay şpalları
Sair kobud emal edilmiş ağac, yarılmış uzun ağac və paya da
daxil edilməklə
Ağac materiallarının qurudulması, doydurulması və ya kimyəvi
üsulla işlənməsi xidmətləri; ağacın emalının, mişarlanmasının
və rəndələnməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Ağac materiallarının qurudulması, doydurulması və ya kimyəvi
üsulla işlənməsi xidmətləri
Ağacın emalının, mişarlanmasının və rənglənməsinin bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 16.2

4

5

31210

4409 29

31220
31230

4405

31310
31330 (*)

4403 10

31320
31330 (*)

4406.90
4404

4401 21

88130 (*)
88130 (*)

Ağac məmulatları, mantar, saman və hörmə
materialları

Sinif 16.21

16.21.1
16.21.11

Faner təbəqələr və ağac lövhələr

Faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac; taxta və oxşar
taxta hissəciklər və ya digər ağac materialları
16.21.11.00 Faner, fanerlənmiş lövhələr və oxşar laylı ağac

31410

4412.10

31450
31420

4412 31

16.21.12

16.21.12.00 Sair faner, faner panellər və ağacdan oxşar laylı materiallar

16.21.13

16.21.13.00 Ağac-yonqar pilitələri, ağacdan və sair ağac materialından oxşar pilitələr

31430

4410 11

16.21.14

16.21.14.00 Ağac-lifli pilitələr və ya digər ağac materiallarından
pilitələr

31440

4411 12
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1

2

16.21.2
16.21.21

16.21.21.00

16.21.22

16.21.22.00

16.21.9

16.21.91
16.21.99

16.21.91.00
16.21.99.00

3

Şpon; yapışdırılmış faner üçün təbəqələr; sıxlaşdırılmış oduncaqlar
Şpon və yapışdırılmış faner üçün təbəqələr və uzununa mişarlanmış, hissələrə kəsilmiş, yaxud qabığı
soyulmuş, qalınlığı 6 mm-dən çox olmayan sair oduncaqlar
Bloklar, pilitələr, tirlər və ya profillər şəklində
preslənmiş oduncaqlar
Ağac və panelin işlənməsi xidmətləri; faner təbəqələrin və
ağac lövhələrin işlənməsinin bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Ağac və panelin işlənməsi üzrə xidmətlər
Faner təbəqələrin və ağac lövhələrin işlənməsinin bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 16.22

16.22.1
16.22.10
16.22.9
16.22.99

16.23.12

16.23.19

16.23.12.10
16.23.12.30
16.23.12.50
16.23.19.00

16.23.11

16.23.2
16.23.20
16.23.9
16.23.99

qəlib, qont və çiləkən
Taxta lövhə parket
Beton tikinti işləri üçün taxtabənd
Taxtapuş qont və çiləkən
Başqa qruplara daxil edilməyən ağac tikinti konstruksiyaları və xarratlıq məmulatları
Yığma ağac tikinti konstruksiyaları
16.23.20.00 Yığma ağac tikinti konstruksiyaları
Sair dülgərlik və xarratlıq məmulatlarının işlənməsinin bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
16.23.99.00 Sair dülgərlik və xarratlıq məmulatlarının işlənməsinin bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 16.24

31510

4408 10

31520

4413

88130 (*)
88130 (*)

31600 (*)

4418 72

88130 (*)

Digər inşaat dülgərlik və xarratlıq işləri

Ağacdan dülgərlik və xarratlıq məmulatları (fabrikdə
hazırlanmış məmulatlardan başqa)
Taxta pəncərələr, ikilaylı pəncərələr və onların çərçivələri, qapılar, onların çərçivələri və yaşmaqlar
16.23.11.10 Taxta pəncərələr və onların çərçivələri
16.23.11.50 Taxta bloklar, çərçivələr, qapılar, qapı astanaları
Taxta lövhə, parket, beton tikinti işləri üçün taxta

16.23.1

5

Yığma parket döşəmələr

Yığma parket döşəmələr
16.22.10.00 Yığma parket döşəmələr
Yığma parket döşəmələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
16.22.99.00 Yığma parket döşəmələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 16.23

4

Taxta taralar

31600 (*)

4418 20

31600 (*)

4418 [.40
+.50]

31600 (*)

4418 [.60
+.90]

38701

9406 00

88130 (*)
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1

2

16.24.1
16.24.11
16.24.12
16.24.13
16.24.9

16.24.11.00
16.24.12.00
16.24.13.00

16.24.99

16.24.99.00

3

Taxta taralar
Taxta altlıqlar, bortlu altlıqlar və sair yükləmə lövhələri
Taxtadan çəllək və çəllək məmulatları
Sair taxta tara və onun hissələri
Taxta taraların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Taxta taraların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 16.29

16.29.1
16.29.11

16.29.11.00

16.29.12
16.29.13

16.29.12.00
16.29.13.00

16.29.14

16.29.14.00

31700 (*)
31700 (*)
31700 (*)

16.29.21

16.29.21.00

16.29.22
16.29.23

16.29.22.00
16.29.23.00

16.29.24

16.29.24.00

16.29.25

16.29.25.00

16.29.99

4415 20

4416
4415 10

88130 (*)

Sair ağac məmulatları; mantar, pirəm və
hörgü materiallarından məmulatlar

Ağacdan sair məmulatlar
Ağacdan alətlər, alətlərin gövdələri, dəstəkləri, şotka
və süpürgələrin dəstəkləri, ayaqqabı qəlibləri və ayaqqabı genəltmək üçün alətlər
Ağacdan yeməkxana və mətbəx ləvazimatları
Ağac mozaika (şəbəkə) və naxışlanmış ağac, zərgərlik
məmulatı və ya bıçaqlar üçün futlyarlar, heykəlciklər
və ağacdan sair bəzək əşyaları
Şəkillər, fotoşəkillər, güzgülər və ya oxşar əşyalar
üçün taxta çərçivələr və taxtadan sair məmulatlar

31911

4417 00

31912
31913

4419
4420

29600 (*)
31914
38922 (*)

6603 90

dan məmulatlar; səbətlər və hörmə məmulatları
Girdələşdirilmiş və ya kiçik tir, lövhə, təbəqə yaxud
zolaqlar şəklində kobud emal edilmiş təbii mantar;
xırdalanmış, dənəvərləşdirilmiş və ya üyüdlmüş mantar; mantar tullantıları
Təbii mantardan məmulatlar
Aqlomerasiya edilmiş mantardan kiçik tirlər, lövhələr, təbəqələr, istənilən formada kirəmit, bütöv silindirlər
Aqlomerasiya edilmiş mantar; digər qruplara daxil
edilməyən aqlomerasiya edilmiş mantardan məmulatlar
Pirəmdən, espartodan və ya sair hörmə materiallarından
məmulat; səbətlər və hörmə məmulatlar
Mebeldən başqa, ağac və mantar və saman və hörgü material-

31921

4501 90

31922 (*)
31922 (*)

4503 10
4504 10

31922 (*)

4504.90

31923

4601 + 4602

larının istehsalı xidmətləri; ağacdan, samandan və hörgü
materiallarından sair məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
16.29.91

5

Mantardan və pirəmdən, yaxud hörgü üçün sair material-

16.29.2

16.29.9

4

16.29.91.00 Mebeldən başqa, ağac və mantar və saman və hörgü materiallarının istehsalı üzrə xidmətlər
16.29.99.00 Ağacdan, samandan və hörgü materiallarından sair
məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları

88130 (*)
88130 (*)

86

1

17.11.1
17.11.11
17.11.12

17.11.13

2
Bölmə 17

3
Kağız və kağız məmulatları

Qrup 17.1

Sellüloz, kağız və karton

Sinif 17.11

Sellüloz

Ağac sellülozu və sair lifli materiallardan sellüloz
17.11.11.00 Kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu, həll olunan növlər
Həll olunan növlərdən başqa, natriumlu və ya sulfatlı
kimyəvi yolla alınan ağac sellülozu
17.11.12.10 İynəyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu
17.11.12.50 Enliyarpaqlı ağaclardan natriumlu və ya sulfatlı ağac sellülozu
Həll olunan növlərdən başqa, sulfatlı ağac sellülozu
17.11.13.10 İynəyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu
17.11.13.50 Enliyarpaqlı ağaclardan sulfatlı ağac sellülozu
Mexaniki yolla alınan ağac sellülozu, yarımsellüloz, ağac

17.11.14

4

5

32111
32112 (*)

4702
4703

32112 (*)

4704

32113

4701 + 4705 +

sellülozundan başqa, sair lifli materiallardan sellüloz

17.11.9

17.11.14.10 Ağac kütləsi
17.11.14.30 Yarımsellüloz
17.11.14.50 Sair lifli bitki materiallarından kağız kütləsi
Sellüloz istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

17.11.99

17.11.99.00 Sellüloz istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 17.12

17.12.1
17.12.11
17.12.12
17.12.13

17.12.11.00
17.12.12.00

17.12.13.10
17.12.13.30
17.12.13.50
17.12.14
17.12.14.10
17.12.14.30
17.12.14.50
17.12.2
17.12.20

4706

88140 (*)

Kağız və karton

Qəzet kağızı, əllə tökülən kağız və sair təbaşirlənməmiş kağız və ya qrafik işlər üçün karton
Rulonlarla və ya vərəqlərlə qəzet kağızı
Əllə tökülən kağız və karton
Fotoya, istiliyə və elektrikə həssas kağız üçün əsas kimi istifadə edilən kağız və karton; surətçıxarma kağızı üçün əsas; divar kağızı üçün əsas
Foto-istilik və elektrikə həssas kağızlar üçün əsas olan
kağız və karton
Köçürücü kağızlar üçün əsas olan kağız
Divar kağızı üçün əsas olan kağız
Qrafik məqsədlər üçün sair kağız və karton
Səthi sıxlığı 40 q/kv.m-dən az olan qrafik məqsədli kağız,
karton
Səthi sıxlığı 40-150 q/kv.m olan qrafik məqsədli kağız, karton
Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan qrafik məqsədli kağız,
karton
Tualet və ya gigiyena kağızı, kağız dəsmallar və ya salfetlər, sellüloz pambıq, sellüloz liflərindən parça
Tualet və ya gigiyena kağızı, kağız dəsmallar və ya salfetlər, sellüloz pambıq, sellüloz liflərindən parça

32121
32122
32129 (*)

4801
4802.10
4802 [.20
+.40]

32129 (*)

4802 58

32131

4803 00

87

1

2

3

17.12.51

17.12.20.30 Məişət-təsərrüfat və sanitar-gigiyena təyinatlı kağız;
sellüloz pambıq
17.12.20.50 Məişət-təsərrüfat təyinatlı qırışdırılmış kağız, papiros kağızı
17.12.20.90 Sair məişət-təsərrüfat təyinatlı kağız
Təbaşirlənməmiş tara kartonu
Ağardılmamış, örtüksüz kraflayner
17.12.31.30 Ağardılmamış tara kartonu
17.12.31.90 Sair tara kartonu
17.12.32.00 Ağardılmış kraftlayner; örtüklü kraftlayner
17.12.33.00 Yarım kimyəvi büzmələnmiş kağız
17.12.34.00 Təkrar istifadə olunmuş büzmələnmiş kağız və sair
büzmələnmiş kağız
Təbaşirlənməmiş çoxqatlı kağız və karton
17.12.35.10 Bütün qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton
17.12.35.30 Yalnız üst qatı ağardılmış çoxqatlı kağız və karton
17.12.35.50 Yalnız çöl qatları ağardılmış çoxqatlı kağız və karton
17.12.35.70 Sair çoxqatlı kağız və karton
Örtüksüz kağız
Örtüksüz kraft kağız; kisələr hazırlamaq üçün kreplənmiş və
ya büzmələnmiş kraft-kağız
17.12.41.10 Kisə üçün kreplənməmiş və ya büzmələnməmiş kraft-kağız
17.12.41.30 Sair kraft-kağız
17.12.41.50 Kisə üçün kreplənmiş və ya büzmələnmiş kraft-kağız
Sulfidlənmiş qablaşdırma kağızı və sair örtüksüz kağız
(məktub yazmaq, çap eləmək və ya sair qrafik məqsədlər
üçün istifadə edilən kağızlardan başqa)
17.12.42.10 Sulfitlənmiş qablaşdırma kağızı
17.12.42.30 Böyük rulon və vərəqlərdə filtr kağızı və kartonu
17.12.42.40 Üzlük karton üçün əsas olan kağız və karton
17.12.42.50 Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan sair kağız və karton
17.12.42.60 Səthi sıxlığı 150 q/kv.m az olan büzmələnmək üçün kağız
və karton
17.12.42.70 Səthi sıxlığı 150-225 q/kv.m olan kağız və karton
17.12.42.80 Səthi sıxlığı 225 q/kv.m-dən çox olan kağız və karton
17.12.43.00 Süzgəc kağızı və karton; tikinti üçün karton
Format üzrə kəsilməyən papiros kağızı
17.12.44.10 Format üzrə kəsilməyən papiros kağızı
17.12.44.20 Sair təbaşirlənməmiş kağız və karton
Örtüksüz karton (məktub yazmaq, çap eləmək və ya qrafik
məqsədlə istifadə edilənlərdən başqa)
17.12.51.00 Örtüksüz, çöl qatı ağardılmış karton

17.12.59

17.12.59.00 Sair örtüksüz karton

17.12.3
17.12.31

17.12.32
17.12.33
17.12.34
17.12.35

17.12.4
17.12.41

17.12.42

17.12.43
17.12.44

17.12.5

4

5

32132 (*)

4804.11

32132 (*)
32134 (*)
32134 (*)

4804.19
4805.11
4805 [.12
+.19]

32135

4805 24

32133 (*)

4804 31

32136 (*)

4805 30

32136 (*)
32136 (*)

4805 40

32133 (*)

4804 [.42.90
+.49.90
+.51.90
+.52.90
+.59.90]
4804 [.41
+.42.10
+.49.10

32133 (*)

4813.90
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1

2

17.12.6
17.12.60
17.12.60.10
17.12.60.30
17.12.60.50
17.12.60.70
17.12.7
17.12.71
17.12.71.30
17.12.71.50
17.12.72
17.12.72.30
17.12.72.50
17.12.73

17.12.73.30
17.12.73.50
17.12.73.60
17.12.73.70
17.12.74

17.12.74.30
17.12.74.50
17.12.74.70
17.12.75

17.12.75.30
17.12.75.50
17.12.75.70
17.12.76

17.12.76.30
17.12.76.50
17.12.76.90
17.12.77

3

Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız
Bitki perqamenti, yağkeçirməyən kağız, kalka və perqamin, sair şirələnmiş şəffaf və ya yarımşəffaf kağız
Bitki perqamenti
Yağkeçirməyən kağız
Kalka
Perqamin və sair şəffaf və ya yarımşəffaf cilalanmış kağız
Emal edilmiş kağız və karton
Təbaşirlənməmiş və hopdurulmamış çoxqatlı kağız karton
Qatları bitum və s. birləşdirilmiş çoxlaylı kağız....
Samandan hazırlanan da daxil edilməklə çoxqatlı kağız və
karton
Kreplənmiş, büzmələnmiş, naxış basılmış və ya perforasiya
edilmiş kağız və karton
Kreplənmiş və naxış basılmış kraft-kağız (kisə kağızından
başqa)
Büzmələnmiş, kreplənmiş və s. digər kağız və karton
Təbaşirlənmiş, kaolin, yaxud qeyri-üzvi maddələrlə
örtülmüş məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik
məqsədlər üçün istifadə edilən kağız və karton
Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olmayan təbaşirlənmiş kağız
Səthi sıxlığı 150 q/kv.m-dən çox olan təbaşirlənmiş yazı kağızı
Təbaşirlənmiş yüngül yazı kağızı
Sair təbaşirlənmiş yazı kağızı
Məktub yazmaq, çap etmək və ya sair qrafik məqsədlər
üçün istifadə edilən kağızdan başqa, kaolin, yaxud sair
qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-kağız
Sair təbaşirlənmiş kraft-kağız, yazı kağızından başqa
Təbaşirlənmiş, ağardılmış kağız
Sair təbaşirlənmiş kağız
Məktub yazmaq, çap etmək və ya sair qrafik məqsədlər
üçün istifadə edilən kartondan başqa, kaolin, yaxud sair
qeyri-üzvi maddələr ilə örtülmüş kraft-karton
Sair təbaşirlənmiş kraft-karton, yazı üçün olan kartondan
başqa
Təbaşirlənmiş, ağardılmış karton
Sair təbaşirlənmiş karton
Rulonlarla və ya vərəqlərlə surətçıxarma kağızı, özüsurətçıxaran kağız, sair surətçıxarma və ya üzköçürmə
kağızı
Karbonlu və oxşar üzköçürmə kağızı
Eni 36 sm-dən çox olan özüüzköçürən kağız
Sair üzköçürən kağız
Rulonlarla və ya vərəqlərlə təbaşirlənmiş, hopdurul-

4

5
+.51.10
+.52.10
+.59.10]

32137

4806

32141

4807

32142

4808 [.30
+.90]

32143 (*)

4810 29

32143 (*)

4810 31

32143 (*)

4810 32

32149 (*)

4809

32149 (*)

4811 51
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1

2

17.12.77.10
17.12.77.30
17.12.77.50
17.12.77.60
17.12.77.70

17.12.78

17.12.77.90
17.12.78.00

17.12.79

17.12.79.00

17.12.9
17.12.99

3

muş, örtüklü, rənglənmiş və ya çap işarələri vurulmuş
kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən parça
Qudronlanmış, bitumlanmış və asfaltlanmış kağız və karton
Özüyapışan kağız və karton
Təbaşirlənmiş və plastik kütlə ilə laminə edilmiş kağız
və karton
Təbaşirlənmiş parafin, yağ və ya qliserinlə örtülmüş kağız
və karton
Sair kağız, karton, sellüloz vata və sellüloz liflərdən
parçalar
Kağız və karton tullantıları və makulatura
Kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş
çöl qatı ağardılmış karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və
sair qrafik məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa)
Kaolin, yaxud sair qeyri-üzvi maddələrlə örtülmüş
sair karton (məktub yazmaq, çap etmək üçün və sair qrafik
məqsədlə istifadə edilən kartondan başqa)
Kağız və karton istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

əməliyyatları
17.12.99.00 Kağız və karton istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 17.2

Kağız və karton məmulatları

Sinif 17.21

Büzmələnmiş kağız və karton,
kağız və karton taralar

Büzmələnmiş kağız və karton, kağız və karton taralar
Rulonlarla və ya vərəqlərlə büzmələnmiş kağız və karton
Kağız kisələr və paketlər
Büzmələnmiş kağızdan və ya kartondan qutular, yeşiklər və çantalar
Büzmələnməmiş kağızdan və ya kartondan qatlama qutular, yeşiklər və çantalar
Kağızdan hazırlanan kartotekalar üçün yeşiklər, məktublar
üçün qutular, sənədlərin saxlanması üçün yeşiklər və
idarələrdə, mağazalarda istifadə edilən oxşar məmulatlar və s.

17.21.1
17.21.11
17.21.12
17.21.13

17.21.11.00
17.21.12.00
17.21.13.00

17.21.14

17.21.14.00

17.21.15

17.21.15.00

17.21.9

Büzmələnmiş kağız və kartonun, kağız və karton taraların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
17.21.99.00 Büzmələnmiş kağız və kartonun, kağız və karton taraların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

17.21.99

Sinif 17.22

17.22.1
17.22.11

4

32143 (*)

4810 39

32143 (*)

4810 92

88140 (*)

32151
32152
32153 (*)

4808.10

32153 (*)

4819.20

32153 (*)

4819 50

88140 (*)

Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik
təyinatlı məmulatlar

Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik təyinatlı məmulatlar
Tualet kağızı, kağızdan əl dəsmalı, gigiyena və ya kosmetika-

5

32193 (*)

4819 30

4819.10

90

1

17.22.12

2

3

salfetləri və dəsmalları, stol süfrələri və salfetləri
17.22.11.10 Tualet kağızı
17.22.11.30 Kağız əl dəsmalları, gigiyenik və kosmetik salfetlər,
dəsmallar...
Kağız kütləsindən, kağızdan, sellüloz vatadan və ya sellüloz
liflərindən gigiyena və xəstəxana məmulatı, geyim əşyaları
və aksessuarları
17.22.12.10 Kağızdan gigiyenik dəsmallar və tamponlar

4

27991 (*)

5

4818 30

32193 (*)

17.22.12.30 Burun dəsmalları, uşaq əskiləri və oxşar sanitar-gigiyenik
vasitələr

17.22.13
17.22.9
17.22.99

17.22.12.50 Kağızdan geyim və geyim aksessuarları
17.22.12.90 Sair kağız məişət, sanitar-gigiyenik və tibbi məmulatlar
17.22.13.00 Kağızdan və ya kartondan sinilər, blyudlar, boşqablar,
fincanlar və s.
Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik təyinatlı məmulatların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
17.22.99.00 Təsərrüfat-məişət və sanitar-gigiyenik təyinatlı məmulatların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 17.23

Yazı kağızları
Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız və sair
surətçıxarma və ya köçürmə kağızı; surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset formaları;
özüyapışan və ya yapışqanlı kağız
17.23.11.10 Surətçıxarma kağızı; özüsurətçıxaran kağız, surətçıxarma aparatları üçün trafaretlər və kağızdan ofset təbəqələr və sair
17.23.11.30 Zolaq şəkilli və ya rulonda özüyapışan kağız
17.23.11.50 Zolaq şəkilli və ya rulonda yapışqanlı kağız

17.23.12

Kağızdan və ya kartondan zərflər, poçt açıqça-məktubları,
adi poçt açıqçaları (otkrıkaları); kağız dəftərxana ləvazimatı olan qutular
Zərflər
Şəkilsiz poçt açıqçaları və s.
İçində kağız dəftərxana ləvazimatı olan kağız və ya
karton qutular
Dəftərxana ləvazimatlarından, kağız və ya kartondan jurnallar,

17.23.13

17.23.13.00

4823.6

88140 (*)

Yazı kağızları

17.23.1
17.23.11

17.23.12.10
17.23.12.50
17.23.12.70

32199 (*)

32191

4816

32192

4817 10

32700

4820 20

32199 (*)

4823.90.40

mühasibat kitabları, cildləyicilər, formalar və sair ləvazimatlar
17.23.14

17.23.9

Yazı və ya çap üçün, yaxud başqa qrafika məqsədləri üçün
istifadə edilən basma naxışlanmış, büzmələnmiş və ya perforasiya edilmiş sair kağız və karton
17.23.14.30 Çap edilmiş, basmanaxışlı və ya dəlinmiş məktub və s. üçün
karton və kağız
17.23.14.50 Orqtexnika üçün kağız
Yazı kağızlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-mqavilə

91

1

17.23.99

2

3

əməliyyatları
17.23.99.00 Yazı kağızlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-mqavilə
əməliyyatları
Sinif 17.24

17.24.1
17.24.11

17.24.12
17.24.9
17.24.99

17.24.11.10
17.24.11.30
17.24.11.50
17.24.11.90
17.24.12.00

17.24.99.00

17.29.1
17.29.11
17.29.12

17.29.19

17.29.9
17.29.99

18.11.1
18.11.10

88140 (*)

32194

4814

32195

5905

88140 (*)

Kağız və kartondan sair məmulatlar

Kağız və kartondan sair məmulatlar
17.29.11.00 Kağız və ya kartondan etiketlər
Kağız kütləsindən süzgəc kağızları, təbəqələr və lövhələr
17.29.12.10 Kağız və ya kartondan bloklar, təbəqələr və lövhələr
17.29.12.20 Əsası kağızdan və ya kartondan olan döşəmə örtükləri
üçün materiallar
17.29.19.00 Papiros kağızı; bobinalar, makaralar, gilizlər və oxşar
məmulatlar; kağız və karton filtrlər, digər qruplara
daxil edilməyən sair kağız və karton məmulatları
Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
17.29.99.00 Kağız və kartondan sair məmulatların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 18

Çap məhsulu və informasiya daşıyıcıları

Qrup 18.1

Çapetmə xidmətləri və bununla
əlaqədar xidmətlər

Sinif 18.11

5

Divar kağızları

Divar kağızları
Divar kağızları və divarlara yapışdırılmaq üçün oxşar materiallar; pəncərələr üçün şəffaf kağız
Basmanaxışlı divar kağızı
Üstü plastik kütlə ilə örtülmüş divar kağızı
Üstü dekorativ materialla örtülmüş divar kağızı
Pəncərə üçün şəffaf kağız və sair divar kağızı
Divara çəkilmək üçün toxuculuq materialları
Divar kağızlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Divar kağızlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 17.29

4

Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər

Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər
Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər
18.11.10.10 Qəzetlərin çap edilməsi üzrə xidmətlər
18.11.10.20 Qəzetlər və həftədə dörd dəfədən çox çıxan dövri mətbuat
18.11.10.30 Qəzetlər və həftədə dörd dəfədən çox çıxmayan dövri
mətbuat

32197
32198

4821 90
4812 00

32199 (*)

4813 10

88140 (*)
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1

2

3
Sinif 18.12

18.12.1
18.12.11
18.12.11.10

18.12.11.20
18.12.12

18.12.13

18.12.12.10
18.12.12.11
18.12.12.12
18.12.12.13
18.12.12.90
18.12.13.00

18.12.14

18.12.14.10
18.12.14.20
18.12.14.30

18.12.15
18.12.16

18.12.14.50
18.12.14.70
18.12.14.90
18.12.15.00
18.12.16.00

18.12.19
18.12.19.10

18.12.19.11
18.12.19.12
18.12.19.13
18.12.19.14
18.12.19.15
18.12.19.16

5

Sair çapetmə xidmətləri

Sair çapetmə xidmətləri
Poçt markaları, vergi qoyma, vəzifə sənədləri, yazı və sair
qiymətli kağızların çap edilməsi üzrə xidmətlər
Gerbli markalar; çek blankları; banknotlar, səhmlər;
ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s.;
digər qruplara daxil edilməyən sair çap materialları
Möhürlənməmiş poçt markaları; gerbli kağızlar; çek
kitabları; banknotlar
Reklam kataloqlarının, mənzərələrin, afişaların və sair
reklamların çap edilməsi üzrə xidmətlər
Ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s.;
Ticarət kataloqları
Ticarət-reklam materialları və oxşar məhsullar
İdman afişaları, fəxri fərman və diplomların çapı
Sair çap materialları
Jurnalların və həftədə dörd dəfədən cox çıxmayan dövri
mətbuatın çap edilməsi üzrə xidmətlər
Kitabların, xəritələrin, hidroqrafik və oxşar diaqramların,
şəkillərin, çertyojların və fotoşəkillərin, açıqçaların
çap edilməsi xidmətləri
Kitabların çap edilməsi
Coğrafi xəritələrin, hidroqrafik sənədlərin və oxşar
sxemlərin çapı
Poçt açıqçalarının və köçürmə çəkillərin
(dekalkomaniyaların) çapı
Bütün növ təqvimlərin çapı
Reproduksiya, qravyura və şəkillərin çapı
Sair çap işləri
Etiketlərin və yarlıqların çap edilməsi xidmətləri
Plastik, şüşə, metal, taxta və keramika üzərində birbaşa
çapetmə xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair çap xidmətləri
Qeydiyyat jurnallarıı, mühasibat kitabları, kağıztikən qovluqlar, blanklar və sair kağız və karton dəftərxana ləvazimatları
Qeydiyyat jurnalları, mühasibat kitabları, bloknotlar,
gündəliklər və s.
Dəftərlər
Kağız və ya kartondan qovluqlar, teztikən qovluqlar və üzlüklər
Özüköçürən blanklar
Kolleksiya və ya nümunələr üçün albomlar
Suçəkən kağız kitabçaları, çıxan üzlüklər və s.kağız
dəftərxana ləvazimatları
Sinif 18.13

4

Çap işləri

89121 (*)

--

89121 (*)

89121 (*)
89121 (*)

89121 (*)
89121 (*)
89121 (*)

--
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1

2

3

18.13.3

Çap işləri
18.13.10.00 Çap formalarının yığılması və hazırlanması üzrə
xidmətlər
Çap formaları, yaxud silindrlər və poliqrafiyada istifadə
edilən sair çap vasitələri
18.13.20.00 Çap formaları, yaxud silindrlər və poliqrafiyada istifadə
edilən sair çap vasitələri
Çap işlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər

18.13.30

18.13.30.00 Çap işlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər

18.13.1
18.13.10
18.13.2
18.13.20

Sinif 18.14

4

5

89121 (*)

--

32800

8442.50

89121 (*)

--

Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər

18.14.1

Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər

18.14.10

Cildləmə işləri və oxşar xidmətlər

89121 (*)

18.14.10.10 Kitab nəşrində cildləmə və bəzək işləri
18.14.10.30 Jurnal, braşura, kataloq, reklam və s. nəşrində cildləmə və
naxışlama işləri
18.14.10.50 Sair cildləmə və bəzək işləri

18.20.1
18.20.10
18.20.10.10
18.20.10.30
18.20.10.50
18.20.2
18.20.20
18.20.3
18.20.30

18.20.20.00
18.20.30.00

Qrup 18.2

Yazılmış məlumat daşıyıcılarının surətinin
çıxarılması xidmətləri

Sinif 18.20

Yazılmış məlumat daşıyıcılarının surətinin
çıxarılması xidmətləri

Səsyazılarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər
Səsyazılarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər
Qrammafon vallarının surətinin çıxarılması
Eni 4 mm-dən çox olmayan maqnit lentlərinin surətinin
çıxarılması
Eni 4-6.5 mm olan maqnit lentlərinin surətinin çıxarılması
Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər
Videoyazıların surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər
Kompüter proqramlarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər
Kompüter proqramlarının surətinin çıxarılması üzrə xidmətlər
Bölmə 19

Koks və emal edilmiş neft məhsulları

Qrup 19.1

Koks sobasının məhsulları

Sinif 19.10

19.10.1
19.10.10

89122 (*)

89122 (*)
89122 (*)

Koks sobasının məhsulları

Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan koks və
yarım-koks; retorta karbonu (kömürü)
19.10.10.00 Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan koks və

33100

2704 00
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19.10.2
19.10.20
19.10.3
19.10.30
19.10.9
19.10.99

19.20.1
19.20.11
19.20.12
19.20.13
19.20.2
19.20.21

19.20.22
19.20.23

19.20.24
19.20.25
19.20.26

19.20.27

2

3

yarım-koks; retorta karbonu (kömürü)
Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan qatran; digər mineral
qatranlar
19.10.20.00 Daş kömür, liqnit və ya torfdan alınan qatran; digər mineral
qatranlar
Daş kömürün qatranı (pek) və onun koksu
19.10.30.00 Daş kömürün qatranı (pek) və onun koksu
Koks sobalarının məhsullarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
19.10.99.00 Koks sobalarının məhsullarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 19.2

Emal edilmiş neft məhsulları

Sinif 19.20

Emal edilmiş neft məhsulları

Briketlər, kürəşəkilli və oxşar bərk yanacaqlar
19.20.11.00 Daş kömürün emalından alınan briketlər və oxşar bərk
yanacaqlar
19.20.12.00 Liqnitin emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar
19.20.13.00 Torfun emalından alınan briketlər və oxşar bərk yanacaqlar
Maye yanacaq və qaz; sürtkü yağları
Motor yanacağı (benzin), o cümlədən aviasiya benzini
19.20.21.10
19.20.21.20
19.20.21.21
19.20.21.22
19.20.21.23
19.20.21.24
19.20.21.25
19.20.21.26
19.20.21.90
19.20.22.00

19.20.23.11
19.20.23.12
19.20.23.90
19.20.24.00
19.20.25.00
19.20.26.10
19.20.26.20
19.20.26.30
19.20.26.90
19.20.27.00

Aviasiya benzini
Avtomobil benzini
Aİ-98
Aİ-96
Aİ-95
Aİ-92
Aİ-80
Aİ-76
Sair benzin
Benzin tipli reaktiv yanacaqlar
Yüngül neft məhsulları, yüngül distillatlar (başqa kateqoriyaya
aid edilməmiş)
Xüsusi benzinlər, uayt-spirit
Nafta (ilkin emal benzini)
Sair yüngül distillyatlar
Kerosin (ağ neft)
Ağ neft tipli reaktiv yanacaq
Qazoyllar (dizel yanacağı)
Yay dizel yanacağı
Qış dizel yanacağı
Məişət soba yanacağı
Sair dizel yanacağı
Digər qruplara daxil edilməyən neftin krekinqindən alınan sair orta fraksiya məhsul-

4

5

33200

2706 00

34540 (*)

2708

88151 (*)

11020

2701 20

11030 (*)
11040 (*)

2702 20

33310

2710 11

33320
33330

2710 11
2710 11

33341
33342
33360

2710 19
2710 19
2710 19

33350

2710 19

95

1

2

19.20.28
19.20.28.10
19.20.28.30
19.20.28.40
19.20.28.50
19.20.28.60
19.20.28.90
19.20.29
19.20.29.10
19.20.29.20
19.20.29.30
19.20.29.40
19.20.29.50
19.20.29.60
19.20.29.70
19.20.29.90
19.20.3
19.20.31
19.20.32

19.20.31.00

19.20.32.10
19.20.32.11
19.20.32.12
19.20.32.30
19.20.32.31
19.20.32.40
19.20.32.50
19.20.32.90
19.20.4
19.20.41

19.20.41.00

19.20.42
19.20.42.20
19.20.42.40
19.20.42.50
19.20.42.70
19.20.42.80
19.20.42.90
19.20.9
19.20.99

19.20.99.00

3

ları, neftin orta distilyatları
Digər qruplara daxil edilməyən neft yanacağı
Yanacaq mazutu, gəmilər üçün
Yanacaq mazutu, sənaye və s.üçün
Mühərrik yanacağı
Mühərrik yanacağı DT
Mühərrik yanacağı DT (orta və az dövrlü mühərriklər üçün)
Digər mazutlar
Sürtkü neft yağları; ağır distillatlar (başqa kateqoriyaya aid
edilməmiş)
Mühərrik yağları
Hidravlik yağlar
Sənaye yağları
Elektroenergetika yağları
Transmissiya yağları
Kompressor və turbin yağları
Texnoloji yağlar
Sair yağlar
Neft qazları və qaz halında olan digər karbohidrogenlər,
təbii qaz istisna olmaqla
Propan və butan, mayeləşdirilmiş
Etilen, propilen, butilen, butadien və digər neft qazları və ya
qaz halında olan karbohidrogenlər, təbii qaz istisna olmaqla
Mayeləşdirilmiş etilen
Mayeləşdirilmiş propilen
Propan-propilen
Mayeləşdirilmiş butilen
Butan-butilen
Mayeləşdirilmiş butadien
Hidrogen tərkibli qaz
Sair karbohidrogenlər
Digər neft məhsulları
Vazelin (petrolatum), bərk parafin; neft parafini və digər mum
və parafinlər
Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları
Neft koksu; neft bitumu və neft məhsullarının digər qalıqları
Neft koksu
Neft bitumu
Naften (neft) turşularının distillatı
Qudron
Yüngül fleqma
Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Emal edilmiş neft məhsullarının istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 20

Kimyəvi maddələr və kimyəvi məhsullar

4

5

33370

2710 19

33380

2710 19

33410
33420

2711 12
2711 14

33500 (*)

2712 10

33500 (*)

2713 11

88151 (*)
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1

2
Qrup 20.1

Sinif 20.11

20.11.1
20.11.11
20.11.11.20
20.11.11.30
20.11.11.50
20.11.11.60
20.11.11.70
20.11.12

20.11.13
20.11.9
20.11.99

20.11.12.30
20.11.12.50
20.11.12.70
20.11.12.90
20.11.13.00

20.11.99.00

20.12.12

4

5

Sənaye qazları

Sənaye qazları
Hidrogen, arqon, təsirsiz (inert) qazlar, azot və oksigen
Arqon
Digər təsirsiz qazlar
Hidrogen
Azot
Oksigen
Karbon 2-oksid və qeyri-metalların sair qeyri-üzvi
oksigen birləşmələri
Karbon dioksid
Kükürd trioksidi; arsen anhidridi
Azon oksidləri
Sair qeyri-üzvi qeyri-metal birləşmələri
Maye və sıxılmış hava
Sənaye qazlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sənaye qazlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 20.12

20.12.1
20.12.11

3
Əsas kimyəvi maddələr, azot birləşmələri,
ilkin formalarda plastik kütlə və sintetik
kauçuk

34210 (*)

2804 10

34210 (*)

2811 21

34250 (*)

2853.00.30

88160 (*)

Boyaq maddələri və piqmentlər

Oksidlər, peroksidlər və hidroksidlər
Sink oksidi və peroksidi; titan oksidi
20.12.11.30 Sink oksidi və peroksidi
20.12.11.50 Titan oksidləri
Xrom, manqan, qurğuşun və mis oksidi və peroksidi

34220 (*)

2817 00

34220 (*)

2819 + 2820 +
2824 +
2825,5

20.12.12.10
20.12.12.30
20.12.12.50
20.12.12.70
20.12.19
20.12.19.10
20.12.19.30
20.12.19.50
20.12.19.60
20.12.19.90
20.12.2
20.12.21

Xrom oksidləri və hidroksidləri
Manqan oksidləri
Qurğuşun oksidləri
Mis oksidləri və hidroksidləri
Sair metalların oksid, peroksid və hidroksidləri
Dəmir oksidləri və hidroksidləri
Kobalt oksidləri və hidroksidləri
Litium və vanadium oksidləri və hidroksidləri
Nikel oksidləri və hidroksidləri
Sair metal oksidləri və hidroksidləri
Taninlər və ya boyayıcı ekstratlar, taninlər və onların
törəmələri; digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri
Sintetik üzvi boyaq maddələri və onların əsasında alınan

34220 (*)

2825 40

34310

3204 13

97

1

2

3

4

5

məhsullar; flüoresent cilalayıcı amillər və ya lüminofor
şəklində istifadə edilən sintetik üzvi maddələr; boyayıcı laklar
20.12.21.10
20.12.21.20
20.12.21.30
20.12.21.40

20.12.22

20.12.23

20.12.24
20.12.9
20.12.99

və onların qatışıqları
Dispers boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar
Turşu boyaq maddələri və əsasları
Əsaslı boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar
Vasitəsiz boyaq maddələri və onların əsasında qatışıqlar

20.12.21.60 Ağardıcı kimi istifadə edilən sintetik üzvi maddələr
20.12.21.70 Boyaq lakları
Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar; taninlər və onların
törəmələri, bitki və ya heyvan mənşəli boyayıcı maddələr
20.12.22.50 Bitki mənşəli aşılayıcı ekstraktlar
20.12.22.70 Bitki və ya heyvan mənşəli boyaq maddələri
Sintetik üzvi tanin maddələri; qeyri-üzvi tanin maddələri;
tanin preparatları; tanindən əvvəl enzimatik preparatlar
20.12.23.30 Sintetik üzvi və qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri
20.12.23.50 Sintetik qeyri-üzvi tanin (aşılayıcı) maddələri
20.12.24.00 Digər qruplara daxil edilməyən boyaq maddələri;
lüminifor kimi istifadə edilən qeyri-üzvi məhsullar
Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
20.12.99.00 Boyaq maddələri və piqmentlərin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 20.13

20.13.11
20.13.12

20.13.12.00 Tükənmiş uran, torium və onların birləşmələri

20.13.13

20.13.13.00 Sair radioaktiv elementlər və izotoplar və onların birləşmələri;
ərintilər, dispersiyalar, keramik məhsullar və qarışıqlar,
izotoplar və onların birləşmələri
20.13.14.00 Nüvə reaktorları üçün şüalandırılmamış yanacaq elementləri
(kassetlər)
Digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi elementlər; qeyri-üzvi

20.13.14
20.13.2
20.13.21

turşular və birləşmələr
Metalloidlər
20.13.21.10 Xlor, yod, ftor və brom
20.13.21.20 Kükürd
20.13.21.30 Sair karbohidrogenlər
20.13.21.40
20.13.21.50
20.13.21.60
20.13.21.70

Bor, tellur
Silisium
Fosfor
Arsen

3201 90

34330

3202 10

34340

3206 49

88160 (*)

Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələr

Təmizlənmiş uran və plutonium; tükənmiş uran və torium;
digər radioaktiv elementlər
20.13.11.00 Təmizlənmiş uran və plutonium və onların birləşmələri

20.13.1

34320

33620
88152 (*)
33630
88152 (*)
33690

2844 20

33710

8401 30

34231 (*)

2804 61

2844 30
2844 40
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1

20.13.22
20.13.23

20.13.24

2

3

20.13.21.90 Selen
20.13.22.00 Qeyri-metalların halogenid və kükürd birləşmələri
Qələvilər və qələvi-torpaq metalları; nadir torpaq
metalları, skandium və ittrium; civə
20.13.23.20 Qələvi metallar
20.13.23.30 Kalsium
20.13.23.50 Stronsium və barium
20.13.23.70 Qələvi-torpaq metallar, skandium və ittrium
20.13.23.80 Civə
Hidrogen xlorid; oleum; fosfat anhidridi; sair qeyri-üzvi
turşular, silisium və kükürd 4-oksid
20.13.24.10 Xlor turşuları
20.13.24.30 Kükürd turşuları

4

5

34231 (*)
34231 (*)

2812 10

34231 (*)

2809 20

2805

34232

20.13.24.50 Fosfor turşuları və anhidridi
20.13.24.60 Bor oksidləri və turşuları
20.13.25

20.13.24.70 Hidrogen ftor, silisium və kükürd dioksidləri
Oksidlər, hidroksidlər və peroksidlər; hidrazin və hidroksilamin
onların qeyri-üzvi duzları
20.13.25.20 Natrium hidroksid
20.13.25.30 Kalium hidroksid
20.13.25.50
20.13.25.60
20.13.25.70
20.13.25.80

20.13.3
20.13.31

20.13.32
20.13.4
20.13.41
20.13.42

20.13.31.10
20.13.31.30
20.13.31.50
20.13.31.70
20.13.32.00
20.13.41.00
20.13.42.10
20.13.42.20
20.13.42.30
20.13.42.40
20.13.42.50
20.13.42.70

20.13.43
20.13.43.10
20.13.43.20
20.13.43.30
20.13.43.40
20.13.43.50
20.13.43.60

Natrium və kalium peroksidləri
Maqnezium, stronsium və barium hidroksid və peroksidləri
Alüminium hidroskidi
Hidrazin və hidroksilamin və onların qeyri-üzvi duzları
Metal halogenidləri, hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar
Metal halogenidləri
Ftorsilikat, ftoralüminat və ftorlu sair kompleks duzları
Ammonium xloriddən başqa xloridlər
Xloroksidlər, mis və s. metalların xlor hidroksidləri
Bromid və bromoksidlər; yodit və yodoksidlər
Hipoxloritlər, xloratlar və perxloratlar
Sulfidlər, sulfatlar; nitratlar, fosfatlar və karbonatlar
Sulfidlər, sulfitlər və sulfatlar
Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar və polifosfatlar
Kalium nitratdan başqa nitratlar
Fosfinat və fosfonatlar
Mononatriumfosfat və dinatriumfosfat
Kalsiumhidrofosfat
Trinatriumfosfat, kaliumfosfat və s.kalsiumfosfatlar
Natriumtripolifosfat
Karbonatlar
Natrium karbonat
Natrium hidrokarbonat
Kalium karbonat
Kalsium karbonat
Barium karbonat
Qurğuşun karbonat

34231 (*)

2815 20

34240 (*)

2827 49

34240 (*)

2828 90

34240 (*)
34240 (*)

2833 22
2835 29

34240 (*)

2836 50
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1

20.13.5
20.13.51

20.13.52

2

3

20.13.43.70 Sair karbonatlar
Sair metalların duzları
Oksometal və peroksometal turşularının duzları, qiymətli
metalların kolloidləri
20.13.51.10 Alüminatlar
20.13.51.20 Sink və qurğuşun xromatları
20.13.51.30 Natrium və kalium dixromatları, sair xromatlar və pereksixromatlar
20.13.51.40 Manqanit, manqanat və permanqanatlar
20.13.51.50 Molibdatlar
20.13.51.60 Volframatlar
20.13.51.70 Okso- və peroksometal turşularının sair duzları
20.13.51.80 Qiymətli metallar və onların kolloid birləşmələri
Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-üzvi birləşmələr,
o cümlədən distillə edilmiş su, amalqamlar(qiymətli metalların

4

5

34250 (*)

2843 30

34250 (*)

2853 00

34260

2845

34270

2840 19

34280 (*)
34280 (*)

2847

34290
34520

2846
2503.00.90

34530
34560

2601.20
7104 [.10
+.20]

amalqamlarından başqa)
20.13.52.50 Distillə edilmiş su
20.13.52.90 Sair qeyri-üzvi birləşmələr
Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələr
Ağır su; digər qruplara daxil edilməyən izotoplar
və onların birləşmələri
Sianidlər və kompleks sianidlər; fulminatlar, sianatlar və tiosianatlar; silikatlar; boratlar; perboratlar; sair qeyri-üzvi
turşuların və peroksid turşularının duzları
Hidrogen peroksid
Fosfidlər; karbidlər; hidridlər; nitridlər; azidlər, silisidlər və
boridlər
Nadir torpaq metalları, ittrium və skandium birləşmələri
Sublimasiya edilmiş, çökdürülmüş və kolloid kükürddən başqa,

20.13.6
20.13.61

20.13.61.00

20.13.62

20.13.62.00

20.13.63
20.13.64

20.13.63.00
20.13.64.00

20.13.65
20.13.66

20.13.65.00
20.13.66.00

20.13.67
20.13.68

təmizlənmiş kükürd
20.13.67.00 Yandırılmış dəmir piritləri (yandırılmış dəmir kolçedanı)
20.13.68.00 Pyezoelektrik kvars; sair emal olunmamış sintetik və ya bərpa
edilmiş qiymətli və ya yarımqiymətli daşlar
Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları

20.13.9
20.13.99

20.13.99.00 Sair əsas qeyri-üzvi kimyəvi maddələrin istehsalının bir hissəsi

2849 20

88160 (*)

kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 20.14

Sair əsas üzvi kimyəvi maddələr

Karbohidrogenlər və onların törəmələri

20.14.1
20.14.11
20.14.11.20
20.14.11.30
20.14.11.40
20.14.11.50

Asiklik karbohidrogenlər
Doymuş asiklik karbohidrogenlər
Etilen
Propilen
Butilen

34110 (*)

2901 21

100

1

20.14.12

20.14.13
20.14.14
20.14.19
20.14.2
20.14.21
20.14.22
20.14.23
20.14.24
20.14.3
20.14.31
20.14.32
20.14.33

2

3

20.14.11.60 Butadion-1,3 və izopren
20.14.11.90 Sair doymamış karbohidrogenlər
Siklik karbohidrogenlər
20.14.12.10 Sikloheksan; siklanlar, siklenlər və sikloterpenlər
20.14.12.20 Benzol və toluol
20.14.12.40 Ksilollar
20.14.12.50 Stirol
20.14.12.60 Etilbenzol
20.14.12.70 Kumol
20.14.12.80 Naftalin, antrasen
20.14.12.90 Sair asiklik karbohidrogenlər
20.14.13.00 Asiklik karbohidrogenlərin xlorlu törəmələri
20.14.14.00 Kükürdlü karbohidrogen törəmələri və nitritli, həm halogen,
həm də qeyri-halogenli birləşmələr
20.14.19.00 Sair karbohidrogen törəmələri
Spirtlər, fenollar, fenolospirtlər və onların halogenli,
tio- , nitro- və nitritli törəmələri, yağlı sənaye spirtləri
20.14.21.00 Yağlı sənaye spirtləri
20.14.22.00 Biratomlu spirtlər
20.14.23.00 Qlikollar (diollar: ikiatomlu spirtlər), çoxatomlu
spirtlər, siklik spirtlər və onların törəmələri
20.14.24.00 Fenollar, fenolospirtlər və fenol törəmələri
Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları; karbon turşuları və onların
törəmələri
20.14.31.00 Çoxkarbonlu yağlı sənaye turşuları və onların törəmələri
20.14.32.00 Doymuş asiklik çoxkarbonlu turşular və onların törəmələri
Doymuş monokarbonlu, siklan, siklen və ya sikloterpen asiklik

4

5

34110 (*)

2902 43

34110 (*)
34110 (*)

2903 13
2904 90

34110 (*)

2903 51

34139 (*)
34139 (*)
34139 (*)
34570 (*)
34139 (*)

3823.70

34120
34140 (*)
34140 (*)

3823 12

34140 (*)

2918 99

34150 (*)
34150 (*)

2921 43
2922 12

34150 (*)

2925 21

2905 14
2906 21
2907 22

2915 33
2916 32

çoxkarbon turşuları və onların törəmələri
20.14.33.10 Akril turşusu və onun duzları, sair monokarbon turşuları
20.14.33.20 Akril turşusunun mürəkkəb efirləri

20.14.34

20.14.4
20.14.41
20.14.42

20.14.43

20.14.33.30 Metakril turşusu və onun duzları
20.14.33.40 Metakril turşusunun mürəkkəb efirləri
20.14.33.50 Olein, linol və linolen turşuları, onların duzları və mürəkkəb
efirləri
20.14.33.70 Aromatik monokarbon turşuları və s.
20.14.34.00 Tərkibində oksigen olan əlavə funksional qruplarla aromatik
yarımkarbon və karbon turşuları; salisil turşusundan və onun
duzlarından başqa, onların törəmələri
Tərkibində azot olan funksional qruplarla birlikdə üzvi
birləşmələr
20.14.41.00 Ammonium funksional qrupları ilə birləşmələr
20.14.42.00 Lizin və qlütamin turşularından başqa, tərkibində oksigen
olan funksional qrupları da özünə daxil edən ammonium
birləşmələri
20.14.43.00 Ureinlər: tərkibində funksional karboksimid qrupları olan
birləşmələr; tərkibində funksional nitril qrupları olan
birləşmələr; onların törəmələri

101

1

20.14.44
20.14.5

20.14.51
20.14.52
20.14.53
20.14.6
20.14.61
20.14.62
20.14.63
20.14.64
20.14.7
20.14.71

20.14.72
20.14.73
20.14.74
20.14.75
20.14.8
20.14.80
20.14.9
20.14.99

2

3

20.14.44.00 Tərkibində azot olan sair funksional qruplarla birləşmələr
Kükürdlü üzvi birləşmələr və sair üzvi və qeyri-üzvi
birləşmələr; digər qruplara daxil edilməyən geterosiklik
birləşmələr
20.14.51.00 Kükürdlü üzvi birləşmələr və sair üzvi və qeyri-üzvi
birləşmələr
20.14.52.00 Digər qruplara daxil edilməyən geterosiklik birləşmələr
20.14.53.00 Tərkibində fosfor olan turşuların mürəkkəb efirləri və sair
qeyri-üzvi turşuların mürəkkəb efirləri; onların törəmələri
Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar; sair üzvi birləşmələr
20.14.61.00 Aldehid funksiyalı birləşmələr
20.14.62.00 Keton və xinoin funksiyalı birləşmələr
20.14.63.00 Sadə efirlər, üzvi peroksidlər, epoksidlər, asetallar və yarımasetallar və onların törəmələri
20.14.64.00 Digər qruplara daxil edilməyən fermentlər və sair üzvi
birləşmələr
Müxtəlif əsas üzvi kimyəvi məhsullar
Bitki məhsullarının və ya qatranların törəmələri
20.14.71.20 Yanmış sümük
20.14.71.30 Təmizlənmiş və təmizlənməmiş tallo yağı
20.14.71.40 Skipidar və sair
20.14.71.50 Qətran turşuları; kanifol spirti və yağı
20.14.71.70 Ağac qətranı, ondan hazırlanan yağlar, ağac kreozotu və sair
20.14.72.00 Ağac kömürü
20.14.73.00 Daş kömür qatranının yüksəktemperaturlu distilləsindən alınan
yağlar və sair məhsullar;
20.14.74.00 Tərkibində 80%-dən çox spirt olan denaturatlaşdırılmamış
etil spirti
20.14.75.00 Etil spirti və denuratlaşdırılmış sair spirtlər
Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi
qalıqları
20.14.80.00 Söyüd yağından başqa, sellüloz istehsalından alınan qələvi
qalıqları
Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əəməliyyatları
20.14.99.00 Sair əsas üzvi kimyəvi maddələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əəməliyyatları
Sinif 20.15

20.15.1
20.15.10

2929 90

5

34160 (*)

2930 50

34160 (*)
34180

2933 99
2919 90

34170 (*)
34170 (*)
34170 (*)

2912 21
2914 29
2909 60

34170 (*)

3507 90

34400

3806 90

34510
34540 (*)

4402

24110

2207.10

34131

2207.20

39230

3804 00

2707 20

88160 (*)

Gübrələr və azot birləşmələri

Nitrat turşusu; sulfonitrat turşusu; ammonyak
Nitrat turşusu; sulfonitrat turşusu; ammonyak

20.15.10.50 Nitrat turşusu; sulfonitrat turşuları
20.15.10.70 Ammonyak

4
34150 (*)

34233
34651
34652

2808 00

102

1

2

20.15.20
20.15.20.10
20.15.20.30
20.15.20.50
20.15.20.60
20.15.20.70
20.15.3
20.15.31
20.15.32
20.15.33
20.15.34

20.15.35
20.15.39
20.15.4
20.15.41

20.15.49
20.15.5
20.15.51
20.15.52
20.15.59
20.15.6
20.15.60
20.15.7
20.15.71
20.15.72
20.15.73
20.15.74
20.15.75
20.15.76
20.15.79
20.15.8
20.15.80
20.15.9
20.15.99

3

4

5

Ammonium xlorid; nitritlər

20.15.2

20.15.31.00
20.15.32.00
20.15.33.00
20.15.34.70
20.15.34.80
20.15.34.90
20.15.35.00
20.15.39.00

20.15.41.10
20.15.41.20
20.15.41.30
20.15.49.00
20.15.51.00
20.15.52.00
20.15.59.00
20.15.60.00
20.15.71.00
20.15.72.00
20.15.73.00
20.15.74.00
20.15.75.00
20.15.76.00
20.15.79.00

Ammonium xlorid; nitritlər
Ammonium xlorid
Nitritlər
Nitrat turşusunun kalium duzları
Triammoniumfosfat
Ammonium karbonatlar
Mineral və ya kimyəvi azot gübrələri
Sidik cövhəri
Ammonium sulfat
Ammonium nitrat
Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları
Kalsium sianamid
Kalsium nitrat və ammonium nitrat qatışığının ikili duzları
Sair mineral və ya kimyəvi azot gübrələri
Ammonium- nitratla kalsium karbonatın qarışıqları
Sair azot birləşmələri və qarışıqları
Mineral və ya kimyəvi fosfor gübrələri
Superfosfat
İkiqat superfosfat
Fosforit unu
Presipitat
Sair fosfat gübrələri
Mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri
Kalium xlorid
Kalium sulfat
Sair mineral və ya kimyəvi kalium gübrələri
Natrium nitrat
Natrium nitrat
Digər qruplara daxil edilməyən gübrələr
Üç qidalandırıcı gübrə; azot, fosfor və kalium gübrələri
Ammonium hidrogenfosfat (diammonium fosfat)
Monoammonium fosfat
İki qidalandırıcı gübrə; azot və fosfor gübrələri
İki qidalandırıcı gübrə; fosfor və kalium gübrələri
Kalium-nitrat
Digər qruplara daxil edilməyən mineral və ya kimyəvi gübrələr

(azot, fosfor, kalium)
Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri
20.15.80.00 Digər qruplara daxil edilməyən heyvan və ya bitki gübrələri
Gübrələrin və azot birləşmələrinin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
20.15.99.00 Gübrələrin və azot birləşmələrinin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 20.16

İlkin formada plastik kütlələr

34653

2827 10

34611
34612
34613
34614

3102 10

34615
34619

3102 40
3102 29

34621

3103.10

34629

3103.90

34631
34632
34639

3104.20
3104.30
3104.90

34150 (*)

3102.50

34641
34642
34643
34644
34645
34646
34649

3105.30
3105.40
3105.5
3105.60
2834.21

3102.21
3102.30
3102.60

3105 10

34659
34654

88160 (*)

3101

103

1

2

20.16.1
20.16.10
20.16.10.30
20.16.10.50
20.16.10.70
20.16.10.90
20.16.2
20.16.20
20.16.20.30
20.16.20.50
20.16.20.70
20.16.20.90
20.16.3
20.16.30

20.16.30.00

20.16.4

20.16.40

20.16.40.00

20.16.5
20.16.51

3

İlkin formada polietilen
İlkin formada polietilen
Sıxlığı 0.94 az olan polietilen
Sıxlığı 0.94 az olmayan polietilen
İlkin formada vinilasetatlı etilen polimerləri
İlkin formada sair polietilen
İlkin formada polistirol
İlkin formada polistirol
İlkin formada polistirol
İlkin formada akrilnitrillə stirol polimerləri (SAN)
İlkin formada akrilnitrillə butadionstirol polimerləri
(ABS-plastik)
İlkin formada sair polistirol
İlkin formada polivinilxlorid və ya sair halogenləşdirilmiş
olefinlərin polimerləri
İlkin formada polivinilxlorid və ya sair halogenləşdirilmiş
olefinlərin polimerləri
İlkin formada poliasetallar, digər sadə poliefirlər və epoksid
qatranları; ilkin formada pollikarbonatlar, alkid qatranları,
poliyalların mürəkkəb efirləri və digər mürəkkəb efirlər
İlkin formada poliasetallar, digər sadə poliefirlər və epoksid
qatranları; ilkin formada pollikarbonatlar, alkid qatranları,
poliyalların mürəkkəb efirləri və digər mürəkkəb efirlər
İlkin formada sair plastik kütlələr; ionmübadiləli qətranlar
İlkin formada propilen polimerləri və sair olefinlərin polimerləri
İlkin formada polipropilen
İlkin formada sair polipropilen və sair poliolefin
İlkin formada vinil asetatlarının və ya sair mürəkkəb vinil

20.16.52

20.16.51.30
20.16.51.50
20.16.52.00

20.16.53

efirlərinin polimerləri və sair vinil polimerləri
20.16.53.00 İlkin formada poliakrilatlar

20.16.54
20.16.55
20.16.56
20.16.57
20.16.59

20.16.9
20.16.99

20.16.54.00 İlkin formada poliamidlər
20.16.55.00 İlkin formada karbomid qətranları, tiokarbomid qətranları və
melamin qətranları
20.16.56.00 İlkin formada sair aminoqatranlar, fenol qatranları
və poliuretanlar
20.16.57.00 İlkin formada silikonlar
Digər qruplara daxil edilməyən, ilkin formada sair plastik
kütlələr
20.16.59.30 İlkin formada sair plastik kütlələr
20.16.59.50 Plastik kütlə tullantıları, kəsikləri və skrap
İlkin formada plastik kütlələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
20.16.99.00 İlkin formada plastik kütlələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 20.17

İlkin formada sintetik kauçuk

4

5

34710

3901 90

34720

3903 19

34730

3904 22

34740

3907 60

34790 (*)

3902 10

34790 (*)

3905 29

34790 (*)

3906 10

34790 (*)
34790 (*)

3908 10
3909 20

34790 (*)
34790 (*)
34790 (*)

88170 (*)

3910
3909 50

104

1

20.17.1
20.17.10
20.17.9
20.17.99

20.20.1
20.20.11
20.20.12
20.20.13
20.20.14
20.20.15
20.20.19
20.20.9
20.20.99

20.30.1
20.30.11
20.30.12
20.30.2
20.30.21
20.30.22
20.30.23
20.30.24
20.30.9

20.30.99

2

3

İlkin formada sintetik kauçuk
20.17.10.00 İlkin formada sintetik kauçuk
İlkin formada sintetik kauçukun istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
20.17.99.00 İlkin formada sintetik kauçukun istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 20.2

Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsullar

Sinif 20.20

Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsullar

Pestisidlər və sair aqrokimyəvi məhsullar
20.20.11.00 İnsektisidlər
20.20.12.00 Herbisidlər
20.20.13.00 Cücərməyə qarşı vasitələr; bitkilərin böyüməsinin
tənzimləyiciləri
20.20.14.00 Dezinfeksiyaedici vasitələr
20.20.15.00 Fungisidlər
20.20.19.00 Sair pestisidlər və aqrokimyəvi məhsullar
Pestisidlərin və sair aqrokimyəvi məhsulların istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
20.20.99.00 Pestisidlərin və sair aqrokimyəvi məhsulların istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 20.3

Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat
boyaqları və mastikalar

Sinif 20.30

Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat
boyaqları və mastikalar

Polimerlər əsasında boyaqlar və laklar
20.30.11.00 Su mühitində, akril və vinil polimerləri əsasında
boyaq və laklar
20.30.12.00 Susuz mühitdə, mürəkkəb poliefirləri, akril və ya
vinil polimerləri əsasında boyaq və laklar
Sair boyaq və laklar və onlarla əlaqədar məhsullar;
rəssamlar üçün boyaqlar və mətbəə boyaqları
20.30.21.00 Hazır piqmentlər, rəngboğucular və boyaqlar, şüşəvari
mina və şirələr, anqoblar, maye lüstr və s.; şüşə-sement
20.30.22.00 Sair boyaq və laklar; hazır sikkativlər
20.30.23.00 Rəssamlar, şagirdlər və lövhə tərtibatçıları üçün
boyaqlar; çalar boyaqları, həvəskar boyaqları və s.
20.30.24.00 Mətbəə boyaqları
Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və
mastikaların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
20.30.99.00 Boyaqlar, laklar və oxşar örtüklər, mətbuat boyaqları və

4
34800

5
4002 49

88170 (*)

34661
34663 (*)
34663 (*)

3808 91
3808 93
3808 93

34664
34662
34669

3808 94
3808 92
3808 50

88160 (*)

35110 (*)

3209 90

35110 (*)

3208 90

35110 (*)

3207 10

35110 (*)
35120

3211 00
3213 10

35130

3215 19

88160 (*)

105

1

2

3

4

5

mastikaların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları

20.41.1
20.41.10
20.41.2
20.41.20
20.41.3
20.41.31
20.41.32
20.41.4
20.41.41
20.41.42
20.41.43
20.41.44
20.41.9
20.41.99

Qrup 20.4

Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və
cilalayıcı preparatlar, ətriyyat və tualet
preparatları

Sinif 20.41

Sabun və yuyucu vasitələr, təmizləyici və
cilalayıcı preparatlar

Qliserin
20.41.10.00 Qliserin
Sabundan başqa, üzvi səthi-aktiv maddələr
20.41.20.00 Sabundan başqa, üzvi səthi-aktiv maddələr
Sabun, yuyucu və təmizləyici maddələr
20.41.31.00 Sabun və sabun kimi istifadə edilən üzvi səthi-aktiv maddələr
və preparatlar
20.41.32.00 Yuyucu maddələr
Ətirli maddələr və mumlar
20.41.41.00 Ətriyyat və ya otağın dezodorasiyası üçün vasitələr
20.41.42.00 Süni və hazır mumlar
20.41.43.00 Ayaqqabı, mebel, döşəmə, minik avtomobillərinin kuzovları, şüşə və ya metal üçün cilalayıcı maddə və kremlər
20.41.44.00 Təmizləyici pasta və tozlar və sair təmizləyici maddələr
Sabun və yuyucu vasitələrin. təmizləyici və cilalayıcı preparatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
20.41.99.00 Sabun və yuyucu vasitələrin. təmizləyici və cilalayıcı preparatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 20.42

20.42.1
20.42.11

20.42.12

20.42.13
20.42.14
20.42.15

20.42.16

34570 (*)

1520

35310

3402 13

35321 (*)

3401 20

35322

3402 20

35331
35332
35333

3307.4

35334

3405.40

3404 20
3405 90

88160 (*)

Ətriyyat və tualet vasitələri

Ətriyyat və tualet vasitələri
Ətir və tualet suları
20.42.11.50 Ətir
20.42.11.70 Tualet suları
Dodaqların makiyajı üçün vasitələr və gözlərin makiyajı üçün
vasitələr
20.42.12.50 Dodaqların makiyajı üçün kosmetik vasitələr
20.42.12.70 Gözlərin makiyajı üçün kosmetik vasitələr
20.42.13.00 Manikür və pedikür üçün tərkiblər
20.42.14.00 Kosmetika və ya tualet kirşanı
20.42.15.00 Dəriyə qulluq üçün vasitələr, günəş yanıqlarına qarşı vasitələr
də daxil edilməklə, digər qruplara daxil edilməyən qoruyucu
vasitələr
Şampunlar, saç üçün laklar, saçı burmaq və saçdüzümü üçün
preparatlar

35323 (*)

3303 00

35323 (*)

3304 10

35323 (*)
35323 (*)
35323 (*)

3304 30

35323 (*)

3305 30

3304.91
3304.99
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2

3

4

5

20.42.16.30 Şampunlar
20.42.16.50 Saçı burmaq və saçdüzümü üçün vasitələr
20.42.17
20.42.18
20.42.19

20.42.9
20.42.99

20.42.16.70 Saç üçün laklar
20.42.17.00 Losyonlar və digər qruplara daxil edilməyən saç üçün sair
vasitələr
20.42.18.00 Diş protezləri üçün fiksasiyaedici tozlar da daxil edilməklə,
ağız boşluğunun və dişlərin gigiyenası üçün vasitələr
20.42.19.00 Üz qırxmaq üçün vasitələr; deodorantlar və tərə qarşı vasitələr
vanna üçün vasitələr, digər qruplara daxil edilməyən sair
ətriyyat, kosmetika və tualet vasitələri
Ətriyyat və tualet vasitələrinin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
20.42.99.00 Ətriyyat və tualet vasitələrinin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

20.51.1
20.51.11
20.51.12

20.51.11.00
20.51.12.00

20.51.13
20.51.14

20.51.13.00
20.51.14.00

20.51.2
20.51.20
20.51.9

20.51.20.00

20.51.99

Qrup 20.5

Sair kimyəvi məhsullar

Sinif 20.51

Partlayıcı maddələr

Partlayıcı maddələr; bikford fitilləri, toqquşma və ya kapsul
detonatorları; alışqanlar; elektrik detonatorları; fişənglər
Propellent bart və hazır partlayıcı maddələr
Bikford fitilləri; detonasiya fitilləri; kapsuldetonatorlar; fitillər; elektrik detonatorları
Fişənglər
Siqnal raketləri, yağış raketləri, tüstü raketləri
və fişənglərdən başqa, sair pirotexnika məmulatları
Kibritlər
Kibritlər
Partlayıcı maddələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

əməliyyatları
20.51.99.00 Partlayıcı maddələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

35323 (*)

3305.90

35323 (*)

3306 10

35321 (*)
35323 (*)

3307 90

88160 (*)

35450 (*)
35450 (*)

3601 00
3603 00

35460 (*)
35460 (*)

3604.10
3604.90

38998

3605

88160 (*)

əməliyyatları
Sinif 20.52

Yapışqanlar

20.52.1

Yapışqanlar

20.52.10

Yapışqanlar
Kazein yapışqanları
Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri
Sümük yapışqanı
Tərkibində dekstrin və sair nişasta növləri olan yapışqanlar
Kauçuk və plastik kütlə əsaslı adqezivlər
Sair yapışqanlar və hazır adqezivlər
Yapışqanların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları

20.52.10.10
20.52.10.20
20.52.10.50
20.52.10.60
20.52.10.80
20.52.10.90
20.52.9

35420 (*)

3506 99
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20.52.99

2

3

20.52.99.00 Yapışqanların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 20.53

20.53.1
20.53.10
20.53.9
20.53.99

20.59.1

20.59.11

20.59.11.00

20.59.12

20.59.12.00

20.59.2

20.59.20

20.59.20.00

20.59.3

35410

3301 19

88160 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair
kimyəvi məhsullar

Fotoqrafiya plastinləri və plyonkaları; ani fotoşəkillər
üçün plyonkalar; fotoqrafiyada istifadə edilən kimyəvi
tərkiblər və qatışdırılmamış məhsullar
Fotoqrafiya plastinləri və plyonkaları; ani fotoşəkillər üçün işığahəssas, ekspozisiyalandırılmamış
plyonkalar; fotokağız
Fotoqrafiyada istifadə edilən işığahəssas emulsiya,
fotoqrafiyada istifadə edilən, digər qruplara daxil ediləməyən
kimyəvi birləşmələr
Kimyəvi cəhətdən dəyişdirilmiş heyvan və bitki piyləri və
yağları; heyvan və ya bitki piylərinin, yaxud yağlarının
yeyilməyən qatışıqları
Kimyəvi cəhətdən dəyişdirilmiş heyvan və bitki piyləri və
yağları; heyvan və ya bitki piylərinin, yaxud yağlarının
yeyilməyən qatışıqları
Yazı yazmaq və ya şəkil çəkmək üçün mürəkkəblər və sair
mürəkkəblər
Yazı yazmaq və ya şəkil çəkmək üçün mürəkkəblər və sair
mürəkkəblər
Sürtkü materialları; aşqarlar; antifrizlər
Sürtkü materialları
Antidetonatorlar; mineral yağlar və oxşar məhsullar üçün
aşqarlar
Hidravlik əyləc mayeləri; antifrizlər və buz bağlamasına qarşı

20.59.30

20.59.30.00

20.59.4
20.59.41
20.59.42

20.59.41.00
20.59.42.00

20.59.43

20.59.43.00

20.59.5
20.59.51

maddələr
Müxtəlif kimyəvi məhsullar
20.59.51.00 Digər qruplara daxil edilməyən pepton və protein maddələri

20.59.52

5

Efir yağları

Efir yağları
20.53.10.00 Efir yağları
Efir yağlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
20.53.99.00 Efir yağlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 20.59

4
88160 (*)

və onların törəmələri; heyvanın içalatı
20.59.52.00 Yapma üçün pastalar; dişlərin müalicəsində istifadə edilən
mum və əsasını gips təşkil edən sair materiallar,
mikroorqanizmlərin yetişdirilməsi üçün şərait; digər qruplara
daxil edilməyən diaqnostika və ya laboratoriya reagentləri

48341

3703 20

48342

3707

34550

1518

35140

3215.90

35430 (*)
35430 (*)

3403 99
3811 90

35430 (*)

3819 00

35420 (*)

3504

35440 (*)

3822 00
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20.59.53
20.59.54
20.59.55

2

20.59.56

20.59.56.00

20.59.57

20.59.57.00

20.59.59

20.59.59.00

20.59.6
20.59.60
20.59.60.30
20.59.60.50
20.59.9
20.59.99

3

20.59.53.00 Disk şəkilli kimyəvi elementlər və elektronikada istifadə edilən
mürəkkəb kimyəvi birləşmələr
20.59.54.00 Aktivləşdirilmiş kömür
20.59.55.00 Bəzəkvurma vasitələri; boyamanı sürətləndirən bo-

20.59.99.00

yayıcı tərkiblər və ya fiksalayıcı boyaqlar və oxşar məhsullar
Aşılayıcı (metalın səthinin təmizlənməsi üçün) tərkiblər;
flüslər; kauçukun vulkanizasiyasını sürətləndiricilər, rezin və
plastik kütlə üçün plastifikatorlar və stabilizatorlar; digər qruplara
daxil edilməyən katalizatorlar; qarışıq alkil-benzollar və
alkilnaftalinlər
Tökmə formaları və qəlibləri üçün əlaqələndirici
maddələr; kimyəvi məhsullar
Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif kimyəvi
məhsullar
Jelatin və jelatin törəmələri, süd albuminləri də daxil edilməklə
Jelatin və jelatin törəmələri, süd albuminləri də daxil edilməklə
Jelatin və jelatin törəmələri
Albuminlər, albuminatlar və onların törəmələri
Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsulların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Digər qruplara daxil edilməyən sair kimyəvi məhsulların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 20.6
Sinif 20.60

20.60.1
20.60.11
20.60.11.10
20.60.11.30
20.60.11.70
20.60.11.90
20.60.12

4
35470

5
3818

35490 (*)
35490 (*)

3802.10

35490 (*)

3815 11

35490 (*)

3824 30

35490 (*)

3824 78

35420 (*)

3503 00

3809 91

88160 (*)

Süni və sintetik liflər
Süni və sintetik liflər

Sintetik liflər
Sintetik saplardan turna və kardodarama və daramadan
keçməmiş sintetik ştapel lifləri
Neylon və ya sair poliamidlərdən olan sintetik ştapel lifləri
Poliefir sintetik ştapel lifləri
Poliakrilonitril sintetik ştapel lifləri
Sair sintetik ştapel lifləri
Neylondan və ya sair poliamidlərdən yüksək davamlı saplar,

35510

5503 30

35520 (*)

5402 19

35520 (*)

5402 46

poliefirlərdən yüksək davamlı saplar
20.60.12.30 Neylondan və digər poliamidlərdən yüksək davamlı saplar
(pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)
20.60.12.50 Poliefirlərdən yüksək davamlı saplar (pərakəndə satış üçün
qablaşdırılmamış)
20.60.13

Sair sintetik təkqat saplar
20.60.13.10 Teksturalanmış neylon və poliefir sapları
(pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)
20.60.13.20 Teksturalanmış polipropilen və sair saplar
(pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)
20.60.13.30 Sair təkqat neylon və ya başqa poliamid sapları
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2

20.60.13.50
20.60.13.70
20.60.13.90
20.60.14

20.60.14.00

20.60.2
20.60.21

20.60.21.00

20.60.22
20.60.23
20.60.24

20.60.22.00
20.60.23..00

20.60.24.10
20.60.24.90
20.60.9
20.60.99

20.60.99.00

3

(pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)
Sair təkqat poliefir sapları
(pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)
Təkqat polipropilen sapları
(pərakəndə satış üçün qablaşdırılmamış)
Sair təkqat sintetik saplar (pərakəndə satış üçün
qablaşdırılmamış)
Sintetik monosaplar, sintetik toxuculuq materiallarından
lentlər və s.
Süni liflər
Süni saplardan turna və kardodarama və daramadan
keçməmiş süni ştapel lifləri
Viskoz lifindən yüksək davamlı saplar
Teksturalanmış süni saplar və təkqat saplar
Monosaplar; lentlər və süni toxuculuq materiallarından oxşar
məmulatlar
Monosaplar, lentlər və oxşar məmulatlar
Kimyəvi liflərin tullantıları
Süni və sintetik sapların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Süni və sintetik sapların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 21

Əsas əczaçılıq məhsulları və əczaçılıq
preparatları

Qrup 21.1

Əsas əczaçılıq məhsulları

Sinif 21.10

21.10.1
21.10.10
21.10.2

21.10.20

21.10.3

4

5

35530

5404 19

35540

5504 10

35550 (*)
35550 (*)
35560

5403.10
5403 31

5405

88160 (*)

Əsas əczaçılıq məhsulları

Salisil turşusu, O-asetilsalisil turşusu, onların duzları və
mürəkkəb efirləri
21.10.10.00 Salisil turşusu, O-asetilsalisil turşusu, onların duzları və
mürəkkəb efirləri
Lizin, qlütamin turşusu və onların duzları; dördüncü dövr
duzları və ammonium hidroksidləri; fofoaminolipidlər; amidlər,
onların törəmələri və duzları
21.10.20.00 Lizin, qlütamin turşusu və onların duzları; dördüncü dövr
duzları və ammonium hidroksidləri; fofoaminolipidlər; amidlər,

35210

2918 23

35220

2924 12

35230 (*)

2933 54

onların törəmələri və duzları
Digər qruplara daxil edilməyən laktonlar; tərkibində
kondensasiya edilməmiş pirazol halqası, pirimidin halqası,
piperazin halqası, kondensasiya edilməmiş triazin halqası və ya
kondensasiya edilməmiş halqaların fenotiazin sistemi olan azot
geteroatomları ilə geterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları
və onların duzları; gidantion və onun törəmələri; sulfonamidlər

21.10.31

21.10.31.00 Digər qruplara daxil edilməyən laktonlar; tərkibində

110

1

2

3

4

5

kondensasiya edilməmiş pirazol halqası, pirimidin halqası,
piperazin halqası, kondensasiya edilməmiş triazin halqası və ya
kondensasiya edilməmiş halqaların fenotiazin sistemi olan azot

21.10.32
21.10.4

geteroatomları ilə geterosiklik birləşmələr; nuklein turşuları
və onların duzları; gidantion və onun törəmələri; sulfonamidlər
21.10.32.00 Sulfonamidlər
Digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi cəhətdən təmiz

21.10.40

şəkərlər digər qruplara daxil edilməyən şə'kərlərin sadə və
mürəkkəb efirləri və onların duzları
21.10.40.00 Digər qruplara daxil edilməyən kimyəvi cəhətdən təmiz

21.10.5
21.10.51
21.10.52
21.10.53
21.10.54
21.10.6
21.10.60
21.10.9
21.10.99

şəkərlər digər qruplara daxil edilməyən şə'kərlərin sadə və
mürəkkəb efirləri və onların duzları
Provitaminlər, vitaminlər və hormonlar;qlükozidlər və bitki
alkoloidləri və onların törəmələri; antibiotiklər
21.10.51.00 Provitaminlər, vitaminlər və onların törəmələri
21.10.52.00 Hormonlar və onların törəmələri; əsasən hormonlar kimi
istifadə edilən sair steroidlər
21.10.53.00 Qlikozidlər, bitki alkaloidləri, onların duzları, sadə və mürəkkəb
efirlər və onların törəmələri
21.10.54.00 Antibiotiklər
Vəzilər və sair orqanlar; onların ekstratları və insanın və ya
heyvanın digər qruplara daxil edilməyən sair cisimləri
21.10.60.00 Vəzilər və sair orqanlar; onların ekstratları və insanın və ya
heyvanın digər qruplara daxil edilməyən sair cisimləri
Əsas əczaçılıq məhsullarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
21.10.99.00 Əsas əczaçılıq məhsullarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 21.2
Sinif 21.20

35230 (*)

2935

35240

2940

35250 (*)
35250 (*)

2936
2937

35250 (*)

2938 + 2939

35250 (*)

2941

35270 (*)

3001 20

88160 (*)

Əczaçılıq preparatları
Əczaçılıq preparatları

21.20.1
21.20.11
21.20.12
21.20.13

Dərmanlar
21.20.11.00 Tərkibində penisilin və ya sair antibiotiklər olan dərmanlar
21.20.12.00 Tərkibində antibiotiklər deyil, hormonlar olan dərmanlar
21.20.13.00 Tərkibində hormonlar və ya antibiotiklər deyil, alkaloidlər və ya

35260 (*)
35260 (*)
35260 (*)

21.20.2
21.20.21

onların törəmələri olan dərmanlar
Sair əczaçılıq məhsulları
21.20.21.00 İmmun zərdabları və vaksinləri

35270 (*)

21.20.22

21.20.22.00 Hormonlar və ya spermisidlər əsasında hazırlanmış hamiləliyin

35270 (*)

qarşısını alan kimyəvi preparatlar

3004 20
3003 39
3004 50

3002 20
3006 60

35290 (*)

21.20.23

21.20.23.00 Diaqnostika reagentləri və sair əczaçılıq məhsulları

35270 (*)

3006 20

21.20.24

21.20.24.00 Yapışqanlı sarğı materialları, ketqut və oxşar materiallar, ilk

35290 (*)
35270 (*)

3005 10
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2

3

yardım üçün dərman qutuları
21.20.9
21.20.99

Əczaçılıq preparatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
21.20.99.00 Əczaçılıq preparatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 22

Rezin və plastik kütlə məmulatları

Qrup 22.1

Rezin məmulatları

Sinif 22.11

22.11.1
22.11.11
22.11.12
22.11.13
22.11.14
22.11.15
22.11.16
22.11.2
22.11.20

22.11.9

22.11.99

22.19.1
22.19.10
22.19.2

22.19.20

5

88152
88160 (*)

Rezin şin və təkər, kamerlər; rezin şin və kamerin
bərpa edilməsi

Təzə rezin təkər və şinlər
22.11.11.00 Minik avtomobilləri üçün yeni pnevmatik rezin şinlər
22.11.12.00 Motosikletlər və ya velosipedlər üçün yeni pnevmatik rezin
şinlər
22.11.13.00 Avtobuslar və ya yük maşınları, aviasiya üçün yeni
pnevmatik rezin şinlər
22.11.14.00 Kənd və meşə təsərrüfatı maşınları üçün və digər istehsal
üçün pnevmatik rezin şinlər və təkərlər
22.11.15.00 Rezin kamerlər, iri və ya yastıqlı şinlər, əvəz etmək üçün
protektorlar və çənbər lentləri
22.11.16.00 Rezin şinlərin bərpası üçün protektorlar
İstifadə edilmiş rezin şinlər və təkərlər
İstifadə edilmiş rezin şinlər və təkərlər
22.11.20.30 İstifadə edilmiş rezin şinlər və təkərlər
22.11.20.50 Bərpa edilmiş pnevmatik rezin şinlər və təkərlər
Rezin şin və təkərlərin, kamerlərin və onların bərpası üçün
protektorların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
22.11.99.00 Rezin şin və təkərlərin, kamerlərin və onların bərpası üçün
protektorların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 22.19

4
35290 (*)

36111
36112

4011.10
4011 [.40
+.50]

36113 (*)
36113 (*)

4011 [.6 +.9]

36114

4012 90

36115

4006.10

36120

4012 11

88170 (*)

Sair rezin məmulatları

İlkin formalarda və ya plastinlərdə, təbəqələrdə və ya
zolaqlarda regenerasiya edilmiş rezinlər
22.19.10.00 İlkin formalarda və ya plastinlərdə, təbəqələrdə və ya
zolaqlarda regenerasiya edilmiş rezinlər
Vulkanlaşdırılmamış kauçuk və ondan hazırlanan məmulat;
ebonitdən başqa, saplar, kordlar, plastinlər, təbəqələr, zolaqlar,
qəliblər və profillər şəklində rezinlər
22.19.20.00 Vulkanlaşdırılmamış kauçuk və ondan hazırlanan məmulat;
ebonitdən başqa, saplar, kordlar, plastinlər, təbəqələr, zolaqlar,
qəliblər və profillər şəklində rezin

36210

4003

36220

4007 00
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22.19.30
22.19.4
22.19.40
22.19.5
22.19.50
22.19.6
22.19.60

şlanqlar
22.19.30.00 Ebonitdən başqa, rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və
şlanqlar
22.19.40.00
22.19.50.00

22.19.60.00

22.19.7
22.19.71

22.19.71.00

22.19.72
22.19.73

22.19.72.00
22.19.73.00

22.19.9
22.19.99

3

Rezin konveyer (transportyor) lentləri və ötürücü qayışlar
Rezin konveyer (transportyor) lentləri və ötürücü qayışlar
Korddan başqa, rezinləşdirilmiş toxuculuq materialları
Korddan başqa, rezinləşdirilmiş toxuculuq materialları
Ebonitdən başqa, rezindən geyim əşyaları və onun
aksessuarları
Ebonitdən başqa, rezindən geyim əşyaları və onun
aksessuarları
Başqa qruplara daxil edilməyən rezin məmulatlar:, ebonit və
ebonit məmulatları
Ebonitdən başqa, rezin əmziklər də daxil edilməklə, gigiyena
və əczaılıq məmulatları
Məsaməli rezindən başqa, döşəmə örtükləri və ayaqaltıları
Digər qruplara daxil edilməyən sair rezin məmulatları;
bütün formalarda ebonit və ondan hazırlanan məmulatlar
Sair rezin məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

22.19.99.00 Sair rezin məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 22.2
Sinif 22.21

22.21.1
22.21.10

4

5

Ebonitdən başqa, rezin borular, borucuqlar, qolçaqlar və

22.19.3

36230

4009 22

36240

4010 12

36250

5906 10

36260

4015

36270 (*)

4014 10

36270 (*)
29600 (*)

4016.91
4016 10

36270 (*)

88170 (*)

Plastik kütlədən məmulatlar
Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillər

Eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap; plastik kütlə, çubuqlar,
millər və profillər
22.21.10.00 Eninə kəsiyi 1 mm-dən çox olan monosap; plastik kütlə, çubuqlar, 36310

3916 90

millər və profillər
22.21.2

plastik kütlə borular, borucuqlar, qolçaqlar və şlanqlar və onların
fitinqləri

22.21.21

22.21.29
22.21.3

22.21.30

22.21.21.00 Bərkimiş proteindən və ya sellüloz materiallarından süni
örtüklər, sərt plastik kütlədən borular, borucuqlar, qolçaqlar və
şlanqlar
22.21.29.00 plastik kütlədən sair borular, borucuqlar, qolçaqlar, şlanqlar və
fitinqlər
Armaturlaşdırılmamış və ya digər materiallarla kombinə
edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və
zolaqlar
22.21.30.00 Armaturlaşdırılmamış və ya digər materiallarla kombinə
edilməmiş plastinlər, lövhələr, plyonkalar, zərvərəqlər və
zolaqlar

36320 (*)

3917 10

36320 (*)

3917 39

36330

3920 69
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22.21.4
22.21.41
22.21.42
22.21.9
22.21.99

2

3

Plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar,
zərvərəqlər və zolaqlar
22.21.41.00 Məsaməli plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar,
zərvərəqlər və zolaqlar
22.21.42.00 Məsaməsiz plastik kütlədən sair plastinlər, lövhələr, plyonkalar,
zərvərəqlər və zolaqlar
Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
22.21.99.00 Plastik lövhələr, zolaqlar, borular və profillərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 22.22

22.22.1
22.22.11
22.22.12
22.22.13
22.22.14
22.22.19
22.22.9
22.22.99

22.23.1
22.23.11
22.23.12

5

36390 (*)

3921 19

36390 (*)

3921 90

88170 (*)

Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatları

Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatları
22.22.11.00 Polietilendən kisə və çantalar, o cümlədən konusvari
22.22.12.00 Polietilendən başqa, digər plastik kütlə kisələr və çantalar,
o cümlədən konusvari
22.22.13.00 plastik kütlə qutular, çantalar, torlu taralar və oxşar məmulatlar
22.22.14.00 İri həcmli plastik kütlə butulkalar, adi butulkalar, flakonlar və
oxşar məmulatlar
22.22.19.00 Plastik kütlədən sair qablaşdırma məmulatları
Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatlarının istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
22.22.99.00 Plastik kütlədən qablaşdırma məmulatlarının istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 22.23

4

36410 (*)
36410 (*)

3923.21
3923.29

36490 (*)
36490 (*)

3923.10

36490 (*)

3923 40

3923 30

88170 (*)

Plastik kütlədən tikinti məmulatları

Plastik kütlədən tikinti məmulatları; döşəmələr üçün linelium və
möhkəm qeyri-plastik məmulatlar
22.23.11.00 Döşəmə, divar və tavan üçün plastik kütlədən rulon və ya
plitka şəklində örtük
22.23.12.00 Plastik kütlə vannalar, əlüzyuyan üçün çanaqlar, unitazlar və
qapaqlar, yuyub təmizləmək üçün kiçik baklar və oxşar

36910

3918 10

36930

3922 90

36950 (*)

3925.10

36950 (*)

3925 30

38930

5904

22.23.15

sanitariya-texnika məmulatları
22.23.13.00 Plastik kütlə çənlər, sisternlər, baklar və tutumu 300 litrdən çox
olan oxşar tutumlar
22.23.14.00 Qapılar, pəncərələr, çərçivələr, qapı astanaları, pəncərə
qapaqları, jalyuzlər, oxşar məmulat və onların hissələri
22.23.15.00 Döşəmələr üçün linelium və möhkəm qeyri-plastik məmulatlar

22.23.19

elastik döşəmə örtükləri, məsələn, linolium kimi döşəmə
örtükləri
22.23.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən plastik kütlədən tikinti məmulatları 36950 (*)

3925 90

22.23.2
22.23.20

plastik kütlədən yığma tikinti konstruksiyaları
22.23.20.00 Plastik kütlədən yığma tikinti konstruksiyaları

9406.00.80a

22.23.13
22.23.14

22.23.9

Plastik kütlədən tikinti məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi

38703

114

1

22.23.99

3
4
sub-müqavilə əməliyyatları
22.23.99.00 Plastik kütlədən tikinti məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi 88170 (*)
2

5

sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 22.29

Plastik kütlədən geyim əşyaları (əlcəklər də daxil edilməklə) və

22.29.1
22.29.10
22.29.2
22.29.21

22.29.22
22.29.23
22.29.24

22.29.25
22.29.26

onun aksessuarları
22.29.10.00 Plastik kütlədən geyim əşyaları (əlcəklər də daxil edilməklə) və
28243
onun aksessuarları
Digər qruplara daxil edilməyən sair plastik kütlə məmulatlar
22.29.21.00 Rulonlarda və ya yastı formada eni 20 sm-dən çox olmayan
36920 (*)
Plastik kütlə yapışqanlı lentlər, plitkalar, zolaqlar, lövhələr,
plyonkalar, folqalar
22.29.22.00 Sair özyapışan plastik kütlə tavalar, təbəqələr, plyonkalar, folqalar, 36920 (*)
lentlər və sair yastı formada məmulatlar
22.29.23.00 Plastik kütlədən yeməkxana, mətbəx, tualet əşyaları və evdə
işlədilən sair əşyalar
22.29.24.00 Digər qruplara daxil edilməyən lampa və işıqlandırma
armaturasının plastik kütlə hissələri, plastik kütlədən işıqlanan
22.29.25.00
22.29.26.00

22.29.29
22.29.29.30
22.29.29.50
22.29.9

22.29.91
22.29.99

22.29.91.00
22.29.99.00

göstəricilər və s.
Plastik kütlədən dəftərxana və məktəb ləvazimatları
Plastik kütlədən mebel, nəqliyyat vasitələri və s. üçün furnitura
heykəlciklər və sair bəzək əşyaları
Plastik kütlətdan sair məmulatlar
Plastik kütlədən qoruyucu papaqlar; lyapalar və sair papaqlar
Plastik kütlədən elektrik izolyasiya armaturaları
Sair plastik kütlə məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər;
sair plastik kütlə məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sair plastik kütlə məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər
Sair plastik kütlə məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 23

Sair qeyri-metal mineral məmulatlar

Qrup 23.1

Şüşə və şüşədən hazırlanmış məmulatlar

Sinif 23.11

23.11.1
23.11.11
23.11.12
23.11.9

Sair plastik kütlə məmulatları

3926.20

3919 10

3919 90

36940

3924 90

36960

9405.92

36990 (*)
36990 (*)

3926.10

29600 (*)

3926 90

3926 30

88170 (*)
88170 (*)

Təbəqə şüşə

Float-şüşə
23.11.11.00 Başqa üsulla emal edilməmiş tökmə, prokat, dartılmış və ya
üfürülmüş, təbəqələrlə şüşə
23.11.12.00 Təbəqə float-şüşə və təbəqələrlə, lakin başqa üsulla emal
edilməmiş, üstü cilalanmış və pardaqlanmış şüşə
Təbəqə şüşələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

37112

7003 12

37113

7005 21

115

1

23.11.99

2

3

əməliyyatları
23.11.99.00 Təbəqə şüşələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 23.12

5

88180 (*)

Formalaşdırılmış və emal edilmiş
təbəqə şüşələr

23.12.12
23.12.13
23.12.9

Formalaşdırılmış və emal edilmiş təbəqə şüşələr
23.12.11.00 Əyilmiş, yonulmuş, oyulmuş, burğulanmış, minalanmış və
başqa üsulla emal edilmiş, lakin çərçivəyə və ya sağanağa
salınmamış təbəqə şüşələr
23.12.12.00 Qəlpəsiz şüşə
23.12.13.00 Şüşə güzgülər, çoxtəbəqəli şüşə izolyatorlar
Formalaşdırılmış və emal edilmiş təbəqə şüşələrin istehsalının

23.12.99

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
23.12.99.00 Formalaşdırılmış və emal edilmiş təbəqə şüşələrin istehsalının

23.12.1
23.12.11

4

37114

7006 00

37115
37116

7007 11
7009 10

88180 (*)

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.13

İçiboş şüşələr

İçiboş şüşələr
Butulkalar, bankalar, flakonlar və ampulalardan başqa, sair
şüşə taralar; şüşə tıxaclar, qapaqlar və sair tıxac vasitələri
Şüşə saxsıdan başqa, stəkanlar
Süfrəni bəzəmək, mətbəx üçün istifadə edilən şüşə məmulat,
tualet və dəftərxana ləvazimatı, interyerləri bəzəmək üçün
şüşə məmulatlar və s.
Dyuar və sair vakuum qabları üçün şüşə hissələr

23.13.1
23.13.11

23.13.11.00

23.13.12
23.13.13

23.13.12.00
23.13.13.00

23.13.14

23.13.14.00

23.13.9

İçiboş şüşələrin istehsalı sahəsində xidmətlər; içiboş
şüşələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
23.13.91.00 Stolları bəzəmək və ya mətbəx üçün stəkanların və sair şüşə
məmulatların istehsalı sahəsində xidmətlər
23.13.92.00 Şüşə taraların istehsalı sahəsində xidmətlər
23.13.99.00 İçiboş şüşələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları

23.13.91
23.13.92
23.13.99

Sinif 23.14

23.14.1
23.14.11
23.14.12
23.14.9
23.14.99

37191

7010 20

37193 (*)
37193 (*)

7013 22
7013 49

37199 (*)

7020.00 (.07
+.08)

88180 (*)
88180 (*)
88180 (*)

Şüşə lifi

Şüşə lifi
23.14.11.00 Şüşə lifindən lentlər, iplik və doğranmış iplər
23.14.12.00 Şüşə parçalardan başqa, şüşə lifindən duvaqlar, həsirlər, torlar

37121
37129

ayağaltılar, döşəklər, panellər və sair məmulatlar
Şüşə lifinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
23.14.99.00 Şüşə lifinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

88180 (*)

7019 11
7019 32

116

1

2

3

4

5

əməliyyatları
Sinif 23.19

23.19.1
23.19.11
23.19.12

Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə
sair şüşə məmulatları

Tam emal edilməmiş sair şüşələr
23.19.11.00 Kütlə, şar (mikrosferlərdən başqa), çubuq və ya boru şəklində
emal edilməmiş şüşə; şüşə tullantıları və qırıntıları
23.19.12.00 Preslənmiş və ya qəlibə tökülmüş şüşədən döşəmə üçün
bloklar, kərpiclər, tavalar və sair məmulatlar, vitraclar və s.;

37111 (*)

7001 00

37117

7016.90

37192

7011

37194

7015

bloklar, tavalar şəklində yaxud oxşar formalarda çoxözəkli
şüşə və ya penoşüşə
23.19.2
23.19.21

Texniki və sair şüşə
23.19.21.00 Elektrik lampaları, elektron-şüa boruları və ya oxşar məmulat

23.19.22

üçün açıq şüşə kolbalar və onların şüşə hissələri
23.19.22.00 Saatlar və ya eynəklər üçün optiki emal edilməmiş şüşə;
belə şüşələrin istehsalı üçün hazırlıq

23.19.23

23.19.23.00 Laboratoriya, gigiyena və ya əczaçılıq üçün şüşə məmulat;
şüşə ampulalar

37195

7010 10

23.19.24

23.19.24.00 Lampaların və işıqlandırma armaturasının, 'işıqlanan
göstəricilərin, işıq tablolarının və s. şüşədən hazırlanmış
hissələri
23.19.25.00 Şüşə elektrik izolyatorları
23.19.26.00 Digər qruplara daxil edilməyən şüşə məmulatlar
Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə, sair şüşələrin
istehsalı sahəsində xidmətlər; texniki şüşə məmulatları da daxil
edilməklə, sair şüşələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
23.19.91.00 Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə, sair şüşələrin
istehsalı sahəsində xidmətlər
23.19.99.00 Texniki şüşə məmulatları da daxil edilməklə, sair şüşələrin

37196

9405.91

37197
37199 (*)

8546.10

23.19.25
23.19.26
23.19.9

23.19.91
23.19.99

88180 (*)
88180 (*)

istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

23.20.1
23.20.11
23.20.12

23.20.13
23.20.14

Qrup 23.2

Odadavamlı məmulatlar

Sinif 23.20

Odadavamlı məmulatlar

Odadavamlı məmulatlar
23.20.11.00 Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan kərpiclər,
bloklar, tavalar və sair saxsı məmulatlar
23.20.12.00 Silisiumlu daş unundan və ya diatomit torpaqdan hazırlanan
materiallardan başqa, odadavamlı kərpiclər, bloklar, tavalar və
oxşar odadavamlı saxsı tikinti materialları
23.20.13.00 Digər qruplara daxil edilməyən odadavamlı sement, tikinti
məhlulları, betonlar və oxşar qatışıqlar
23.20.14.00 Yandırılmamış odadavamlı məmulatlar, sair odadavamlı saxsı

37310

6901

37320

6902 10

37330

3816

37340

6903 10

117

1

23.20.9
23.20.99

23.31.1
23.31.10
23.31.9
23.31.99

2

3

23.20.99.00 Odadavamlı məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 23.3

Tikintidə istifadə edilən gil materialları

Sinif 23.31

Saxsı lövhəciklər və lövhələr

Saxsı lövhəciklər və lövhələr
23.31.10.00 Saxsı lövhəciklər və lövhələr
Saxsı lövhəciklərin və lövhələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
23.31.99.00 Saxsı lövhəciklərin və lövhələrin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.32

23.32.1
23.32.11
23.32.12

4

5

məmulatlar
Odadavamlı məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
88180 (*)

37370

6907 10

88180 (*)

Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən
sair tikinti məmulatları

Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatları
23.32.11.00 Odadavamsız saxsı tikinti kərpicləri, döşəmə üçün bloklar,
daşıyıcı saxsı bloklar və ya doldurma blokları və s.
23.32.12.00 Taxtapuş kirəmiti, deflektorlar, bacalara və yaxud ventilyasiya

37350 (*)
37350 (*)

6904 10
6905 90

borularına çəkilən üzlük, memarlıq bəzəkləri və sair saxsı tikinti
23.32.13

məmulatları
23.32.13.00 Saxsı borular, izolyasiyaedici boru kəmərləri, suyu kənara

37360

6906

axıdan borular və boru fitinqləri
23.32.9
23.32.99

Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatlarının
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
23.32.99.00 Kərpic, kirəmit və yandırılmış gildən sair tikinti məmulatlarının

88180 (*)

istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 23.4
Sinif 23.41

Sair çini və saxsı məmulatları
Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək
əşyaları

23.41.12

Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək əşyaları
23.41.11.00 Çini yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və tualet
ləvazimatları
23.41.12.00 Çini olmayan yeməkxana, mətbəx, sair təsərrüfat məmulatı və

23.41.13
23.41.9

tualet ləvazimatları
23.41.13.00 Heykəlciklər və sair saxsı bəzək əşyaları
Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək əşyalarının

23.41.1
23.41.11

37221 (*)

6911 90

37221 (*)

6912 00

37222

6913 10
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1

23.41.99

2

3

istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
23.41.99.00 Təsərrüfatda istifadə edilən saxsı və bəzək əşyalarının

4

5

88180 (*)

istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.42

23.42.1
23.42.10
23.42.9
23.42.99

Sanita-texniki saxsı məmulatları
23.42.10.00 Sanita-texniki saxsı məmulatları
Sanita-texniki saxsı məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
23.42.99.00 Sanita-texniki saxsı məmulatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.43

23.43.1
23.43.10
23.43.9
23.43.99

Sanitar-texniki saxsı məmulatları

37210

6910 10

88180 (*)

Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlər

Saxsı elektrik izolyatorları; elektrik maşınları, cihazları və ya
avadanlıqları üçün saxsıdan izolyasiyaedici fitinqlər
23.43.10.00 Saxsı elektrik izolyatorları; elektrik maşınları, cihazları və ya
avadanlıqları üçün saxsıdan izolyasiyaedici fitinqlər
Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlərinin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
23.43.99.00 Saxsı izolyatorlar və izolyasiyaedici fitinqlərinin istehsalının bir

37292

8547 10

88180 (*)

hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.44

23.44.1
23.44.11
23.44.12
23.44.9
23.44.99

Sair texniki saxsı məmulatlar
23.44.11.00 Labaratoriya, kimyəvi və ya sair texniki istifadə üçün saxsı
məmulatlar, farfor və ya çini məmulatlar
23.44.12.00 Labaratoriya, kimyəvi və ya sair texniki istifadə üçün saxsı
məmulatlar, farfor və ya çini məmulatlardan başqa
Sair texniki təyinatlı saxsı məmulatların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
23.44.99.00 Sair texniki təyinatlı saxsı məmulatların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.49

23.49.1
23.49.11
23.49.12
23.49.9
23.49.99

Sair texniki saxsı məmulatlar

37291 (*)

6909.11

37291 (*)
46932

6909 12

88180 (*)

Sair saxsı məmulatlar

Sair saxsı məmulatlar
23.49.11.00 Kənd təsərrüfatında istifadə edilən və daşınma, yaxud
qablaşdırma üçün saxsı məmulatlar
23.49.12.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-tikinti saxsı
məmulatlar
Sair saxsı məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
23.49.99.00 Sair saxsı məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları

37291 (*)

6909.90

37299

6914 10

88180 (*)
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1

2

3
Qrup 23.5
Sinif 23.51

23.51.1
23.51.11
23.51.12

23.51.11.00

23.51.12.10
23.51.12.30
23.51.12.50
23.51.12.60
23.51.12.70
23.51.12.90
23.51.9
23.51.99

23.52.1
23.52.10

23.52.3
23.52.30
23.52.9

23.52.30.00

23.52.99

23.52.99.00

23.61.12
23.61.2
23.61.20
23.61.9

37430
37440

2523.10
2523 29

88180 (*)

Əhəng və gips

Sönməmiş əhəng, sönmüş əhəng və hidravlik əhəng
23.52.10.00 Sönməmiş əhəng, sönmüş əhəng və hidravlik əhəng

23.52.20.10
23.52.20.20

23.61.1
23.61.11

Sement

23.51.99.00 Sementin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müavilə əməliyyatları

23.52.2
23.52.20

5

Sement, əhəng və gips

Sement
Sement klinkerləri
Portlandsement, giltorpaq sementi, posa sementi və oxşar
tipli hidravlik sement
Ağ portlandsement
Sair portlandsement
Giltorpaq sementi
Bəzək sementi
Genişlənən sement
Sair hidravlik sement
Sementin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müavilə əməliyyatları

Sinif 23.52

4

Gips
Gips
Gips
Gəc
Yandırılmış və ya aqlomerasiya edilmiş dolomit
Yandırılmış və ya aqlomerasiya edilmiş dolomit
Əhəng və gipsin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Əhəng və gipsin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 23.6

Beton, sement və gipsdən məmulatlar

Sinif 23.61

Tikintidə istifadə etmək üçün beton
məmulatları

Tikinti üçün betondan məmulatlar
23.61.11.00 Sementdən, betondan və ya süni daşdan lövhəciklər,
tavalar, kərpiclər və oxşar məmulatlar
23.61.12.00 Sement, beton və süni daşdan tikinti, o cümlədən mülki
tikinti üçün yığma konstruksiyaların elementləri
Betondan yığma tikinti konstruksiyaları
23.61.20.00 Betondan yığma tikinti konstruksiyaları
Tikinti üçün beton məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

37420

2522 10

37410

2520.20

37450

2518 20

88180 (*)

37540

6810 19

37550

6810.91

38704

9406.00.80b

120

1

23.61.99

2

3

23.61.99.00 Tikinti üçün beton məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.62

4
88180 (*)

5

37530 (*)

6809 11

Tikintidə istifadə üçün gipsdən məmulatlar

23.62.1
23.62.10
23.62.9

Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatlar
23.62.10.00 Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatlar
Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatların istehsalının

23.62.99

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
23.62.99.00 Tikintidə istifadə etmək üçün gipsdən məmulatların istehsalının

88180 (*)

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.63

23.63.1
23.63.10
23.63.9
23.63.99

Əmtəəlik beton
23.63.10.00 Əmtəəlik beton
Əmtəəlik betonun istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
23.63.99.00 Əmtəəlik betonun istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 23.64

23.64.1
23.64.10
23.64.9
23.64.99

23.65.12
23.65.9
23.65.99

23.69.1
23.69.11

3824.50.10

88180 (*)

37510 (*)

3824.50.90

88180 (*)

Lifli sement

Lifli sementdən məmulatlar
23.65.11.00 Mineral yapışdırıcı materiallarla aqlomerasiya edilmiş
bitki liflərindən, samandan və ya ağac tullantılarından lövhələr, kiçik dirəklər və oxşar məmulatlar
23.65.12.00 Asbest-sementdən, sellüloz lifləri ilə fibrosementdən və ya oxşar tipli sementdən məmulatlar
Lifli sementdən məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
23.65.99.00 Lifli sementdən məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 23.69

37510 (*)

Tikinti məhlulları

Tikinti məhlulları
23.64.10.00 Tikinti məhlulları
Tikinti məhlullarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
23.64.99.00 Tikinti məhlullarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 23.65

23.65.1
23.65.11

Əmtəəlik beton

37520

6808

37570

6811 82

88180 (*)

Beton, gips və sementdən `məmulatlar

Beton, gips və sementdən məmulatlar
23.69.11.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair gips və ya tərkibində gips

37530 (*)

6809 90

121
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23.69.19
23.69.9
23.69.99

2

3

olan qatışıqdan hazırlanan məmulatlar
23.69.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sement, beton və ya süni
daşdan hazırlanan məmulatlar

4
37560

5
6810 99

Beton, gips və sementdən məmulatların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
23.69.99.00 Beton, gips və sementdən məmulatların istehsalının bir hissəsi

88180 (*)

kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 23.7

Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşlar

Sinif 23.70

Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşlar

23.70.1
23.70.11

Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşlar
23.70.11.00 Emal edilmiş mərmər, travertin, alebastr və onlardan

37610

23.70.12

məmulatlar (dördtin daşlardan, bordyur daşlardan, plitələrdən,
kafeldən, kubik daşlardan və oxşar məmulatlardan başqa);
süni boyanmış mərmər, travertin, alebastr qırıntısı və tozu
23.70.12.00 Tikintidə istifadə etmək və ya heykəl hazırlamaq üçün sair

6802 [.21
+.91]

37690

6801

emal edilmiş daş və ondan hazırlanan məmulat; süni boyanmış
təbii daş qırıntısı və tozu; aqlomerasiya edilmiş şistdən
23.70.9
23.70.99

məmulat
Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşların istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
23.70.99.00 Kəsilmiş, fasonlaşdırılmış və naxışlanmış daşların istehsalının

88180 (*)

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 23.9
Sinif 23.91

23.91.1
23.91.11
23.91.12
23.91.9
23.91.99

Sair qeyri-metal mineral məmulatlar
Abraziv məmulatları

Abraziv məmulatları
23.91.11.00 Dəyirman daşları, itiləyici daşlar, pardaxlayıcı dairələr və s.
23.91.12.00 Parça, kağız və ya karton üzərində abraziv tozu və ya dənələri
Abraziv məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
23.91.99.00 Abraziv məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 23.99

37910 (*)
37910 (*)

6804 10
6805 10

88180 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair
qeyri-metal mineral məmulatlar

23.99.1
23.99.11

Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-metal mineral
məmulatlar
23.99.11.00 Emal edilmiş asbest lifləri; asbest əsasında hazırlanmış
qatışıqlar; belə qatışıqlardan hazırlanan məmulat;

37920

6812 + 6813

122

1

2

3

23.99.14

quraşdırılmamış vəziyyətdə əyləc, mufta və oxşar məmulat
hazırlamaq üçün friksion materiallar
23.99.12.00 Asfaltdan və oxşar materiallardan hazırlanan məmulatlar
23.99.13.00 Təbii asfalt və ya bitum, neft bitumu, mineral qətran və ya
asfalt peki əsasında bitumlaşdırılmış qatışıqlar
23.99.14.00 Süni qrafit; kolloidli və ya yarımkolloidli qrafit; qrafit əsasında

23.99.15
23.99.19

və ya yarımfabrikatlar şəklində karbonun sair formaları
əsasında hazırlanan məhsullar
23.99.15.00 Süni korund, mexaniki qarışıqlardan başqa
23.99.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-metal mineral məhsullar

23.99.12
23.99.13

23.99.9

23.99.99

Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-metal mineral
məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
23.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-metal mineral
məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

4

5

37930
37940

2715 00

37950

3801

37960
37990

2818.10
6814 90

88180 (*)

əməliyyatları
Bölmə 24

Əsas metallar

Qrup 24.1

Əsas çuqun, polad və ferroərintilər

Sinif 24.10

24.10.1
24.10.11
24.10.12

Əsas çuqun, polad və ferroərintilər

Çuqun və poladdan ilkin məmulatlar
24.10.11.00 Külçə, tökmə slyablar və ya sair ilkin formalar
şəklində poladlıq çuqun və ayna çuqun
Ferro-ərintilər

41111

7201

41112

7202 70

41113
41114
41115
24.10.12.10 Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olan ferromanqan
24.10.12.30 AKPB məhsulları siyahısına daxil edilməyən ferroərintilər
24.10.12.40 Tərkibində 2 faizdən çox karbon kütləsi olmayan ferromanqan

24.10.13

24.10.12.50
24.10.12.60
24.10.12.90
24.10.13.00

Ferroxrom
Ferronikel
Sair ferroərintilər
Dəmirin birbaşa bərpası yolu ilə əldə edilən metal məhsulları
sair məsaməli dəmir; tərkibində əsas element minimum

24.10.14

99,94% təşkil edən parçalar, okatışlar şəklində və ya oxşar
formalarda olan dəmir
24.10.14.00 Külçə çuqun və ayna çuqundan, yaxud poladdan toz və

24.10.2
24.10.21

qranula
Xam polad
24.10.21.00 Qeyri-mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və
yarımfabrikatlar

41116

7203

39350

7205 10

41117
41121

7206 10

123

1

24.10.22

4
41122 (*)

7218 10

24.10.23.00 Sair mürəkkəb poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və
yarımfabrikatlar
Sonradan emal edilməmiş, isti yayılmış, isti dartılmış mürəkkəb
poladdan məhsullar
24.10.31.00 İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox
olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı döyülmüş məhsullar
24.10.32.00 İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox
olmayan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar

41122 (*)

7224 10

41211

7208 52

41212

7211 13

24.10.33.00 İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox
olan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar
24.10.34.00 İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox
olmayan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar
24.10.35.00 İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox
olan sair polad ərintisindən yastı əyilmiş məhsullar
24.10.36.00 İsti yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən çox
olmayan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar
(silisiumlu-elektrotexniki polad məhsullarından başqa)
Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən

41213 (*)

7219 11

41214 (*)

7220 11

41213 (*)
41223 (*)
41214 (*)

7225 99

41221

7209 16

41223 (*)

7219 [.3 +.90]

41223 (*)

7225.50.80

41231 (*)

7210 30

41232

7225 91

2

3

24.10.22.00 Paslanmayan poladdan külçələr və ya sair ilkin formalar və

5

yarımfabrikatlar
24.10.23
24.10.3
24.10.31
24.10.32
24.10.33
24.10.34
24.10.35
24.10.36

24.10.4
24.10.41
24.10.42

24.10.43
24.10.5

24.10.51
24.10.52

çox olan poladdan yastı əyilmiş məhsullar
24.10.41.00 Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən
çox olan qeyri-mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar
24.10.42.00 Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən
çox olan paslanmayan poladdan yastı əyilmiş məhsullar
24.10.43.00 Soyuq yayılmış, sonradan emal edilməmiş, eni 600 mm-dən
çox olan sair mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar
Örtüklü və ya metala tutulmuş və yüksək dərəcədə qızdırılmış
poladdan və silisiumlu -elektro-texniki poladdan yastı əyilmiş
məhsullar
24.10.51.00 Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan qeyrimürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar
24.10.52.00 Örtüklü və ya metala tutulmuş, eni 600 mm-dən çox olan sair
mürəkkəb poladdan yastı əyilmiş məhsullar

7226 91

24.10.53

24.10.53.00 Eni 600 mm-dən çox olan silisiumlu-elektrotexniki poladdan
yastı əyilmiş məhsullar

41233 (*)

7225 19

24.10.54

24.10.54.00 Eni 600 mm-dən çox olmayan silisiumlu-elektrotexniki
poladdan yastı əyilmiş məhsullar

41233 (*)

7226 11

24.10.55

24.10.55.00 Eni 600 mm-dən çox olmayan yüksək dərəcədə qızdırılmış
poladdan yastı əyilmiş məhsullar
İsti emal edilmiş polad millər və çubuqlar
24.10.61.00 İsti yayılmış, sərbəst sarınmış, qeyri-mürəkkəb poladdan
millər və çubuqlar
24.10.62.00 İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan
emal edilməmiş poladdan sair millər və çubuqlar

41234

7226.20

24.10.6
24.10.61
24.10.62

41241
41242

7214 10

124
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24.10.63
24.10.64

2

3

24.10.63.00 İsti yayılmış, sərbəst sarınmış paslanmayan poladdan millər
və çubuqlar
24.10.64.00 İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan
emal edilməmiş paslanmayan poladdan sair millər və çubuqlar

24.10.65
24.10.66

24.10.65.00 İsti yayılmış, sərbəst sarınmış sair mürəkkəb poladdan millər
və çubuqlar
24.10.66.00 İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan
emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan sair millər və
çubuqlar

24.10.67
24.10.7

24.10.67.00 İçiboş buruqlu millər və çubuqlar
İsti emal edilmiş açılan polad kəsiklər, polad təbəqələr və
dəmiryolu və ya tramvay yolları üçün polad tikinti materialları

24.10.71
24.10.72

24.10.71.00 İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan
emal edilməmiş qeyri- mürəkkəb poladdan açılan kəsiklər
24.10.72.00 İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan

24.10.73

emal edilməmiş paslanmayan poladdan açılan kəsiklər
24.10.73.00 İsti yayılmış, isti dartılmış və ya preslənmiş, lakin sonradan

24.10.74
24.10.75
24.10.9
24.10.99

emal edilməmiş sair mürəkkəb poladdan açılan kəsiklər
24.10.74.00 Poladdan şpunt dirəklər və qaynaq edilmiş açılan kəsiklər
24.10.75.00 Dəmir yolları və tramvay yolları üçün polad konstruksiyalar
Əsas dəmir və poladın və ferro-ərintilərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
24.10.99.00 Əsas dəmir və poladın və ferro-ərintilərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 24.2

Sinif 24.20

4
41243 (*)

7221

5

41244 (*)

7222 11

41273 (*)
41243 (*)

7227 90

41244 (*)

7228 60

41271 (*)
41272 (*)
41273 (*)
41275

7228.80

41251

7216 32

41274 (*)

7222.40 (.10

41274 (*)

+.90)
7228.70.10

41252
41253

7302

88213 (*)

Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər və
oxşar fitinqlər
Polad çubuqlar, borular, içiboş profillər
və oxşar fitinqlər

24.20.1
24.20.11

Tikişsiz polad borucuqlar, borular və içiboş profillər
24.20.11.00 Neft və ya qaz boru kəmərləri üçün tikişsiz polad boru xətləri

41281

7304 11

24.20.12

24.20.12..00 Örtüklər, borular və burğu boruları, neft və qaz hasilatında və

41282

7304 22

41283
41284

7304 39

41285 (*)

7305 11

41286 (*)

7305.20

24.20.2

qazma işlərində istifadə olunan tikişsiz polad borular
24.20.13.00 Dairəvi eninə kəsilmiş sair polad borucuqlar və borular
24.20.14.00 Dairəvi eninə kəsilməmiş sair polad borucuqlar və borular və
içiboş profillər
Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan dairəvi eninə kəsilmiş,

24.20.21

qaynaq edilmiş polad borucuqlar və borular
24.20.21.00 Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən, xarici diametri

24.20.13
24.20.14

24.20.22

406,4 mm-dən çox olan polad boru xətləri
24.20.22.00 Neft və qaz qazma işlərində istifadə olunan, xarici diametri
406,4 mm-dən çox olan polad örtüklər və borular

7304.90

125
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2

3

24.20.23

24.20.23.00 Eninə kəsilmiş, qaynaq edilmiş, xarici diametri 406,4 mm-dən
çox olan sair polad borucuqlar və borular

24.20.24

24.20.24.00 Dairəvi eninə kəsilmiş, açıq tikişli, məsələn, yapışdırılmış və ya

4
41287 (*)

7305.3

5

41289 (*)

7305.90

41285 (*)

7306 19

41286 (*)

7306 21

41287 (*)

7306 30

41288

7306 69

41289 (*)

7306.90

oxşar üsulla bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olan
24.20.3
24.20.31

24.20.32

24.20.33
24.20.34
24.20.35

24.20.4
24.20.40
24.20.9

24.20.99

polad borucuqlar və borular
Xarici diametri 406,4 mm-dən çox omayan, qaynaq edilmiş
polad borucuqlar və borular
24.20.31.00 Xarici diametri 406,4 mm-dən çox omayan, qaynaq edilmiş
neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən polad boru
xətləri
24.20.32.00 Neft və qaz boru kəmərləri üçün istifadə edilən, xarici diametri
406,4 mm-dən çox olmayan, dairəvi eninə kəsilmiş polad boru
xətləri
24.20.33.00 Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş,
dairəvi eninə kəsilmiş sair polad borucuqlar və borular
24.20.34.00 Xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan, qaynaq edilmiş,
dairəvi eninə kəsilməmiş polad borucuqlar və borular
24.20.35.00 Açıq tikişli, məsələn, yapışdırılmış və ya oxşar üsulla
bağlanmış, xarici diametri 406,4 mm-dən çox olmayan sair
polad borucuqlar və borular
Qəlibsiz polad borular və boru fitinqləri
24.20.40.00 Qəlibsiz polad borular və boru fitinqləri
Polad borucuqların, boruların, içiboş profillərin və boru
fitinqlərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
24.20.99.00 Polad borucuqların, boruların, içiboş profillərin və boru
fitinqlərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 24.3
Sinif 24.31

24.31.1
24.31.10
24.31.2
24.31.20

88213 (*)

İlkin emal edilmiş sair polad məmulatları
Soyuq dartılmış çubuqlar

Qeyri-polad ərintilərindən soyuq dartılmış çubuqlar və bərk
profillər
24.31.10.00 Qeyri-polad ərintilərindən soyuq dartılmış çubuqlar və bərk
profillər
Qeyri-polad ərintilərindən soyuq dartılmış çubuqlar və bərk
profillər, paslanmayan poladdfan çubuqlar və bərk profillər
24.31.20.00 Qeyri-polad ərintilərindən soyuq dartılmış çubuqlar və bərk
profillər, paslanmayan poladdfan çubuqlar və bərk profillər

24.31.3

41293 7307 22

Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış çubuqlar və bərk
profillər

41261

7215 10

41264 (*)

7228 10

41271 (*)
41272 (*)
41274 (*)
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24.31.30
24.31.9
24.31.99

2

3

24.31.30.00 Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış çubuqlar və bərk
profillər
Soyuq dartılmış çubuqların istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
24.31.99.00 Soyuq dartılmış çubuqların istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
Sinif 24.32

24.32.1
24.32.10
24.32.2

24.32.20

24.32.9
24.32.99

az olan yastı prokat
Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan qalvanik və ya
sair üsullarla qızıla (gümüşə) tutulmuş, eni 600
mm-dən az olan yastı prokat
24.32.20.00 Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan qalvanik və ya
sair üsullarla qızıla (gümüşə) tutulmuş, eni 600
mm-dən az olan yastı prokat
Soyuq yayılmış dar zolaqların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
24.32.99.00 Soyuq yayılmış dar zolaqların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

24.33.2
24.33.20
24.33.3
24.33.30
24.33.9
24.33.99

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
24.33.99.00 Soyuq formalaşdırılmış və ya əyilmiş məmulatların istehsalının

24.33.12

41264 (*)

88213 (*)

41222

7211 90

41224

41231 (*)

7212 60

88213 (*)

Soyuq halda ştamplanmış və ya əyilmiş
məmulatlar

Soyuq halda ştamplanmış və ya əyilmiş açıq kəsiklər
24.33.11.00 Soyuq halda formalaşdırılmış və ya əyilmiş qeyrimürəkkəb
poladdan açıq kəsiklər
24.33.12.00 Soyuq halda formalaşdırılmış və ya əyilmiş paslanmayan
poladdan açıq kəsiklər
Qeyri-mürəkkəb poladdan əyilmə üsulu ilə alınan təbəqələr
24.33.20.00 Qeyri- mürəkkəb poladdan əyilmə üsulu ilə alınan təbəqələr
Örtüklü polad təbəqədən laylı panellər
24.33.30.00 Örtüklü polad təbəqədən laylı panellər
Soyuq formalaşdırılmış və ya əyilmiş məmulatların istehsalının

24.33.1
24.33.11

5
7222.20

Soyuq yayılmış dar zolaqlar

Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 600 mm-dən
az olan yastı prokat
24.32.10.00 Dəmir və ya qeyri-mürəkkəb poladdan eni 600 mm-dən

Sinif 24.33

4
41244 (*)

41262 (*)

7216 99

41274 (*)

7222.40.50

41262 (*)

7216.91.10

42190 (*)

7308.90.51

88213 (*)

bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 24.34

24.34.1
24.34.11
24.34.12

Soyuq dartılmış məftillər

Soyuq dartılmış məftillər
24.34.11.00 Qeyri- mürəkkəb poladdan soyuq dartılmış məftil
24.34.12.00 Paslanmayan poladdan soyuq dartılmış məftil

41263
41265 (*)

7217 90

7223
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24.34.13
24.34.9
24.34.99
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24.34.13.00 Sair polad ərintisindən soyuq dartılmış məftil
Soyuq dartılmış məftil istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
24.34.99.00 Soyuq dartılmış məftil istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

4
41265 (*)

5
7229

88213 (*)

əməliyyatları
Qrup 24.4
Sinif 24.41

24.41.1
24.41.10

24.41.10.00

24.41.2
24.41.20

24.41.20.00

24.41.3
24.41.30

24.41.30.00

24.41.4
24.41.40

24.41.40.00

24.41.5

24.41.50

24.41.50.00

24.41.9
24.41.99

24.41.99.00

24.42.11.00
24.42.12.00
24.42.21.00
24.42.22.00
24.42.23.00
24.42.24.00

Qiymətli (nəcib) metallar

Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində
gümüş
Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində
gümüş
Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində
qızıl
Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində
qızıl
Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində
platin
Emal edilməmiş və ya yarımemal edilmiş, yaxud toz şəklində
platin
Sonradan emal edilmədən qızıla tutulmuş qeyri-nəcib metallar
və ya gümüş
Sonradan emal edilmədən qızıla tutulmuş qeyri-nəcib metallar
və ya gümüş
Sonradan emal edilmədən gümüşə tutulmuş qeyri-nəcib
metallar və platinə tutulmuş qeyri nəcib metallar, qızıl və ya
gümüş
Sonradan emal edilmədən gümüşə tutulmuş qeyri-nəcib
metallar və platinə tutulmuş qeyri nəcib metallar, qızıl və ya
gümüş
Qiymətli metalların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qiymətli metalların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 24.42

24.42.1
24.42.11
24.42.12
24.42.2
24.42.21
24.42.22
24.42.23
24.42.24

Qiymətli metallar və sair əlvan metallar

41310

7106 10

41320

7108 20

41330

41340

7109

41350

7107 00

88213 (*)

Alüminium

Emal edilməmiş alüminium; alüminium oksid
Emal edilməmiş alüminium
Süni korunddan başqa, alüminium oksid
Alüminiumdan və onun ərintilərindən yarımfabrikatlar
Alüminium tozları və axçaları
Alüminium çubuqlar, millər və profillər
Alüminium məftil
Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olan alüminium tavalar, lövhə-

41431
41432

7601 20
2818 20

41531
41532
41533
41534

7603
7604 10
7605 19
7606 11
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24.42.25
24.42.26
24.42.9
24.42.99

2

3

lər, zolaqlar və lent
24.42.25.00 Qalınlığı 0,2 mm-dən çox olmayan alüminium falqalar
24.42.26.00 Böyük və kiçik diametrli alüminium borular və ya
borular üçün fitinqlər
Alüminium istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
24.42.99.00 Alüminium istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 24.43

24.43.1
24.43.11
24.43.12
24.43.13
24.43.2
24.43.21

4
41535
41536

5
7607
7608 20

88213 (*)

Qurğuşun, sink və qalay

Emal edilməmiş qurğuşun, sink və qalay
24.43.11.00 Emal edilməmiş qurğuşun
24.43.12.00 Emal edilməmiş sink
24.43.13.00 Emal edilməmiş qalay
Qurğuşun, sink və qalaydan və ya onların ərintilərindən
yarımfabrikatlar
Qurğuşun tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar, qurğuşun

41441
41442
41443

7801 91
7901 11
8001 10

41542

7804

41544
41545

7903
7904 + 7905

41547

8003

tozu və axçaları
24.43.21.10 Qurğuşun tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar
24.43.21.30 Qurğuşun tozu və axçaları
24.43.21.50 Qurğuşun çubuqlar, millər, profillər və məftillər
24.43.21.70 Böyük və kiçik diametrli qurğuşun borular və borular üçün
24.43.22
24.43.23

24.43.24

24.43.9
24.43.99

fitinqlər
24.43.22.00 Sink tozu və axçaları
Sink çubuqlar, millər, profillər və məftil; sink tavalar, lövhələr,
zolaqlar, lent və falqalar
24.43.23.10 Sink çubuqlar, millər, profillər və məftillər
24.43.23.30 Sink tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar
24.43.23.50 Böyük və kiçik diametrli sink borular və borular
üçün fitinqlər
Qalay çubuqlar, millər, profillər və məftillər
24.43.24.30 Qalay tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqa;
24.43.24.50 Qalay tozu və axçaları
24.43.24.70 Böyük və kiçik diametrli qalay borular və borular
üçün fitinqlər
Qurğuşun, sink və qalay istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
24.43.99.00 Qurğuşun, sink və qalay istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
Sinif 24.44

24.44.1
24.44.11
24.44.12
24.44.13

88213 (*)

Mis

Emal edilməmiş mis; mis şteyn; sementlənmiş mis
24.44.11.00 Mis şteyn; sementlənmiş mis
24.44.12.00 Təmizlənməmiş mis; elektrolit təmizləmə üçün mis anodlar
24.44.13.00 Təmizlənmiş və emal edilməmiş mis ərintiləri, əsasını mis təşkil

41411
41412
41413

7401
7402
7403 11
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24.44.2
24.44.21

edən aşqarlar
Misdən və ya onun ərintilərindən yarımfabrikatlar
24.44.21.00 Mis tozu və axçaları

41511

7406

24.44.22
24.44.23

24.44.22.00 Mis çubuqlar, millər və profillər
24.44.23.00 Mis məftil

41512
41513

7407

24.44.24

24.44.24.00 Eni 0,15 mm-dən çox olan mis tavalar, lövhələr, zolaqlar və
lentlər
24.44.25.00 Eni 0,15 mm-dən çox olmayan mis falqalar
24.44.26.00 Böyük və kiçik diametrli mis borular və borular üçün fitinqlər
Mis istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
24.44.99.00 Mis istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

41514

7409

41515
41516

7410 11
7411 21

24.44.25
24.44.26
24.44.9
24.44.99

Sinif 24.45
24.45.1

7408 19

88213 (*)

Sair əlvan metallar

Emal edilməmiş nikel; nikel metallurgiyasının aralıq məhsulları
24.45.11.00 Emal edilməmiş nikel
24.45.12.00 Nikel şteyni, nikel oksidlərinin aqlomeratları və nikel
metallurgiyasının sair aralıq məhsulları
Nikeldən və ya nikel ərintilərindən yarımfabrikatlar
24.45.21.00 Nikel tozu və axçaları

41422
41421

7502
7501

41521

7504

41522
41523
41524

7505
7506

24.45.3

24.45.22.00 Nikel çubuqlar, millər, profillər və məftillər
24.45.23.00 Nikel tavalar, lövhələr, zolaqlar, lent və falqalar
24.45.24.00 Böyük və kiçik diametrli nikel borular və borular
üçün fitinqlər
Sair əlvan metallar və onlardan hazırlanan məmulatlar,

24.45.30

tərkibində metallar və ya onların birləşmələri olan kermetlər,
kül və qalıqlar
24.45.30.00 Sair əlvan metallar və onlardan hazırlanan məmulat, tərkibində

41601

8112 29

24.45.11
24.45.12
24.45.2
24.45.21
24.45.22
24.45.23
24.45.24

metallar və ya onların birləşmələri olan kermetlər, kül və
qalıqlar
24.45.9
24.45.99

7507 11

41602
41603
41604

Sair əlvan metalların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
24.45.99.00 Sair əlvan metalların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

88213 (*)

əməliyyatları
Sinif 24.46

24.46.1

24.46.10

24.46.9

Emal edilmiş nüvə yanacağı

Təbii uran və onun birləşmələri; ərintiləri, dispersiyaları
(kermet daxil olmaqla), təbii uran və onun birləşmələrindən
keramik məhsullar və qarışıqlar
24.46.10.00 Təbii uran və onun birləşmələri; ərintiləri, dispersiyaları
(kermet daxil olmaqla), təbii uran və onun birləşmələrindən
keramik məhsullar və qarışıqlar
Emal edilmiş nüvə yanacağının istehsalının bir hissəsi kimi

33610

2844 10
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sub-müqavilə əməliyyatları
24.46.99

24.46.99.00 Emal edilmiş nüvə yanacağının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 24.5
Sinif 24.51

24.51.1
24.51.11
24.51.12
24.51.13
24.51.2
24.51.20
24.51.3
24.51.30
24.51.9
24.51.99

24.52.1
24.52.10
24.52.2
24.52.20
24.52.3
24.52.30

89310 (*)
89310 (*)
89310 (*)
41291 (*)

7303

41292 (*)

7307 11

89310 (*)

Polad tökməsi üzrə xidmətlər

89310 (*)
41291 (*)
41292 (*)

Yüngül metalların tökməsi üzrə
xidmətlər

Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər
24.53.10.00 Yüngül metalların tökməsi üzrə xidmətlər
Sinif 24.54

24.54.1
24.54.10

Qara metalların tökülməsi üzrə xidmətlər

Polad tökməsi üzrə xidmətlər
24.52.10.00 Polad tökməsi üzrə xidmətlər
Sentrifuqalı tökmə poladdan boru və borucuqlar
24.52.20.00 Sentrifuqalı tökmə poladdan boru və borucuqlar
Tökmə poladdan borular və boru fitinqləri
24.52.30.00 Tökmə poladdan borular və boru fitinqləri
Sinif 24.53

24.53.1
24.53.10

Metalların tökülməsi üzrə xidmətlər

Çuqun tökməsi üzrə xidmətlər
24.51.11.00 Döymə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər
24.51.12.00 Şarşəkilli qrafitlə çuqun tökməsi üzrə xidmətlər
24.51.13.00 Boz çuqun tökməsi üzrə xidmətlər
Çuqun borular, borucuqlar və içiboş profillər
24.51.20.00 Çuqun borular, borucuqlar və içiboş profillər
Çuqun borular və boru fitinqləri
24.51.30.00 Çuqun borular və boru fitinqləri
Çuqun boruların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
24.51.99.00 Çuqun boruların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 24.52

88152 (*)

89310 (*)

Sair əlvan metalların tökməsi
üzrə xidmətlər

Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər
24.54.10.00 Sair əlvan metalların tökməsi üzrə xidmətlər
BÖLMƏ 25

Maşın və avadanlıqlar istisna olmaqla
hazır metal məmulatları

Qrup 25.1

Metal konstruksiyalar

89310 (*)

7307.19.90
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2
Sinif 25.11

25.11.1
25.11.10
25.11.10.30
25.11.10.50
25.11.2
25.11.21
25.11.22
25.11.23

25.11.21.00
25.11.22.00
25.11.23.00

25.11.9
25.11.99

25.11.99.00

Tikinti üçün yığma metal konstruksiyalar
Tikinti üçün yığma metal konstruksiyalar
Qara metaldan tikinti üçün yığma konstruksiyalar
Alüminiumdan tikinti üçün yığma konstruksiyalar
Metal konstruksiya məmulatları və onların hissələri
Çuqun və ya poladdan körpülər və onların seksiyaları
Çuqun və ya poladdan qüllələr və məhəccərli dirəklər
Çuqun,polad və ya alüminiumdan sair konstruksiyalar və
onların hissələri, tavalar, çubuqlar, bucaqlar, profillər və s
Metal konstruksiyaların və onların hissələrinin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Metal konstruksiyaların və onların hissələrinin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 25.12

25.12..1
25.12.10
25.12.9
25.12.99

Sinif 25.21

25.21.12
25.21.13
25.21.9
25.21.99

5

38702

9406 00

42110 (*)
42110 (*)
42190 (*)

7308.10
7308.20

88219 (*)

42120

7308 30

88219 (*)

Metal sisternlər, baklar, çənlər və tutumlar
Mərkəzi stilik radiatorları və qazanları

Mərkəzi istilik radiatorları və buxar qazanları
25.21.11.00 Elektrik enerjisi ilə qızdırılmayan, çuqun və ya poladdan
hazırlanan mərkəzi istilik radiatorları
25.21.12.00 İsti suyun səmərəliliyi və ya ilk buxar təzyiqi üçün mərkəzi
istilik qazanları
25.21.13.00 Mərkəzi istilik qazanları üçün hissələr
Mərkəzi istilik radiatorları və qazanlarının istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
25.21.99.00 Mərkəzi istilik radiatorları və qazanlarının istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 25.29

4

Metal qapılar və pəncərələr

Metal qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapı astanaları
25.12.10.00 Metal qapılar, pəncərələr və onların çərçivələri, qapı astanaları
Metal qapılar, pəncərələrin istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
25.12.99.00 Metal qapılar, pəncərələrin istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
Qrup 25.2

25.21.1
25.21.11

3
Metal-tikinti konstruksiyaları və onların
hissələri

44823

7322.1

44825

8403.10

44833

8403.90

88219 (*)

Sair metal baklar, çənlər, rezervuarlar
və tutumlular

25.29.1
25.29.11

Metal baklar, çənlər, rezervuarlar və tutumlular
25.29.11.00 Tutumu 300 litrdən az olmayan sisternlər, çənlər, baklar və
oxşar tipli tutumlar (sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qaz üçün

42210

7309 00

132

1

25.29.12
25.29.9
25.29.99

25.30.1
25.30.11
25.30.12
25.30.13
25.30.2
25.30.21
25.30.22
25.30.9

25.30.99

2

3

olan tutumlulardan başqa)
25.29.12.00 Sıxılmış və ya mayeləşdirilmiş qaz üçün tutumlar
Metal baklar, çənlər, rezervuarlar və tutumluların istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
25.29.99.00 Metal baklar, çənlər, rezervuarlar və tutumlularının istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 25.3

Mərkəzi istilik üçün su qazanları
istisna olmaqa buxar generatorları

Sinif 25.30

Mərkəzi istilik üçün su qazanları
istisna olmaqla buxar generatorları

Buxar generatorları və onların hissələri
25.30.11.00 Buxar və ya sair buxar-generasiya qazanları; qızdırılmış su ilə
işləyən qazanlar
25.30.12.00 Qazanlarla birlikdə istifadə edilmək üçün yardımçı qurğular;
buxar-su və ya sair buxar-güc qurğuları üçün kondensatorlar
25.30.13.00 Buxar generatorlarının hissələri
Nüvə reaktorları və onların hissələri
25.30.21.00 Nüvə reaktorları, izotop seperatorlarından başqa
25.30.22.00 Nüvə reaktorları və onların hissələri, izotop seperatorlarından
başqa
Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla buxar
generatorlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
25.30.99.00 Mərkəzi istilik üçün su qazanları istisna olmaqla buxar

4
42220

5
7311 + 7613

88219 (*)

42320

8402 12

42330

8404 10

42342

8402 90

42310
42341

8401.10
8401.40

88219 (*)

generatorlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 25.4
Sinif 25.40

Silah və hərbi sursat
Silah və hərbi sursat

25.40.12
25.40.13

Silah və hərbi sursat və onların hissələri
25.40.11.00 Revolver, tapança, və oxşar məmulatlardan başqa, hərbi
sursatlar
25.40.12.00 Revolver, tapança, qeyri-odlu silahlar və oxşar qurğular
25.40.13.00 Bombalar, mərmilər və oxşar tipli hərbi sursat; patronlar, sair

25.40.14

döyüş sursatı və onların hissələri
25.40.14.00 Hərbi sursatların hissələri və sair tutacaqlar

25.40.1
25.40.11

25.40.9
25.40.99

44720

9301 11

44730
44740

9302 00

44760

Silah və hərbi sursatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
25.40.99.00 Silah və hərbi sursatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

88214

9306 [.2
+.30(.10
+.9) +.90.90]
9305 [.10 +.2
+.99]
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Qrup 25.5

Sinif 25.50

4

Metalın döyülməsi, preslənməsi,
ştamplanması və profillənməsi üzrə
xidmətlər; toz metallurgiyası
Metalın döyülməsi, preslənməsi,
ştamplanması və profillənməsi üzrə
xidmətlər; toz metallurgiyası

Metalın döyülməsi, preslənməsi, ştamplanması və profillənməsi

25.50.1
25.50.11
25.50.12

üzrə xidmətlər
25.50.11.00 Metalların döyülməsi üzrə xidmətlər
25.50.12.00 Metalların ştamplanması üzrə xidmətlər

25.50.13
25.50.2

25.50.13.00 Metalların sair formalaşdırılması üzrə xidmətlər
Toz metallurgiyası

89320 (*)

25.50.20

25.50.20.00 Toz metallurgiyası

89320 (*)

Qrup 25.6

Sinif 25.61

25.61.1
25.61.11
25.61.12
25.61.2
25.61.21
25.61.22

25.61.11.00
25.61.12.00
25.61.21.00
25.61.22.00

Sinif 25.71

25.71.1
25.71.11
25.71.12

Metalların emalı və üzərinə örtük çəkilməsi
üzrə xidmətlər

88211 (*)
88211 (*)
88211 (*)
88211 (*)

Mexaniki emal xidmətləri

Metal hissələrin itilənməsi xidmətləri
25.62.10.00 Metal hissələrin itilənməsi xidmətləri
Metalların sair mexaniki emalı üzrə xidmətlər
25.62.20.00 Metalların sair mexaniki emalı üzrə xidmətlər
Qrup 25.7

89320 (*)
89320 (*)

Metalların emalı və üzərinə örtük çəkilməsi
üzrə xidmətlər; mexaniki emal

Metalların üzərinə örtük çəkilməsi üzrə xidmətlər
Metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər
Qeyri-metal örtüklərin çəkilməsi üzrə xidmətlər
Metalın sair emalı üzrə xidmətlər
Örtüklərin çəkilməsi istisna olmaqla metalların termik emalı
üzrə xidmətlər
Metalın üzərinin sair emalı üzrə xidmətlər
Sinif 25.62

25.62.1
25.62.10
25.62.2
25.62.20

5

88212
88213 (*)

Kəsici məmulatlar, alətlər və ümumi xarakterli
metal məmulatları
Kəsici məmulatlar

Kəsici məmulatlar
25.71.11.00 Maşınlar üçün bıçaqlar istisna olmaqla bıçaqlar, qayçılar və
onlar üçün tiyələr
25.71.12.00 Ülgüclər və ülgüc tiyələri, o cümlədən ülgüclər üçün

42913

8211 10

42914

8212 10
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25.71.13
25.71.14

25.71.13.00
25.71.14.00

25.71.15

25.71.15.00

25.71.9
25.71.99

25.71.99.00

3

hazırlanan tiyə zolaqları
Sair kəsici məmulatlar; manikür və pedikür dəstləri və alətləri
Qaşıqlar, çəngəllər, çömçələr, kəfkirlər, piroq üçün kürəklər,
balıq üçün bıçaqlar, yağ üçün bıçaqlar, qənddoğrayanlar və
oxşar mətbəx, yaxud yeməkxana ləvazimatları
Rapiralar,abordaj qılınclar, süngülər, mizraqlar və oxşar
ləvazimatlar və onların hissələri
Kəsici məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Kəsici məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 25.72

25.72.1
25.72.11

25.72.11.00

25.72.12
25.72.13

25.72.12.00
25.72.13.00

25.72.14

25.72.14.00

25.72.9
25.72.99

25.72.99.00

25.73.1

42915
42916

8214 10
8215 10

44750

9307

88219 (*)

42992 (*)

8301 30

42992 (*)
42992 (*)

8301 40
8301 50

42992 (*)

8302 49

88219 (*)

Alətlər

Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında

25.73.2
25.73.20
25.73.3
25.73.30
25.73.4

istifadə etmək üçün əl alətləri
25.73.10.00 Kənd təsərrüfatında, bağçılıqda və ya meşə təsərrüfatında
istifadə etmək üçün əl alətləri
Əl mişarları; bütün tiplərdən olan mişarlar üçün lövhələr
25.73.20.00 Əl mişarları; bütün tiplərdən olan mişarlar üçün lövhələr
Sair əl alətləri
25.73.30.00 Sair əl alətləri
Mexaniki ötürücü ilə təchiz edilmiş və ya edilməmiş əl alətləri

25.73.40

və ya dəzgahlar üçün əvəzedici hissələr
25.73.40.00 Mexaniki ötürücü ilə təchiz edilmiş və ya edilməmiş əl alətləri

25.73.10

5

Qıfıllar və həncamalar

Qıfıllar və həncamalar
Metal əsasında mebel və nəqliyyat vasitələrinin mühərrikləri
üçün hazırlanmış asma qıfıllar, cəftələr
Metal əsasında hazırlanmış sair qıfıllar
Qıfıllarla təchiz edilmiş bərkitmələr, bərkitməli karkaslar,
qıfılların hissələri; ayrıca göndərilən açarlar
Avtomobil nəqliyyatı vasitələri, qapılar, pəncərələr, mebel və s
üçün metal əsasında hazırlanmış həncamalar, montaj armaturu,
bərkitmələr və oxşar məmulatlar
Qıfıl və həncamaların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qıfıl və həncamaların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 25.73

4

42921 (*)

8201 10

42921 (*)

8202 20

42921 (*)

8205 40

42922 (*)

8207 70

44916

8480 10

və ya dəzgahlar üçün əvəzedici hissələr
25.73.5

Polad qəliblər; metal tökmə üçün formalaşdırılmış məmulatlar
əsas tökmə formalar; formalaşdırılmış modellər

25.73.50

25.73.50.00 Polad qəliblər; metal tökmə üçün formalaşdırılmış məmulatlar
əsas tökmə formalar; formalaşdırılmış modellər
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25.73.6
25.73.60
25.73.9
25.73.99

2

3

Sair alətlər
25.73.60.00 Sair alətlər
25.73.99.00 Alətlərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

Sinif 25.91

25.91.12

42922 (*)

5
8208 40

Alətlərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

Qrup 25.9

25.91.1
25.91.11

4

88219 (*)

Sair hazır metal məmulatları
Polad barabanlar və oxşar tutumlar

Polad barabanlar və oxşar tutumlar
25.91.11.00 Qaz üçün tutumlar istisna olmaqla, dəmir və ya poladdan
hazırlanmış və tutumu 50-300 l olan sisternlər, çəlləklər,
barabanlar, çənlər, qutular və oxşar tutumlar
25.91.12.00 Qeyri nəcib metallar üçün dəmir və ya poladdan hazırlanmış,

42931 (*)

7310 10

42931 (*)

7310 29

tutumu 50 l-dən az olan mexaniki və ya termiki avadanlıqlarla
təchiz edilməmiş sisternlər, çəlləklər, barabanlar, çənlər,
qutular və oxşar tutumlar (qaz üçün tutumlar istisna olmaqla)
25.91.9

Polad barabanların və oxşar tutumluların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları

25.91.99

25.91.99.00 Polad barabanların və oxşar tutumluların istehsalının bir hissəsi

89200

kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 25.92

Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatları

25.92.1
25.92.11

Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatları
25.92.11.00 Dəmir və ya poladdan tutumu 50 l-dən az olan çəlləklər

25.92.12

25.92.12.00 Tutumu 300 l -dən az olan istənilən əşyalar üçün alüminium
çəlləklər, barabanlar, bankalar, qutular və oxşar tutumlar
25.92.13.00 Qeyri nəcib metallardan halqaşəkilli tıxaclar,örtüklər və
qapaqlar
Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatlarının istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
25.92.99.00 Yüngül metallardan qablaşdırma məmulatlarının istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

25.92.13
25.92.9
25.92.99

Sinif 25.93

25.93.1
25.93.11
25.93.12

42931 (*)
42931 (*)

7310 21
7612 10

42932

8309 10

88219 (*)

Məftil məmulatları, zəncir və yaylar

Məftil məmulatları, zəncir və yaylar
25.93.11.00 Dəmir və ya poladdan elektrik izolyasiyası olmayan çoxnaqilli
məftil, troslar, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar məmulatlar
25.93.12.00 Dəmir və ya poladdan tikanlı məftil; misdən və ya
alüminiumdan hazırlanan, elektroizolyasiyası olmayan
çoxnaqilli məftil, buraz, kanatlar, hörülmüş iplər və oxşar
məmulatlar

42941

7312 90

42942
42946

7313 00
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3

25.93.13

25.93.13.00 Dəmir, polad və ya misdən parça, şəbəkə, tor və hasarlar;
dəmir, polad və ya misdən metal torlar

25.93.14

25.93.16

25.93.14.00 Mismarlar, mıxçalar, çertyoj knopkaları, bəndlər və oxşar
məmulatlar
25.93.15.00 Flüslü materialdan məftil, çubuqlar, borular, lövhələr, örtüklü
və ya nüvəli elektrodlar
25.93.16.00 Dəmir və ya poladdan yaylar və yaylar üçün nazik təbəqələr;

25.93.17
25.93.18

mis yaylar
25.93.17.00 Zəncir və onların hissələri (asılan halqalı zəncirlərdən başqa)
25.93.18.00 Tikiş iynələri, toxumaq üçün iynələr, bizlər, millər, qarmaqlar

25.93.15

4
42943

7314 39

5

42944 (*)

7317 00

42950

8311 10

42945

7320 10

42991
42997 (*)

7315 89

7319

tikiş stiletləri və əl işləri üçün oxşar məmulatlar; digər qruplara
daxil edilməyən dəmir və ya poladdan qoruyucu ştiflər və sair
25.93.9
25.93.99

ştiflər
Məftil məmulatlarının, zəncir və yayların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
25.93.99.00 Məftil məmulatlarının, zəncir və yayların istehsalının bir hissəsi

88219 (*)

kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 25.94

25.94.1

Bəndləmə və yivli məmulatlar

Bəndləmə məmulatı və yivli məmulatlar

25.94.13
25.94.9

25.94.11.00 Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivli
bəndləmə məmulatları
25.94.12.00 Digər qruplara daxil edilməyən dəmir və ya poladdan yivsiz
bəndləmə məmulatları
25.94.13.00 Misdən hazırlanmış yivsiz və yivli bəndləmə məmulatları
Bəndləmələrin və yivli məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi

25.94.99

sub-müqavilə əməliyyatları
25.94.99.00 Bəndləmələrin və yivli məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi

25.94.11
25.94.12

42944 (*)

7318 16

42944 (*)

7318 24

42944 (*)

7415 29

88219 (*)

sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 25.99

Digər qruplara daxil edilməyən sair hazır
metal məmulatları

25.99.1
25.99.11

Vanna otağı və mətbəx üçün metal məmulatlar
25.99.11.00 Dəmir, polad və ya alüminiumdan əlüzyuyanlar, qabyuyanlar

25.99.12

42911

7324 10

42912

7323 99

25.99.2

vannalar və sair sanitariya-texnika məmulatları və onların
hissələri
25.99.12.00 Dəmir, polad və ya alüminiumdan yeməkxana, mətbəx, məişət
məmulatları və onların hissələri
Sair metal məmulatları

25.99.21

25.99.21.00 Qeyri nəcib metallardan zirehlə örtülmüş və ya

42993

8303 00

25.99.22

armaturlaşdırılmış seyflər, odadavamlı şkaflar və qapılar
25.99.22.00 Qeyri nəcib metallardan kağız üçün altlıqlar,kağız üçün

42994

8304
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25.99.23

2

3

dayaqlar, qələm altlıqları, dəftərxana - möhür altlıqları və oxşar
ofis və ya stolüstü avadanlıqlar
25.99.23.00 Qeyri nəcib metallardan özütikənlər və qovluqlar üçün alət,

4

5

42995

8305 20

42996

8306 [.2 +.30]

42997 (*)

8308 10

42998
42999

8487.10

dəftərxana ləvazimatı və zolaqlar şəklində pərçimlər,
zolaqlar şəklində pərçimlər
25.99.24

25.99.25
25.99.26
25.99.29

25.99.24.00 Qeyri nəcib metallardan heykəlciklər və sair bəzək əşyaları,
fotoşəkillər və rəsm əsərləri, yaxud oxşar məmulat və
güzgülər üçün çərçivələr
25.99.25.00 Qeyri nəcib metallardan cəftələr, həncamalar, halqalar və s.
məmulatlar
25.99.26.00 Gəmi və qayıq mühərrikləri və onların kəsici lövhələri
Qeyri nəcib metallardan hazırlanan digər qruplara daxil
edilməyən sair məmulatlar
25.99.29.10 Qılınclar, kortiklər, süngülər, mizraqlar və oxşar silah
və onların hissələri

25.99.9
25.99.99

Sair hazır metal məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
25.99.99.00 Sair hazır metal məmulatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 26

Kompüter, elektron və optik məmulatlar

Qrup 26.1

Elektron avadanlıqlarının detalları və platalar

Sinif 26.11

26.11.1
26.11.11

26.11.11.00

26.11.12

26.11.12.00

26.11.2
26.11.21

26.11.21.00

26.11.22

26.11.22.00

26.11.3
26.11.30
26.11.4

26.11.30.00

26.11.40

26.11.40.00

26.11.9

46931

88219 (*)

8505 11

47140 (*)

47140 (*)

8540 [.1 +.20
+.40 +.50
+.60]
8540 [.7 +.8]

47150 (*)

8541 30

47150 (*)

8541 40

47160

8542 31

47173

8522 10

Elektron detallar

Termoelektron, isti-soyuq və ya foto-katodlu lampa və
borucuqlar, o cümlədən, elektron-şüa-borucuqları
Televiziya qəbulediciləri üçün elektron-şüa borucuqları,
televiziya kameraları üçün borucuqlar; sair elektron-şüa
borucuqları
Maqnetronlar, klistronlar, ifrat yüksək tezlikli lampalar və sair
lampa borucuqları
Diodlar və tranzistorlar
Diodlar; tranzistorlar; dinistorlar (diod tiristorları) və
simistorlar (triod tiristorları)
Yarımkeçirici cihazlar; işıq şüalandıran diodlar; yığılmış
pyezoelektrik kristalları; onların hissələri
Elektron inteqral sxemləri
Elektron inteqral sxemləri
Digər qruplara daxil edilməyən elektron lampaların, elektron şüa borucuqlarının və sair elektron bloklarının sair hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən elektron lampaların, elektron şüa borucuqlarının və sair elektron bloklarının sair hissələri
Elektron inteqral sxemlərinin istehsalı ilə bağlı xidmətlər;
elektron hissələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
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1

26.11.91
26.11.99

2

3

əməliyyatları
26.11.91.00 Elektron inteqral sxemlərinin istehsalı ilə bağlı xidmətlər
26.11.99.00 Elektron hissələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 26.12

Quraşdırılmış çap sxemləri
26.12.10.00 Quraşdırılmış çap sxemləri
Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün səs, video, şəbəkə və

26.12.20

oxşar perforasiya maşınları
26.12.20.00 Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün səs, video, şəbəkə və
oxşar perforasiya maşınları

26.12.9
26.12.91
26.12.99

5

88233 (*)
88233 (*)

Yüklənmiş elektron cap plataları

26.12.1
26.12.10
26.12.2

26.12.3
26.12.30

4

Smart kartlar
26.12.30.00 Smart kartlar

47130

8534 00

45281

8471.80a

45282
47920

8523.52

Çap sxemləri ilə bağlı xidmətlər; elektron çap platalarının
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
26.12.91.00 Çap sxemləri ilə bağlı xidmətlər
26.12.99.00 Elektron çap platalarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 26.2
Sinif 26.20

88233 (*)
88233 (*)

Kompüter və periferiya avadanlıqları
Kompüter və periferiya avadanlıqları

26.20.1
26.20.11

Kompüter avadanlığı və onun hissələri və ləvazimatı
26.20.11.00 Məlumatların avtomatik işlənməsi üçün

26.20.12

noutbuk və əl kompüterləri kimi çəkisi 10 kq-dan az olan
portativ maşınlar
26.20.12.00 Verilənlərin emalı maşınına və ya şəbəkəyə qoşula bilən satış

45221

8471.30

45222
45142

8472 90

45230

8471.41

45240

8471.49

45250

8471.50

45261

8443 32

kassaları, ATM-lər və bu kimi maşınlar
26.20.13

26.20.14

26.20.13.00 Kombinasiyasından asılı olmayaraq bir gövdədə ən azı
prosessor, giriş və çıxış qurğusu yerləşən verilənlərin
avtomatik rəqəmli emalı maşınları
26.20.14.00 Verilənlərin avtomatik rəqəmli emalı maşınları, sistem
formasında

26.20.15

26.20.15.00 Yaddaş, giriş və çıxış qurğularının bir və ya ikisi bir gövdədə
yerləşən və ya yerləşməyən verilənlərin sair avtomatik

26.20.16

rəqəmli emalı maşınları
26.20.16.00 Giriş-çıxış qurğuları

45262

26.20.17

26.20.17.00 Əsas etibarı ilə məlumatların avtomatik işlənməsi sistemində

45263
45264
47315

8528 [.41 +.51
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2

3

26.20.2
26.20.21

quraşdırılmış monitorlar və proyektorlar
26.20.18.00 Çap, displey, surətçıxarma, faks kimi bir və ya
bir neçə funksiyaları icra edən hissələr
Yaddaş qurğuları və sair yaddaş qurğuları
26.20.21.00 Yaddaş qurğuları

26.20.22

26.20.22.00 Yarımkeçirici daimi yaddaş qurğuları

26.20.18

4
45266

5
+.61]
8443.31

45271

8471 70

45272
47550

8523 51

45289

8471 90

45290

8473 [.30
+.50]

Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular

26.20.3
26.20.30
26.20.4
26.20.40

26.20.30.00 Verilənlərin avtomatik emalı üçün sair qurğular
Kompüter avadanlığının hissələri və ləvazimatları
26.20.40.00 Kompüter avadanlığının hissələri və ləvazimatları

26.20.9
26.20.91
26.20.99

Kompüter və periferiya qurğularının istehsalı xidmətləri
26.20.91.00 Kompüter və periferiya qurğularının istehsalı xidmətləri
26.20.99.00 Kompüter və periferiya qurğularının istehsalının bir hissəsi kimi

88231 (*)
88231 (*)

sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 26.3
Sinif 26.30

26.30.1
26.30.11
26.30.12
26.30.13
26.30.2
26.30.21
26.30.22
26.30.23

26.30.3
26.30.30
26.30.4

26.30.40

26.30.5

26.30.11.00
26.30.12.00
26.30.13.00
26.30.21.00
26.30.22.00
26.30.23.00

Rabitə avadanlıqları
Rabitə avadanlıqları

Radio və televiziya ötürücü avadanlıqları; televiziya kameraları
və aparat studiya kompleksləri
Qəbuledici aparatlar qoşulmuş ötürücü aparatlar
Qəbuledici aparatlar qoşulmamış ötürücü aparatlar
Televiziya kameraları
Kabelli telefon və teleqraf rabitəsi üçün elektron aparatlar
Əl (naqilsiz) telefonu ilə birlikdə telefon xətləri dəsti
Şəbəkə və ya digər radio şəbəkə üçün telefon aparatları
İnformasiyanın ötürülməsi və ya səsin, şəklin və yaxud digər
məlumatların qəbul edilməsi üçün rabitə aparatlarına aid edilən
(məsələn, şəbəkə və yageniş şəbəkə zonasına) telefon
aparatları və digər aparatlar
Telefon və ya teleqraf elektroaparatlarının hissələri

26.30.30.00 Telefon və ya teleqraf elektroaparatlarının hissələri
Bütün növlərdən olan antennalar və əksetdiricilər və onların
hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya
kameralarının hissələri
26.30.40.00 Bütün növlərdən olan antennalar və əksetdiricilər və onların
hissələri; radio və televiziya ötürücü aparatlarının və televiziya

47211
47212
47213

8525.60
8525.50
8525.80.1

47221
47222
47223 (*)

8517.11
8517.12

47401

8517.70.90

47403 (*)

8517 70

46921

8531 10

8519 50

kameralarının hissələri
Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları
və buna oxşar qurğular

26.30.50

26.30.50.00 Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları
və buna oxşar qurğular
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2

26.30.60
26.30.9
26.30.99

3

4

26.30.60.00 Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları
və buna oxşar qurğuların hissələri
Rabitə qurğularının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
26.30.99.00 Rabitə qurğularının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 26.4
Sinif 26.40

26.40.1
26.40.11

26.40.11.00

26.40.12

26.40.12.00

26.40.2

26.40.20

26.40.20.00

26.40.3
26.40.31

26.40.31.00

46960 (*)

88234 (*)

Məişət elektron avadanlıqları
Məişət elektron avadanlıqları

Radioqəbuledicilər
Xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməməklə işləyən
radioqəbuledicilər (avtomobillər üçün nəzərdə tutulan
radioqəbuledicilərdən başqa)
Yalnız xarici elektrik qida mənbəyindən istifadə etməklə
işləyən radioqəbuledicilər
Radioqəbuledici, səs və ya videoyazı, yaxud əksetdirici
aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya
qəbulediciləri
Radioqəbuledici, səs və ya videoyazı, yaxud əksetdirici
aparatlarla qoşulmuş və ya qoşulmamış televiziya
qəbulediciləri
Səs və təsvir yazan, onları səsləndirən və göstərən aparatlar
Valsəsləndirənlər, səsləndirmə üçün pleyerlər, kasseta

47311

8527 [.1 +.9]

47312

8527 21

47313

47321 (*)

pleyerləri və sair səsləndirici aparatlar

26.40.32

26.40.32.00 Maqnit lentli yazma qurğuları və sair səs yazan aparatlar

47321 (*)

26.40.33

26.40.33.00 Video kameralar və sair təsviryazan və ya göstərən aparatlar

47214

26.40.34

26.40.34.00 İnformasiyanın avtomatik işlənməsi sistemində əsasən istifadə

47323
47314

26.40.4
26.40.41
26.40.42
26.40.43

5

Yanğın təhlükəsizliyi və mühafizə siqnalizasiya qurğuları
və buna oxşar qurğuların hissələri

26.30.6

8519 [.20 +.30
+.81 (.1 +.2
0,3
+.45) +.89.1]
8519 [.81 (.55
+.6
+.75 +.8 +.95)
+.89.90]
8521 +
8525.80.9
8528 49

edilməyən və televiziya qəbuledici aparatlarına qoşulmayan
monitor və projektorlar
Radotelefon və ya radioteleqraf rabitəsi üçün mikrofonlar,
səsucaldanlar, qəbuledici aparatlar
26.40.41.00 Mikrofonlar və onlar üçün dayaqlar
26.40.42.00 Səsucaldanlar; qulağa taxılan telefonlar, qulaqlıqlar və o
cümlədən mikrafonla-səsucaldanla kombinə edilmiş qurğular
26.40.43.00 Audio-tezlikli elektrik radioqəbulediciləri; elektrik səs radio
gücləndirici qurğular

47331 (*)
47331 (*)

8518.10

47331 (*)

8518 40

8518 30
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26.40.44
26.40.5
26.40.51
26.40.52
26.40.6
26.40.60
26.40.9
26.40.99

2

3

26.40.44.00 Digər qruplara daxil edilməyən radio-telefon və ya
radioteleqraf rabitəsi üçün qəbuledici aparatlar
Səs və video qurğularının hissələri
26.40.51.00 Səs və video qurğularının hissələri və köməkçi cihazlar
26.40.52..00 Radio qəbuledici və radiovötürücülərin hissələri
Eelektron displeylərdə video oyunlar və sair səriştəli və şans
oyunları üçün pultlar
26.40.60.00 Eelektron displeylərdə video oyunlar və sair səriştəli və şans
oyunları üçün pultlar
Məişət elektrik avadanlıqlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
26.40.99.00 Məişət elektrik avadanlıqlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 26.5

Sinif 26.51

26.51.1
26.51.11
26.51.12

8518 90

38580

9504.10

8529.90.20

88234 (*)

Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatları

26.51.20.00

məsafədən idarəetmə radio aparatları
Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya apalatları və
məsafədən idarəetmə radio aparatları
Dəqiq tərəzilər; çertyoj, hesablama cihazları, uzunluq ölçmək
üçün cihazlar və s.
Həssaslığı 5 sq və daha çox olan tərəzilər
Çertyoj stolları və maşınları, cizgi çəkmə, nişanlama və ya
riyazi hesablamalar aparmaq üçün sair alətlər
Xətti ölçüləri ölçmək üçün əl ilə işlədilən cihazlar
Elektrik kəmiyyətlərini və ionlaşdırıcı şüalanmanı ölçmək üçün
cihazlar
İonlaşdırıcı şüalanmanı ölçmək və ya aşkara çıxarmaq üçün
cihazlar

26.51.31
26.51.32

26.51.31.00
26.51.32.00

26.51.33
26.51.4

26.51.33.00

26.51.41

26.51.41.00

26.51.42
26.51.43

26.51.42.00 Katod-şüa ossilloskopları və katod-şüa ossilloqrafları
26.51.43.00 Elektrik kəmiyyətlərini ölçmək üçün yazma qurğusu olmayan
cihazlar
26.51.44.00 Məsafədən rabitənin parametrlərini ölçmək üçün cihaz və
aparatlar
26.51.45.00 Elektrik kəmiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün digər

26.51.45

47402
47403 (*)

48211

9014 20

48212 (*)
48219

9015 10

48220

8526 91

48231
48232

9016
9017 [.10
+.20]

48233 (*)

9017 30

48241

9030.10

48242
48243

9030.20.10

48244

9030.40

48249

9030 32

alətləri və cihazları
Radiolokasiya aparatları, radionaviqasiya apalatları və

26.51.3

26.51.44

5
8517.69.39

Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatları;
saatlar

Naviqasiya, meteorologiya, geofizika və oxşar tipli cihaz və
alətlər
26.51.11.00 İstiqaməti müəyyənləşdirmək üçün kompaslar; sair naviqasiya
cihazları və alətləri
26.51.12.00 Məsafəölçənlər, teodolitlər və taxometrlər; sair geodeziya,
hidroqrafiya, okeanoqrafiya, 'hidrologiya, meteorologiya

26.51.2
26.51.20

4
47223 (*)
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26.51.5
26.51.51

2

3

qruplara daxil edilməyən cihaz və aparatlar
Sair fiziki kəmiyyətləri yoxlamaq üçün cihazlar
26.51.51.00 Areometrlər, termometrlər, pirometrlər, barometrlər.
hiqrometrlər və psixrometrlər
26.51.52.00 Maye və qazların məsrəfini, səviyyəsini, təzyiqini və ya sair
dəyişən xüsusiyyətlərini ölçmək və ya yoxlamaq üçün cihazlar
26.51.53.00 Fiziki və ya kimyəvi təhlil üçün digər qruplara daxil edilməyən
cihaz və aparatlar
Ölçmə, yoxlama və sınama üçün sair cihaz və alətlər

4

5

48251

9025 11

48252

9026 20

48253

9027 20

48261

9012.10

48262

9024 10

48263

9028 10

48264

9029 10

26.51.65.00 Avtomatik tənzimləmə və ya yoxlama cihaz və aparatları
pnevmatik və hidravlik cihaz və aparatları
26.51.66.00 Ölçmə və ya yoxlama üçün digər qruplara daxil edilməyən
cihaz, alət və maşınlar
Termostatlar, manostatlar və tənzimləmə və ya nəzarət üçün
cihaz və alətlər
26.51.70.00 Termostatlar, manostatlar və tənzimləmə və ya nəzarət üçün
cihaz və alətlər
Ölçmə, yoxlama, sınama və naviqasiya üçün cihaz və alətlərin
hissələri
26.51.81.00 Radiolakasiya aparatları, radionaviqasiya aparatları və
məsafədən idarəetmə aparatlarının hissələri

48266

9032.81

48269 (*)

9031 20

48269 (*)

9032 20

47403 (*)

8529.90 [.65

26.51.82

26.51.82.00 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 və 26.51.5 qruplarına axil
edilən məmulatların hissələri və ləvazimatı; mikrotomlar; digər
qruplara daxil edilməyən hissələr

48281

26.51.83

26.51.83.00 Mikroskopların və difraksiya aparatlarının hissələri və
ləvazimatı
26.51.84.00 26.51.63 və 26.51.64 altkateqoriyalarına daxil edilən mallar
üçün hissələr və ləvazimatlar
26.51.85.00 26.51.65, 26.51.66 və 26.51.70 altkateqoriyalarına aid edilən
cihaz və aparatların hissələri və ləvazimatları
26.51.86.00 26.51.11 və 26.51.62 altkateqoriyalarına aid edilən cihaz və
aparatların hissələri və ləvazimatları
Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatlarının istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
26.51.99.00 Ölçmə, yoxlama və naviqasiya aparatlarının istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

48282

+.97]
9015.90 +
9017.90 +
9025.90 +
9026.90 +
9027.90
9012.90

48283

9029 90

48284

9031 90

48285

9014.90 +
9024.90

26.51.52
26.51.53
26.51.6

26.51.62

26.51.61.00 Optik mikroskoplardan başqa, mikroskoplar və difraksiya
aparatları
26.51.62.00 Materialların mexaniki xüsusiyyətlərini sınamaq üçün maşın

26.51.63

və cihazlar
26.51.63.00 Qaz, maye və ya elektrik enerjisinin istehsalını və ya istehlakını

26.51.61

26.51.64
26.51.65
26.51.66
26.51.7
26.51.70
26.51.8
26.51.81

26.51.84
26.51.85
26.51.86
26.51.9
26.51.99

ölçmək üçün sayğaclar
26.51.64.00 Dövrələrin və məhsulun sayını ölçmək üçün sayğaclatr,
taksometrlər; spidometrlər və taxometrlər; stroboskoplar

88235 (*)
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Sinif 26.52

26.52.1
26.52.11

26.52.11.00

26.52..12

26.52.12.00

26.52.13

26.52.13.00

26.52.14

26.52.14.00

26.52.2
26.52.21

26.52.21.00

26.52.22

26.52.22.00

26.52.23

26.52.23.00

26.52.24

26.52.24.00

26.52.25
26.52.26
26.52.27
26.52.28
26.52.9
26.52.99

48410 (*)

9101

48410 (*)

9102

48420 (*)

9104

48420 (*)

9103 + 9105

48440 (*)

9108

48440 (*)

9109

48440 (*)

9110 [.11
+.12]

48440 (*)

9110.19

26.52.25.00 Yığılmamış, komplektləşdirilmiş, komplektləşdirilməmiş və
"kobud" yığılmış saat mexanizmləri
26.52.26.00 Saat korpusları və onların hissələri

48440 (*)

9110.90

48490 (*)

9111 + 9112

26.52.27.00 Qol və cib saatları üçün sair hissələr
26.52.28.00 Vaxtı qeyd edən, qeydə alan və vaxtı dayandıran sayğaclar;
cib və ya qol saatlarının əqrəbləri
Cib və ya qol saatlarının istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
26.52.99.00 Cib və ya qol saatlarının istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları

48490 (*)
48430

9114

Sinif 26.60

26.60.12
26.60.13

26.60.14
26.60.9

5

Saatlar

Hərəkət edən hissələrdən başqa, saatlar
Korpusları nəcib metallardan və ya nəcib metallara tutulmuş
qol və cib saatları
Sair qol, cib saatları və başqa saatlar, o cümlədən
saniyəölçənlər
Cihaz lövhələrinə quraşdırılan saatlar və nəqliyyat vasitələri
üçün oxşar tipli saatlar
Saat mexanizmli saatlar; zəngli saatlar və divar saatları
sair saatlar
Saatlar və saatların hərəkət edən hissələri
Qol və cib saatları üçün komplektləşdirilmiş və yığılmış saat
mexanizmləri
Divar saatları və stolüstü saatlar üçün komplektləşdirilmiş və
yığılmış saat mexanizmləri
Qol və cib saatları üçün yığılmamış və ya qismən yığılmış saat
mexanizmləri; qol və cib saatları üçün yığılmış saat
mexanizmləri
İlkin "kobud" yığılmış saat mexanizmləri

Qrup 26.6

26.60.1
26.60.11

4

9107 00

88235 (*)

Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatları
Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatları

Şüa, elektrotibbi və elektroterapiya aparatları
26.60.11.00 Rentgen, habelə alfa, beta və ya qamma şüalarından istifadə
etməklə işlədilən aparatlar
26.60.12.00 Tibbdə istifadə edilən elektro-diaqnostika aparatları
26.60.13.00 Tibbdə, cərrahiyyədə, stomatologiyada və ya baytarlıqda
ultra-bənövşəyi və ya infra-qırmızı şüalardan istifadə etməklə
işlədilən aparatlar
26.60.14.00 Kardiostimulyatorlar; eşitmə aparatları
Tibbi alətlərin istehsalı xidmətləri; şüa, elektotibbi və
elektroterapiya aparatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

48110

9022 90

48121
48122

9018 11
9018 20

48170 (*)

9021 40
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26.60.91.00 Tibbi alətlərin istehsalı xidmətləri
26.60.99.00 Şüa, elektotibbi və elektroterapiya aparatlarının istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 26.7
Sinif 26.70

26.70.1
26.70.11
26.70.12

4
88235 (*)
88235 (*)

5

Optik cihazlar və fotoavadanlıqlar
Optik cihazlar və fotoavadanlıqlar

Fotoavadanlıq və onun hissələri
26.70.11.00 Fotokameraların, kinokameraların, proyektorların, fotoböyüdücülərin və ya fotokiçildicilərin obyektivləri
26.70.12.00 Çap lövhələrinin və silindirlərinin hazırlanması üçün fotokameralar; sənədləri mikroplyonkalara, mikrofişlərə çəkmək üçün

48321

9002.11

48322 (*)

9006 30

26.70.13

fotokameralar və s.
26.70.13.00 Rəqəmli kameralar

47215

8525.80.30

26.70.14

26.70.14.00 Fotoşəkili dərhal çap etmək üçün fotokameralar və sair

48322 (*)

9006 [.40 +.5]

26.70.15

fotokameralar
26.70.15.00 Kinokameralar

48322 (*)

9007 11

26.70.16

26.70.16.00 Kinoproyektorlar; slayd proyektorları; sair təsvir proyektorları

48323

9007.20 +
9008
[.10 +.30]

26.70.17

26.70.17.00 Fotoalışqanlar; fotoböyüdücülər; fotolaboratoriyalar üçün
aparatlar; neqatoskoplar, proyeksiya ekranları

48324 (*)

9006 [.61
+.69a]
+ 9008.40 +
9010
[.10 +.50

26.70.18

26.70.18.00 Mikrofilmləri, mikrofişləri və sair mikrodaşıyıcıları tutuşdurub
yoxlamaq üçün qurğular
26.70.19.00 Fotoavadanlığın hissələri və ləvazimatları

48330

+.60]
9008.20

48353

9006.9 +
9007.9
9008.90++

26.70.19

9010.90
26.70.2
26.70.21
26.70.22
26.70.23

Sair optik cihazlar və onların hissələri
26.70.21.00 Optik liflər, qütbləşdirici materiallardan təbəqələr, lövhələr;
obyektivlər, filtrlər və s.
26.70.22.00 Binokllar, monokllar və sair optik teleskoplar; sair astronomik
cihazlar; optik mikroskoplar
26.70.23.00 Maye kristallarla cihazlar; lazer diodlarından başqa, lazerlər;
digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihaz və aparatlar

48311 (*)

9002 90

48314

9011 20

48315

9013 10

26.70.24

26.70.24.00 Binoklların, monoklların və sair optik teleskopların, sair
astronomik cihazların və optik mikroskopların hissə və
ləvazimatları

48351

9005 90

26.70.25

26.70.25.00 Maye kristallarla cihazların; lazer diodlarından başqa,
lazerlərin; digər qruplara daxil edilməyən sair optik cihaz və
aparatların hissələri və ləvazimatı
Optik cihazların və fotoavadanlıqların istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
26.70.99.00 Optik cihazların və fotoavadanlıqların istehsalının bir hissəsi

48354

9013.90

26.70.9
26.70.99

88235 (*)
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kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 26.8
Sinif 26.80

26.80.1
26.80.11
26.80.12
26.80.13
26.80.14
26.80.9
26.80.99

Maqnit və optik informasiya vasitələri
Maqnit və optik informasiya vasitələri

Maqnit və optik informasiya vasitələri
26.80.11.00 Maqnit zolaqlı kartlardan başqa, yazılmamış maqnit
informasiya vasitələri
26.80.12.00 Yazılmamış optik informasiya vasitələri
26.80.13.00 Disklərin istehsalı üçün matrisalar da daxil edilməklə sair
yazılmış informasiya vasitələri
26.80.14.00 Maqnit zolaqlı kartlar
Maqnit və optik informasiya vasitələrinin istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
26.80.99.00 Maqnit və optik informasiya vasitələrinin istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 27

Elektrik avadanlıqları

Qrup 27.1

Elektrik mühərrikləri,generatorları,
transformatorları və elektrik paylayıcı

47530

8523.29.15

47540
47590

8523.40.1
8523 [.59.10
+.80.10]
8523.21

47910

0 (*)

və ya nəzarət cihazları
Sinif 27.11

Elektrik mühərrikləri, generatorları və
transformatorları

27.11.21

Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla
işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən
generatorlar
27.11.10.00 Gücü 37,5 Vt olan elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla
işləyən sair elektrik mühərrikləri; sabit cərəyanla işləyən
generatorlar
Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən
universal elektrik mühərrikləri; dəyişən cərəyanla işləyən sair
elektrik mühərrikləri; dəyişən cərəyanla işləyən generatorlar
(sinxron generatorlar)
27.11.21.00 Gücü 37,5 Vt-dan çox olan, sabit və dəyişən cərəyanla işləyən

27.11.22

universal elektrik mühərrikləri
27.11.22.00 Dəyişən cərəyanla işləyən birfazalı elektrik mühərrikləri

46112 (*)

8501 40

27.11.23

27.11.23.00 Gücü 750 Vt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən çoxfazalı

46112 (*)

8501.51

27.11.24

elektrik mühərrikləri
27.11.24.00 Gücü 750 Vt-dan 75 kVt-dək olan, dəyişən cərəyanla işləyən
çoxfazalı elektrik mühərrikləri

46112 (*)

8501 52

27.11.25

27.11.25.00 Gücü 75 kVt-dan çox olan, dəyişən cərəyanla işləyən

46112 (*)

8501 53

27.11.1

27.11.10

27.11.2

46111

8501 33

46112 (*)

8501.20
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çoxfazalı elektrik mühərrikləri
27.11.26

27.11.26.00 Dəyişən cərəyanla işləyən generatorlar (sinxron generatorlar)

46112 (*)

8501 64

27..11.3
27.11.31

Elktrik generator qurğuları və fırlanan elektrik dəyişdiriciləri
27.11.31.00 Sıxılma nəticəsində yanan daxiliyanma pistonlu mühərriklər ilə

46113 (*)

8502 13

27.11.32

generator qurğuları
27.11.32.00 Qığılcımla yanan mühərriklər üçün generator qurğuları; sair
generator qurğuları: fırlanan elektrik dəyişdiriciləri

46113 (*)

8502 20

27.11.4
27.11.41
27.11.42

Elektrik transformatorları
27.11.41.00 Maye dielektrikli transformatorlar
27.11.42.00 Gücü 16 kVa olan sair transfomatorlar

46121 (*)
46121 (*)

8504 21

27.11.43
27.11.5

27.11.43.00 Gücü 16 kVa-dan çox olan sair transformatorlar
Qazboşalmalı lampalar və borucuqlar üçün ballast müqavimət-

27.11.50

ləri; statik dəyişdiricilər; sair induktivlik sarğacları
27.11.50.00 Qazboşalmalı lampalar və borucuqlar üçün ballast müqavimətləri; statik dəyişdiricilər; sair induktivlik sarğacları

27..11.6
27.11.61
27.11.62

Elektrik mühərriklərinin, generatorların və transformatorlarının
hissələri
27.11.61.00 Elektrik mühərriklərinin və generatorların hissələri
27.11.62.00 Transformatorların, induktivlik sarğılarının və statik

46121 (*)

8504 31
8504 34

46122

8504 10

46131
46132

8503
8504 90

dəyişdiricilərin hissələri
Elektrik mühərriklərinin, generatorlarıın və transformatorlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

27.11.9
27.11.99

27.11.99.00 Elektrik mühərriklərinin, generatorlarıın və transformatorlarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 27.12

Elektrik payıayıcı və nəzarət cihazları

Gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq,

27.12.1
27.12.10

88239 (*)

27.12.10.00

27.12.2
27.12.21
27.12.22
27.12.23

27.12.21.00
27.12.22.00
27.12.23.00

27.12.24
27.12.3
27.12.31

27.12.24.00

27.12.32

27.12.32.00

27.12.31.00

çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar
Gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik dövrələrini açmaq,
çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar
Gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik dövrələrini açmaq,
çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlar
1000 V-dək əriyən qoruyucular
1000 V-dək avtomatik açarlar
Digər qruplara daxil edilməyən, gərginliyi 1000 V-dək olan
elektrik dövrələrini qorumaq üçün cihazlar
Gərginliyi 1000 V-dək olan relelər
Paylayıcı lövhələr
Paylayıcı lövhələr və gərginliyi 1000 V-dək olan elektrik
dövrələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlarla
təchiz edilmiş sair panellər
Paylayıcı lövhələr və gərginliyi 1000 V-dan çox olan elektrik
dörələrini açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün cihazlarla
təchiz edilmiş sair panellər

46211 (*)

8535 29

46212 (*)
46212 (*)
46212 (*)

8536 10
8536 20
8536 30

46212 (*)

8536 41

46213

8537 10

46214

8537 20
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27.12.4
27.12.40
27.12.9
27.12.99

2

3

Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının hissələri
27.12.40.00 Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının hissələri
Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
27.12.99.00 Elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 27.2
Sinif 27.20

27.20.1
27.20.11

İlkin elementlər, ilkin elementlərin batareyaları və onların
hissələri
İlkin elementlər, ilkin elementlərin batareyaları

27.20.24

27.20.24.00 Elektrik akkumulyatorlarının hissələri, o cümlədən

27.20.9
27.20.99

8538 90

88239 (*)

Batareyalar və akkumulyatorlar

27.20.23

27.20.22

46220

5

Batareyalar və akkumulyatorlar

27.20.11.30 İlkin elementlər və ilkin elementlərin xarici
həcmi 300 kub sm-dək olan batareyaları
27.20.11.50 İlkin elementlər və ilkin elementlərin xarici
həcmi 300 kub sm-dən çox olan batareyaları
27.20.12.00 İlkin elementlər və ilkin elementlərin batareyalarının hissələri
Elektrik akkumulyatorları və onların hissələri
27.20.21.00 Piston mühərriklərinin işə salınması üçün qurğuşun-turşu
akkumulyatorları
27.20.22.00 Piston mühərriklərinin işə salınması üçün qurğuşun-turşu
akkumulyatorlarından başqa, qurğuşun-turşu akkumulyatorları
27.20.23.00 Nikel-kadmium, nikel-dəmir və sair elektrik akkumulyatorları

27.20.12
27.20.2
27.20.21

4

46410

8506 [.10 +
0,3
+.40 +. 50
+.60
+.80]

46430 (*)

8506.90

46420 (*)

8507.10

46420 (*)

8507 20

46420 (*)

8507 [.30 +.40
+.80]
8507.90

46430 (*)

separatorlar
Batareyaların və akkumulyatorların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
27.20.99.00 Batareyaların və akkumulyatorların istehsalının bir hissəsi kimi

88239 (*)

sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 27.3

Elektrik naqilləri və elektrik şəbəkələri üçün
cihazlar

Sinif 27.31

27.31.1
27.31.11
27.31.12

Lif-optik kabelləri

Lif-optik kabelləri
27.31.11.00 Liflərdən fərdi örtüklə hazırlanmış lif-optik kabelləri
27.31.12.00 Optik liflər və optik lifli dolaqlar; optik lifli kabellər

46360
48311 (*)

8544.70
9001.10
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27.31.9
27.31.99

2

3

Lif-optik kabellərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
27.31.99.00 Lif-optik kabellərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları

4

5

88239 (*)

Sinif 27.32

27.32.1
27.32.11
27.32.12
27.32.13

Digər elektron və elektrik naqilləri və
kabelləri
Digər elektron və elektrik naqilləri və kabelləri
27.32.11.00 İzolə edilmiş dolaq məftilləri

36950 (*)

8544 11

27.32.12.00 Koaksil kabelləri və sair koaksil elektrik cərəyanı naqilləri
1000 V-dək gərginlik üçün hesablanmış sair elektrik cərəyanı

46310
46320
46340

8544.20

46350

8544.60

8544 42

naqilləri
27.32.13.10 1 kvt-a qədər gərginlikli güc kabelləri
27.32.13.20 Çevik dəyişkən güc kabelləri

27.32.14

27.32.9
27.32.99

27.32.13.40 Quraşdırıcı məftillər
27.32.13.60 İşıqlandırıcı şnurlar
27.32.13.80 Şlanqlı məftillər
1000 V-dan çox gərginlik üçün hesablanmış sair elektrik
cərəyanı naqilləri
27.32.14.10 1 kvt və ondan çox gərginlikli güc kabelləri
Digər elektron və elektrik naqilləri və kabellərinin istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
27.32.99.00 Digər elektron və elektrik naqilləri və kabellərinin istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 27.33

27.33.1
27.33.11
27.33.12
27.33.13

27.33.14
27.33.9
27.33.99

sub-müqavilə əməliyyatları
27.33.99.00 Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

Sinif 27.40

27.40.1
27.40.11

Elektrik şəbəkələri üçün cihazlar

Elektrik şəbəkələri üçün cihazlar
27.33.11.00 Gücü 1000 V-a qədər olan elektrik açarları
27.33.12.00 Gücü 1000 V-a qədər olan lampalar üçün patronlar
27.33.13.00 Ştepsel haçaları, ştepsel rozetləri və elektrik dövrələrini
açmaq, çevirmək və ya qorumaq üçün digər qruplara daxil
edilməyən sair cihazlar
27.33.14.00 Plastiklə İzolə edilmiş elektrik cihazları
Elektrik şəbəkələri üçün cihazların istehsalının bir hissəsi kimi

Qrup 27.4

88239 (*)

46212 (*)
46212 (*)
46212 (*)

8536.50

36980

3925 90

8536 61
8536 69

88239 (*)

İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqları
İşıqlandırıcı elektrik avadanlıqları

Közərmə lampaları və qazboşalmalı lampalar; qövs lampaları
27.40.11.00 Hermetik işıqyönəldici lampalar

46510 (*)

8539.10
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27.51.1
27.51.11
27.51.12
27.51.13
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27.40.12.00 Ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı lampalardan başqa, halogenlivolframlı közərmə lampaları
27.40.13.00 Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 200 Vt-dan çox olmayan
olmayan və gərginliyi 100 V-dan çox olan közərmə lampaları
27.40.14.00 Digər qruplara daxil edilməyən közərmə lampaları
27.40.15.00 Qazboşalmalı lampalar; ultrabənövşəyi və ya infraqırmızı
lampalar; qövs lampaları
Çilçıraqlar və işıqlandırıcı qurğular
27.40.21.00 Quru element batareyaları, akkumulyatorlar və maqneto ilə
işləyən portativ elektrik fanarları
27.40.22.00 Stolüstü, divar və ya döşəməyə qoyulan elektrik çıraqları
27.40.23.00 Qeyri-elektrik çıraqları və işıqlandırıcı qurğular
27.40.24.00 İşıqlanan göstəricilər, işıq lövhələri və s.
27.40.25.00 Qəndillər və sair asma və ya divara vurulan elektrik
işıqlandırma qurğuları
Sair çilçıraqlar və işıqlandırıcı qurğular
27.40.31.00 Kubşəkilli fotoqrafiya lampa-alışmaları və s.
27.40.32.00 Yeni il yolkasını bəzəmək üçün işıqlandırma komplektləri
27.40.33.00 Projektorlar və işığı daryönəltmə lampaları
27.40.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair çilçıraqlar və işıqlandırıcı
qurğular
Lampa və işıqlandırma avadanlığının hissələri
27.40.41.00 Közərmə lampalarının və ya qazboşalmalı lampaların
hissələri
27.40.42.00 Çilçıraqların və işıqlandırıcı qurğuların hissələri
Elektrik işıqlandırma avadanlıqlarının istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
27.40.99.00 Elektrik işıqlandırma avadanlıqlarının istehsalının bir hissəsi
kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 27.5

Məişət cihazları

Sinif 27.51

Elektrik məişət cihazları

Soyuducular və dondurucular; paltaryuyan maşınlar, elektrik
odeyalları; ventilyatorlar
27.51.11.00 Məişət soyuducuları və dondurucuları
27.51.12.00 Məişət qabyuyan maşınları
27.51.13.00 Məişət paltaryuyan maşınları və geyim qurutmaq üçün

27.51.14
27.51.15
27.51.2
27.51.21

27.51.14.00
27.51.15.00

27.51.22

27.51.22.00

27.51.21.00

maşınlar
Elektrik odeyalları
Ventilyatorlar və məişət sorucu və ya resirkulyasiya şkafları
Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik məişət cihazları
Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki məişət
cihazları
Elektrik mühərriki quraşdırılmış ülgüclər və saç kəsmək üçün

4
46510 (*)

8539 21

5

46510 (*)

8539.22

46510 (*)
46510 (*)

8539 29
8539 31

46531 (*)

8513.10

46531 (*)
46531 (*)
46531 (*)
46531 (*)

9405.20
9405.50
9405.60
9405.10

48324 (*)
46532
46539 (*)
46539 (*)
46910 (*)

9006.69b
9405.30
9405.40.10

46541

8539 90

46542

8513 90

88239 (*)

44811
44812 (*)
44812 (*)

8418 10

44813
44815 (*)

6301.10

44816 (*)

8508 11

44816 (*)

8510 [.10 +.20

8422.11
8450.1 +
8451,21

150

1

27.51.23

2

3

maşınlar
27.51.23.00 Saçdüzümü və saç burmaq üçün və ya əl qurutmaq üçün
elektrotermiki cihazlar; elektrik ütüləri

4

5
+.30]

44816 (*)

8516 32

27.51.24
27.51.25

27.51.24.00 Sair elektrikqızdırıcı cihazlar
27.51.25.00 Elektrik su qızdırıcıları və tez və ya müddətli qızdırmaq üçün
suqızdırıcı cihazlar və suya salınan su qızdırıcıları

44816 (*)
44817 (*)

8508 60
8516 10

27.51.26

27.51.26.00 Otaqları isitmək üçün elektrik qızdırıcıları və torpağı isitmək
üçün elektrik qızdırıcıları
27.51.27.00 Mikrodalğalı sobalar
27.51.28.00 Sair sobalar; qaynatma qazanları, mətbəx pilətələri, kürələr;
qrillər, rosterlər
27.51.29.00 Müqavimətin qızdırıcı elementləri
Elektrik məişət cihazlarının hissələri
27.51.30.00 Elektrik məişət cihazlarının hissələri
Elektrik məişət cihazlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
27.51.99.00 Elektrik məişət cihazlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

44817 (*)

8516 21

44817 (*)
44817 (*)

8516 50
8516 60

44818

8516.80

44831

8508 70

27.51.27
27.51.28
27.51.29
27.51.3
27.51.30
27.51.9
27.51.99

Sinif 27.52

27.52.1
27.52.11

27.52.11.00

27.52.12
27.52.13

27.52.12.00
27.52.13.00

27.52.14
27.52.2

27.52.14.00

27.52.20

27.52.20.00

27.52.9
27.52.99

27.90.1
27.90.11
27.90.12

27.52.99.00

88239 (*)

Qeyri-elektrik məişət cihazları

Yemək hazırlamaq və qızdırmaq üçün qeyri-elektrik
məişət avadanlığı
Yemək hazırlamaq və boşqab qızdırmaq üçün dəmir, polad
və ya misdən qeyri-elektrik məişət cihazları
Qazla və digər yanacaqla işləyən sair məişət cihazları
Digər qruplara daxil edilməyən, qara metaldan qeyri elektrik
hava qızdırıcıları və ya isti hava bölüşdürücüləri
Qeyri-elektrik sürətli və ya müddətli suqızdırıcı cihazlar
Sobaların, pilətələrin, boşqablar üçün qızdırıcıların və oxşar
qeyri-elektrik məişət cihazlarının hissələri
Sobaların, pilətələrin, boşqablar üçün qızdırıcıların və oxşar
qeyri-elektrik məişət cihazlarının hissələri
Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qeyri-elektrik məişət cihazlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 27.9

Sair elektrik avadanlıqları

Sinif 27.90

Sair elektrik avadanlıqları

Sair elektrik avadanlıqları və onların hissələri
27.90.11.00 Xüsusi təyinatlı elektrik maşın və aparatları
27.90.12.00 Elektrik izolyatorları; elektrik maşınları və ya elektrik
avadanlığı üçün izolyasiya armaturası; elektrik izolyasiyalı
borucuqlar

44821

7321 11

44822
44824

7321 81

44826

8419.1

44832

7321.90

7322.90

88239 (*)

46939 (*)
46940

8543 70
8546 90

151

1

27.90.13

27.90.2
27.90.20
27.90.3
27.90.31

2

3

27.90.13.00 Kömür elektrodları və qrafitdən yaxud karbonun sair
növlərindən hazırlanaraq elektrotexnikada istifadə edilən
sair məmulatlar
Maye kristalılarla indikator lövhələri və ya işıqlandırıcı diodlar;
elektrik səs və ya vizual siqnalvermə aparatları
27.90.20.00 Maye kristalılarla indikator lövhələri və ya işıqlandırıcı diodlar;
elektrik səs və ya vizual siqnalvermə aparatları

4
46950

8545 90

5

46929 (*)

8531 20

44241

8515 31

Lehimləmə üçün elektrik maşınları və aparatları, onların
hissələri
27.90.31.00 Lehimləmə üçün elektrik maşınları və aparatları; metal və ya
tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi üçün elektrik maşınları

27.90.32

və aparatları
27.90.32.00 Elektrik qaynaq və ya lehim maşınlarının və aparatlarının

44255

8515.90

27.90.33

hissələri; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi
üçün elektrik maşınları və aparatlarının hissələri
27.90.33.00 Sair elektrik cihazlarının hissələri

46960 (*)

8530 90

46939 (*)

8505 90

47110 (*)

8532.10

47110 (*)
47110 (*)

8532 21

47120

8533 10

46929 (*)

8530 10

47171
47172

8532 90

27.90.4
27.90.40
27.90.5
27.90.51

27.90.52
27.90.53
27.90.6
27.90.60
27.90.7

Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik cihazları
27.90.40.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik cihazları
Elektrik kondensatorları
27.90.51.00 0,5 kvardan az olmayan reaktiv güc üçün nəzərdə tutulmuş
tezliyi 50/60 Qs olan elektrik dövrələri üçün sabit həcmli
kondensatorlar
27.90.52.00 Sair sabit həcmli elektrik kondensatorları
27.90.53.00 Dəyişən və ya tənzimlənən (uyğunlaşdırılan) həcmli elektrik
kondensatorları
Qızdırıcı rezistorlardan başqa, rezistorlar
27.90.60.00 Qızdırıcı rezistorlardan başqa, rezistorlar
Avtomobillərdə, daxili su yollarında, tramvay yollarında, dəmir

27.90.8

yollarında və aerodromlarda nəqliyyat axının idarə edilməsi
üçün elektrik siqnalvermə avadanlıqları
27.90.70.00 Avtomobillərdə, daxili su yollarında, tramvay yollarında, dəmir
yollarında və aerodromlarda nəqliyyat axının idarə edilməsi
üçün elektrik siqnalvermə avadanlıqları
Elektrik kondensatorlarının, rezistorlarının, reostatlarının və

27.90.81
27.90.82

potensiometrlərinin hissələri
27.90.81.00 Elektrik kondensatorlarının hissələri
27.90.82.00 Elektrik rezistorlarının, reostatlarının və potensiometrlərinin

27.90.70

27.90.9
27.90.99

hissələri; metal və ya tozşəkilli metal karbidlərinin çilənməsi
Sair elektrik cihazlarının istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
27.90.99.00 Sair elektrik cihazlarının istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
Bölmə 28

Digər qruplara daxil edilməyən maşınlar və
avadanlıqlar

88239 (*)

8532.30

8533 90

152

1

28.11.1
28.11.11
28.11.12
28.11.13
28.11.2
28.11.21
28.11.22
28.11.23
28.11.24
28.11.3
28.11.31
28.11.32
28.11.33
28.11.4
28.11.41
28.11.42
28.11.9

28.11.99

2

3
Qrup 28.1

Ümumi təyinatlı maşınlar

Sinif 28.11

Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa, mühərrik və turbinlər

Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa,
mühərriklər
28.11.11.00 Asma gəmi mühərrikləri
28.11.12.00 Qığılcımlı yanma gəmi mühərrikləri; sair mühərriklər
28.11.13.00 Sıxılma nəticəsində alışan sair daxili yanma
porşen mühərrikləri
Turbinlər
28.11.21.00 Su buxarı ilə işləyən turbinlər və sair buxar turbinləri
28.11.22.00 Hidravlik turbinlər və su təkərləri
28.11.23.00 Turbo-reaktiv və turbo-vint mühərriklərdən başqa, qaz
turbinləri
28.11.24.00 Külək turbinləri
Turbinlərin hissələri
28.11.31.00 Su buxarı ilə işləyən turbinlərin və sair buxar turbinlərinin
hissələri
28.11.32.00 Hidravlik turbinlərin su təkərlərinin hissələri, o cümlədən
nizamlayıcılar
28.11.33.00 Turbo-reaktiv və turbo-vint mühərriklərdən başqa qaz
turbinlərinin hissələri
Mühərriklərin hissələri
28.11.41.00 Təyyarə mühərriklərinin hissələrindən başqa, .daxiliyanma
mühərriklərinin qığılcımla alışması üçün hissələr
28.11.42.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair mühərriklərin hissələri
Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa,
mühərrik və turbinlərin istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
28.11.99.00 Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa,
mühərrik və turbinlərin istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
Sinif 28.12

5

43110 (*)
43110 (*)

8407 21

43110 (*)

8408 10

43141
43142
43143

8406 10

46113 (*)

8502.31

43153

8406.90

43154

8410.90

43156

8411.99

43151 (*)

8409.91

43151 (*)

8409.99

8407 [.29
+.90]

8410.1
8411.8

88239 (*)

Mayevuran güc mühərrikləri

28.12.12

Mayevuran güc mühərrikləri, hissələrdən başqa
28.12.11.00 Xətti fəaliyyət göstərən hidravlik və pnevmatik güc qurğuları
və mühərrikləri (silindirlər)
28.12.12.00 Hidravlik və pnevmatik fırlanan mühərriklər

28.12.13
28.12.14
28.12.15

28.12.13.00 Hidravlik nasoslar
28.12.14.00 Hidravlik və pnevmatik buxar paylayıcıları
28.12.15.00 Hidravlik aqreqatlar

28.12.1
28.12.11

4

43211 (*)

8412 21

43219 (*)

8412 [.29.8
0,39
+.80]

43220 (*)
43240 (*)
43220 (*)

8413 50
8481 10
8481 20

153

1

28.12.16

2

3

28.12.16.00 Hidravlik sistemlər

4
43211 (*)

5
8412 21

43219 (*)
28.12.2
28.12.20
28.12.9
28.12.99

Mayevuran güc mühərriklərinin hissələri
28.12.20.00 Mayevuran güc mühərriklərinin hissələri
Mayevuran güc mühərriklərinin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
28.12.99.00 Mayevuran güc mühərriklərinin istehsalının bir hissəsi kimi

43251

8412.90

88239 (*)

sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.13

28.13.1
28.13.11
28.13.12

28.13.11.00
28.13.12.00

28.13.13
28.13.14

28.13.13.00
28.13.14.00

28.13.2
28.13.21
28.13.22
28.13.23
28.13.24

28.13.21.00
28.13.22.00
28.13.23.00
28.13.24.00

28.13.25
28.13.26
28.13.27
28.13.28
28.13.3
28.13.31
28.13.32

28.13.25.00
28.13.26.00
28.13.27.00
28.13.28.00
28.13.31.00
28.13.32.00

28.13.9
28.13.99

28.13.99.00

Mayevuran nasoslar; maye qaldırıcıları
Mayevuran nasoslar
Betondan başqa, mayevuran tutumlu qaytarma-daxiletmə
nasosları
Mayevuran tutumlu rotor nasosları
Mayevuran mərkəzdənqaçma nasosları; sair nasoslar və maye
qaldırıcıları
Hava və ya vakuum nasosları; hava və ya sair qaz
kompressorları
Vakuum nasosları
Əl və ya ayaq ilə işlədilən hava nasosları
Soyuducu avadanlıq üçün kompressorlar
Təkərli şassilərdə quraşdırılan yedək
hava kompressorları
Turbo-kompressorlar
Porşen kompressorları
Birvallı və çoxvallı mərkəzdənqaçma kompressorları
Sair kompressorlar
Nasos və kompressorların hissələri
Nasosların hissələri; maye qaldırıcılarının hissələri
Hava və ya vakuum nasoslarının, hava və ya qaz
kompressorlarının, ventilyatorların, sorucu şkafların hissələri
Sair nasos və kompressorların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sair nasos və kompressorların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.14

28.14.1
28.14.11
28.14.12

28.14.13

Sair nasoslar və kompressorlar

43220 (*)
43220 (*)

8413 11
8413 50

43220 (*)
43220 (*)

8413 60

43230 (*)
43230 (*)
43230 (*)
43230 (*)

8414 10

43230 (*)
43230 (*)
43230 (*)
43230 (*)

8414 80
8414 80
8414 80

43252
43253

8413.9
8414.90

8413 70

8414.20
8414.30
8414.40

8414.80.80

88239 (*)

Sair kran və qapaqlar

Kranlar, ventillər, qapaqlar və boru kəməri, qazan, sistern, bak
və s. gövdələri üçün oxşar cihazlar
28.14.11.00 Reduksiya, tənzimləmə, nəzarət və qoruma siyirtmələri
28.14.12.00 Əl-üzyuyan və qabyuyan çanaqlar, bide, unitazlar, vannalar
üçün kranlar, ventillər, qapaqlar və oxşar cihazlar; mərkəzi
istilik radiatorlarının qapaqları
28.14.13.00 Paylayıcı siyirtmələr, şiber cəftələri, kürə siyirtmələr və sair

43240 (*)
43240 (*)

43240 (*)

8481 10
8481 80

8481 80

154

1

28.14.2
28.14.20
28.14.9
28.14.99

2

3

qapaqlar
Kran və qapaqların və oxşar cihazların hissələri
28.14.20.00 Kran və qapaqların və oxşar cihazların hissələri
Sair kran və qapaqların istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
28.14.99.00 Sair kran və qapaqların istehsalının bir hissəsi kimi submüqavilə əməliyyatları
Sinif 28.15

4

43254

5

8481.90

88239 (*)

Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər
və intiqalların elementləri

28.15.23
28.15.24

Kürəcikli və ya diyircəkli yastıqlar
28.15.10.00 Kürəcikli və ya diyircəkli yastıqlar
Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların
elementləri
28.15.21.00 Qara metallardan oynaqlı zəncirlər
28.15.22.00 Transmissiya valları, o cümlədən yumruqlu və dirsəkli vallar,
çarxqolular
28.15.23.00 Yastıqların gövdələri və sürüşmə yastıqları
28.15.24.00 Dişli çarxlar və dişli ötürücülər; kürəcikli işlək vintlər; ötürücü

28.15.25
28.15.26

qutular və sürəti dəyişən digər mexanizmlər
28.15.25.00 Nazim çarxları və qasnaqlar, o cümlədən polispastlar
28.15.26.00 Muftalar və oynaqlı, o cümlədən universal birləşdiricilər

43320 (*)
43320 (*)

8483.50
8483.60

Yastıqların, dişli ötürücülərin hissələri və intiqalların
elementləri
28.15.31.00 Kürəciklər, iynələr və diyircəklər; kürəcikli və ya diyircəkli

43331

8482 99

43332 (*)
43332 (*)

7315.19

28.15.1
28.15.10
28.15.2
28.15.21
28.15.22

28.15.3
28.15.31
28.15.32
28.15.39
28.15.9
28.15.99

yastıqların hissələri
28.15.32.00 Qara metallardan oynaqlı zəncirlərin hissələri
28.15.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən yastıqların və intiqal
elementlərinin hissələri
Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların elementlərinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
28.15.99.00 Yastıqlar, dişli çarxlar, dişli ötürücülər və intiqalların elementlə-

43310

8482 20

43320 (*)
43320 (*)

7315 11
8483 10

43320 (*)
43320 (*)

8483 20
8483 40

8483 90

88239 (*)

rinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

28.21.1
28.21.11
28.21.12

Qrup 28.2

Ümumi təyinatlı sair avadanlıqlar

Sinif 28.21

Sobalar və soba odluqları

Sobalar, soba odluqları və onların hissələri
28.21.11.00 Soba odluqları; mexaniki odluqlar və ocaq qəfəsləri, külün
yığışdırılması üçün və s. bu tipli mexaniki qurğular
28.21.12.00 Çörəkbişirmə sobalarından başqa, qeyri-elektrik sənaye və ya
laboratoriya sobaları və kameraları, o cümlədən tullantıların
yandırılması üçün sobalar

43410

8416 10

43420 (*)

8417 10

155

1

4
43420 (*)

8514 20

induksiya və ya dielektrik qızdırma avadanlığı
28.21.14.00 Soba odluqlarının və sobaların hissələri
Soba və soba odluqlarının istehsalının bir hissəsi kimi

43430

8416 90

sub-müqavilə əməliyyatları
28.21.99.00 Soba və soba odluqlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

88239 (*)

2

3

28.21.13

28.21.13.00 Elektrik sənaye və ya laboratoriya sobaları və kameraları,

28.21.14
28.21.9
28.21.99

Sinif 28.22

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqları və onların hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən tal və qaldırıcılar
Şaxtanın üstündə yerləşdirilən şaxta qaldırıcı qurğuların
bucurqadları; yeraltı işlər üçün xüsusi bucurqadlar; sair
bucurqadlar, kabestanlar
Domkratlar; nəqliyyat vasitələrinin qaldırılması üçün istifadə
edilən mexanizmlər
Derrik-kranlar; qaldırıcı kranlar; səyyar qaldırıcı fermalar,
dayaqlı transportyorlar və qaldırıcı kranı olan emalatxanaavtomobillər
Çəngəlağızlı yükvurma avtomobilləri, sair yükvurma maşınları;

28.22.1
28.22.11
28.22.12

28.22.11.00
28.22.12.00

28.22.13

28.22.13.00

28.22.14

28.22.14.00

28.22.15

28.22.15.00

28.22.16

dəmir yolu stansiyalarının perronlarında istifadə etmək üçün
traktorlar
28.22.16.00 Liftlər, skip qaldırıcıları, eskalatorlar və hərəkət edən piyada

28.22.17

yolları
28.22.17.00 Mal və materiallar üçün fasiləsiz hərəkətdə olan pnevmatik
qaldırıcılar və sair qaldırıcı və konveyerlər

28.22.19
28.22.2

28.22.18.00 Sair qaldırıcı-nəqliyyat, yükvurma və yükboşaltma
avadanlığı
28.22.19.00 Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının hissələri
Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar, çanaqlar,

28.22.20

qreyferlər və ağızlar
28.22.20.00 Qaldırıcı kranlar, ekskavatorlar və s. üçün çalovlar, çanaqlar,

28.22.18

5

43510 (*)
43510 (*)

8425 19
8425 31

43510 (*)

8425 41

43520

8426 41

43530

8709 19

43540

8428 10

43550

8428 20

43560

8428 60

43570

8431 39

43580

8431.41

qreyferlər və ağızlar
28.22.9

Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

28.22.99

28.22.99.00 Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlıqlarının istehsalının bir hissəsi kimi

88239 (*)

sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.23

Ofis maşınları və avadanlıqları (kompüter və
periferiya avadanlıqlarından başqa)

28.23.1
28.23.11

Yazı makinaları, mətnlərin işlənməsi üçün maşınlar və
kalkulyatorlar
28.23.11.00 Yazı makinaları və mətnlərin işlənməsi üçün maşınlar

45110

8469
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1

28.23.12

2

3

28.23.12.00 Elektron kalkulyatorlar , çoxaldıcı maşınlar, ünvanlaşdırıcı

4
45130

5
8470 [.10 +.2]

45141

8470 [.30 +.50
+.90]

44917 (*)

8443.39 (.10
+.3)
8443.12

28.23.22

maşınlar
28.23.13.00 Mühasibat maşınları, kassa aparatları,franko edən hesablayıcı
maşınlar,bilet-kassa maşınları və oxşar maşınlar, o cümlədən
qurğular
Ofis maşınları və onların hissələri
28.23.21.00 Optik sistemli və ya kontakt tipli fotosurətçıxarma maşınları
və termosurətçıxarma aparatları
28.23.22.00 Dəftərxana tipli vərəq ofset çap maşınları

28.23.23

28.23.23.00 Sair ofis maşınları

45160 (*)

28.23.24

28.23.24.00 Yazı makinalarının və kalkulyatorların hissə və ləvazimatları

45170

8472 +
8519.81.51
8473 [.10 +.2]

28.23.25
28.23.26
28.23.9

28.23.25.00 Sair ofis maşınlarının hissələri və ləvazimatları
28.23.26.00 Fotosurətçıxarma aparatlarının hissələri və ləvazimatları
Ofis və dəftərxana maşınlarının işlənməsi xidmətləri; ofis
maşınları və avadanlıqlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
28.23.91.00 Ofis və dəftərxana maşınlarının işlənməsi xidmətləri
28.23.99.00 Ofis maşınları və avadanlıqlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

45180
44922 (*)

8473.40
8443.99

28.23.13

28.23.2
28.23.21

28.23.91
28.23.99

Sinif 28.24

28.24.1
28.24.11
28.24.12
28.24.2
28.24.21

28.24.11.00
28.24.12.00

28.24.22
28.24.9

28.24.22.00

28.24.99

28.24.99.00

28.24.21.00

28.25.1
28.25.11
28.25.12
28.25.13

88232 (*)
88232 (*)

Mexaniki ötürücülü alətlər

Əllə işlədilən elektromexaniki alətlər; sair portativ elektik
alətləri
Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki əl alətləri
Sair portativ mexaniki əl alətləri
Mexaniki ötürücülü əl alətlərinin hissələri
Elektrik mühərriki quraşdırılmış elektromexaniki əl alətlərinin
hissələri
Sair portativ mexaniki əl alətlərinin hissələri
Mexaniki ötürücülü alətlərin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Mexaniki ötürücülü alətlərin istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.25

45150

44232
44231

8467 21
8467 11

44253 (*)

8467 [.91
+.99]

44253 (*)

8467 92

88239 (*)

Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqları

İstilikdəyişdirici qurğular; soyuducu avadanlıq və havanı
kondisiyalaşdırmaq üçün avadanlıq
28.25.11.00 İstilikdəyişdirici avadanlıq və havanı, yaxud sair qazları
mayeləşdirmək üçün maşınlar
28.25.12.00 Havanı kondisiyalaşdırmaq üçün maşınlar
28.25.13.00 Soyuducu və dondurucu avadanlıq və istilik nasosları, məişət
avadanlığındın başqa

43911 (*)

8419 50

43912
43913

8415 10
8418 50
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28.25.14
28.25.2
28.25.20
28.25.3
28.25.30
28.25.9
28.25.99

2

3

28.25.14.00 Digər qruplara daxil edilməyən qazların süzülməsi və
təmizlənməsi üçün avadanlıq və aparatlar
Ventilyatorlar, stolüstü, döşəmə, divar, pəncərə, tavan və ya
taxtapuş ventilyatorlarından başqa
28.25.20.00 Ventilyatorlar, stolüstü, döşəmə, divar, pəncərə, tavan və ya
taxtapuş ventilyatorlarından başqa
Soyuducu və dondurucu avadanlığın və istilik nasoslarının
hissələri
28.25.30.00 Soyuducu və dondurucu avadanlığın və istilik nasoslarının
hissələri
Sənaye soyuducu və ventilyasiya qurğularının istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
28.25.99.00 Sənaye soyuducu və ventilyasiya qurğularının istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.29

28.29.1
28.29.11

28.29.11.00

28.29.12
28.29.13

28.29.12.00
28.29.13.00

28.29.2

4
43914 (*)

8421 39

5

43931 (*)

8414 59

43941 (*)

8415 90

88239 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən ümumi
təyinatlı sair avadanlıqlar

Qaz generatorları, distilə, süzmə və ya təmizləmə üçün
aparatlar
Generator və ya su qazı almaq üçün generatorlar; asetilen
qaz generatorları və s.; distilə və təmizləmə üçün qurğular
Mayelərin süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar
Yağ süzgəcləri, benzin süzgəcləri və daxiliyanma
mühərrikləri üçün çıxış hava süzgəcləri
Butulkaların yuyulması, qablaşdırılması və çəkilməsi üçün
avadanlıq; tozlandırıcı qurğular; təbəqə metaldan aralıqlar
Butulkaların və sair tutumların yuyulması, doldurulması,
qablaşdırılması və ya kağıza bükülməsi üçün avadanlıqlar
Odsöndürənlər, tozlandırıcı qurğular, buxarşırnaqlı və ya
qumşırnaqlı maşınlar və oxşar mexaniki qurğular, kənd
təsərrüfatında istifadə edilən qurğulardan başqa
Təbəqə metaldan aralıqlar; mexaniki möhürləmə

28.29.21

28.29.21.00

28.29.22

28.29.22.00

28.29.23

28.29.23.00

28.29.3
28.29.31

Sənaye, məişət və sair ölçmə və nəzarət cihazları
28.29.31.00 Sənayedə istifadə etmək üçün ölçmə cihazları; konteynerlərdə
malların fasiləsiz çəkilməsi üçün tərəzilər; daim eyni kütləni
tənzimləmək üçün tərəzilər və müəyyən kütlənin çəkisini
atmaq üçün tərəzilər

28.29.32
28.29.39

28.29.32.00 Çəkmək üçün məişət avadanlığı və tərəziləri
28.29.39.00 Sair çəki və nəzarət avadanlıqları

43911 (*)

8405 10

43914 (*)
43915

8421 21
8421 23

43921

8422 30

43923

8424 20

43924

8484 [.10
+.20]

43922 (*)
48212 (*)

9015 30

43922 (*)
43922 (*)

8423.10
8423 81

48233 (*)
28.29.4
28.29.41

Sentrifuqlar, kalandrlar və ticarət avtomatları
28.29.41.00 Digər qruplara daxil edilməyən sentrifuqlar

28.29.42

28.29.42.00 Metal və ya şüşə üçün vallı (diyircəkli) maşınlardan başqa
kalandrlar və ya sair vallı (diyircəkli) maşınlar
28.29.43.00 Ticarət avtomatları

28.29.43

43931 (*)

8421.19.70

43933

8420.10

43934

8476 81
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28.29.5
28.29.50
28.29.6

28.29.60

28.29.7

2

3

Sənaye qabyuyan maşınları
28.29.50.00 Sənaye qabyuyan maşınları
İstilik dərəcəsinin dəyişdirilməsi proseslərindən istifadə
edilməklə materialların emalı üçün digər qruplara daxil
edilməyən avadanlıqlar
28.29.60.00 İstilik dərəcəsinin dəyişdirilməsi proseslərindən istifadə
edilməklə materialların emalı üçün digər qruplara daxil
edilməyən avadanlıqlar
Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatları və onların

28.29.8

hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan
maşınlar
28.29.70.00 Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatları və onların
hissələri; səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan
maşınlar
Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların

28.29.81
28.29.82

hissələri
28.29.81.00 Qaz və ya su qazı generatorlarının hissələri
28.29.82.00 Sentrifuq hissələri; maye və ya qazların süzülməsi və ya

28.29.70

4

5

43935

8422.19

43932

8419 89

44242

8468 10

43941 (*)
43942

8405.90
8421 99

28.29.83

təmizlənməsi üçün maşın və aparatların hissələri
28.29.83.00 Kalandrların və sair vallı (diyircəkli) maşınların hissələri;
tozlandırıcı avadanlığın hissələri, çəki ölçmək üçün avadanlığın

43943

8424 90

28.29.84

müxtəlif çəki hissələri
28.29.84.00 Digər qruplara daxil edilməyən, tərkibində elektrik
birləşdiriciləri olmayan maşınların hissələri

43949

8487.90

28.29.85

28.29.85.00 Qabyuyan maşınların və tutumları təmizləmək, doldurmaq,
qablaşdırmaq və ya tıxacla qapamaq üçün maşınların hissələri

43944

8422 90

28.29.86

28.29.86.00 Lehimləmə üçün qeyri-elektrik maşın və aparatların hissələri;

88239 (*)

8468.90

səthi möhkəmlətmək üçün qazla idarə olunan maşınların
hissələri
28.29.9
28.29.99

Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avadanlıqların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
28.29.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair avadanlıq-

44141

ların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 28.3

Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı
üçün maşınlar

Sinif 28.30

Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı
üşün maşınlar

28.30.1
28.30.10
28.30.2
28.30.21

Kənardan idarə olunan traktorlar
28.30.10.00 Kənardan idarə olunan traktorlar
Sair kənd təsərrüfatı traktorları
28.30.21.00 Gücü 37 kVt-dək olan traktorlar

44141

8701.10

44149 (*)

8701.90 [.11
+.20]
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1

2

3

4
44149 (*)

5
8701.90.25

44149 (*)

8701 90

28.30.22

28.30.22.00 Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 37-59 kVt olan traktorlar

28.30.23
28.30.3

28.30.23.00 Digər qruplara daxil edilməyən, gücü 59 kVt-dan çox olan
traktorlar
Torpağın hazırlanması və ya kultivasiyası üçün istifadə edilən

28.30.31
28.30.32

kənd və meşə təsərrüfatları maşınları
28.30.31.00 Kotanlar
28.30.32.00 Malalar, torpaqyumşaldanlar, kultivatorlar, alaqtəmizləyənlər

44112

8432 21

28.30.33
28.30.34

və toxalar
28.30.33.00 Toxumsəpənlər, kartof və şitil əkən maşınlar
28.30.34.00 Peyin və mineral gübrəsəpənlər

44113
44114

8432 30

44119

8432.80

44121

8433 11

44123
44124
44125
44126
44122
44129 (*)

8433 20

44150

8424 81

44160

8716 20

44127

8433.60

44131
44192
44193
44194
44198

8434.10
8436.10
8436.21
8436.29

44129 (*)

8433.90

28.30.39
28.30.4
28.30.40
28.30.5
28.30.51
28.30.52
28.30.53
28.30.54
28.30.59
28.30.6

28.30.60

28.30.39.00 Sair kənd təsərrüfatı maşınları
Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otbiçən
maşınlar
28.30.40.00 Qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün
otçalan maşınlar
Məhsulyığan maşınlar
28.30.51.00 Digər qruplara daxil edilməyən traktorlar
28.30.52.00 Otyığan maşınlar
28.30.53.00 Ot və küləş üçün preslər
28.30.54.00 Kök və kökümeyvəliləri yığan maşınlar
28.30.59.00 Digər qruplara daxil edilməyən məhsulyığan maşınlar və
taxıldöyənlər
Kənd təsərrüfatında və ya bağçılıqda istifadə edilən maye
və ya tozları dağıtmaq və ya səpələmək üçün mexaniki
qurğular
28.30.60.00 Kənd təsərrüfatında və ya bağçılıqda istifadə edilən maye
və ya tozları dağıtmaq və ya səpələmək üçün mexaniki

28.30.7
28.30.70

28.30.70.00

28.30.8
28.30.81

28.30.81.00

28.30.82
28.30.83
28.30.84
28.30.85
28.30.86

28.30.82.00
28.30.83.00
28.30.84.00
28.30.85.00
28.30.86.00

28.30.9

28.30.91

qurğular
Kənd təsərrüfatında istifadə edilən özüyükləyən və ya
özüboşaldan qoşqular və yarımqoşqular
Kənd təsərrüfatında istifadə edilən özüyükləyən və ya
özüboşaldan qoşqular və yarımqoşqular
Kənd və meşə təsərrüfatı üçün sair maşınlar
Yumurtaların, meyvələrin və sair məhsulların təmizlənməsi,
çeşidlənməsi və ya çıxdaş edilməsi üçün maşınlar
Süd sağan maşınlar
Mal-qara üçün yem hazırlayan maşınlar
Quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər
Quşçuluq üçün saxlama maşınları
Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı, bağçılıq,
meşəçilik quşçuluq və ya arıçılıq üçün maşınlar
Kənd təsərrüfatı maşınlarının və qurğularının hissələri; kənd
təsərrüfatı və meşəçilik üçün maşınların istehsalının bir hissəsi

kimi sub-müqavilə əməliyyatları
28.30.91.00 Digər qruplara daxil edilməyən məhsulyığan və taxıldöyən
maşınların hissələri

44111 8432 10

8432 40

8433.30
8433 40
8433 53
8433 51

8436 80
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28.30.92
28.30.93
28.30.94
28.30.99

2

3

28.30.92.00 Torpağın hazırlanması və kultivasiyası üçün maşınların
hissələri
28.30.93.00 Sair kənd təsərrüfatı maşınlarının hissələri
28.30.94.00 Digər qruplara daxil edilməyən südsağan maşınların hissələri
28.30.99.00 Kənd təsərrüfatı və meşəçilik üçün maşınların istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 28.4

Sinif 28.41

28.41.1
28.41.11
28.41.12
28.41.2

4
44115

5
8432.90

44199

8436 91

44139 (*)
88239 (*)

8434.90

44211

8456 10

44918 (*)
44212

8457 30

Metal formalaşdıran maşınlar
və dəzgahlar
Metal formalaşdıran maşınlar

Metalın lazerlə emalı üçün dəzgahlar və oxşar tipli dəzgahlar;
mərkəz hissələri emal edən dəzgahlar və s
28.41.11.00 Lazerin, ultrasəsin və s. köməyi ilə materialı çıxartmaq yolu
ilə ixtiyari materialın emalı üçün dəzgahlar
28.41.12.00 Mərkəz hissələri emal edən dəzgahlar; aqreqat dəzgahları
və metalların emalı üçün çoxalətli dəzgahlar
Metal emalı üçün xarrat, oyma, dəlmə və frezer dəzgahları

28.41.21
28.41.22

28.41.21.00 Metalkəsən tokar dəzgahları
28.41.22.00 Dəlmə, oyma və frezer dəzgahları; digər qruplara daxil

44213
44214

28.41.23

edilməyən yivaçan və ya qaykaaçan dəzgahlar
28.41.23.00 Tilişkə çıxarma, itiləmə, pardaxlama, yetirmə, doğrama
maşınları

44215
44216 (*)

8460 39

28.41.24

28.41.24.00 Metalın yonma maşınında emalı, doğranması, kəsilməsi və ya

44216 (*)

8461 20

28.41.3
28.41.31

başqa üsullarla kəsilməsi üçün dəzgahlar
Metal emalı üçün sair dəzgahlar
28.41.31.00 Metalın əyilməsi, kənarəyilməsi və ya düzəldilməsi

44217 (*)

8462 21

28.41.32
28.41.33

üçün maşınlar
28.41.32.00 Kəsmə, dəlmə və deşmə maşınları
28.41.33.00 Döymə və ya ştamplama maşınları və çəkicləri;

44217 (*)
44217 (*)

8462 31

44218

8463 10

44251 (*)

8466 94

28.41.34

28.41.4
28.41.40

hidravlik preslər və metal emalı üçün digər qruplara daxil
edilməyən preslər
28.41.34.00 Material kəsilib atılmadan metal emalı, metalların və ya
kermetlərin bişmiş karbidləri üçün digər qruplara daxil
edilməyən dəzgahlar
Metal emal edən dəzgahların hissə və mexanizmləri
28.41.40.00 Metal emal edən dəzgahların hissə və mexanizmləri

44923
28.41.9
28.41.99

Metal formalaşdıran maşınların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
28.41.99.00 Metal formalaşdıran maşınların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.49

Sair dəzgahlar

88239 (*)

8458 99
8459 70

8462 10
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1

28.49.1
28.49.11
28.49.12
28.49.2
28.49.21
28.49.22
28.49.23

2

3

Daş, ağac və oxşar bərk materialları emal etmək üçün
dəzgahlar
28.49.11.00 Daş, saxsı, beton və ya oxşar mineral materialların emalı üçün
və ya şüşənin soyuq emalı üçün dəzgahlar
28.49.12.00 Ağac, mantar, sümük, ebonit, bərk plastik kütlə və ya oxşar
bərk materialların emalı üçün dəzgahlar
Alət saxlayıcıları
28.49.21.00 Alət saxlayıcıları və dəzgahlar üçün özüaçılan vintkəsən
başlıqlar
28.49.22.00 Dəzgahların hissələrini quraşdırmaq üçün ləvazimatlar
28.49.23.00 Bölücü başlıqlar və dəzgahların sair xüsusi mexanizmləri

28.49.24

28.49.24.00 Ağac, mantar, ebonit və oxşar bərk materialların emalını
təmin edən dəzgahların hissə və mexanizmləri

28.49.9

Sair dəzgahların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
28.49.99.00 Sair dəzgahların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları

28.49.99

Qrup 28.9
Sinif 28.91

28.91.1
28.91.11
28.91.12
28.91.9
28.91.99

28.92.1
28.92.11
28.92.12
28.92.2

5

44221

8464 20

44222

8543 30

44251 (*)

8466 10

44251 (*)
42922

8466 20

44251 (*)
44252

8466 30
8466 91

88239 (*)

Sair xüsusi təyinatlı maşınlar
Metallurgiya maşınları

Metallurgiya maşınları və onların hissələri
28.91.11.00 Konvertorlar, çalovlar, qəliblər və tökmə maşınları,. yayma
dəzgahı
28.91.12.00 Metallurgiya maşınlarının hissələri; yayma dəzgahları üçün
valcıqlar; yayma dəzgahlarının hissələri
Metallurgiya maşınlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
28.91.99.00 Metallurgiya maşınlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.92

4

44310

8454 10

44320

8454 90

88239 (*)

Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və
tikinti üçün maşın və avadanlıqlar

Mədənçıxarma sənayesi üçün maşınlar
28.92.11.00 Yeraltı işlər üçün fasiləsiz hərəkət edən qaldırıcılar və
konveyerlər
28.92.12.00 Kömür və mədən süxurları hasilatı üçün oyuqaçan
kombaynlar; sair qazıma və yolaçma maşınları
Torpağın, mineral və ya mineral filizlərin başqa yerə
köçürülməsi.planlaşdırılması, təmizlənməsi, oyulması,
döyəclənməsi, preslənməsi və ya çıxarılması üçün özüyeriyən
maşınlar (o cümlədən, buldozerlər, birçalovlu mexaniki
ekskovatorlar)

44411

8428.31

44412

8430 49
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28.92.21

28.92.21.00 Buldozerlər və universal, özüyeriyən buldozerlər

4
44421

8429 11

28.92.22
28.92.23
28.92.24

28.92.22.00 Özüyeriyən qreyderlər və planlaşdırıcılar
28.92.23.00 Özüyeriyən skreperlər
28.92.24.00 Özüyeriyən toxaclama maşınları və yolbasanlar

44422
44423
44424

8429.20
8429.30
8429.40

28.92.25
28.92.26

28.92.25.00 Özüyeriyən frontal birçalovlu yükvuranlar
28.92.26.00 Frontal birçalovlu yükvuranlardan başqa, özüyeriyən
mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və kabinəsi 360 dərəcə
hərəkət edən çalovlu yükvuranlar (tam dövrə vuran maşınlar)

44425
44426

8429 51
8429 52

28.92.27

28.92.27.00 Sair özüyeriyən mexaniki birçalovlu ekskavatorlar və
çalovlu yükvuranlar; mədənçıxarma sənayesi üçün sair
özüyeriyən maşınlar

44427

8430 50

28.92.28
28.92.29
28.92.3

28.92.28.00 Buldozerlərin və ya universal buldozerlərin sac bıcaqları
28.92.29.00 Hər yerdə istifadə edilə bilən özüboşaldan maşınlar
Torpaq çıxarmaq üçün sair maşınlar

44429
44428

8431.42
8704.10

28.92.30
28.92.4

28.92.30.00 Torpaq çıxarmaq üçün sair maşınlar
Çeşidləmə, doğrama, qarışdırma və torpağın, daşın, filizin və
sair mineral maddələrin oxşar emalı üçün maşınlar;
tökmə formalarının alınması üçün maşınlar
28.92.40.00 Çeşidləmə, doğrama, qarışdırma və torpağın, daşın, filizin və
sair mineral maddələrin oxşar emalı üçün maşınlar;
tökmə formalarının alınması üçün maşınlar
Tırtıllı traktorlar
28.92.50.00 Tırtıllı traktorlar
Mədənçıxarma sənayesi, karxanaların işlənməsi
və tikinti üçün maşınların hissələri
28.92.61.00 Qazma və ya yolaçma maşınlarının, yaxud torpaq çıxarmaq
üçün maşınların hissələri; kranların hissələri
28.92.62.00 Çeşidləmə, doğrama və ya torpağın, daşın sair
emalı üçün maşınların hissələri
Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün
maşın və avadanlıqların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-mqavilə əməliyyatları
28.92.99.00 Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün
maşın və avadanlıqların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-mqavilə əməliyyatları

44430

8430 10

44440

8474 39

44142

8701.30

1

28.92.40

28.92.5
28.92.50
28.92.6
28.92.61
28.92.62
28.92.9

28.92.99

2

3

Sinif 28.93

28.93.1
28.93.11
28.93.12
28.93.13

28.93.11.00
28.93.12.00
28.93.13.00

28.93.14

28.93.14.00

5

44461
44462

8474.90

88239 (*)

Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün
məmulatının emalı üçün maşın və avadanlıqlar

Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatının emalı
üçün maşın və avadanlıqlar
Mərkəzdənqaçma süd separatorları
Süd sənayesi üçün avadanlıq
Dənin və ya qurudulmuş tərəvəzin xırdalanması və ya
emalı üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqlar
Şərab, sidr, meyvə şirələri və oxşar içkilərin istehsalında
istifadə edilən avadanlıqlar

44511
44132
44513

8421.11
8434.20
8437.80

44191

8435.10

163

1

28.93.15
28.93.16
28.93.17

28.93.19

2

qızdırmaq üçün qeyri-məişət avadanlığı
28.93.16.00 Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular
28.93.17.00 Digər qruplara daxil edilməyən, yeyinti məhsullarının
və içkilərin, o cümlədən piy və ya yağların sənaye üsulu
ilə hazırlanması və ya istehsalı üçün avadanlıq
28.93.19.00 Tütün hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən

28.93.2
28.93.20

28.93.20.00

28.93.3
28.93.31
28.93.32
28.93.33
28.93.34

28.93.31.00
28.93.32.00
28.93.33.00
28.93.34.00

28.93.9

28.93.99

3

28.93.15.00 Qeyri-elektrik çörəkbişirmə sobaları; yemək hazırlamaq və ya

28.93.99.00

avadanlıq
Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin
təmizlənməsi və çeşidlənməsi üçün maşınlar
Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin
təmizlənməsi və çeşidlənməsi üçün maşınlar
Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütünün emalı üçün
maşınların hissələri
İçkilərin emalı üçün maşınların hissələri
Yeyinti məhsullarının emalı üçün maşınların hissələri
Tütün emalı üçün maşınların hissələri
Toxumun, dənin və ya qurudulmuş paxlalı tərəvəzin
çeşidlənməsi üçün maşınların hissələri
Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatının emalı
üçün maşınların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatının emalı
üçün maşınların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 28.94

4
44515

5
8417 20

44518
44516

8419.31

44517

8478.10

44128

8437.10

44139 (*)
44522 (*)
44523
44522 (*)

8435.90
8438.90
8478.90
8437.90

8438 50

88239 (*)

Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi
üçün maşın və avadanlıqlar

28.94.11

Toxuculuq liflərinin hazırlanması, əyirmə, toxuculuq
məmulatının toxunması üçün maşın və avadanlıq
28.94.11.00 Süni toxuculuq materiallarının ekstrudasiya edilməsi, dartıb

44611 (*)

8444 + 8445.1

28.94.12

uzadılması, teksturasiya edilməsi və ya kəsilməsi üçün
avadanlıq; toxuculuq liflərinin hazırlanması üçün maşınlar
28.94.12.00 Əyirmə maşınları; eşmə, iplik sarıyan və ya yumaq hazırlayan

44611 (*)

8445 [.20 +.30

28.94.13
28.94.14

maşınlar
28.94.13.00 Toxuculuq dəzgahları
28.94.14.00 Toxuculuq maşınları; köbə tikən maşınlar və oxşar maşınlar;

44612
44613

28.94.15

darama maşınları
28.94.15.00 Toxuculuq materiallarının emalı üçün maşınlarla birlikdə

44694

28.94.1

28.94.2
28.94.21

tətbiq etmək üçün köməkçi avadanlıq
Toxuculuq və tikiş sənayesi üçün sair avadanlıq,
o cümlədən tikiş maşınları
28.94.21.00 Toxuculuq ipliyinin və parçaların yuyulması, təmizlənməsi,
sıxılması, ütülənməsi, nəm-isti emalı, rənglənməsi,

+.40 +.90]
8446
8447 12
8443 19

44914 (*)

44621

8451 30
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1

2

3

4

5

yumaqlanması və s. emalı üçün avadanlıq; fetr emalı üçün
28.94.22

28.94.22.00

28.94.23
28.94.24
28.94.3

28.94.23.00
28.94.24.00

28.94.30

28.94.30.00

28.94.4
28.94.40
28.94.5
28.94.51

avadanlıq
Camaşırxana üçün paltaryuyan maşınlar; quru təmizləmə
üçün maşınlar; tutumu 10 kq-dan çox olan quruducu
maşınlar
Mərkəzdənqaçma paltar qurutma maşınları
Cildləmə və məişət tikiş maşınlarından başqa, tikiş maşınları
Heyvan dərilərinin, dərinin, aşılanmış dərinin emalı, yaxud
ayaqqabı və sair məmulat hazırlamaq və ya təmir etmək
üçün maşınlar
Heyvan dərilərinin, dərinin, aşılanmış dərinin emalı, yaxud
yaxud ayaqqabı və sair məmulat hazırlamaq və ya təmir etmək

üçün maşınlar
Məişət tikiş maşınları
28.94.40.00 Məişət tikiş maşınları
Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların hissələri
və alətləri
28.94.51.00 Toxuculuq dəzgahlarının və əyirmə maşınlarının hissələri

28.94.9

və alətləri
28.94.52.00 Sair toxuculuq və tikiş məmulatının istehsalı və dəri emalı
üçün maşınların hissələri
Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşın və avadanlıqların

28.94.99

istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
28.94.99.00 Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşın və avadanlıqların

28.94.52

44622

8450 20

44911
44623

8421.12

44630

8453 20

8452 21

44814 8452.10

44640 (*)

8448 59

44640 (*)

8453 90

88239 (*)

istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.95

Kağız və karton istehsalı üçün
maşın və avadanlıqlar

28.95.1
28.95.11
28.95.12
28.95.9
28.95.99

Kağız və karton istehsalı üçün maşın, avadanlıq və onun
hissələri
28.95.11.00 Kağız və karton istehsalı üçün avadanlıqlar
28.95.12.00 Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın hissələri
Kağız və karton maçınlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
28.95.99.00 Kağız və karton maşınlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.96

28.96.1

28.96.10

44913
44921

8439 30
8439 91

88239 (*)

Rezin və plastik kütlə emalı üçün avadanlıqlar

Rezin və ya plastik kütlə emalı, yaxud bu materiallardan məhsul
hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıq
28.96.10.00 Rezin və ya plastik kütlə emalı, yaxud bu materiallardan məhsul

44915
8477 51

hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıq

165

1

28.96.2

2

3

4

5

Rezin və ya plastik kütlə emalı, yaxud bu materiallardan məhsul
hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqların

28.96.20

hissələri
28.96.20.00 Rezin və ya plastik kütlə emalı, yaxud bu materiallardan məhsul

44929 (*)

8477.90

hazırlamaq üçün digər qruplara daxil edilməyən avadanlıqların
28.96.9
28.96.99

hissələri
Rezin və plasmas emalı üçün maşınların istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
28.96.99.00 Rezin və plasmas emalı üçün maşınların istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 28.99

28.99.1
28.99.11
28.99.12
28.99.13
28.99.14

44914 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair
xüsusi təyinatlı maşın və avadanlıqlar

Çap və cildləmə maşınları
28.99.11.00 Cildləmə maşınları, o cümlədən kitabbağlama maşınları
28.99.12.00 Çap formalarının, plastinlərin yığılması və ya hazırlanması
üçün maşın, aparat və avadanlıq
28.99.13.00 Ofset üsulu ilə çap maşınları
Sair çap maşınları

44914 (*)
44914 (*)

8440 10

44914 (*)
44914 (*)

8443 11

8442.30

8443 14

44917

28.99.2

28.99.20

28.99.3
28.99.31
28.99.32
28.99.39

28.99.4
28.99.40

28.99.5

28.99.14.10 Sair çap maşınları
28.99.14.20 Sair çap maşınlarının hissələri
Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron
inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların
hazırlanması üçün maşınlar və aparatlar
28.99.20.00 Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron
inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların
hazırlanması üçün maşınlar və aparatlar
Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı maşınlar
28.99.31.00 Ağac, sellüloz, kağız və karton üçün quruducular;
digər qruplara daxil edilməyən sənaye quruducuları
28.99.32.00 Dairəvi avtomobil yolları, yelləncəklər, atəş açma yerləri və
sair əyləncə yerləri
28.99.39.00 Təyyarəni işə salan qurğu; oxşar qurğular; təkər balanslaşdırıcı

44918

8486 10

44912

8419 32

38600

9508

44919

9504 90

qurğular; digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı
maşınlar
Mətbəə və cildləmə maşınlarının hissələri
28.99.40.00 Mətbəə və cildləmə maşınlarının hissələri

Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron
inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların
hazırlanması üçün maşınlar və aparatların hissələri; sair

44922 (*)

8440.90 +
8442.40 +
8443.91

166

1

28.99.51

28.99.52
28.99.9

28.99.99

2

3

xüsusi təyinatlı maşınların hissələri
28.99.51.00 Yarımkeçirici külçələrin və ya lövhələrin, cihazların, elektron
inteqral sxemlərinin və ya yastı panel əksetdirici qurğuların
hazırlanması üçün maşınlar və aparatların hissələr
28.99.52.00 Sair xüsusi təyinatlı maşınların hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi xüsusi təyinatlı
maşınların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
28.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi xüsusi təyinatlı
maşınların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Bölmə 29

Avtomobillər, qoşqular və yarımqoşqular

Qrup 29.1

Avtomobillər

Sinif 29.10

Avtomobillər üçün daxiliyanma mühərrikləri
29.10.11.00 Avtomobillər üçün silindrlərinin həcmi 1000 kub sm-dək olan,

29.10.12

qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri
29.10.12.00 Avtomobillər üçün silindrlərinin həcmi 1000 kub sm-dən çox
olan, qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri

29.10.2
29.10.21
29.10.22
29.10.23
29.10.24

29.10.3
29.10.30

44923

5
8486.90 [.20
0,3
+.40 +.50 +.60
+.90]

44929 (*)

88239 (*)

Avtomobillər

29.10.1
29.10.11

29.10.13

4

43121 (*)

8407 [.31 +.32
+.33]a

43122 (*)

8407 34

29.10.13.00 Avtomobillər üçün sıxılmadan alışan daxiliyanma piston
mühərrikləri
Sərnişin minik avtomobilləri

43123

8408 20

29.10.21.00 Silindrlərinin həcmi 1500 kub sm-dək olan, qığılcımla
alışan mühərriklərlə təchiz edilən təzə avtomobillər
29.10.22.00 Silindrlərinin həcmi 1500 kub sm-dən çox olan, qığılcımla
alışan mühərriklərlə təchiz edilən təzə avtomobillər
29.10.23.00 Sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri (dizel və ya

49113 (*)

8703 21

49113 (*)

8703 24

49113 (*)

8703 31

49113 (*)

8703.90

49112

8702 [10(.11

yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə avtomobillər
Sərnişin daşımaq üçün sair avtomobillər
29.10.24.10 Sərnişin daşımaq üçün işlənmiş minik avtomobilləri
29.10.24.50 Sair sərnişin avtomobilləri
On və daha artıq sərnişin daşımaq üçün avtomobillər
29.10.30.00 On və daha artıq sərnişin daşımaq üçün avtomobillər

+.91) +.90(.11
+.31 +.90)]
29.10.4
29.10.41

Yük daşımaq üçün avtomobillər
29.10.41.00 Sıxılmadan alışan daxiliyanma piston mühərrikləri (dizel və ya

29.10.42

yarımdizel) ilə təchiz edilən təzə yük nəqliyyatı vasitələri
29.10.42.00 Qığılcımla alışan daxiliyanma piston mühərrikləri ilə təchiz
edilən yük daşımaq üçün nəqliyyat vasitələri; yük daşımaq

49114 (*)

8704 22

49114 (*)

8704 [.31(.10
+.31 +.91)
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1

2

3

4

üçün sair təzə nəqliyyat vasitələri

29.10.43
29.10.44
29.10.5
29.10.51

29.10.52
29.10.59
29.10.9
29.10.99

29.10.43.00 Yarımqoşqular üçün yol traktorları
29.10.44.00 Avtomobillər üçün mühərrikli şassilər
Xüsusi təyinatlı avtomobillər
Qaldırıcı kranlar
29.10.51.10 Yolsuzluq şəraitində istifadə edilmək üçün özüboşaldanlar
29.10.51.20 Avtokranlar
29.10.52.00 Qar üzərində gedənlər; qolf meydançaları və s üçün
mühərriklə təchiz edilən avtomobillər
29.10.59.00 Digər qruplara daxil edilməyən xüsusi təyinatlı avtomobillər
Avtomobillərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
29.10.99.00 Avtomobillərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 29.2

Sinif 29.20

29.20.1
29.20.10
29.20.2
29.20.21
29.20.22
29.20.23

5
+.32(.10 +.91)

49111
49121

+.90]
8701.20.10
8706

49115

8705.10

49116

8703.10

49119

8705 30

88221 (*)

Avtomobillər üçün gövdələr;
qoşqular və yarımqoşqular
Avtomobillər üçün gövdələr;
qoşqular və yarımqoşqular

Avtomobil gövdələri
29.20.10.00 Avtomobil gövdələri
Qoşqular və yarımqoşqular; konteynerlər
29.20.21.00 Bir və ya bir neçə üsulla yükləri daşımaq üçün xüsusi
nəzərdə tutulan konteynerlər
29.20.22.00 Yaşayış və ya turizm üçün qoşqular və yarımqoşqular
29.20.23.00 Sair qoşqular və yarımqoşqular

49210

8707 10

49221

8609

49222
49229

8716 10

8716 [.31
+.39(.10 +.30
+.5) +.40]

49232

29.20.4

Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz
edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin hissələri
29.20.30.00 Qoşquların, yarımqoşquların və mühərriklə təchiz
edilməyən sair nəqliyyat vasitələrinin hissələri
Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik xidmətləri

29.20.40

29.20.40.00 Avtomobil kuzovlarının təmiri, yığılması və çilingərlik xidmətləri

88221 (*)

29.20.5
29.20.50

Qatarların və yaşayış qoşqularının texniki təchizatı
29.20.50.00 Qatarların və yaşayış qoşqularının texniki təchizatı

88221 (*)

29.20.3
29.20.30

29.20.9
29.20.99

Avtomobil gövdələrinin, qoşquların və yarımqoşquların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
29.20.99.00 Avtomobil gövdələrinin, qoşquların və yarımqoşquların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

88221 (*)

8716 90
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1

2
Qrup 29.3
Sinif 29.31

29.31.2
29.31.21

Avtomobillər üçün sair elektrik avadanlıqları və onların
hissələri
29.31.21.00 Yanma şamları; yanma maqnetolar; maqneto-dinamolar;
29.31.22.00

29.31.23

29.31.23.00

29.31.3
29.31.30.00

29.31.9
29.31.99

29.31.99.00

maqnetik-nazim çarxlar; paylayıcılar; yanma sarğacları
Startyorlar və o cümlədən startyor-generator kimi
işləyənlər; sair generatorlar və sair avadanlıqlar
Avtomobillər üçün elektrik işıqlandırma və ya siqnal
vermə avadanlığı, şüşətəmizləyənlər, şüşəqızdıranlar,
anti-dondurucular və tərləməyə qarşı avadanlıqlar
Avtomobillər və motosikletlər üçün sair elektrik
avadanlıqlarının hissələri
Avtomobillər və motosikletlər üçün sair elektrik
avadanlıqlarının hissələri
Avtomobillər üçün elektrik və elektron avadanlıqların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Avtomobillər üçün elektrik və elektron avadanlıqların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 29.32

29.32.1
29.32..10
29.32.2
29.32.20

5

Avtomobillər üçün elektrik və elektron
avadanlıqlar

alışma sistemlərinin xətləri və sair xətlər
29.31.10.00 Təyyarə, avtomobil və gəmilərdə istifadə etmək üçün
alışma sistemlərinin xətləri və sair xətlər

29.31.22

29.31.30

4

Təyyarə, avtomobil və gəmilərdə istifadə etmək üçün

29.31.1
29.31.10

3
Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatlar

46330

8544.30

46910 (*)

8511 30

46910 (*)

8511 40

46910 (*)

8512 10

46960 (*)

8511 90

88239 (*)

Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatlar

Avtomobillər üçün oturacaqlar
29.32.10.00 Avtomobillər üçün oturacaqlar

38111 (*)

9401 20

49231

8708 21

49129 (*)

8708 80

Təhlükəsizlik kəmərləri, yastıqçaları və gövdələrin hissələri və
ləvazimatları
29.32.20.00 Təhlükəsizlik kəmərləri, yastıqşaları və gövdələrin hissələri və
ləvazimatları

29.32.3
29.32.30
29.32.9

Avtomobillər üçün digər qruplara daxil edilməyən sair
hissələr və ləvazimatlar
29.32.30.00 Avtomobillər üçün digər qruplara daxil edilməyən sair
hissələr və ləvazimatlar
Digər qruplara daxil edilməyən avtomobillər üçün hissə və
ləvazimatların quraşdırılması xidmətləri; avtomobillər üçün sair

29.32.91

hissə və ləvazimatların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
29.32.91.00 Avtomobillərin komplekt yığılması üçün submüqavilə xidmətləri

88221 (*)

29.32.92

29.32.92.00 Digər qruplara daxil edilməyən avtomobillər üçün hissə və

88221 (*)
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1

29.32.99

2

3

ləvazimatların quraşdırılması xidmətləri
29.32.99.00 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların istehsalının bir

4

5

88221 (*)

hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Bölmə 30

Sair nəqliyyat avadanlıqları

Qrup 30.1

Gəmilər və qayıqlar

Sinif 30.11

30.11.1
30.11.10
30.11.2
30.11.21
30.11.22
30.11.23
30.11.24
30.11.3
30.11.31
30.11.32
30.11.33
30.11.4
30.11.40
30.11.5
30.11.50
30.11.9

30.11.91
30.11.92
30.11.99

Hərbi gəmilər
30.11.10.00 Hərbi gəmilər
Sərnişin və yük daşımaq üçün gəmilər və oxşar gəmilər
30.11.21.00 Sərnişin daşımaq üçün kruiz gəmiləri, səyahət qayıqları və
oxşar gəmilər; bərə-gəmiləri
30.11.22.00 Xam neft, neft məhsulları, kimyəvi maddələri, maye qazı
daşımaq üçün tankerlər
30.11.23.00 Tankerlərdən başqa refrijerator gəmiləri
30.11.24.00 Quru yük gəmiləri
Balıqçılıq gəmiləri və sair xüsusi gəmilər
30.11.31.00 Balıqçılıq gəmiləri; balıq zavod-gəmiləri və balıq
məhsullarının emalı və konservləşdirilməsi üçün sair gəmilər
30.11.32.00 Yedəklər və təkançılar
30.11.33.00 Torpaqqazanlar, mayak-gəmiləri, üzən kranlar,
sair gəmilər
Sahil gəmiləri və infrastrukturlar
30.11.40.00 Sahil gəmiləri və infrastrukturlar
Sair üzən qurğular
30.11.50.00 Sair üzən qurğular
Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların çevrilməsi,
yenidən qurulması və texniki təchizatı üzrə xidmətlər;
gəmilərin və üzən qurğuların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
30.11.91.00 Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların çevrilməsi,
yenidən qurulması
30.11.92.00 Gəmilərin, üzən platformaların və qurğuların texniki təchizatı
üzrə xidmətlər
30.11.99.00 Gəmilərin və üzən qurğuların istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 30.12

30.12.1
30.12.11
30.12.12
30.12.19

Gəmilər və üzən qurğular

49319 (*)

8906 10

49311

8901 10

49312

8901 20

49313
49314

8901 30
8901 90

49315

8902 00

49316
49319 (*)

8904 00
8905 10

49320

8905 20

49390

8907 10

88229 (*)
88229 (*)
88229 (*)

Gəzinti və idman qayıqları

Gəzinti və idman qayıqları
30.12.11.00 Gəzinti və idman üçün yelkənli gəmilər
30.12.12.00 Gəzinti və idman üçün hava ilə doldurulan gəmilər
30.12.19.00 Gəzinti və idman üçün sair gəmilər; avarlı qayıqlar və yüngül
idman qayıqları

49410
49490 (*)
49490 (*)

8903.91
8903.10
8903 99
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1

30.12.9
30.12.99

2

3

30.12.99.00 Gəzinti və idman qayıqlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 30.2
Sinif 30.20

30.20.2

Özüyeriyən dəmir yolu və ya tramvay vaqonları, mal vaqonları
və yük avtomobilləri, avtomobilərə texniki xidmət və təmir
üçün nəqliyyat vasitələrindən başqa
30.20.20.00 Özüyeriyən dəmir yolu və ya tramvay vaqonları, mal vaqonları
və yük avtomobilləri, avtomobilərə texniki xidmət və təmir
üçün nəqliyyat vasitələrindən başqa
Sair qaldırıcı tərkiblər
30.20.31.00 Dəmir yolu və tramvay xətlərinin təmiri və texniki qulluq
üçün nəqliyyat vasitələri
30.20.32.00 Özüyeriməyən dəmir yolu və ya tramvay sərnişin vaqonları,

30.20.32
30.20.33
30.20.4

30.20.40

88229 (*)

Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblər

Dəmiryolu lokomotivləri və lokomotivlər üçün tenderlər
30.20.11.00 Xarici enerji mənbəyi ilə işləyən dəmiryolu lokomotivləri
30.20.12.00 Dizel-elektrik lokomotivləri
30.20.13.00 Sair dəmir yolu lokomotivləri; lokomotivlərin tenderləri

30.20.3
30.20.31

baqaj vaqonları və xüsusi təyinatlı sair vaqonlar
30.20.33.00 Yük daşımaq üçün özüyeriməyən dəmir yolu və ya
tramvay vaqonları
Dəmir yolu lokomotivlərinin və motorlu tramvay
vaqonlarının və ya dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin hissələri;
bağlama armaturası və onun hissələri; hərəkəti idarə etmək
üçün mexaniki avadanlıq
30.20.40.00 Dəmir yolu lokomotivlərinin və motorlu tramvay

49511
49512
49519

8601.10
8602.10
8601.20 +
8602.90

49520

8603

49531

8604

49532

8605

49533

8606

49540

8607 91

vaqonlarının və ya dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin hissələri;
bağlama armaturası və onun hissələri; hərəkəti idarə etmək
üçün mexaniki avadanlıq
30.20.9

30.20.91

30.20.99

5

Dəmiryolu lokomotivləri və qaldırıcı tərkiblər

30.20.1
30.20.11
30.20.12
30.20.13

30.20.20

4

Gəzinti və idman qayıqlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

Dəmir yolu lokomotivlərinin, motorlu tramvay vaqonlarının
və dəmir yolu nəqliyyatı vasitələrinin təmiri və texniki qulluq,
dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər; dəmir yolu lokomotivlərinin
və qaldırıcı tərkiblərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
30.20.91.00 Dəmir yolu lokomotivlərinin, motorlu tramvay vaqonlarının
və qaldırıcı tərkiblərin təmiri və texniki qulluq, dəyişdirilməsi
üzrə xidmətlər
30.20.99.00 Dəmir yolu lokomotivlərinin və qaldırıcı tərkiblərin istehsalının
bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

88229 (*)

88229 (*)

171

1

2
Qrup 30.3

3
Uçuş və kosmik uçuş aparatları

4

5

və oxşar aparatlar
Sinif 30.30

Uçuş və kosmik uçuş aparatları
və oxşar aparatlar

30.30.1

30.30.11
30.30.12
30.30.13
30.30.14
30.30.15

30.30.11.00
30.30.12.00
30.30.13.00
30.30.14.00
30.30.15.00

30.30.16
30.30.2

30.30.16.00

30.30.20
30.30.20.10
30.30.20.20
30.30.3
30.30.31
30.30.32

30.30.31.00
30.30.32.00

30.30.33

30.30.33.00

30.30.34

30.30.34.00

30.30.4
30.30.40
30.30.5
30.30.50
30.30.6

30.30.40.00
30.30.50.00

Uçuş və ya kosmik uçuş aparatlarının qüvvə qurğuları və
mühərrikləri; uçuş aparatlarının şassiləri, göyərtə əyləc
qurğuları, yerüstü uçuş trenajorları və onların hissələri
Uçuş aparatlarının qığılcımla alışan mühərrikləri
Turboreaktiv və turbovint mühərrikləri
Turboraektiv mühərriklərdən başqa, reaktiv mühərriklər
Yerüstü uçuş trenajorları və onların hissələri
Uçuş aparatları üçün qığılcımla alışan mühərriklərin
hissələri
Turboreaktiv və ya turbo- mühərriklərinin hissələri
Hava şarları və dirijabllar; planerlər, deltaplanlar və sair
motorsuz uçuş aparatları
Hava şarları və dirijabllar; planerlər, deltaplanlar və sair
motorsuz uçuş aparatları
Hava şarları, dirijabllar və sair motorsuz uçuş aparatları
Planerlər və deltaplanlar
Vertolyotlar və təyyarələr
Vertolyotlar
Yüksüz kütləsi 2000 kq-dək olan təyyarələr və digər
qruplara daxil edilməyən sair uçuş aparatları
Yüksüz kütləsi 2000-15000 kq olan təyyarələr və digər
qruplara daxil edilməyən sair uçuş aparatları
Yüksüz kütləsi 15000 kq-dan çox olan təyyarələr və
digər qruplara daxil edilməyən sair uçuş aparatları
Kosmik aparatlar, o cümlədən peyklər və daşıyıcı raketlər
Kosmik aparatlar, o cümlədən peyklər və daşıyıcı raketlər
Uçuş və kosmik aparatlarının sair hissələri
Uçuş və kosmik aparatlarının sair hissələri

43131
43132
43133
43134
43152

8407.10
8411 [.1 +.2]
8412.10
8805.2
8409.10

43155

8411.91

49610

8801

49621
49622

8802.1
8802.20

49623 (*)

8802.30

49623 (*)

8802.40

49630

8802 60

38111 (*)
49640

9401 90

Uçuş aparatlarının və aviasiya mühərriklərinin əsaslı təmiri və
dəyişdirilməsi xidmətləri

30.30.60

30.30.60.00 Uçuş aparatlarının və aviasiya mühərriklərinin əsaslı təmiri və

87149 (*)

dəyişdirilməsi xidmətləri
30.30.9

Uçuş və kosmik uçuş aparatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları

30.30.99

30.30.99.00 Uçuş və kosmik uçuş aparatlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 30.4

Hərbi döyüş maşınları

88229 (*)

172

1

2

3
Sinif 30.40

30.40.1
30.40.10
30.40.9
30.40.99

Sinif 30.91

30.91.1
30.91.11
30.91.12

Motosikletlər və motosiklet arabaları
30.91.11.00 Silindrlərinin həcmi 50 kub sm-dək olan daxili-yanma
piston mühərrikli motosikletlər və mopedlər
30.91.12.00 Silindrlərinin həcmi 50 kub sm-dən çox olan piston mühərrikli

30.91.32

qığılcımla alışan daxili yanma mühərrikləri
30.91.32.00 Motosikletlər üçün silindrin həcmi 1000 kub sm-dən çox olan,

30.91.20

30.91.9
30.91.99

qığılcımla alışan daxili yanma mühərrikləri
Motosiklet istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
30.91.99.00 Motosiklet istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 30.92

30.92.1
30.92.10
30.92.2
30.92.20
30.92.3

8710 00

88229 (*)

Motosikletlər

30.91.3
30.91.31

30.91.2

44710

Digər qruplara daxil edilməyən
nəqliyyat avadanlıqları

motosikletlər
30.91.13.00 Digər qruplara daxil edilməyən motosikletlər;
motosiklet arabaları
Motosikletlərin və onların arabalarının hissələri və
ləvazimatları
30.91.20.00 Motosikletlərin və onların arabalarının hissələri və
ləvazimatları
Motosikletlər üçün daxili-yanma mühərrikləri
30.91.31.00 Motosikletlər üçün silindrin həcmi 1000 kub sm-dək olan,

30.91.13

5

Hərbi döyüş maşınları

Tanklar və sair mexanikləşdirilmiş zirehli döyüş maşınları
və onların hissələri
30.40.10.00 Tanklar və sair mexanikləşdirilmiş zirehli döyüş maşınları
və onların hissələri
Hərbi döyüş maşınlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
30.40.99.00 Hərbi döyüş maşınlarının istehsalının bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 30.9

4

49911

8711.10

49912

8711 [.20 +.30

49913

+.40 +.50]
8711.90

49941

8714 11

43121 (*)

8407 [.31 +.32

43122 (*)

+.33]b
8407.34b

88229 (*)

Velosipedlər və əlil arabaları

Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlər və sair velosipedlər
30.92.10.00 Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlər və sair velosipedlər
Əlil arabaları, hissə və ləvazimatlardan başqa
30.92.20.00 Əlil arabaları, hissə və ləvazimatlardan başqa
Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlərin və sair velosipedlərin və

49921

8712 00

49922

8713 10

173

1

30.92.30
30.92.4
30.92.40
30.92.9
30.92.99

2

3

əlil arabalarının hissə və ləvazimatları
30.92.30.00 Mühərriksiz ikitəkərli velosipedlərin və sair velisipedlərin və
əlil arabalarının hissə və ləvazimatları
Uşaq arabaları və onların hissələri
30.92.40.00 Uşaq arabaları və onların hissələri
Velosipedlərin və əlil arabalarının istehsalın bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
30.92.99.00 Velosipedlərin və əlil arabalarının istehsalın bir hissəsi kimi
sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 30.99

30.99.1
30.99.10
30.99.99

Bölmə 31

Mebel

Qrup 31.0

Mebel

Oturmaq üçün mebellər və onların hissələri
Metal karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər
Ağac karkas əsaslı oturmaq üçün mebellər
Digər qruplara daxil edilməyən oturmaq üçün
sair mebellər
Oturmaq üçün mebellərin hissələri

31.00.11.00
31.00.12.00
31.00.13.00

31.00.14

31.00.14.00

31.00.2
31.00.20
31.00.9

Mebelin hissələri (oturmaq üçün mebellərdən başqa)
31.00.20.00 Mebelin hissələri (oturmaq üçün mebellərdən başqa)
Stulların və oturmaq üçün mebellərin üzlənməsi xidmətləri;
oturmaq üçün mebellərin və onların hissələrinin, mebel
hissələrinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
31.00.91.00 Stulların və oturmaq üçün mebellərin üzlənməsi xidmətləri
31.00.99.00 Oturmaq üçün mebellərin və onların hissələrinin, mebel
hissələrinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 31.01

31.01.1
31.01.11
31.01.12

49942

8714 91

38992

8715 00

88229 (*)

49930
88229 (*)

8716.80

38111
38112
38119

9401 79
9401 40

38160 (*)

9401.90 (.30
+.80)

38160 (*)

9403 90

Oturmaq üçün mebellər və onların hissələri;
mebellərin hissələri

31.00.1
31.00.11
31.00.12
31.00.13

31.00.91
31.00.99

5

Digər qruplara daxol edilməyən sair
nəqliyyat avadanlıqları

Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqları
30.99.10.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqları
30.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqlarının
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

Sinif 31.00

4

9401.80

88190 (*)
88190 (*)

Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellər

Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellər
31.01.11.00 Ofis üçün metal mebellər
31.01.12.00 Ofis üçün taxta mebellər

38121
38122

9403 10

9403.30

174

1

31.01.13
31.01.9
31.01.99

2

3

31.01.13.00 Ticarət müəssisələri üçün taxta mebellər
Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
31.01.99.00 Ofis və ticarət müəssisələri üçün mebellərin istehsalının bir
hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 31.02

31.02.1
31.02.10
31.02.9
31.02.99

4
38140 (*)

5
9403.60.30

88190 (*)

Mətbəx mebelləri

Mətbəx mebelləri
31.02.10.00 Mətbəx mebelləri
Mətbəx mebellərinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
31.02.99.00 Mətbəx mebellərinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

38130

9403.40

88190 (*)

əməliyyatları
Sinif 31.03

Döşəklər

31.03.1
31.03.11

Döşəklər
31.03.11.00 Döşək əsasları

31.03.12
31.03.9

31.03.12.00 Döşək əsaslarından başqa, döşəklər
Döşəklərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
31.03.99.00 Döşəklərin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları

31.03.99

Sinif 31.09

31.09.1
31.09.11
31.09.12
31.09.13
31.09.14

31.09.11.00
31.09.12.00
31.09.13.00
31.09.14.00

31.09.9
31.09.91

31.09.91.00

31.09.99

31.09.99.00

38150 (*)

9404.10

38150 (*)

9404 21

88190 (*)

Sair mebellər

Sair mebellər
Digər qruplara daxil edilməyən metal mebellər
Yataq, yemək və qonaq otaqları üçün taxta mebellər
Digər qruplara daxil edilməyən taxta mebellər
plastik kütlə mebel və sair materiallardan, o cümlədən qarğıdan, tənəkdən, bambukdan və ya oxşar materiallardan
mebellər
Təzə mebellərin bəzədilməsi üzrə xidmətlər; sair mebellərin
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Təzə mebellərin bəzədilməsi üzrə xidmətlər ( (stullara və
oturmaq üçün mebelə üz çəkmək üzrə xidmətlərdən başqa)
Sair mebellərin stehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Bölmə 32

Sair sənaye məmulatları

Qrup 32.1

Zərgərlik məmulatları, bijuteriyalar və
buna bənzər əşyalar

Sinif 32.11

Sikkələr və medallar

38140 (*)
38140 (*)
38140 (*)
38140 (*)

88190 (*)
88190 (*)

9403.20
9403 50
9403 60
9403 89

175

1

32.11.1
32.11.10
32.11.9
32.11.99

2

3

Sikkələr və medallar
32.11.10.00 Sikkələr və medallar
Sikkələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
32.11.99.00 Sikkələrin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 32.12

Zərgərlik məmulatları və buna bənzər mallar
32.12.11.00 Kultivasiya edilmiş, o cümlədən sintetik və ya bərpa edilmiş,
emal edilmiş, lakin bərkidilmiş mirvari, qiymətli və ya
yarımqiymətli daşlar

32.12.12

32.12.12.00 Emal edilmiş sənaye almazı; təbii və ya sintetik qiymətli
və ya yarımqiymətli daşların qırıntıları və tozu
32.12.13.00 Zərgərlik məmulatı və onların hissələri; qızıl və gümüşlə
işləyən ustaların məmulatı və onların hissələri
32.12.14.00 Nəcib metallardan sair məmulat; təbii və ya kultivasiya edilmiş

32.12.14

mirvaridən, qiymətli və ya yarımqiymətli daşlardan məmulatlar
32.12.9
32.12.99

38250

5

7118

88190 (*)

Zərgərlik məmulatları və buna bənzər mallar

32.12.1
32.12.11

32.12.13

4

38220

38230

7101.22 +
7102.39 +
7103,9
+ 7104.90
7102.29 +
7105

38240 (*)

7113 11

38240 (*)

7115.90 +
7116
+
9113.10

48490 (*)

Zərgərlik məmulatlarının və buna bənzər məmulatların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
32.12.99.00 Zərgərlik məmulatlarının və buna bənzər məmulatların

88190 (*)

istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Sinif 32.13

Süni zərgərlik məmulatları və buna
bənzər mallar

32.13.1
32.13.10

Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər mallar
Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər mallar

38997
48490 (*)

32.13.10.10 Azqiymətli metallardan zərgərlik məmulatları
32.13.10.20 Bijuteriyalar
32.13.9
32.13.99

Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
32.13.99.00 Süni zərgərlik məmulatları və buna bənzər malların
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 32.2
Sinif 32.20

32.20.1

Musiqi alətləri
Musiqi alətləri

Fortepianolar, orqanlar və sair simli və nəfəsli musuqi alətləri,
düyməli müsiqi alətləri; metronomlar, kamertonlar; zərb musiqi
alətlərinin mexanizmləri

88190 (*)

7117 +
9113.20

176

32.20.11

32.20.11.00 Fortepianolar və sair klavişli simli musiqi alətləri

4
38310

9201 10

32.20.12

32.20.12.00 Sair simli musiqi alətləri

38320

9202

32.20.13

32.20.13.00 Klavişli nəfəs alətləri və oxşar alətlər; akkordeonlar və
oxşar alətlər; dodaq qarmonları

38330

9205 90

32.20.14

32.20.14.00 Elektrikin köməyi ilə səsləndirilən və ya səsi gücləndirən

38340

9207

38350
38360 (*)

9206 00

38360 (*)

9209 [.91.
+.92
+.94 +.99(.20
+.70)]

1

32.20.15
32.20.16

32.20.2
32.20.20

32.20.9
32.20.99

2

3

klavişli musiqi alətləri
32.20.15.00 Sair musiqi alətləri
32.20.16.00 Metronomlar, kamertonlar və səsin yüksəkliyi qəti müəyyən
edilmiş borular; musiqi mücrüləri üçün mexanizmlər; musiqi
alətlərinin simləri
Musiqi alətlərinin hissələri və ləvazimatı
32.20.20.00 Musiqi alətlərinin hissələri və ləvazimatı

Musiqi alətlərinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
32.20.99.00 Musiqi alətlərinin istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Qrup 32.3
Sinif 32.30

32.30.1
32.30.11

32.30.12
32.30.13
32.30.14
32.30.15
32.30.16

32.30.9
32.30.99

88190 (*)

İdman malları

32.30.13.00 Su xizəkləri, serfinq lövhələri, vindserferlər və su idmanı
üçün sair ləvazimatlar
32.30.14.00 Güləşin bütün növləri, gimnastika və atletika ilə məşğul
olmaq üçün alətlər və inventarlar
32.30.15.00 Açıq havada idmanla və oyunlarla məşğul olmaq üçün sair
alətlər və inventarlar; üzgüçülük və avarçəkmə hovuzları
32.30.16.00 Balıqçılıq tilovları, sair balıqçılıq ləvazimatları; digər qruplara
daxil edilməyən ovçuluq və ya idman balıqçılığı üçün
inventarlar
İdman mallarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
32.30.99.00 İdman mallarının istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları

Sinif 32.40

9209 [.30
+.99(.40
+.50)]

İdman malları

İdman malları
32.30.11.00 Xizəklər və xizək üçün sair ləvazimatlar, xizək
ayaqqabılarından başqa; konkilər və təkərli konkilər; onların
hissələri
32.30.12.00 Xizək ayaqqabıları

Qrup 32.4

5

Oyun və oyuncaqlar
Oyun və oyuncaqlar

38410

9506 11

29410
38420

6402.12 +
6403.12
9506.2

38430

9506.91

38440

9506 61

38450

9507

88190 (*)

177

1

2

32.40.1
32.40.11
32.40.12

32.40.11.00
32.40.12.00

32.40.13

32.40.13.00

32.40.2
32.40.20

32.40.20.00

32.40.3
32.40.31

32.40.31.00

32.40.32
32.40.39
32.40.4
32.40.41
32.40.42

32.40.32.00
32.40.39.00
32.40.41.00
32.40.42.00

32.40.9
32.40.99

32.40.99.00

3

Adamları təsvir edən kuklalar, heyvanlar və adamlardan
başqa digər canlıları təsvir edən oyuncaqlar; onların hissələri
Adamları təsvir edən kuklalar
Heyvanlar və adamlardan başqa, digər canlıları
təsvir edən oyuncaqlar
Adamları təsvir edən kuklaların hissələri və onlar
üçün ləvazimatlar
Oyuncaq qatarlar və onların ləvazimatları; kiçildilmiş
ölçüdə yığmaq üçün sair modellər və uşaq konstruktorları
Oyuncaq qatarlar və onların ləvazimatları; kiçildilmiş
ölçüdə yığmaq üçün sair modellər və uşaq konstruktorları
Sair oyuncaqlar, o cümlədən oyuncaq musiqi alətləri
Uşaqların sürməsi üçün nəzərdə tutulmuş təkərli
oyuncaqlar; kukla arabaları
Tapmacalar
Digər qruplara daxil edilməyən sair oyuncaqlar
Sair oyunlar
Oyun kartları
Bilyard oyunu üçün əşyalar, əyləncəli, stolüstü və ya salon
oyunları üçün məmulatlar; sikkə və ya jeton atmaqla işləyən
sair oyun avtomatları
Oyun və oyuncaqların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Oyun və oyuncaqların istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə

4

5

38520 (*)
38520 (*)

9503.00.21
9503.00.4

38530

9503.00.29

38540

9503.00.3

38510

9503.00.10

38550
38560

9503.00.6
9503 00

38570 9504.40
38590

9504 20

88190 (*)

əməliyyatları

32.50.1
32.50.11
32.50.12
32.50.13
32.50.2
32.50.21
32.50.22

32.50.23
32.50.3

Qrup 32.5

Tibbi və stomatologiya alətləri və təchizatları

Sinif 32.50

Tibbi və stomatologiya alətləri və təchizatları

Tibb, cərrahiyyə və stomatologiya alətləri və ləvazimatları
32.50.11.00 Stomatologiyada istifadə edilən alət və ləvazimatlar
32.50.12.00 Tibb, cərrahiyyə və ya laboratoriya sterilizatorları
32.50.13.00 Şprislər, iynələr, kateterlər, kanyullar və s.; digər qruplara
daxil edilməyən oftalmologiya və sair cihazları və ləvazimatı
Terapevt cihazları və ləvazimatı; aksesuarlar, protez və
ortopediya ləvazimatları
32.50.21.00 Terapevt cihazları və ləvazimatı; süni nəfəs aparatları
32.50.22.00 Süni oynaqlar; ortopediya ləvazimatı; süni dişlər;
diş-texnika ləvazimatı; digər qruplara daxil edilməyən
insan bədəninin süni hissələri və insanın süni həyat
fəaliyyətli orqanları
32.50.23.00 Protez və ortopediya ləvazimatlarının hissələri və əşyaları
Tibb, cərrahiyyə, stomatologiya və ya baytarlıq
mebeli; bərbərxanalar üçün kürsülər və oxşar kürsülər
və onların hissələri

48130
48140
48150

9018 41

48160 (*)
35440 (*)

9019 10

8419.20
8421 19

9021 21

48170 (*)

48170 (*)

9021.90.90

178

1

32.50.30

32.50.4
32.50.41
32.50.42
32.50.43
32.50.44
32.50.5

2

3

32.50.30.00 Tibb, cərrahiyyə, stomatologiya və ya baytarlıq
mebeli; bərbərxanalar üçün kürsülər və oxşar kürsülər
və onların hissələri
Eynəklər, linzalar və onların hissələri
32.50.41.00 Kontakt linzaları; şüşə eynəklər üçün linzalar; sair
materiallardan hazırlanmış eynəklər üçün linzalar
32.50.42.00 Eynəklər, qoruyucu eynəklər və s., korreksiya eynəkləri,
qoruyucu və ya sair eynəklər
32.50.43.00 Sağanaqlar və eynəklər, qoruyucu eynəklər və s.
üçün sağanaqların elementləri
32.50.44.00 Sağanaqların hissələri və eynəklər, qoruyucu eynəkləri və s
üçün sağanaqların elementləri
Tibb və cərrahiyyə məqsədilə istifadə olunan sair məmulatlar

4
48180

9402 10

48311 (*)

9001 30

48312

9004 10

48313

9003 11

48352

9003 90

3006 10

32.50.50
32.50.9

32.50.50.00 Tibb və cərrahiyyə məqsədilə istifadə olunan sair məmulatlar
Tibb və cərrahiyyə avadanlığı və ortopediya ləvazimatlarının
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

35290

32.50.99

32.50.99.00 Tibb və cərrahiyyə avadanlığı və ortopediya ləvazimatlarının

88235 (*)

5

istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
Qrup 32.9

Sinif 32.91

32.91.1
32.91.11
32.91.12

32.91.11.00
32.91.12.00

32.91.13
32.91.9

32.91.13.00

32.91.99

32.91.99.00

32.99.11
32.99.12

32.99.13

Süpürgə və şotkalar

Süpürgə və şotkalar
Ev təmizləmək üçün süpürgə və şotkalar
Xarici görkəmə qulluq etmək üçün tualet şotkaları;
rəssamlıq fırçaları, yazı və kosmetika üçün
fırçalar; diş fırçaları
Digər qruplara daxil edilməyən sair şotkalar
Süpürgə və şotka istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Süpürgə və şotka istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə
əməliyyatları
Sinif 32.99

32.99.1

Digər qruplara daxil edilməyən
sənaye məmulatları

38993 (*)
38993 (*)

9603 10
9603 29

38993 (*)

88190 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair
sənaye məmulatları

Yağış və gündən qoruyucu çətirlər; qələm və karandaşlar,
lövhələr, tarix, möhür və ya nömrə qoymaq üçün ştamplar;
yazı maşınları üçün lentlər, ştempel yastıqçaları
32.99.11.00 Təhlükəsizlik üçün baş geyimləri və sair qoruyucu
məmulatlar
32.99.12.00 Diyircəkli qələmlər; ucluğu fetrdən və sair məsaməli
materialdan olan qələmlər və markerlər; siyirmə,
vintli və sürüşən karandaşlar
32.99.13.00 Tuş üçün çertyoj qələmləri, avtomat qələmlər, stiloqraflar

36971

4203 29

36972
38911 (*)

9608 10

38911 (*)

9608 31
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32.99.14
32.99.15

32.99.16

32.99.2
32.99.21
32.99.22

32.99.23
32.99.24
32.99.3
32.99.30

32.99.4

32.99.41

32.99.42

32.99.43
32.99.5
32.99.51
32.99.52

2

3

və sair qələmlər
32.99.14.00 Yazı ləvazimatı dəstləri, qələm və karandaşlar üçün
tutqaclar və oxşar tutqaclar; onların hissələri
32.99.15.00 Karandaşlar, rəngli karandaşlar, karandaşlar üçün
qrifellər, pastel karandaşları, rəsm çəkmək üçün
kömür karandaşları, yazı və rəsm üçün təbaşirlər,
dərzilər üçün təbaşirlər
32.99.16.00 Qrifel lövhələri; tarix qoymaq, möhürləmək və ya nömrələmək üçün ştempellər və s.; yazı makinaları üçün lentlər
və ya oxşar lentlər; ştempel yastıqcıqları
Çətirlər, əl ağacları, düymələr, basmadüymələr,
bəndləmələr və onların hissələri
32.99.21.00 Yağış və gündənqoruyucu çətirlər, əl ağacları, əl ağacı-stullar, at çapmaq üçün qamçılar, şallaqlar və s.
32.99.22.00 Yağış və gündənqoruyucu çətirlər, əl ağacları, əl ağacışallaqlar,qamçılar, şallaqlar və s üçün hissələr, bəzəklər və
ləvazimatlar
32.99.23.00 Basmadüymələr, bəndləmələr, zaponkalar və onların hissələri;
düymələr; bəndləmə-molniyalar
32.99.24.00 Düymələr üçün formalar və düymələrin sair hissələri;
düymələr üçün pəstahlar; bəndləmə-moniyaların hissələri
İnsan və ya heyvanların tükündən məmulatlar; toxuculuq
materiallarından oxşar məmulatlar
İnsan və ya heyvanların tükündən məmulatlar; toxuculuq
materiallarından oxşar məmulatlar
32.99.30.10 İnsan və heyvanların tükündən məmulatlar
32.99.30.20 Toxuculuq materiallarından oxşar məmulatlar
32.99.30.21 Linoleum
Alışqanlar, tütün çəkmək üçün çubuqlar və onların
hissələri; alışan materiallardan məmulatlar; kibritlər;
maye və ya mayeləşdirilmiş qaz yanacağı
32.99.41.00 Siqaret üçün alışqanlar və sair alışqanlar; tütün çəkmək
üçün çubuqlar, siqar və ya siqaretlər üçün müştüklər
və onların hissələri
Alışqanların hissələri; pirofor ərintiləri; alışan
materiallardan məmulatlar; tütün çəkmək üçün çubuqların
istehsalı üçün pəstahlar
32.99.42.10 Alışqanların hissələri; pirofor ərintiləri
32.99.42.20 Alışan materiallardan məmulatlar
32.99.42.30 Tütün çəkmək üçün çubuqların istehsalı üçün pəstahlar
32.99.43.00 Həcmi 300 kub sm-dən çox olmayan alışqan konteynerləri
üçün maye və ya mayeləşdirilmiş qazşəkilli yanacaq
Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatlar
32.99.51.00 Bayramlar, karnavallar və sair əyləncələr, o cümlədən
fokus və zarafatlar üçün məmulatlar
32.99.52.00 Daraqlar, saç üçün şanalar və s.; saç üçün sancaqlar;
saç burmaq üçün qısqaclar; aromatik pulvezatorlar və

4

5

38911 (*)

9608 50

38911 (*)

9609 90

38140

9612 20

38912

38921

6601 10

38922 (*)

6603 [.20
+.90.90]

38923

9606 [.10 + .2]
+
9607.1

38924

9606 30

38972

6703 + 6704

38994 (*)

9613 10

38995

3606 90

38999 (*)

3606.10

38991

9505 10

38994 (*)

9615 19
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2

32.99.53

32.99.53.00

32.99.54
32.99.55
32.99.59

32.99.54.00
32.99.55.00
32.99.59.00

3

onların taxma ləvazimatı, kosmetika çəkmək üçün
kirşan yastıqları və tamponlar
Nümayişetdirmə məqsədləri üçün istifadə edilən cihazlar,
aparatlar və modellər
Şamlar, fitillər və s.
Süni güllər, yarpaqlar, meyvələr və onların hissələri
Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif məmulatlar

4

38996

9023 00

38999 (*)
38999 (*)
38999 (*)

3406
6702

48160
32.99.6
32.99.60

Kuklaların içərisinin doldurulması üzrə xidmətlər
32.99.60.00 Kuklaların içərisinin doldurulması üzrə xidmətlər

32.99.9

Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatlarının
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları
32.99.99.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair sənaye məmulatlarının
istehsalının bir hissəsi kimi sub-müqavilə əməliyyatları

32.99.99

Bölmə 33

Maşın və avadanlıqların quraşdırılması və təmiri

Qrup 33.1

Hazır metal məmulatlarının, maşın və
avadanlıqların təmiri xidmətləri

Sinif 33.11

33.11.1
33.11.11

33.11.11.00

33.11.12

33.11.12.00

33.11.13

33.11.13.00

33.11.14

33.11.14.00

33.11.19

33.11.19.00 Sair hazır metal məmulatlarının təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
Sinif 33.12

33.12.1
33.12.11
33.12.12
33.12.13
33.12.14

88190 (*)

88190 (*)

Hazır metal məmulatlarının təmiri xidmətləri

Hazır metal məmulatlarının təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
Qurulmuş metal məmulatlarının təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
Metal çənlərin və konteynerlərin təmiri və texniki
xidmət göstərilməsi
Mərkəzi istilik radiatorlarından başqa buxar generatorlarının
təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Silah və döyüş sursatlarının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi

87110 (*)
87110 (*)
87110 (*)
87110 (*)
87110 (*)

Maşınların təmiri üzrə xidmətlər

Ümumi təyinatlı maşınların təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
33.12.11.00 Təyyarə, avtomobil və motosiklet mühərriklərindən başqa
mühərrik və turbinlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.12.00 Nasos, kompressor, tıxac və qapaqlardan başqa, hidravlik güc
qurğularının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.13.00 Dayaq mexanizmlərinin, qurğuların, dişli ötürücülərin və
ötürücü elementlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması, təmiri

5

87156 (*)
87156 (*)
87156 (*)
87156 (*)

4206 00
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2

3

4

və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.14.30 Sobaların və soba odluqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
göstərilməsi

33.12.15

33.12.14.50 Sobaların və soba odluqlarının təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması,

87156 (*)

təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.15.30 Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının quraşdırılması
üzrə xidmətlər
33.12.15.50 Qaldırıcıların və manipulyasiya avadanlıqlarının təmiri və
texniki xidmət göstərilməsi
33.12.16

Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını quraşdırılması, təmiri

87120

və texniki xidmət göstərilməsi (kompüter və periferiya
avadanlıqlarından başqa)
33.12.16.30 Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını quraşdırılması
üzrə xidmətlər (kompüter və periferiya avadanlıqlarından
başqa)
33.12.16.50 Ofis maşınlarının və avadanlıqlarını təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi (kompüter və periferiya avadanlıqlarından başqa)

33.12.18

33.12.17.00 Mexaniki ötürücülü əl alətlərinin təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının

33.12.19

quraşdırılması, təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.18.30 Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının
quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.12.18.50 Sənaye soyuducu və ventilyasiya avadanlıqlarının
təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların

33.12.17

87156 (*)
87156 (*)

87156 (*)

quraşdırılması, təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.19.30 Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların
quraşdırılması
33.12.19.50 Digər qruplara daxil edilməyən ümumi təyinatlı sair maşınların
təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.2
33.12.21

Xüsusi təyinatlı maşınların təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının

87156 (*)

quraşdırılması, təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.21.30 Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının

33.12.22
33.12.23
33.12.24

quraşdırılması
33.12.21.50 Kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatı maşınlarının
təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.22.00 Metal formalaşdıran maşınların və avadanlıqların təmiri və
texniki xidmət göstərilməsi
33.12.23.00 Metallurgiya maşınlarının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün

87156 (*)
87156 (*)
87156 (*)

5
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maşınların quraşdırılması, təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.24.30 Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün
maşınların quraşdırılması
33.12.24.50 Mədənçıxarma sənayesi, karxana işləri və tikinti üçün
33.12.25

maşınların təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.12.25.00 Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının emalı
üçün maşınların təmiri və texniki xidmət göstərilməsi

33.12.26
33.12.26.30
33.12.26.50
33.12.27
33.12.27.30
33.12.27.50
33.12.28

33.12.28.00

33.12.29

33.12.29.00

Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların
quraşdırılması, təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların
quraşdırılması
Toxuculuq, tikiş və dəri sənayesi üçün maşınların
təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın quraşdırılması,
təmiri və texniki qulluq üzrə xidmətlər
Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın quraşdırılması,
üzrə xidmətlər
Kağız və karton istehsalı üçün avadanlığın təmiri
və texniki qulluq üzrə xidmətlər
Rlastik və rezin sənayesi üçün maşınların təmiri və
texniki xidmət göstərilməsi
Xüsusi təyinatlı sair maşınların təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
Sinif 33.13

33.13.1
33.13.11

33.13.11.00

33.13.12

33.13.12.00

33.13.13

33.13.13.00

33.13.19

33.13.19.00

33.14.1
33.14.11

33.14.19

87156 (*)

87156 (*)

87156 (*)
87156 (*)

Elektron və optik avadanlıqların təmiri üzrə
xidmətlər

Elektron və optik avadanlıqların təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
Ölçmə, yoxlama , sınama və naviqasiya cihazlarının və
aparatlarının təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Şüalandırma, elektrotibbi və elektroterapevtik avadanlıqların
təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Optik alətlərin və fotoqrafik avadanlıqların təmiri və texniki
xidmət göstərilməsi
Sair elektron avadanlıqların təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
Sinif 33.14

87156 (*)

87154 (*)
87154 (*)
87154 (*)
87154 (*)

Elektrik avadanlıqların təmiri xidmətləri

Elektrik avadanlıqların təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.14.11.00 Elektrik mühərriklərinin, generatorların, transformatorların və
elektrik paylayıcı və nəzarət cihazlarının təmiri və texniki
xidmət göstərilməsi
33.14.19.00 Sair elektrik avadanlıqlarının təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi

87152 (*)

87152 (*)

5
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2
Sinif 33.15

33.15.1
33.15.10

Gəmi və qayıqların təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.15.10.00 Gəmi və qayıqların təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Sinif 33.16

33.16.1
33.16.10

33.17.11
33.17.19

4

87149 (*)

Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri
və texniki xidmət göstərilməsi

Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri və texniki
xidmət göstərilməsi
33.16.10.00 Təyyarə və kosmik üçüş aparatlarının təmiri və texniki
xidmət göstərilməsi
Sinif 33.17

33.17.1

3
Gəmilərin və qayıqların təmiri və
texniki xidmət göstərilməsi

87149 (*)

Sair nəqliyyat avadanlıqlarının təmiri və texniki
xidmət göstərilməsi

Sair nəqliyyat avadanlıqlarının təmiri və texniki xidmət
göstərilməsi
33.17.11.00 Dəmiryolu lokomotivlərinin və dəmir yolu nəqliyyat
vasitələrinin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
33.17.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair nəqliyyat avadanlıqlarının

87149 (*)
87149 (*)

təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Sinif 33.19

33.19.1
33.19.10

33.19.10.00

33.20.1
33.20.11

33.20.11.00

33.20.12

33.20.12.00

33.20.2
33.20.21
33.20.29

33.20.21.00
33.20.29.00

Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri

Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri
Sair avadanlıqların təmiri xidmətləri
Qrup 33.2

Sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının
quraşdırılması xidmətləri

Sinif 33.20

Sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının
quraşdırılması üzrə xidmətlər

Maşın və avadanlıqlar istisna edilməklə, hazır metal
məmulatlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
Mərkəzi istilik buxar qazanları istisna edilməklə,
buxar generatorlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər, metal
boru sistemləri üçün sənaye qurğularının quraşdırılması da
daxil edilməklə
Maşın və avadanlıqlar istisna edilməklə, sair hazır metal
məmulatlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
Ümumi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər
Ofis və hesablama maşınlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair ümumi təyinatlı maşınların

87159

87310 (*)

87310 (*)

87333
87320 (*)

5
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33.20.3
33.20.31
33.20.32
33.20.33
33.20.34
33.20.35

2

3

quraşdırılması üzrə xidmətlər
Xüsusi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.31.00 Kənd təsərrüfatı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının
quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.32.00 Metal formalaşdıran maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.33.00 Metallurgiya üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının
quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.34.00 Dağ-mədən işləri üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının
quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.35.00 Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının emalı
üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması

33.20.38

üzrə xidmətlər
33.20.36.00 Toxuculuq, tikiş və dəri emalı üçün sənaye maşınlarının və
avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.37.00 Kağız və karton məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.38.00 Plastik və rezin məmulatlarının emalı üçün sənaye maşınlarının

33.20.39

və avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.39.00 Sair xüsusi təyinatlı maşınların quraşdırılması üzrə xidmətlər

33.20.36
33.20.37

4

87320 (*)
87320 (*)
87320 (*)
87320 (*)
87320 (*)

87320 (*)
87320 (*)
87320 (*)
87320 (*)
87331

33.20.4
33.20.41

Elektron və optik avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.41.00 Peşəkar tibbi maşınların və dəqiq və optik cihazların

87350

33.20.42

quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.42.00 Peşəkar elektron avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər

87340

33.20.5
33.20.50
33.20.6
33.20.60
33.20.7
33.20.70

Elekltrik avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.50.00 Elekltrik avadanlıqlarının quraşdırılması üzrə xidmətlər
Sənaye proseslərinə nəzarət üçün avadanlıqların quraşdırılması
üzrə xidmətlər
33.20.60.00 Sənaye poseslərinə nəzarət üçün avadanlıqların quraşdırılması

87360

87320 (*)

üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatların emalı üçün
avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər
33.20.70.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair məmulatların emalı üçün
avadanlıqların quraşdırılması üzrə xidmətlər
D SEKSİYASI

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın
kondisiyalaşdırılması

Bölmə 35

Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın
kondisiyalaşdırılması

Qrup 35.1

Elektrik enerjisinin istehsalı, nəqli və
paylanması üzrə xidmətlər

87390

5

185

1

2

3
Sinif 35.11

35.11.1
35.11.10

Elektrik enerjisi
Elektrik enerjisi
35.11.10.10 Nüvə reaktorlarının istifadə edilmiş (işlənmiş) istilikayırıcı
elementləri (kassetləri)
35.11.10.20 Elektrik enerjisi ilə təchizat üzrə xidmətlər
Sinif 35.12

35.12.1
35.12.10

35.12.10.00

4

5

Elektrik enerjisi

17100

2716 00

Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər

Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər
Elektrik enerjisinin nəqli üzrə xidmətlər

69111
86311

Sinif 35.13

Elektrik enerjisinin paylanması
üzrə xidmətlər

35.13.1
35.13.10

Elektrik enerjisinin paylanması üzrə xidmətlər
35.13.10.00 Elektrik enerjisinin paylanması üzrə xidmətlər

69112
86312

Sinif 35.14

35.14.1
35.14.10

Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər

Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər
35.14.10.00 Elektrik enerjisinin satışı üzrə xidmətlər

61197
61297
62597

Qrup 35.2

Sinif 35.21

35.21.1
35.21.10

35.22.10

Qazın istehsalı

Daş kömür qazı, su qazı, generator qazı və oxşar qazlar,
neft qazından başqa
35.21.10.00 Daş kömür qazı, su qazı, generator qazı və oxşar qazlar,
neft qazından başqa
Sinif 35.22

35.22.1

Qazın istehsalı; qazşəkilli yanacağın
boru kəməri ilə bölüşdürülməsi
üzrə xidmətlər

17200

Qazşəkilli yanacağın boru kəməri
ilə bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər

Qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə
bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər
35.22.10.00 Qazşəkilli yanacağın boru kəməri ilə
bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər

69120
86320

2705 00

186

1

2

3
Sinif 35.23

4

Qazın boru kəməri ilə satışı
üzrə xidmətlər

35.23.1
35.23.10

Qazın boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər
35.23.10.00 Qazın boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər
Qrup 35.3

Sinif 35.30

61191 (*)

Buxar və kondisiyalanmış hava ilə
təchizat üzrə xidmətlər
Buxar və kondisiyalanmış hava ilə
təchizat üzrə xidmətlər

35.30.1
35.30.11
35.30.12

Buxar və isti su; buxar və isti su ilə təchizat üzrə xidmətlər
35.30.11.00 Buxar və isti su; buxar və isti su ilə təchizat üzrə xidmətlər
35.30.12.00 Buxar və isti suyun boru kəməri ilə təchizatı üzrə

35.30.2
35.30.21
35.30.22

xidmətlər
Buz; soyudulmuş hava və suyun təchizatı üzrə xidmətlər
35.30.21.00 Soyutmaq üçün buz da daxil edilməklə, buz
35.30.22.00 Soyudulmuş hava və suyun təchizatı üzrə xidmətlər

17300
69220 (*)
86340 (*)
17400
69220 (*)
86340 (*)

E Seksiyası

Su təchizatı; kanalizasiya, çirkli suların
(tullantı sularının) və tullantıların yığılması və
təmizlənməsi üzrə xidmətlər

36.00.1
36.00.11
36.00.12
36.00.2
36.00.20

Bölmə 36

Təbii su; suyun təmizlənməsi və təchizatı
üzrə xidmətlər

Qrup 36.0

Təbii su; suyun təmizlənməsi və təchizatı
üzrə xidmətlər

Sinif 36.00

Təbii su; suyun təmizlənməsi və təchizatı
üzrə xidmətlər

Təbii su
36.00.11.00 İçməli su
36.00.12.00 Qeyri-içməli su
Suyun təmizlənməsi və boru kəməri ilə
bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər
36.00.20.00 Suyun təmizlənməsi və boru kəməri ilə
bölüşdürülməsi üzrə xidmətlər

36.00.3
36.00.30

Suyun boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər
36.00.30.00 Suyun boru kəməri ilə satışı üzrə xidmətlər

18000 (*)
18000 (*)

69210
69230
86330
86350
61198

5

187

1

2

3
Bölmə 37

Kanalizasiya xidmətləri; tullantı suları

Qrup 37.0

Kanalizasiya xidmətləri; tullantı suları

Sinif 37.00

37.00.1
37.00.11
37.00.12
37.00.2
37.00.20

5

Kanalizasiya xidmətləri; tullantı suları

Kanalizasiya xidmətləri
37.00.11.00 Tullantı sularının təmizlənməsi və tullantıların ləğv edilməsi
37.00.12.00 Zibil quyularının və durulducu çənlərin təmizlənməsi üzrə
xidmətlər
Tullantı suları
37.00.20.00 Tullantı suları
Bölmə 38

Tullantıların yığılması, təmizlənməsi və ləğv
edilməsi üzrı xidmətlər; tullantılardan istifadə
edilməsi xidmətləri

Qrup 38.1

Tullantılar; tullantıların yığılması xidmətləri

Sinif 38.11

4

94110
94120

39920

3825 20

Təhlükəsiz tullantılar;
təhlükəsiz tullantıların yığılması

38.11.1

İstifadə üçün yararlı olan təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə

38.11.11

xidmətlər
İstifadə üçün yararlı olan təhlükəsiz tullantıların yığılması üzrə

94221

38.11.19

xidmətlər, şəhər xidmətləri
38.11.11.10 Zibilin yığılması üzrə xidmətlər
38.11.19.00 İstifadə üçün yararlı olan sair təhlükəsiz tullantıların yığılması

94229

üzrə xidmətlər
38.11.2
38.11.21
38.11.29
38.11.3
38.11.31
38.11.39
38.11.4
38.11.41
38.11.49
38.11.5
38.11.51
38.11.52

İstifadə üçün yararlı olmayan təhlükəsiz tullantıların yığılması
üzrə xidmətlər
38.11.21.00 İstifadə üçün yararlı olmayan təhlükəsiz tullantıların yığılması
üzrə xidmətlər, şəhər xidmətləri
38.11.29.00 İstifadə üçün yararlı olmayan sair təhlükəsiz tullantıların
yığılması üzrə xidmətlər, şəhər xidmətləri
İstifadə üçün yararlı olmayan yığılmış təhlükəsiz tullantılar
38.11.31.00 İstifadə üçün yararlı olmayan şəhər tullantıları
38.11.39.00 İstifadə üçün yararlı olmayan sair təhlükəsiz tullantılar
Sökülmə, çeşidləmə xidmətləri
38.11.41.00 Söküləcək gəmilər və sair üzən qurğular
38.11.49.00 Söküləcək gəmi və üzən qurğulardan başqa
çeşidləmə xidmətləri
İstifadə üçün yığılmış sair təhlükəsiz tullantılar
38.11.51.00 Şüşə tullantıları
38.11.52.00 Kağız və karton tullantıları

94231
94239

39910
39990 (*)

3825 10

39370
39910 (*)

8908 00

37111 (*)
39240 (*)

7001 00
4707 90

188

1

2

3

İşlənmiş pnevmatik rezin təkərlər
Sair rezin tullantılar
plastik kütlə tulllantılar
Toxuculuqdan qalan tullantılar

4
39260
39250 (*)
39270 (*)
39211
39212
39214
39216

38.11.53
38.11.54
38.11.55
38.11.56

38.11.53.00
38.11.54.00
38.11.55.00
38.11.56.00

38.11.57
38.11.58

38.11.57.00 Dəri tullantıları
38.11.58.00 Təhlükəsiz metal tullantıları

39220 (*)
39310

38.11.59.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair təhlükəsiz tullantılar

39320
39331 (*)
39332 (*)
39280 (*)

38.11.59

5
4012 20
4004 00
3915 10
3915 20

4115 20
8104 20

4401 30

39290 (*)
Təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən
texniki xidmət

38.11.6
38.11.61
38.11.69

38.11.61.00 Təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən
texniki xidmət
38.11.69.00 Sair təhlükəsiz tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara

94313
94319 (*)

göstərilən texniki xidmət
Sinif 38.12

38.12.1
38.12.11
38.12.12
38.12.13
38.12.2
38.12.21
38.12.22
38.12.23
38.12.24
38.12.25
38.12.26
38.12.27
38.12.29
38.12.3
38.12.30

38.12.11.00
38.12.12.00
38.12.13.00
38.12.21.00
38.12.22.00
38.12.23.00
38.12.24.00
38.12.25.00
38.12.26.00

Təhlükəli tullantılar; təhlükəli tullantıların
yığılması xidmətləri

Təhlükəli tullantıların yığılması xidmətləri
Təhlükəli tibbi və bioloji tullantıların yığılması üzrə xidmətlər
Sair təhlükəli sənaye tullantılarının yığılması üzrə xidmətlər
Təhlükəli şəhər tullantılarının yığılması üzrə xidmətlər
Yığılmış təhlükəli tullantılar
Nüvə reaktorlarının istifadə edilmiş yanacaq elementləri
Əczaçılıqdan qalan tullantılar
Sair tibbi təhlükəli tullantılar
Təhlükəli kimyəvi tullantılar
Neft tullantıları
Təhlükəli metal tullantıları

38.12.27.00 İlkin elementlərin, batareyaların və elektrik akkumulyatorlarının
tullantı və qırıntıları
38.12.29.00 Sair təhlükəli tullantılar
Təhlükəli tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən
texniki xidmət
38.12.30.00 Təhlükəli tullantıları daşımaq üçün avadanlıqlara göstərilən
texniki xidmət
Qrup 38.2

Tullantıların emalı və məhv edilməsi üzrə
xidmətlər

94211
94212
94219
33720
39931
39939
39950 (*)
39950 (*)
39365 (*)
39366 (*)
39380

2844 50
3006 92
3825 30
3825 50
2710 91

39990 (*)

3825 90

94311

8548 10

189

1

2

3
Sinif 38.21

38.21.1
38.21.10
38.21.2
38.21.21
38.21.22
38.21.23
38.21.29
38.21.3
38.21.30
38.21.4
38.21.40

38.22.1

38.22.21
38.22.29

xidmətlər
38.22.21.00 Nüvə tullantılarının məhv edilməsi üzrə xidmətlər
38.22.29.00 Sair təhlükəli tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər
Qrup 38.3

Materialların bərpa edilməsi xidmətləri;
xam materialların bərpa edilməsi

Sinif 38.31

Sınıq əşyaların sökülməsi üzrə xidmətlər

Sınıq əşyaların sökülməsi üzrə xidmətlər
38.31.11.00 Gəmilərin sökülməsi üzrə xidmətlər
38.31.12.00 Gəmi və üzən qurğulardan başqa, sınıq əşyaların sökülməsi
üzrə xidmətlər
Sinif 38.32

38.32.12
38.32.2
38.32.21

94331
94332
94333
94339
39940

3825 49

39290 (*)

2621 10

Nüvə və sair təhlükəli tullantıların emal edilməsi üzrə xidmətlər
38.22.11.00 Nüvə tullantılarının emal edilməsi üzrə xidmətlər
38.22.19.00 Sair təhlükəli tullantıların emal edilməsi üzrə xidmətlər
Nüvə və sair təhlükəli tullantıların məhv edilməsi üzrə

38.32.1
38.32.11

94319 (*)

Təhlükəli tullantıların emalı və məhv edilməsi
üzrə xidmətlər

38.22.11
38.22.19
38.22.2

38.31.1
38.31.11
38.31.12

5

Təhlükəsiz tullantıların emalı və məhv edilməsi
üzrə xidmətlər

Təhlükəsiz tullantıların emalı üzrə xidmətlər
38.21.10.00 Təhlükəsiz tullantıların emalı üzrə xidmətlər
Təhlükəsiz tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər
38.21.21.00 Sanitariya tullantılarının basdırılması üzrə xidmətlər
38.21.22.00 Sair tullantıların basdırılması üzrə xidmətlər
38.21.23.00 Təhlükəsiz tullantıların yandırılması üzrə xidmətlər
38.21.29.00 Sair təhlükəsiz tullantıların məhv edilməsi üzrə xidmətlər
Üzvi həlledicilərin tullantıları
38.21.30.00 Üzvi həlledicilərin tullantıları
Yanmış tullantıların külü və qalıqları
38.21.40.00 Yanmış tullantıların külü və qalıqları
Sinif 38.22

4

94321 (*)
94321 (*)

94322 (*)
94322 (*)

94312 (*)
94312 (*)

Çeşidlənmiş materialların bərpa edilməsi
üzrə xidmətlər; təkrar xammal

Çeşidlənmiş materialların bərpa edilməsi üzrə xidmətlər
38.32.11.00 Çeşidlənmiş metal materiallarının bərpa edilməsi üzrə
xidmətlər
38.32.12.00 Çeşidlənmiş qeyri-metal materiallarının bərpa edilməsi üzrə
xidmətlər
Təkrar metal xammalı
38.32.21.00 Qiymətli metalların təkrar xammalı

89410
89420

39331 (*)

190

38.32.22

38.32.22.00 Qara metalların təkrar xammalı

4
39332 (*)
39333 (*)
39340 (*)

38.32.23
38.32.24
38.32.25

38.32.23.00 Misin təkrar xammalı
38.32.24.00 Nikelin təkrar xammalı
38.32.25.00 Aliminiumun təkrar xammalı

39361 (*)
39362 (*)
39363 (*)

38.32.29

38.32.29.00 Sair metalların təkrar xammalı

39364 (*)

1

2

3

39368
38.32.3
38.32.31

Təkrar qeyri-metal xammalı
38.32.31.00 Təkrar şüşə xammalı

39290 (*)

38.32.32
38.32.33
38.32.34

38.32.32.00 Təkrar kağız və karton xammalı
38.32.33.00 Təkrar plastik xammalı
38.32.34.00 Təkrar rezin xammalı

39240 (*)
39270 (*)
39250 (*)

38.32.35
38.32.39

38.32.35.00 Təkrar parça xammalı
38.32.39.00 Sair təkrar qeyri-metal xammalı

3921
39220 (*)
39280 (*)
39290 (*)

Bölmə 39

Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi
üzrə xidmətlər

Qrup 39.0

Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi
üzrə xidmətlər

Sinif 39.00

39.00.1
39.00.11
39.00.12
39.00.13
39.00.14
39.00.2
39.00.21
39.00.22
39.00.23

Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi
üzrə xidmətlər

Digər tullantıların yığılması və ləğv edilməsi üzrə xidmətlər
39.00.11.00 Torpaq və yeraltı suların yığılması və təmizlənməsi üzrə
xidmətlər
39.00.12.00 Səthi suların yığılması və təmizlənməsi üzrə xidmətlər
39.00.13.00 Havanın dəyişdirilməsi və təmizlənməsi üzrə xidmətlər
39.00.14.00 Binaların təmizlənməsi üzrə xidmətlər
Sair təmizləmə və çirkli sahələrə nəzarət üzrə xidmətlər
39.00.21.00 Çirkli sahələrin təmizlənməsi, yoxlanması və nəzarət üzrə
xidmətlər və sair sahələrin təmizlənməsi üzrə xidmətlər
39.00.22.00 Təmizləmə üzrə sair xidmətlər
39.00.23.00 Sair çirkli sahələrə nəzarət üzrə xidmətlər
F SEKSİYASI

Tikinti və tikinti işləri

Bölmə 41

Binalar və bina tikintisi işləri

Qrup 41.0

Binalar və bina tikintisi işləri

Sinif 41.00

Binalar və bina tikintisi işləri

94413
94412
94411
94430
94420
94490
94900

5

8112 22

191

1

41.00.1
41.00.10
41.00.2
41.00.20
41.00.3

2

41.00.10.00
41.00.20.00

41.00.30
41.00.30.10
41.00.30.20
41.00.4
41.00.40
41.00.40.10
41.00.40.20
41.00.40.90

Yaşayış binaları
Yaşayış binaları
Qeyri-yaşayış binaları
Qeyri-yaşayış binaları
Yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri (yeni,
əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri)
Yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri (yeni,
əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri)
Birmənzilli və ikimənzilli evlərin qurulması üzrə ümumtikinti
işləri
Çoxmənzilli evlərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri
Qeyri-yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri
(yeni, əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri)
Qeyri-yaşayış binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri
(yeni, əlavə, yenidənqurma və bərpa işləri)
Anbar və sənaye binalarının qurulması üzrə ümumtikinti
işləri
Ticarət binalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri
Sair binaların qurulması üzrə ümumtikinti işləri
Bölmə 42

Mülki mühəndislik işləri üzrə tikinti və
tikinti işləri

Qrup 42.1

Yollar və dəmir yolları; yollar və dəmir yolları
üzrə ümumtikinti işləri

Sinif 42.11

42.11.1

42.11.10

5311
5312

5411

5412

Yollar və avtomobil yolları; yollar və avtomobil
yolları üzrə ümumtikinti işləri

Avtomobil yolları, şosse yolları, küçələr və sair avtomobil
və piyada yolları və aerodromlarda uçuş-enmə zolaqları üçün
özül hazırlanması işləri
42.11.10.00 Avtomobil yolları, şosse yolları, küçələr və sair avtomobil
və piyada yolları və aerodromlarda uçuş-enmə zolaqları üçün

42.11.2

4

3

53211
53213

özül hazırlanması işləri
Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair
avtomobil və piyada yollarının və aerodromlarda uçuş-enmə

42.11.20

zolaqlarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri
Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair
avtomobil və piyada yollarının və aerodromlarda uçuş-enmə
zolaqlarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri
42.11.20.10 Avtomobil yollarının, şosse yollarının, küçələrin və sair
avtomobil və piyada yollarının qurulması üzrə ümumtikinti
işləri
42.11.20.20 Aerodromlarda uçuş-enmə zolaqlarının qurulması üzrə

54210 (*)

5
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1

2

42.11.20.30
42.11.20.40
42.11.20.50
42.11.20.90

Sinif 42.12

42.12.1
42.12.10
42.12.2
42.12.20

Dəmiryolları və yeraltı dəmiryolları;
dəmiryolları və yeraltı dəmiryollarının
qurulması üzrə ümumtikinti işləri

Dəmir yolları və yeraltı dəmiryolları
42.12.10.00 Dəmir yolları və yeraltı dəmiryolları
Dəmir yolları və yeraltı dəmiryollarının qurulması üzrə
ümumtikinti işləri
42.12.20.00 Dəmir yolları və yeraltı dəmiryollarının qurulması üzrə
ümumtikinti işləri
Sinif 42.13

42.13.1
42.13.10
42.13.2
42.13.20

4

3

ümumtikinti işləri
Yolların səthinin, avtomobil dayanacaqlarının və
oxşar səthlərin rənglə işarələnməsi
İdman qurğuları və istirahət yerləri üçün düz səth işləri
Stadionlar və idman meydançaları üçün düz səth işləri
Sair idman qurğuları və istirahət yerləri üçün düz
səth işləri

54210 (*)

54210 (*)

Körpü və tunellər

Körpü və tunellər
42.13.10.00 Körpü və tunellər
Körpü və tunellərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri
Körpü və tunellərin qurulması üzrə ümumtikinti işləri
42.13.20.10 Körpülərin və yerüstü avtomobil yollarının qurulması üzrə
ümumtikinti işləri
42.13.20.20 Tunellərin və yeraltı yolların qurulması üzrə ümumtikinti
işləri
Qrup 42.2

Kommunal qurğular üçün tikinti və tikinti işləri

Sinif 42.21

Mayelər üçün hazırlanmış layihələr üzrə
tikinti və tikinti işləri

5322
54220

42.21.1
42.21.11
42.21.12

Mayelər üçün kommunal tikintilər
42.21.11.00 Mayelər üçün magistral boru xətləri
42.21.12.00 Mayelər üçün yerli boru xətləri

53241
53251

42.21.13

42.21.13.00 İrriqasiya sistemləri (kanallar); su xətlərinin çəkilməsi;

53231

sutəmizləyici qurğular, çirkab suların axıdılması üçün
qurğular və nasos stansiyaları
42.21.2
42.21.21

Mayelər üçün hazırlanmış layihələr üzrə ümumtikinti işləri
Magistral boru xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri
42.21.21.30 Neft və qaz magistral boru kəmərlərinin çəkilməsi üzrə
ümumtikinti işləri
42.21.21.50 Sair növlərdən olan magistral boru kəmərlərinin, o cümlədən,
su kəmərlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri

53234
53235

54241

5
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1

42.21.22
42.21.23

2

3

42.21.22.00 Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli boru xətlərinin
çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri
42.21.23.00 İrriqasiya sistemləri (kanallar); su xətlərinin çəkilməsi üzrə
ümumtikinti işləri; sutəmizləyici qurğuların, çirkab suların
axıdılması üçün qurğuların və nasos stansiyaların qurulması
üzrə ümumtikinti işləri

42.21.24

42.21.24.00 Su quyularının qazılması və çirkab suların emalı üçün
qurğuların tikintisi
Sinif 42.22

42.22.1
42.22.11
42.22.12
42.22.13
42.22.2

42.22.11.00
42.22.12.00
42.22.13.00

42.22.21
42.22.21.11
42.22.21.19
42.22.21.30
42.22.21.50
42.22.21.60
42.22.22
42.22.22.10
42.22.22.30
42.22.22.50
42.22.22.90
42.22.23

42.22.23.00

Sinif 42.91

54232
54239 (*)

5434

Elektrik və telekommunikasiya üçün
hazırlanmış layihələr üzrə tikinti və tikinti işləri

Elektrik və telekommunikasiya üçün kommunal qurğular
Magistral elektrik xətləri və kommunikasiya xətləri
Yerli elektrik xətləri və kommunikasiya xətləri
Elektrik stansiyaları
Elektrik və telekommunikasiya üçün kommunal qurğular üçün
layihələr üzrə ümumtikinti işləri
Magistral elektrik xətləri və kommunikasiya xətlərinin
çəkilməsi üçün ümumtikinti işləri
Dəmir yolları üçün maistral elektrikötürmə xətlərinin çəkilməsi
üzrə ümumtikinti işləri
Sair növlərdən olan yerüstü magistral elektrikötürmə xətlərinin
çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri
Sair növlərdən olan yeraltı magistral elektrikötürmə xətlərinin
çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri
Yerüstü magistral rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti
işləri
Yeraltı magistral rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti
işləri
Yerli elektrik xətləri və kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi
üzrə ümumtikinti işləri
Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yerüstü elektrikötürmə
xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri
Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yeraltı elektrikötürmə
xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri
Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yerüstü telefon və
sair rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri
Yardımçı işlər də daxil edilməklə, yerli yeraltı telefon və
sair rabitə xətlərinin çəkilməsi üzrə ümumtikinti işləri
Elektrik stansiyalarının qurulması üzrə ümumtikinti işləri
Qrup 42.9

4
54251

Digər mülki tikinti layihələrinin hazırlanması
Su qurğuları üçün layihələrin hazırlanması

53242
53252
53262

54242

54252

54260

5
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1

42.91.1
42.91.10

2

3

Sahil və liman qurğuları, dambalar, şlüzlər və oxşar hidromexaniki qurğular
42.91.10.00 Sahil və liman qurğuları, dambalar, şlüzlər və oxşar hidro-

4

53232
53233

42.91.2

mexaniki qurğular
Sahil və liman tikinti işləri, dambalar, şlüzlər və oxşar hidromexaniki qurğuların inşası üzrə tikinti işləri

42.91.20

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

54231

mexaniki qurğuların inşası üzrə tikintii işləri
42.91.20.10 Su yollarının, limanların, bəndlərin və sair su təsərrüfatı

54239 (*)

qurğularının inşası üzrə ümumtikinti işləri
42.91.20.20 Sahil və liman ümumtikinti işləri
42.91.20.30 Bəndlərin, kanalların, suvarma kanallarının və akvedukların
qurulması üzrə ümumtikinti işləri
42.91.20.40 Şlüzlərin, şlüz cəftələrinin və sair hidromexaniki qurğuların
inşası üzə ümumtikinti işləri
42.91.20.70 Yer qazıma işləri; sair su işləri
Sinif 42.99

42.99.1
42.99.11

42.99.12

42.99.19
42.99.2
42.99.21
42.99.22
42.99.29

Digər qruplara daxil edilməyən digər mülki
tikinti layihələri üzrə ümumtikinti işləri

Sair mülki tikinti üzrə ümumtikinti işləri
42.99.11.00 Mədənçıxarma və emal sənayesi üçün tikililər

53261

İstirahət və idman meydançaları üçün tikililər

53263
53269
53270

42.99.12.10 Stadionların və idman meydançalarının qurulması üzrə
ümumtikinti işləri
42.99.12.20 Hovuzların qurulması üzrə ümumtikinti işləri
42.99.12.90 Sair idman qurğularının və istirahət yerlərinin qurulması
üzrə ümumtikinti işləri
42.99.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair mülki-tikinti qurğuları
Sair mülki-tikinti qurğuları üzrə ümumtikinti işləri
42.99.21.00 Mədənçıxarma və emal sənayesi üçün qurğuların inşası üzrə
ümumtikinti işləri
42.99.22.00 Açıq havada məsafəölçənlərin və idman özüllərinin qurulması
üzrə ümumtikinti işləri
42.99.29.00 Mülki tikinti üzrə digər qruplara daxil edilməyən ümumtikinti
işləri
Bölmə 43

İxtisaslaşdırılmış tikinti işləri

Qrup 43.1

Binaların sökülməsi və tikinti sahəsinin
hazırlanması

Sinif 43.11

Binaların sökülməsi

53290
54270
54280
54290

5
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1

43.11.1
43.11.10

2

Sinif 43.12

43.12.1
43.12.11
43.12.12

43.12.11.00
43.12.12.10
43.12.12.20
43.12.12.30
43.12.12.31
43.12.12.32
43.12.12.40
43.12.12.50

43.12.12.60
43.12.12.70
43.12.12.90

Sinif 43.21

43.21.1
43.21.10
43.21.10.10
43.21.10.11
43.21.10.12
43.21.10.19
43.21.10.20
43.21.10.21
43.21.10.22
43.21.10.23

54320 (*)
54330

Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri

Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri
43.13.10.00 Kəşfiyyat qazıntısı və qazma işləri
Qrup 43.2

54310

Tikinti sahəsinin hazırlanması

Tikinti sahəsinin hazırlanması
Torpaq sahəsinin hazırlanması; təmizləmə işləri
Ekskovator və torpaq işləri
Xəndək, özül yeri üçün qazıntı işləri
Torpağın çirklənmiş üst qatının təmizlənməsi üzrə işlər
Ərazinin bərpası üzrə işlər
Torpaqların rekultivasiya və renovasiya işləri
Torpağın zədələnmiş üst hissəsinin bərpa edilməsi
Sair ekskavator və torpaq işləri
Torpaqlarda mədəni texniki işlər: torpaqların meşə və
kollardan təmizlənməsi, kötük və daşlardan təmizlənməsi,
hamarlanması və hazırlanması
Meliorasiya və drenaj işləri
Mədənçıxarma işləri üçün sahənin hazırlanması üzrə işlər
Sair torpaq işləri
Sinif 43.13

43.13.1
43.13.10

4

3

Binaların sökülməsi üzrə işlər
43.11.10.00 Binaların sökülməsi üzrə işlər

54320 (*)

Elektrik, su kəməri və sair tikinti
quraşdırma işləri
Elektrik quraşdırma işləri

Elektrik quraşdırma işləri
Elektrik quraşdırma işləri
Elektrik məftillərinin və elektrik armaturasının quraşdırılması
işləri
Yaşayış binalarının daxilində elektrik məftillərinin və
elektrik armaturasının quraşdırılması işləri
Qeyri-yaşayış binalarında elektrik məftillərinin və elektrik
armaturasının quraşdırılması işləri
Sair tikinti obyektlərində elektrik məftillərinin və elektrik
armaturasının quraşdırılması işləri
Yanğına və sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın və
binalar üçün antenaların quraşdırılması işləri
Yanğına qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması işləri
Sındırılmaya qarşı siqnallaşdırmanın quraşdırılması
işləri
Yaşayış binaları üçün antenaların quraşdırılması
işləri

5461

5

196

1

2

4

3

43.21.10.40 Sair elektrik-quraşdırma (tikinti) işləri
43.21.10.41 Elektrik rabitəsi avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik
quraşdırma işləri
43.21.10.42 İstilik şəbəkəsinin elektrik sisteminin və binaların sair
elektrik avadanlığının quraşdırılması üzrə elektrik-quraşdırma
işləri
43.21.10.50 Yollar, hava limanları və limanlar üçün işıqlandırma
və təhlükəsizlik sistemlərinin quraşdırılması işləri

Sinif 43.22

43.22.1
43.22.11

43.22.11.00

43.22.12
43.22.12.10
43.22.12.20
43.22.2
43.22.20

43.22.20.00

İstilik və havanın kondisiyalandırılması
sistemlərinin quraşdırılması
Su kəməri və kanalizasiya sistemlərinin quraşdırılması
işləri
İstilik, ventilyasiya və havanın kondisiyalandırılması
sistemlərinin quraşdırılması işləri
Mərkəzi istilik sistemlərinin quraşdırılması işləri
Ventilyasiya və havanın kondisiyalandırılması sistemlərinin
quraşdırılması işləri
Qaz cihazlarının quraşdırılması işləri
Qaz cihazlarının quraşdırılması işləri
Sinif 43.29

43.29.1
43.29.11

43.29.12
43.29.19

43.29.11.10
43.29.11.20
43.29.12.00
43.29.19.10
43.29.19.20
43.29.19.30

43.31.1
43.31.10

İstilik və havanın
kondisiyalandırılması sistemlərinin
quraşdırılmas işləri

5463

54640

Sair tikinti quraşdırma işləri

Sair tikinti quraşdırma işləri
İzolyasiya işləri
İstilik izolyasiya işləri
Sair izolyasiya işləri
Çəpər və hasarların quraşdırılması işləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair quraşdırma işləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair elektrik quraşdırma işləri
Pəncərə qapaqlarının və sipərlərin quraşdırılması işləri
Lift və eskalatorların quraşdırılması işləri
Qrup 43.3

Tikintidə tamamlama işləri

Sinif 43.31

Suvaq işləri

Suvaq işləri
43.31.10.10 Binaların xarici səthində suvaq işləri
43.31.10.20 Binaların daxili səthində suvaq işləri
Sinif 43.32

5462

Dülgərlik və xarratlıq işləri

54650

54770
5469

54720

5
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1

43.32.1
43.32.10

2

3

Dülgərlik və xarratlıq işləri
Dülgərlik və xarratlıq işləri
43.32.10.10 Qapı və pəncərə qutularının quraşdırılması
43.32.10.20 Metal materiallarla sair xarratlıq quraşdırma işləri
43.32.10.30 Qeyri-metal materiallarla sair xarratlıq quraşdırma
işləri
Sinif 43.33

43.33.1
43.33.10

43.33.10.10
43.33.10.20

43.33.2
43.33.21
43.33.21.10
43.33.21.11

4
54760 (*)

Döşəmə və divarlara örtük çəkilməsi işləri

Döşəmələrə üzlük çəkilməsi və divarların üzlənməsi
işləri
Binaların daxili səthində döşəmələrə üzlük çəkilməsi və
divarların üzlənməsi işləri
Binaların xarici səthində döşəmələrə üzlük çəkilməsi və
divarların üzlənməsi işləri
Döşəmələrin döşənməsi və onlara örtük çəkilməsi, divarların
üzlənməsi və divar kağızı yapışdırılması üzrə sair işlər
Döşəməllərə beton, mərmər, qranit və təbii daş örtüyünün
çəkilməsi üzrə işlər
Döşəmələrə beton örtüyünün çəkilməsi işləri
Döşəmələrə mərmər, qranit örtüyünün çəkilməsi işləri

54740

54790 (*)

43.33.21.12 Döşəmələrə təbii daş örtüyünün çəkilməsi işləri
43.33.29
43.33.29.10
43.33.29.11
43.33.29.12
43.33.29.13
43.33.29.14

Digər qruplara daxil edilməyən döşəmələrə örtük çəkilməsi
və divarların üzlənməsi üzrə işlər
Digər qruplara daxil edilməyən döşəmələrə örtük çəkilməsi
və divarların üzlənməsi üzrə işlər
Döşəmələrə elastik örtüyün çəkilməsi işləri
Döşəmələrin döşənməsi və onlara örtük çəkilməsi üzrə sair
işlər
Divarlara üz çəkilməsi və divar kağızı yapışdırılması
Daxili xarrat-bəzək işləri
Sinif 43.34

43.34.1
43.34.10

43.34.2
43.34.20

43.39.1
43.39.11

Rəngləmə və şüşəsalma işləri

Rəngləmə işləri
43.34.10.10 Binanın daxilində rəngləmə işləri
43.34.10.20 Binanın xaricində rəngləmə işləri
43.34.10.30 Sair texniki qurğularda rəngləmə işləri
Şüşə salma işləri
43.34.20.00 Şüşə salma işləri
Sinif 43.39

54750

54730

54710

Sair bəzək və tamamlama işləri

Sair bəzək və tamamlama işləri
Bəzəkli formada yığma işləri
43.39.11.10 Dekorativ bəzək işləri

54760 (*)

5

198

1

43.39.19

2

Qrup 43.9
Sinif 43.91

43.91.19

43.99.1
43.99.10
43.99.2

43.99.10.00

43.99.20

43.99.20.00

43.99.3
43.99.30
43.99.30.10
43.99.30.20
43.99.40.10
43.99.40.50

43.99.5
43.99.50
43.99.50.10
43.99.50.90
43.99.6
43.99.60
43.99.7

İxtisaslaşdırılmış sair tikinti işləri
Taxtapuş işləri

Əsas dam örtüyünün quraşdırılması
43.91.11.10 Başdan-başa taxtapuş örtüklərinin quraşdırılması
43.91.11.20 Taxtapuş örtüklərinin quraşdırılması və rənglənməsi
43.91.11.30 Taxtapuşun və novların hidroizolyasiyasının
təmin edilməsi
43.91.19.00 Sair taxtapuş işləri
Sinif 43.99

43.99.4
43.99.40

54790 (*)

Taxtapuş işləri

43.91.1
43.91.11

4

3

43.39.11.20 Binaların fasadlarını təmizləmək üçün binanın xaricində
görülən işlər
43.39.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair bəzək və tamamlama işləri

43.99.60.00

43.99.70
43.99.70.10
43.99.70.20

54522

54530 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair
ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri

Hidroizolyasiya işləri
Hidroizolyasiya işləri
Betonlanacaq yerə vurulan taxtaların və taxtabəndlərin
quraşdırılması
Betonlanacaq yerə vurulan taxtaların və taxtabəndlərin
quraşdırılması
Bünövrəqoyma, o cümlədən, dirəklərin vurulması işləri
Bünövrəqoyma, o cümlədən, dirəklərin vurulması işləri
Bünövrəqoyma və quyuların qazılması işləri
Quyuların qazılması
Beton işləri
Dəmir-beton işləri
Sair beton işləri
Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri
Polad inşaat konstruksiyalarının qurulması üzrə tikinti işləri
Binalar üçün polad inşaat konstruksiyalarının qurulması
üzrə tikinti işləri
Sair qurğular üçün polad inşaat konstruksiyalarının qurulması
üzrə tikinti işləri
Kərpic və ya daş hörgüsü
Kərpic və ya daş hörgüsü
Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların
quraşdırılması işləri
Yığma tikinti konstruksiyaları və yığma konstruksiyaların
quraşdırılması işləri
Yığma konstruksiyalardan ibarət olan yaşayış binalarının
quraşdırılması və tikintisi
Yığma konstruksiyalardan ibarət olan qeyri-yaşayış

54530 (*)

54570

5451

54540

54550

54560

54400

5
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1

43.99.9
43.99.90

2

3

binalarının quraşdırılması və tikintisi
Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri
43.99.90.00 Digər qruplara daxil edilməyən ixtisaslaşdırılmış tikinti işləri

4

54521
54590

G Seksiyası

Topdan və pərakəndə satış xidmətləri;
avtomobillərin və motosikletlərin təmiri
üzrə xidmətlər

Bölmə 45

Topdan və pərakəndə satış xidmətləri;
avtomobil və motosikletlərin təmiri üzrə
xidmətlər

Qrup 45.1

Avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər

Sinif 45.11

45.11.1
45.11.11
45.11.12

45.11.2
45.11.21

45.11.22
45.11.23

45.11.24

45.11.3
45.11.31

Avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər

Minik və yüngül avtomobillərin topdan satışı üzrə
xidmətlər
45.11.11.00 Sərnişin avtomobillərinin topdan və bir yerdə satışı üzrə xidmətlər 61181 (*)
45.11.12.00 İxtisaslaşdırılmış sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, təcili-tibbi
yardım maşınlarının və mikroavtobusların, xizəkli-tırtıllı
avtomobillərin topdan satışı üzrə xidmətlər (yük götürmə
qabiliyyəti 3,5 t-a qədər)
İxtisaslaşdırılmış minik və yüngül avtomobillərin pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
İxtisaslaşdırılmış mağazalarda yeni sərnişin avtonəqliyyat
vasitələrinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.11.21.10 Mikroavtobusların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.11.21.20 Yüngül avtomobillərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.11.21.30 Minik avtomobillərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.11.21.90 Sair avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.11.22.00 İstifadədə olmuş sərnişin avtomobillərinin pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
45.11.23.00 Təcili-tibbi yardım maşınları, mikroavtobuslar və s.kimi
yeni ixtisaslaşdırılmış sərnişin avtonəqliyyat vasitələrinin
və yüksək keçid qabiliyyətinə malik avtonəqliyyat vasitələrinin (çəkisi 3,5 tondan artıq olmayan) ixtisaslaşdırılmış
mağazalarda pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.11.24.00 İxtisaslaşdırılmış yeni sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin, təcilitibbi yardım maşınlarının və mikroavtobusların, xizəkli-tırtıllı
avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər (yük götürmə
qabiliyyəti 3,5 t-dan çox olan)
Minik və yük avtomobillərinin sair pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər
45.11.31.00 Minik və yük avtomobillərinin internet vasitəsilə pərakəndə

61181 (*)

62281 (*)

62281 (*)
62281 (*)

62281 (*)

62381 (*)

5
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1

45.11.39
45.11.4
45.11.41
45.11.49

2

3

satışı üzrə xidmətlər
45.11.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair minik və yüngül
avtomobillərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə
əsasında topdan satışı üzrə xidmətlər
45.11.41.00 Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə
əsasında internet vasitəsilə topdan satışı üzrə xidmətlər
45.11.49.00 Minik və yüngül avtomobillərin mükafat və ya müqavilə
əsasında sair topdan satışı üzrə xidmətlər
Sinif 45.19

45.19.1
45.19.11

45.19.11.00

45.19.12

45.19.12.00

45.19.2
45.19.21

45.19.21.00

45.19.22

45.19.22.00

45.19.3
45.19.31

45.19.31.00

45.19.39
45.19.4

4
62381 (*)

62581 (*)
62581 (*)

Sair avtomobillərin satışı üzrə xidmətlər

Sair avtomobillərin topdan satışı üzrə xidmətlər
Yük avtomobillərinin, arabaların, qoşquların, yarımqoşquların
və avtobusların topdan satışı üzrə xidmətlər
Yaşayış üçün avtofurqonlar və avtoqoşquların və sair turist
avtonəqliyyatı vasitələrinin topdansatışı üzrə xidmətlər
Sair avtomobillərin ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər
Yük avtomobillərinin, arabaların, qoşquların, yarımqoşquların
və avtobusların ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər
Yaşayış üçün avtofurqonların, avtoqoşquların və sair turist
avtonəqliyyatı vasitələrinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair avtomobillərin sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair avtomobillərin internet vasitəsilə pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər

45.19.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən avtomobillərin sair pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında topdan

61181 (*)
61181 (*)

62281 (*)

62281 (*)

62381 (*)
62381 (*)

satışı üzrə xidmətlər
45.19.41
45.19.49

45.19.41.00 Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında internet
vasitəsilə topdan satışı üzrə xidmətlər
45.19.49.00 Sair avtomobillərin mükafat və ya müqavilə əsasında sair

62581 (*)
62581 (*)

topdan satışı üzrə xidmətlər
Qrup 45.2

Avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və
onların təmiri üzrə xidmətlər

Sinif 45.20

45.20.1
45.20.11

Avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və
onların təmiri üzrə xidmətlər

Minik və yük avtomobillərinə texniki qulluq göstərilməsi və
onların təmiri üzrə xidmətlər
45.20.11.00 Minik və yük avtomobillərin elektrik sisteminin, şin və
gövdələrin təmiri üzrə xidmətlər istisna olmaqla, adi texniki

87141 (*)

5
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1

2

3

4

45.20.12

qulluq və təmir üzrə xidmətlər
45.20.12.00 Minik və yük avtomobillərinin elektrik sisteminin təmiri üzrə

87141 (*)

45.20.13

xidmətlər
45.20.13.00 Minik və yük avtomobillərinin şinlərinin təmiri, o cümlədən

87141 (*)

45.20.14

təkərlərin 'tənzimlənməsi və balanslaşdırılması üzrə xidmətlər
45.20.14.00 Minik və yük avtomobillərinin gövdələrinin təmiri üzrə

87141 (*)

45.20.2

xidmətlər və oxşar xidmətlər (qapıların, qıfılların, pəncərələrin
təmiri, yenidən rəngləmə, zədələnmədən sonra təmir)
Sair avtomobillərə texniki qulluq göstərilməsi və onların
təmiri üzrə xidmətlər

45.20.21

45.20.21.00 Sair avtomobillərin elektrik sistemlərinin təmirindən başqa,
sadə texniki qulluq və təmir üzrə xidmətlər

87143 (*)

45.20.22
45.20.23

45.20.22.00 Sair avtomobillərin elektrik sistemlərinin təmiri üzrə xidmətlər
45.20.23.00 Sair avtomobillərin gövdələrinin təmiri üzrə xidmətlər və
oxşar xidmətlər (qapıların, qıfılların, pəncərələrin təmiri,
yenidən rəngləmə, zədələnmədən sonra təmir)
Maşınların yuyulması., təmizlənməsi və oxşar xidmətlər
Maşınların yuyulması., təmizlənməsi və oxşar xidmətlər

87143 (*)
87143 (*)

45.20.3
45.20.30

87141 (*)

45.20.30.10 Maşınların yuyulması və təmizlənməsi
45.20.30.40 Yolda təcili texniki qulluq göstərilməsi üzrə xidmətlər
Qrup 45.3

Sinif 45.31

45.31.1
45.31.11
45.31.12
45.31.2
45.31.20

Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların
satışı üzrə xidmətlər
Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların
topdansatışı üzrə xidmətlər

Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların topdansatışı
üzrə xidmətlər
45.31.11.00 Avtomobillər üçün rezin şinlərin və şin üçün kameraların
topdansatışı üzrə xidmətlər
45.31.12.00 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların topdansatışı
üzrə xidmətlər

61181 (*)
61181 (*)

Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların mükafat və ya
müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər
45.31.20.00 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların mükafat və ya

62581 (*)

müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 45.32

Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.32.1
45.32.11
45.32.12

Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların ixtisaslaşdırılmış
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.32.11.00 Şinlərin ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.32.12.00 Avtomobillər üçün sair hissə və ləvazimatların ixtisaslaşdırılmış

62281 (*)
62281 (*)

5

202

1

2

45.32.2
45.32.21
45.32.22
45.32.29

satışı üzrə xidmətlər
45.32.21.00 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların internet vasitəsilə
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.32.22.00 Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların poçt vasitəsilə
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
45.32.29.00 Avtomobillər üçün digər qruplara daxil edilməyən hissə və
ləvazimatların sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

45.40.1
45.40.10

45.40.10.00

45.40.2
45.40.20

45.40.20.00

45.40.3
45.40.30

3

4

pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Avtomobillər üçün hissə və ləvazimatların sair pərakəndə

45.40.30.00

45.40.4
45.40.40

45.40.40.00

45.40.5
45.40.50

45.40.50.00

Qrup 45.4

Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və
ləvazimatların satışı, təmiri və texniki xidmət
üzrə xidmətlər

Sinif 45.40

Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və
ləvazimatların satışı, təmiri və texniki xidmət
üzrə xidmətlər

Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların
topdansatışı üzrə xidmətlər
Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların
topdansatışı üzrə xidmətlər
Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların
ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların
ixtisaslaşdırılmış pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların
sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların
sair pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların
mükafat və ya müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər
Motosikletlərin və onlara aid olan hissə və ləvazimatların
mükafat və ya müqavilə əsasında topdansatışı üzrə xidmətlər
Motosikletlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Motosikletlərin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi
Bölmə 46

Avtomobil və motosikletlərin satışından başqa,
topdansatış xidmətləri

Qrup 46.1

Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
malların topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.11

Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
diri heyvanların, kənd təsərrüfatı xammalının,
toxuculuq xammalının və yarımfabrikatların
topdansatışı üzrə xidmətlər

62381 (*)
62381 (*)
62381 (*)

61181 (*)

62281 (*)

62381 (*)

62581 (*)

87142

5

203

1

46.11.1

2

3

4

Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim edilən diri
heyvanların, kənd təsərrüfatı xammalının, toxuculuq
xammalının və yarımfabrikatların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.11.11
46.11.12

46.11.11.00 Mükafat və ya müqavilə əsasında diri heyvanların topdansatışı
üzrə xidmətlər
46.11.12.00 Mükafat və ya müqavilə əsasında güllərin və bitkilərin

61214
61212

topdansatışı üzrə xidmətlər
46.11.19

46.11.19.00 Mükafat və ya müqavilə əsasında sair kənd təsərrüfatı

61211

xammalının, toxuculuq xammalının və yarım-fabrikatların

61213

topdansatışı üzrə xidmətlər

61215
61219

Sinif 46.12

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında
təqdim edilən yanacağın, filizlərin,
metalların və sənaye kimyəvi maddələrin
topdansatışı üzrə xidmətlər

46.12.11

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
yanacağın, filizlərin, metalların və sənaye kimyəvi maddələrin
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.12.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən bərk,

61291

46.12.12

maye və qaz halında olan yanacağın topdansatışı üzrə
xidmətlər
46.12.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən

61292

46.12.1

filizlərin və metalların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.12.13

46.12.13.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən sənaye kimyəvi maddələrin və aqrokimyəvi maddələrin topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.13

61271
61272

Mükafat və ya müqavilə əsasında təqdim
edilən ağacın və tikinti materiallarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

46.13.1
46.13.11
46.13.12

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən ağacın
və tikinti materiallarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.13.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən ağacın
və ağacdan hazırlanan məmulatın topdansatışı üzrə xidmətlər
46.13.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
tikinti materiallarının topdansatışı üzrə xidmətlər

61293
61261
61262
61263
61264

5
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1

2

3
Sinif 46.14

4

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında
təqdim edilən maşınların, sənaye avadanlığının, gəmilərin və uçuş aparatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
maşınların, sənaye avadanlığının, gəmilərin və uçuş
aparatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.14.1

46.14.11

46.14.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
kompüter avadanlığının, proqram təminatının, elektron və
telekommunikasiya avadanlıqlarının və sair ofis

46.14.12

61283
61284
61285

avadanlıqlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.14.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
digər qruplara daxil edilməyən gəmilərin, uçuş aparatlarının və
sair nəqliyyat avadanlıqlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.14.19

46.14.19.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən sair
sənaye maşınları və avadanlıqlarının topdansatışı üzrə
xidmətlər

61286
61287
61288
61289

Sinif 46.15

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında
təqdim edilən mebelin, məişət mallarının
metal məmulatının və dəmir məmulatının
topdansatışı üzrə xidmətlər

46.15.1

46.15.11

46.15.11.00

46.15.12

46.15.12.00

46.15.13

46.15.13.00

46.15.19

46.15.19.00

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
mebelin, məişət mallarının, metal məmulatının və dəmir
məmulatının topdansatışı üzrə xidmətlər
Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
mebelin topdansatışı üzrə xidmətlər
Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
radio, televiziya və video avadanlıqların topdansatışı üzrə
xidmətlər
Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
metal məmulatlarının və əl alətlərinin topdansatışı üzrə
xidmətlər
Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
kəsici alətlərin və məişət mallarının topdansatışı üzrə xidmətlər

61241
61242

61265

61243
61244
61245
61246

Sinif 46.16

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında
təqdim edilən toxuculuq məmulatının,
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46.16.1

46.16.11
46.16.12

46.16.13

2

3
geyimin, xəz məmulatının, ayaqqabının
və dəri məmulatının topdansatışı üzrə
xidmətlər

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
toxuculuq məmulatının, geyimin, xəz məmulatının, ayaqqabının
və dəri məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.16.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
toxucuiluq məmulatının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.16.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
geyimin, xəz məmulatının və ayaqqabının topdansatışı üzrə
xidmətlər
46.16.13.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
dəri məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.17

46.17.1

46.17.11

46.17.13

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
edilən ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.17.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən

46.17.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
içkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.17.13.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
tütün məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.18

46.18.1
46.18.11

61231
61232
61233
61234
61256

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında
təqdim edilən ərzaq məhsullarının,
içkilərin və tütün məmulatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

ərzaq məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər

46.17.12

4

61221
61222
61223
61224
61225
61226
61228

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında
təqdim edilən sair xüsusi malların
topdansatışı üzrə xidmətlər

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
sair xüsusi malların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.18.11.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
əczaçılıq və tibb mallarının, ətriyyat və tualet əşyalarının
və təmizləyici-yuyucu maddələrin topdansatışı üzrə xidmətlər

61273
61274
61275
61276

5

206

1

46.18.12

46.18.19

2

3

46.18.12.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
oyun və oyuncaqların, idman mallarının, velosipedlərin,
kitabların, qəzetlərin, jurnalların və dəftərxana məmulatlarının,

61252
61253

musiqi alətlərinin, saatların, zərgərlik məmulatlarının,

61254

fotoqrafiya və optik avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər

61255

46.18.19.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən

46.19.10

61295

üzrə xidmətlər

61299

46.21.11
46.21.12

46.21.11.00
46.21.12.00

46.21.13

46.21.13.00

46.21.14
46.21.19

46.21.14.00
46.21.19.00

46.21.2
46.21.20

46.21.20.00

Qrup 46.2

Kənd təsərrüfatı xammalının və diri heyvanların topdansatışı üzrə xidmətlər

Sinif 46.21

Taxılın, emal edilməmiş tütünün, toxumların
və heyvanlar üçün yemin topdansatışı
üzrə xidmətlər

Taxıl, toxum və heyvanlar üçün yemin topdansatışı üzrə
xidmətlər
Taxılın topdansatışı üzrə xidmətlər
Toxumların (yağlı toxumlardan başqa) topdansatışı üzrə
xidmətlər
Yağlı toxumların və tərkibində yağ olan meyvələrin
topdansatışı üzrə xidmətlər
Heyvanlar üçün yemlərin topdansatışı üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı
xammalının topdansatışı üzrə xidmətlər
Emal edilməmiş tütünün topdansatışı üzrə xidmətlər
Emal edilməmiş tütünün topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.22

46.22.1
46.22.10

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında
təqdim edilən müxtəlif malların topdansatışı
üzrə xidmətlər

Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
müxtəlif malların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.19.10.00 Mükafat kimi və ya müqavilə əsasında təqdim edilən
müxtəlif malların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.21.1

61294

digər qruplara daxil edilməyən sair xüsusi malların topdansatışı

Sinif 46.19

46.19.1

4
61251

61111 (*)
61111 (*)
61111 (*)
61111 (*)
61119

61113

Güllərin və bitkilərin
topdansatışı üzrə xidmətlər

Güllərin və bitkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.22.10.00 Güllərin və bitkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.23

612

Diri heyvanların topdansatışı

61112
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4

üzrə xidmətlər

46.23.1
46.23.10

Diri heyvanların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.23.10.00 Diri heyvanların topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.24

46.24.1
46.24.10

Sinif 46.31

46.31.1
46.31.11

46.31.12

46.31.11.10
46.31.11.20
46.31.11.30
46.31.12.00

46.33.1
46.33.11
46.33.12
46.33.13

46.34.12

61121 (*)

61121 (*)

Ət və ət məhsullarının topdansatışı
üzrə xidmətlər

61123 (*)
61123 (*)

Süd məhsullarının, yumurtaların və yeyinti
yağ və piylərin topdansatışı üzrə xidmətlər

Süd məhsullarının, yumurtaların, yeyinti yağ və piylərinin
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.33.11.00 Süd məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.33.12.00 Yumurtaların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.33.13.00 Yeyinti yağ və piylərin topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.34

46.34.1
46.34.11

Meyvə və tərəvəzin topdansatışı
üzrə xidmətlər

Ət və ət məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.32.11.00 Ətin, ev və ov quşlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.32.12.00 Ət məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər (ev quşlarından
olan ət məhsulları da daxil edilməklə)
Sinif 46.33

61115

Ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün
məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

Meyvə və tərəvəzin topdansatışı üzrə xidmətlər
Təzə meyvə və tərəvəzin topdansatışı üzrə xidmətlər
Təzə meyvələrin topdansatışı üzrə xidmətlər
Təzə tərəvəzin topdansatışı üzrə xidmətlər
Kartofun topdansatışı üzrə xidmətlər
Emal edilmiş meyvə və tərəvəzin topdansatışı
üzrə xidmətlər
Sinif 46.32

46.32.1
46.32.11
46.32.12

Xam və aşılanmış dərilərin
topdansatışı üzrə xidmətlər

Xam və aşılanmış dərilərin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.24.10.00 Xam və aşılanmış dərilərin topdansatışı üzrə xidmətlər
Qrup 46.3

61114

61122 (*)
61122 (*)
61122 (*)

İçkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər

İçkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.34.11.00 Meyvə və tərəvəz şirələrinin, mineral suların və spirtsiz
içkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.34.12.00 Spirtli içkilərin topdansatışı üzrə xidmətlər

61126 (*)
61126 (*)
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Sinif 46.35

46.35.1
46.35.10

46.36.1
46.36.11
46.36.12
46.36.13

46.38.1
46.38.10
46.38.2
46.38.21
46.38.29

46.39.1
46.39.11
46.39.12

61125 (*)

Sair ərzaq məhsullarının, o cümlədən
balıq, xərçəngkimilər və molyuskaların
topdansatışı üzrə xidmətlər

Balıq, xərçəngkimilər və molyuskların topdansatışı
üzrə xidmətlər
46.38.10.00 Balıq, xərçəngkimilər və molyuskların topdansatışı
üzrə xidmətlər
Sair ərzaq məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.38.21.00 Homogenləşdirilmiş ərzaq məhsullarının və pəhriz ərzaq
məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.38.29.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair ərzaq məhsullarının
topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.39

61129 (*)
61125 (*)
61125 (*)

Kofe, çay, kakao və ədviyyatın
topdansatışı üzrə xidmətlər

Kofe, çay, kakao və ədviyyatın topdansatışı üzrə xidmətlər
46.37.10.00 Kofe, çay, kakao və ədviyyatın topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.38

61128

Şəkər, şokolad və şəkərli şirniyyat
məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər

Şəkər, şokolad və şəkərli şirniyyat məmulatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.36.11.00 Şəkərin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.36.12.00 Çörək-bulka məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.36.13.00 Şokolad və şəkərli şirniyyat məmulatlarının topdansatışı
üzrə xidmətlər
Sinif 46.37

46.37.1
46.37.10

Tütün məmulatlarının topdansatışı
üzrə xidmətlər

Tütün məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.35.10.00 Tütün məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.36

4

61124

61129 (*)
61129 (*)

Ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün
məmulatlarının ixtisaslaşdırılmamış
topdansatışı üzrə xidmətlər

Ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün məmulatlarının
ixtisaslaşdırılmamış topdansatışı üzrə xidmətlər
46.39.11.00 Dondurulmuş ərzaq məhsullarının ixtisaslaşdırılmamış
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.39.12.00 Dondurulmamış ərzaq məhsullarının, içkilərin və tütün
məmulatlarının ixtisaslaşdırılmamış topdansatışı üzrə xidmətlər

611 (*)
611 (*)
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Qrup 46.4

Sinif 46.41

4

Məişət mallarının topdansatışı
üzrə xidmətlər
Toxuculuq məmulatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

46.41.1
46.41.11
46.41.12
46.41.13
46.41.14

Toxuculuq məmulatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.41.11.00 Toxuma üçün ipliyin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.41.12.00 Parçaların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.41.13.00 Kətandan yeməkxana ağlarının, pərdələrin və evdə işlədilən
müxtəlif parça materialların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.41.14.00 Qalantereya mallarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.42

46.42.1
46.42.11

46.42.12

46.42.11.10
46.42.11.20
46.42.11.30
46.42.11.50
46.42.12.00

46.43.1
46.43.11
46.43.11.10
46.43.11.20
46.43.12

46.43.12.00

46.43.13

46.43.13.00

46.43.14

46.43.14.00

46.44.1
46.44.11

61133

61134

Elektrik məişət cihazlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

Elektrik məişət cihazlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Radio, televiziya və fotoqrafik cihazlardan başqa,
elektrik məişət cihazlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Elektrik məişət cihazlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Məftillərin, elektrik açarlarının və evdə istifadə etmək üçün
sair elektrik armaturasının topdansatışı üzrə xidmətlər
Radio, televiziya, video və rəqəmli videodisk aparatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər
Qrammafon vallarının, audio və video lentlərin, kompakt
disklərin və rəqəmli video disklərin (yazılmamış lentlərdən
başqa) topdansatışı üzrə xidmətlər
Fotoqrafik və optik cihazların topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.44

61132 (*)

Geyim və ayaqqabının topdansatışı üzrə xidmətlər

Geyimin və ayaqqabının topdansatışı üzrə xidmətlər
Geyimin topdansatışı üzrə xidmətlər
Üst geyimin topdansatışı üzrə xidmətlər
Alt geyimin topdansatışı üzrə xidmətlər
Xəz geyimlərin topdansatışı üzrə xidmətlər
Geyim aksessuarlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Ayaqqabının topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.43

61131 (*)
61131 (*)
61132 (*)

61144 (*)

61142 (*)
61142 (*)

61152

Çini və şüşədən olan məmulatların və
təmizləyici vasitələrin topdansatışı
üzrə xidmətlər

Çini və şüşədən olan məmulatların və təmizləyici vasitələrin
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.44.11.00 Şüşə, çini və saxsıdan olan məmulatların topdansatışı üzrə

61145 (*)
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46.44.12
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xidmətlər
46.44.12.00 Təmizləyici vasitələrin topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.45

46.45.1
46.45.10

46.46.1
46.46.11
46.46.12

46.47.1
46.47.11

46.47.12
46.47.13

46.47.11.10
46.47.11.20
46.47.12.00
46.47.13.00

46.48.1
46.48.10

46.49.1

46.49.11
46.49.12

61174

61141

61143
61163 (*)

Saatların və zərgərlik məmulatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

Saatların və zərgərlik məmulatlarının topdansatışı üzrə
xidmətlər
46.48.10.00 Saatların və zərgərlik məmulatlarının topdansatışı üzrə
xidmətlər
Sinif 46.49

61173

Mebellərin, xalçaların və işıqlandırma
avadanlığının topdansatışı üzrə xidmətlər

Mebellərin, xalçaların və işıqlandırma avadanlıqlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər
Məişət mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər
Məişət mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər
Qeyri-elektrik məişət cihazlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
İşıqlandırma avadanlığının topdansatışı üzrə xidmətlər
Xalı və xalçaların topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.48

61175

əczaçılıq mallarının topdansatışı
üzrə xidmətlər

əczaçılıq mallarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.46.11.00 əczaçılıq mallarının və preparatlarının topdansatışı üzrə
xidmətlər
46.46.12.00 Cərrahiyyə, tibb və ortopediya alətlərinin və cihazlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.47

61176

Ətriyyat və kosmetikanın
topdansatışı üzrə xidmətlər

Ətriyyat və kosmetikanın topdansatışı üzrə xidmətlər
46.45.10.00 Ətriyyat və kosmetikanın topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.46

4

61154

Sair məişət məmulatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

Kəsici məmulatların və evdə işlədilən metal məmulatların,
hörmə məmulatların, mantar məmulatların və digər qruplara
daxil edilməyən sair məişət məmulatlarının topdansatışı
üzrə xidmətlər
46.49.11.00 Kəsici məmulatların və evdə işlədilən metal məmulatların
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.49.12.00 Hörmə məmulatların, mantar məmulatların, çəllək məmulatı
və sair ağacdan hazırlanan məmulatların topdansatışı

61145 (*)
61146
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46.49.19

2

46.49.19.00

46.49.2
46.49.21
46.49.22
46.49.23
46.49.3
46.49.31
46.49.32
46.49.33
46.49.34
46.49.35
46.49.36
46.49.39

46.49.21.00
46.49.22.00
46.49.23.00
46.49.31.00
46.49.32.00
46.49.33.00

3

üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən məişət məmulatı və
avadanlığının topdansatışı üzrə xidmətlər
Kitabların, jurnalların və dəftərxana ləvazimatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər
Kitabların topdansatışı üzrə xidmətlər
Jurnalların və qəzetlərin topdansatışı üzrə xidmətlər
Dəftərxana ləvazimatının topdansatışı üzrə xidmətlər
Sair istehlak mallarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Musiqi alətlərinin və partituraların topdansatışı üzrə xidmətlər
Oyun və oyuncaqların topdansatışı üzrə xidmətlər
İdman mallarının, o cümlədən velosipedlərin topdansatışı

üzrə xidmətlər
46.49.34.00 Dəri məmulatı və yol ləvazimatlarının topdansatışı
üzrə xidmətlər
46.49.35.00 Ştamp və medalların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.49.36.00 Suvenirlərin və bədii məmulatların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.49.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair istehlak məmulatıarının
topdansatışı üzrə xidmətlər
Qrup 46.5

Sinif 46.51

46.51.1
46.51.10

4
61144 (*)

61151 (*)
61151 (*)
61151 (*)
61142 (*)
61153
61155
61156
61159 (*)
61159 (*)
61159 (*)

İnformasiya və kommunikasiya
avadanlıqlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Kompüterlərin, kompüter periferiya
avadanlığının topdansatışı və proqram
təminatı üzrə xidmətlər

Kompüterlərin, kompüter periferiya avadanlığının topdansatışı
və proqram təminatı üzrə xidmətlər
46.51.10.00 Kompüterlərin, kompüter periferiya avadanlığının topdansatışı

61184

və proqram təminatı üzrə xidmətlər
Sinif 46.52

Elektron və telekommunikasiya
avadanlıqlarının və onların hissələrinin
topdansatışı üzrə xidmətlər

46.52.1
46.52.11
46.52.12
46.52.13

Elektron və telekommunikasiya avadanlıqlarının və hissələrinin
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.52.11.00 Telekommunikasiya avadanlıqlarının və hissələrinin
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.52.12.00 Elektron avadanlıqların və hissələrin topdansatışı üzrə
xidmətlər
46.52.13.00 Yazılmamış audio və video lentlərin və kassetlərin, maqnit və
optik disklərin, kompakt və rəqəmli video disklərin topdansatışı
üzrə xidmətlər

61185 (*)
61142 (*)
61185 (*)

5
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1

2
Qrup 46.6

Sinif 46.61

46.61.1
46.61.11

46.61.12

3
Sair maşınların, avadanlıqların və ehtiyat
hissələrin topdansatışı üzrə xidmətlər
Kənd təsərrüfatı maşınlarının, avadanlıqların
və ehtiyat hissələrin topdansatışı üzrə
xidmətlər

Kənd təsərrüfatı maşınlarının, avadanlıqların və ehtiyat
hissələrin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.61.11.00 Kənd və meşə təsərrüfatı maşınlarının, avadanlıqlarının və
ehtiyat hissələrin, o cümlədən traktorların topdansatışı üzrə
xidmətlər
46.61.12.00 Otbiçən maşınların və şitil əkən maşınların, avadanlıqların və
ehtiyat hissələrin topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.62

4

Metalkəsən dəzgahların topdansatışı üzrə
xidmətlər

61186 (*)

61186 (*)

61186 (*)

46.62.1
46.62.11

Metalkəsən dəzgahların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.62.11.00 Ağac emal etmək üçün dəzgahların topdansatışı üzrə xidmətlər

46.62.12

46.62.12.00 Metalı emal etmək üçün dəzgahların topdansatışı üzrə
xidmətlər

61188 (*)

46.62.19

46.62.19.00 Sair materialları emal etmək üçün dəzgahların topdansatışı
üzrə xidmətlər

61188 (*)

Sinif 46.63

46.63.1
46.63.10

46.64.1
46.64.10

61187

Toxuculuq sənayesi üçün maşınların, tikiş
və toxuculuq maşınlarının topdansatışı üzrə
xidmətlər

Toxuculuq sənayesi üçün maşınların, tikiş və toxuculuq
maşınlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.64.10.00 Toxuculuq sənayesi üçün maşınların, tikiş və toxuculuq
maşınlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.65

46.65.1
46.65.10

Dağ-mədən sənayesi, tikinti və mülki - tikinti
üçün maşınların topdansatışı üzrə xidmətlər

Dağ-mədən sənayesi, tikinti və mülki - tikinti üçün maşınların
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.63.10.00 Dağ-mədən sənayesi, tikinti və mülki - tikinti üçün maşınların
topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.64

61188 (*)

61188 (*)

Ofis mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər

Ofis mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.65.10.00 Ofis mebelinin topdansatışı üzrə xidmətlər

61183 (*)

5
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1

2

3
Sinif 46.66

46.66.1
46.66.10

46.69.1
46.69.11
46.69.12
46.69.13
46.69.14
46.69.15

46.69.16
46.69.19

Sinif 46.71

46.71.11
46.71.12
46.71.13

61182
61189 (*)
61189 (*)
61188 (*)
61189 (*)

61189 (*)
61189 (*)

Sair ixtisaslaşdırılmış topdansatış
üzrə xidmətlər
Bərk, maye və qazşəkilli yanacağın və
buna bənzər məhsulların topdansatışı
üzrə xidmətlər

Bərk, maye və qazşəkilli yanacağın və buna bənzər
məhsulların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.71.11.00 Bərk yanacaqların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.71.12.00 Avtomobil benzininin, o cümlədən aviasiya benzininin
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.71.13.00 Sair maye və qazşəkilli yanacaqların və buna bənzər
məhsulların topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.72

61183 (*)

Sair maşınların və avadanlıqların
topdansatışı üzrə xidmətlər

Sair maşınların və avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.69.11.00 Avtomobillər, motosikletlər və velosipedlərdən başqa,
nəqliyyat vasitələrinin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.69.12.00 Maşın və avadanlıqla əlaqədar olan istismar materiallarının və ləvazimatların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.69.13.00 Qaldırıcı-nəqliyyat avadanlığının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.69.14.00 Yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütünün istehsalı
üçün maşınların topdansatışı üzrə xidmətlər
Peşəkar elektrik maşınlarının, aparat və materialların
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.69.15.10 Elektrik maşınlarının, aparat və materialların topdansatışı
üzrə xidmətlər
46.69.15.20 Sənaye robotlarının topdan satışı üzrə xidmətlər
46.69.16.00 Silah və hərbi döyüş sursatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.69.19.00 Sair ümumi və xüsusi məqsədlər üçün maşınların, cihaz və
avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər
Qrup 46.7

46.71.1

Sair ofis maşınlarının və avadanlıqlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

Sair ofis maşınlarının və avadanlıqlarının topdansatışı üzrə
xidmətlər
Sair ofis maşınlarının və avadanlıqlarının topdansatışı üzrə
xidmətlər
46.66.10.10 Ofis maşınları və avadanlıqlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.66.10.20 Dəftərxana maşınlarının və avadanlıqlarının topdansatışı
üzrə xidmətlər
Sinif 46.69

4

Metalların və metal filizlərinin

61191 (*)
61191 (*)
61191 (*)

5
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1

2

3
topdansatışı üzrə xidmətlər

4

46.72.1
46.72.11
46.72.12

Metalların və metal filizlərinin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.72.11.00 Dəmir filizlərinin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.72.12.00 Əlvan metal filizlərinin topdansatışı üzrə xidmətlər

61192 (*)
61192 (*)

46.72.13
46.72.14

46.72.13.00 İlkin formada olan qara metalların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.72.14.00 İlkin formada olan əlvan metalların topdansatışı üzrə xidmətlər

61192 (*)
61192 (*)

Sinif 46.73

Ağac materiallarının, tikinti materialları
və sanitariya-texniki avadanlıqların
topdansatışı üzrə xidmətlər

46.73.1
46.73.11
46.73.12
46.73.13
46.73.14
46.73.15
46.73.16
46.73.17
46.73.18

46.73.11.00
46.73.12.00
46.73.13.00
46.73.14.00
46.73.15.00
46.73.16.00
46.73.17.00
46.73.18.00

Ağac materiallarının, tikinti materialları və sanitariya-texniki
avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər
Emal edilməmiş ağacın topdansatışı üzrə xidmətlər
Ağacın ilkin emalı məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Sanitariya-texniki avadanlıqların topdansatışı üzrə xidmətlər
Boya, lak və emalların topdansatışı üzrə xidmətlər
Təbəqə şüşələrin topdansatışı üzrə xidmətlər
Sair tikinti materiallarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Divar kağızlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
Döşəmə örtüklərinin topdansatışı üzrə xidmətlər (xalçalardan
başqa)
Sinif 46.74

46.74.1
46.74.11
46.74.12
46.74.13

46.75.1
46.75.11
46.75.12

Metal armatura, su kəməri, istilik avadanlığı
istismar materialları və ləvazimatlarının
topdansatışı üzrə xidmətlər

Metal armatura, su kəməri, istilik avadanlığı,istismar
materialları və ləvazimatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.74.11.00 Metal armaturanın topdansatışı üzrə xidmətlər
46.74.12.00 Su kəməri və istilik avadanlığı, istismar materialları
və ləvazimatlarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.74.13.00 Əl alətlərinin topdansatışı üzrə xidmətlər
Sinif 46.75

61193 (*)
61193 (*)
61162
61164
61161 (*)
61161 (*)
61163 (*)
61163 (*)

61165 (*)
61199 (*)
61165 (*)

Kimyəvi məhsulların topdansatışı
üzrə xidmətlər

Kimyəvi məhsulların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.75.11.00 Gübrələrin və aqrokimyəvi məhsulların topdansatışı
üzrə xidmətlər
Sənaye kimyəvi maddələrin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.75.12.10 Sintetik qətranların və ilkin formada plastik kütlənin
topdansatışı üzrə xidmətlər
46.75.12.90 Sair kimyəvi sənaye məhsullarının topdansatışı
üzrə xidmətlər

61172
61171

5
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1

2
Sinif 46.76

46.76.1
46.76.11
46.76.12
46.76.13
46.76.19

Sinif 46.90

46.90.10.00

47.00.1
47.00.11

61199 (*)

61195

İxtisaslaşdırılmamış topdansatış
üzrə xidmətlər
İxtisaslaşdırılmamış topdansatış
üzrə xidmətlər

İxtisaslaşdırılmamış topdansatış üzrə xidmətlər
İxtisaslaşdırılmamış topdansatış üzrə xidmətlər
Bölmə 47

Avtomobil və motosikletlərin
satışından başqa pərakəndə
satış üzrə xidmətlər

Qrup 47.0

Avtomobil və motosikletlərin
satışından başqa pərakəndə
satış üzrə xidmətlər

Sinif 47.00

61194
61131 (*)
61199 (*)

Tullantı və qırıntıların
topdansatışı üzrə xidmətlər

Tullantı və qırıntıların topdansatışı üzrə xidmətlər
46.77.10.00 Tullantı və qırıntıların topdansatışı üzrə xidmətlər
Qrup 46.9

46.90.1
46.90.10

Sair aralıq məhsullarının topdansatışı
üzrə xidmətlər

Sair aralıq məhsullarının topdansatışı üzrə xidmətlər
46.76.11.00 Kağız və kartonun topdansatışı üzrə xidmətlər
46.76.12.00 Toxuculuq liflərinin topdansatışı üzrə xidmətlər
46.76.13.00 İlkin formada plastik və rezin məmulatların topdansatışı
üzrə xidmətlər
46.76.19.00 Kənd təsərrüfatı məhsullarından başqa, digər qruplara
daxil edilməyən sair aralıq məhsulların topdansatışı üzrə
xidmətlər
Sinif 46.77

46.77.1
46.77.10

4

3

61

Avtomobil və motosikletlərin
satışından başqa pərakəndə
satış üzrə xidmətlər

Meyvə, tərəvəz, ət, balıq, çörək və süd məhsullarının və
yumurtanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Dondurulmamış meyvə və tərəvəzin pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
47.00.11.10 Meyvələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.11.20 Meyvə və giləmeyvə konservlərinin pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
47.00.11.30 Tərəvəzin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

62 (*) 21 (*

5
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1

47.00.12

2

47.00.11.31
47.00.11.39
47.00.11.40
47.00.11.50
47.00.12.00

47.00.13
47.00.13.10
47.00.13.20
47.00.14
47.00.14.10
47.00.14.20
47.00.15
47.00.15.10
47.00.15.11
47.00.15.19
47.00.15.20
47.00.15.30
47.00.16
47.00.17

47.00.16.00

47.00.17.10
47.00.17.20
47.00.18

47.00.19
47.00.2
47.00.21

47.00.18.10
47.00.18.11
47.00.18.12
47.00.18.13
47.00.18.14
47.00.18.15
47.00.18.16
47.00.18.17
47.00.18.19
47.00.19.00

47.00.21.00

47.00.22
47.00.22.10
47.00.22.11
47.00.22.12

3

Kartofun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair tərəvəzin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Kartof məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Tərəvəz konservlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Emal edilmiş meyvə və tərəvəzin pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
Ətin, o cümlədən ev quşları ətinin pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər
Ətin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Ev quşları ətinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Ət məhsullarının, o cümlədən ev quşları ətinindən olan
məhsulların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Ət məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Ət konservlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Balığın, xərçəngkimilərin və molyuskaların pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Balığın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Siyənək balığının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair balığın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Balıq konservlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Xərçəngkimilər və molyuskaların pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
Çörək məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Pirojna, undan hazırlanan məmulatların və şəkər qatılmış
şirniyyat məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Pirojna və undan hazırlanan məmulatların pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Şəkər qatılmış şirniyyat məmulatlarının pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
Süd məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Südün və süd məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Südün pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Süd konservlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Kərə yağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Üzlü süd məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Pendir və brınzanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Xamanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Dondurmanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair süd məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Yumurtanın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair yeyinti məhsullarının, içkilərin və tütünün pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Kofe, çay, kakao və ədviyyatın pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər
Yeyilən yağ və piylərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Bitki yağı və piyin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Bitki yağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Ərinmiş yeyinti piylərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

4

62 (*) 21 (*
62 (*) 23 (*

62 (*) 23 (*

62 (*) 24

62 (*) 25 (*
62 (*) 25 (*

62 (*) 22 (*

62 (*) 22 (*

62 (*) 27
62 (*) 22 (*

5
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1

47.00.23
47.00.24

47.00.25

47.00.26

47.00.27
47.00.3
47.00.31
47.00.32
47.00.33

2

47.00.4
47.00.41
47.00.42

47.00.41.00
47.00.42.00

47.00.43

47.00.44

3

47.00.22.13 Marqarin məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.23.00 Homogenləşdirilmiş hazır yeyinti məhsullarının və pəhriz
ərzaq məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair ərzaq məhsullarının
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.24.10 Bakaleya məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.24.11 Qəndin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.24.12 Mürəbbə, cem, pavidla və s. pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.24.13 Unun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.24.14 Duzun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.24.15 Yarma və paxlalıların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.24.16 Makaronun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.24.90 Sair ərzaq məhsullarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Spirtli içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.25.10 Araq və araq məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.25.20 Konyakın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.25.30 Şərabın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.25.40 Pivənin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.25.50 Şampan şərabının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.25.60 Sair spirtli içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.26.10 Spirtsiz içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.26.20 Mineral suların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.26.90 Sair spirtsiz içkilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.27.00 Tütün məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
İnformasiya və telekommunikasiya qurğularının pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
47.00.31.00 Kompüterlərin, periferiya qurğularının pərakəndə satışı
və proqram təminatı üzrə xidmətlər
47.00.32.00 Telekommunikasiya qurğularının pərakəndə dsatışı üzrə
xidmətlər
Audio və video avadanlıqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.33.10 Radioqəbuledicilərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.33.20 Televizorların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.33.30 Maqnitafonların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.33.40 Videomaqnitafonların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.33.90 Sair aparatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.43.10
47.00.43.90
47.00.44.00

Tikinti materiallarının və dəmir məmulatlarının pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Dəmir məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Rəng, lak və emaldan hazırlanan məmulatların
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Təbəqə şüşələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Pəncərə şüşəsinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair şüşə məmulatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Ot biçmək və şitil əkmək üçün avadanlıqların pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər

4
62 (*) 29 (*
62 (*) 29 (*

62 (*) 26 (*

62 (*) 26 (*

62 (*) 28

62 (*) 84
62 (*) 85
62 (*) 42 (*

62 (*) 65 (*
62 (*) 64
62 (*) 61 (*

62 (*) 86

5
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1

47.00.45
47.00.46
47.00.47
47.00.49

47.00.5
47.00.51

47.00.52
47.00.53

47.00.54

2

3

47.00.45.00 Su kəməri və istilik avadanlığı, istismar materialları
və ləvazimatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.46.00 Sanitariya-texniki avadanlıqların pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
47.00.47.00 Əl alətlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən tikinti materiallarının
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.10 Daş kubikin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.20 Kərpicin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.30 Sementin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.40 Şiferin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.50 Üzlük saxsı piltələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.60 Hissələr yığımı, təsərrüfat blokları daxil edilməklə,
hazır bağ evlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.70 Ağac materialların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.71 Emal üçün yararlı ağacın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.72 Ağac-yonqar və bərk ağac plitələrin pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər
47.00.49.73 Yapışdırılmış fanerlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.74 Evlərin ağac hissələrinin komplektinin pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
47.00.49.90 Sair tikinti materiallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Məişət əşyalarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Toxuculuq məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.51.10 Pambıq parçaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.51.20 Yun parça və yaylıqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.51.30 İpək parçaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.51.40 Kətan parçaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.51.60 Sair toxuculuq məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər
47.00.51.70 Qalantereya məmulatlarının pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
47.00.51.80 Sapın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.51.90 Sair qalantereya məmulatlarının pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
47.00.52.00 Pərdə və tül pərdələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Divar kağızlarının və döşəmə örtüklərinin, xalça və xalıların
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.53.10 Divar kağızının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.53.20 Linoliumun və sair döşəmə örtüklərinin pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
47.00.53.30 Xalça və xalça məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.53.90 Sair məmulatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Elektrik məişət cihazlarının pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
47.00.54.10 Soyuducuların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.54.20 Paltaryuyan maşınların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

4
62 (*) 61 (*
62 (*) 62
62 (*) 65 (*
62 (*) 61 (*

62 (*) 31

62 (*) 32
62 (*) 63

62 (*) 44

5
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1

2

47.00.54.30
47.00.54.40
47.00.54.50
47.00.54.90
47.00.55
47.00.56

47.00.55.00
47.00.56.10
47.00.56.90

47.00.57

47.00.57.00

47.00.58
47.00.58.10
47.00.58.90
47.00.59

47.00.59.10
47.00.59.20
47.00.59.30
47.00.59.50

47.00.6
47.00.61
47.00.62
47.00.63

47.00.61.00
47.00.62.00
47.00.63.10
47.00.63.20
47.00.63.90

47.00.64
47.00.64.10
47.00.64.20
47.00.65

47.00.66
47.00.67
47.00.68
47.00.69

47.00.65.10
47.00.65.20
47.00.66.00
47.00.67.00
47.00.68.00
47.00.69.00

3

Tozsoranların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Tikiş maşınlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Elektrik ütülərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair elektrik məişət cihazlarının pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Məişət mebellərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
İşıqlandırma cihazlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Çil-çıraqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair işıqlandırma cihazlarının pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
Ağac, mantar və hörmə məmulatlarının pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
Musiqi alətlərinin və partituraların pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər
Piano və royalların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair musiqi alətlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən müxtəlif saxsı qabların, şüşə
məmulatlarının, çini, keramika məmulatlarının, kəsici və
qeyri-elektrik məişət məmulatlarının, cihazların və
avadanlıqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Şüşə qab-qacaqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Çini-saxsı qabların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Metal qab-qacaqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Qeyri-elektrik-məişət cihazlarının digər qruplara daxil
edilməyən məmulat və avadanlıqların pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
Mədəniyyət və istirahət üçün məmulatların pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Kitabların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Qəzet və jurnalların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Dəftərxana ləvazimatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Dəftərxana ləvazimatlarının, maşınlarının
və avadanlığının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Elektron hesablama maşınlarının və onların
ehtiyat hissələrinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair dəftərxana ləvazimatının, maşınlarının
və avadanlıqlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Musiqi və video yazıların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Audio və video plyonkaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Kasetlərin və kompakt-disklərin pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
İdman ləvazimatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
İdman mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Velosiped və mopedlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Kemping avadanlıqlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Oyun və oyuncaqların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Möhür və ştempellərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Suvenirlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

4

62 (*) 41
62 (*) 43

62 (*) 46
62 (*) 42 (*

62 (*) 45

62 (*) 51 (*
62 (*) 51 (*
62 (*) 51 (*

62 (*) 42 (*

62 (*) 55 (*

62 (*) 55 (*
62 (*) 53
62 (*) 59 (*
62 (*) 59 (*

5
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1

2

47.00.7

47.00.71
47.00.71.10
47.00.71.20
47.00.71.30
47.00.71.31
47.00.71.32
47.00.71.40
47.00.71.50
47.00.71.90
47.00.72
47.00.72.10
47.00.72.20

47.00.73

47.00.72.30
47.00.73.00

47.00.74

3

Geyimlərin, əczaçılıq və tibb mallarının, tualet
ləvazimatlarının, güllərin, çiçəklərin, ev heyvanlarının və ev
heyvanları üçün yemlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Geyimin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Paltarın və alt geyimlərinin pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
Baş geyimlərinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Trikotaj məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Üst trikotajın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Alt trikotajın pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Xəz və xəz məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Corab məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair geyimin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Ayaqqabının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Dəri, toxuma və kombinə edilmiş ayaqqabıların
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Rezin və polimer ayaqqabıların pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
Keçə ayaqqabıların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Dəridən hazırlanan məmulatların və yol ləvazimatlarının
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
əczaçılıq mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Dərmanların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sarğı materiallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Sair əczaçılıq mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Tibb və ortepediya mallarının pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Kosmetika məmulatının və tualet ləvazimatlarının
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Güllərin, bitkilərin və toxumların pərakəndə satışı üzrə
xidmətlər

4

62 (*) 33

62 (*) 34

62 (*) 56
62 (*) 73

47.00.75

47.00.74.10
47.00.74.20
47.00.74.90
47.00.75.00

47.00.76

47.00.76.00

47.00.77

47.00.77.00

47.00.78

47.00.78.00 Gübrələrin və aqro-kimyəvi məhsulların pərakəndə

62 (*) 71

47.00.79

satışı üzrə xidmətlər
Ev heyvanlarının və onlar üçün yemlərin pərakəndə

62 (*) 72
62 (*) 14

62 (*) 74
62 (*) 75
62 (*) 12

satışı üzrə xidmətlər
47.00.79.10 Ev heyvanlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.79.20 Ev heyvanları üçün yemlərin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.8

47.00.81

47.00.82

Daxili-yanma mühərrikləri üçün digər qruplara daxil
edilməyən yanacağın və əlavə maddələrin pərakəndə
satışı üzrə xidmətlər
Avtomobil yanacağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.81.10 Benzinin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.81.20 Dizel yanacağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.81.30 Yağların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Saatların və zərgərlik məmulatlarının pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər

62 (*) 91 (*

62 (*) 54

5
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1

47.00.83

47.00.84

47.00.85

47.00.86
47.00.87

2

3

47.00.82.10 Saatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.82.20 Zərgərlik məmulatlarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Fotoqrafik, optik və dəqiq məmulatların pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
47.00.83.10 Fotoaparatların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.83.20 Sair foto ləvazimatının, optik və dəqiq cihazların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Təmizləyici maddələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.84.10 Məişət-kimyəvi maddələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.84.11 Paltar sabununun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.84.12 Əl-üz sabununun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.84.13 Sintetik yuyucu maddələrin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
Məişət təyinatlı yanacağın, balon qazının, daş kömürün və
odunun pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.85.10 Ağ neftin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.85.20 Soba yanacağının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.85.30 Daş kömürün pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.85.40 Balon qazının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.85.50 Kibritin pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.86.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair qeyri-ərzaq
təsərrüfat mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.87.00 Digər qruplara daxil edilməyən kənd təsərrüfatı xammalının
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

4

62 (*) 52

62 (*) 76

62 (*) 91 (*

62 (*) 59 (*
62 (*) 11
62 (*) 13
62 (*) 15
62 (*) 19

47.00.88

47.00.88.00 Digər qruplara daxil edilməyən maşın və avadanlıqların
pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

47.00.89

47.00.89.00 Digər qruplara daxil edilməyən qeyri-ərzaq, qeyri-təsərrüfat
mallarının pərakəndə satışı üzrə xidmətlər

62 (*) 83
62 (*) 87
62 (*) 88
62 (*) 89
62 (*) 92
62 (*) 93
62 (*) 94
62 (*) 95
62 (*) 99

47.00.9
47.00.91
47.00.92
47.00.99

İşlənmiş malların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.91.00 Əntiq əşyaların pərakəndə satışı üzrə xidmətlər
47.00.92.00 İşlənmiş kitabların mağazalarda pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
47.00.99.00 Sair işlənmiş malların mağazalarda pərakəndə satışı
üzrə xidmətlər
H Seksiyası

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı
xidmətləri

62 (*)
62 (*)
62 (*)

5
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1

2
Bölmə 49

Qrup 49.1

Sinif 49.10

49.10.1
49.10.11
49.10.19

3
Quru yol nəqliyyatı və boru kəməri
ilə daşınma xidmətləri

4

Şəhərlərarası dəmir yolu sərnişin
nəqliyyatı xidmətləri
Şəhərlərarası dəmir yolu sərnişin
nəqliyyatı xidmətləri

Şəhərlərarası dəmir yolu sərnişin nəqliyyatı xidmətləri
49.10.11.00 Gəzinti üçün şəhərlərarası dəmir yolu sərnişin nəqliyyat
xidmətləri
49.10.19.00 Şəhərlərarası sair dəmir yolu sərnişin nəqliyyat xidmətləri
Qrup 49.2

Dəmir yolu yük nəqliyyat xidmətləri

Sinif 49.20

Dəmir yolu yük nəqliyyatı xidmətləri

Dəmir yolu yük nəqliyyatı xidmətləri
İzotermik vaqonlarda yüklərin dəmiryolu nəqliyyatı ilə
daşınması xidmətləri
Tankerlərdə neft məhsullarının dəmir yolu nəqliyyatı ilə
daşınması xidmətləri
Maye və ya qazabənzər yüklərin kütlə şəklində daşınması
xidmətləri
Qarışıq yüklərin konteynerlərdə dəmiryolu nəqliyyatı ilə
daşınması xidmətləri
Məktub və bağlamaların dəmir yolu ilə daşınması xidmətləri
Quru yüklərin qalama şəklində dəmiryolu ilə daşınması
xidmətləri

49.20.1
49.20.11

49.20.11.00

49.20.12

49.20.12.00

49.20.13

49.20.13.00

49.20.14

49.20.14.00

49.20.15
49.20.16

49.20.15.00
49.20.16.00

49.20.19

49.20.19.00 Sair yüklərin dəmiryolu ilə daşınması xidmətləri

64131
64210

65121
65122 (*)
65122 (*)
65123
65124
65125
65126
65129

Qrup 49.3

Sair quru yol sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 49.31

Şəhərdaxili və şəhərdənkənar quru yol
sərnişin daşımaları xidmətləri

49.31.1
49.31.10
49.31.2
49.31.21

Şəhərdaxili və şəhərdənkənar quru yol sərnişin daşımaları
xidmətləri
49.31.10.00 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar quru yol sərnişin daşımaları
xidmətləri
Dəmir yolundan başqa, şəhərdaxili və şəhərdənkənar
müntəzəm sərnişin daşımaları
Cədvəl tabeliyində olan şəhərdaxili və şəhərdənkənar
müntəzəm sərnişin daşımaları

64111

64112

5
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1

49.31.22

2

3

49.31.21.10 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar müntəzəm daşımalar
49.31.21.20 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar xüsusi daşımalar
Cədvəl tabeliyində olan şəhərdaxili və şəhərdənkənar
müxtəlif növ nəqliyyatda sərnişin daşımaları
49.31.22.10 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar müntəzəm daşımalar
49.31.22.20 Şəhərdaxili və şəhərdənkənar xüsusi daşımalar
49.31.22.90 Sair sərnişin daşımaları
Sinif 49.32

49.32.1
49.32.11
49.32.12

49.39.1
49.39.11

49.39.11.00

49.39.12

49.39.12.00

49.39.13

49.39.13.00

49.39.2
49.39.20

49.39.20.00

49.39.3

Cədvəl tabeliyində olan şəhərlərarası və xüsusi təyinatlı
quru yol sərnişin daşımaları xidmətləri
Cədvəl tabeliyində olan şəhərlərarası quru yol sərnişin
daşımaları xidmətləri
Cədvəl tabeliyində olan xüsusi təyinatlı quru yol sərnişin
daşımaları xidmətləri
Cədvəl tabeliyində olan xüsusi təyinatlı sair quru yol sərnişin
daşımaları xidmətləri
Funikulyorlar, hava kanat yolları və qaldırıcılar vasitəsilə
ilə sərnişin daşımaları
Funikulyorlar, hava kanat yolları və qaldırıcılar vasitəsilə
ilə sərnişin daşımaları
Cədvəl tabeliyində olmayan quru yol sərnişin daşımaları
xidmətləri
Avtobusların və turist avtobuslarının sürücü ilə birlikdə
icarəyə verilməsi
Gəzinti üçün quru yol sərnişin nəqliyyatı xidmətləri
Cədvəl tabeliyində olmayan lokal avtobus və çarter avtobus
xidmətləri

49.39.31.00

49.39.32
49.39.33

49.39.32.00
49.39.33.00

49.39.34

49.39.34.00 Cədvəl tabeliyində olmayan beynəlxalq avtobusların və çarter
avtobusların xidmətləri
49.39.35.00 Heyvanların dartı qüvvəsindən istifadə etməklə hərəkətə
gətirilən nəqliyyat vasitələri ilə sərnişinlərin daşınması
49.39.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən quru yol sərnişin daşımaları

49.39.39

Qrup 49.4

Sinif 49.41

64115
64116

Digər qruplara daxil edilməyən quru yol
sərnişin nəqliyyatının sair xidmətləri

49.39.31

49.39.35

64113

Taksi xidmətləri

Taksi xidmətləri
49.32.11.00 Taksi xidmətləri
49.32.12.00 Yüngül avtomobillərin sürücü ilə birlikdə icarəyə verilməsi
Sinif 49.39

4

Yüklərin avtomobil yolları ilə daşınması
üzrə xidmətləri
Yüklərin avtomobil yolları ilə daşınması
üzrə xidmətlər

64221
64222
64114

64119 (*)

66011
64132
64118
64223
64117
64119 (*)

5
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1

2

49.41.1
49.41.11

49.41.11.00

49.41.12

49.41.12.00

49.41.13

49.41.13.00

49.41.14

49.41.14.00

49.41.15

49.41.15.00

49.41.16
49.41.17

49.41.16.00
49.41.17.00

49.41.18

49.41.18.00

49.41.19

49.41.19.00

49.41.2
49.41.20

3

Yüklərin avtomobil yolları ilə daşınması üzrə xidmətlər
Soyudulmuş və ya dondurulmuş məhsulların quru yol
nəqliyyat vasitələri ilə daşınması
Neft məhsullarının avtosisternlərdə və ya yarımqoşqularda
daşınması
Sair kütlə şəklində maye və qazabənzər yüklərin
nəqliyyat vasitələri ilə daşınması
Konteynerlərdə yüklərin nəqliyyat vasitələri ilə
daşınması
Quru yüklərin qalama şəklində nəqliyyat vasitələri ilə
daşınması
Diri heyvanların quru yol nəqliyyat vasitəsilə daşınması
Heyvanların dartı qüvvəsindən istifadə etməklə hərəkətə
gətirilən nəqliyyat vasitələri ilə yüklərin daşınması
Məktub və bağlamaların quru yol avtomobil yollarında
daşınması
Sair yüklərin quru yol avtomobil yollarında daşınması

65111
65112 (*)
65112 (*)
65113
65117
65118
65114
65116
65119

Yük avtomobillərinin sürücü ilə birlikdə icarəsi üzrə xidmətlər
49.41.20.00 Yük avtomobillərinin sürücü ilə birlikdə icarəsi üzrə xidmətlər
Sinif 49.42

49.42.1

4

66012

Yerdəyişmə xidmətləri

Yerdəyişmə xidmətləri

49.42.11

49.42.11.00 Ev təsərrüfatı üçün yerdəyişmə xidmətləri

65115 (*)

49.42.19

49.42.19.00 Sair yerdəyişmə xidmətləri

65115 (*)

49.50.1
49.50.11
49.50.12
49.50.19

50.10.1
50.10.11

Qrup 49.5

Boru kəməri ilə daşıma üzrə xidmətlər

Sinif 49.50

Boru kəməri ilə daşıma üzrə xidmətlər

Boru kəməri ilə daşıma üzrə xidmətlər
49.50.11.00 Təmizlənməmiş və ya təmizlənmiş neftin və neft
məhsullarının daşınması
49.50.12.00 Təbii qazın daşınması
49.50.19.00 Sair yüklərin daşınması
Bölmə 50

Su nəqliyyatı xidmətləri

Qrup 50.1

Dəniz və kabotaj su sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 50.10

Dəniz və kabotaj su sərnişin nəqliyyatı
xidmətləri

Dəniz və kabotaj su sərnişin nəqliyyatı xidmətləri
50.10.11.00 Dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə sərnişinlərin daşınması

65131 (*)
65131 (*)
65139

64231

5
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1

50.10.12
50.10.19
50.10.2
50.10.20

2

50.20.12
50.20.13
50.20.14
50.20.15
50.20.19

50.20.2
50.20.21
50.20.22

Qrup 50.2

Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 50.20

Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı xidmətləri

4
64232
64239

66021 (*)

Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı xidmətləri

50.20.1
50.20.11

3

50.10.12.00 Kruiz gəmilərində sərnişinlərin daşınması xidmətləri
50.10.19.00 Dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə sair sərnişin daşımaları
Dəniz və kabotaj su sərnişin gəmilərinin operatorla birlikdə
icarəyə verilməsi xidmətləri
50.10.20.00 Dəniz və kabotaj su sərnişin gəmilərinin operatorla birlikdə
icarəyə verilməsi xidmətləri

50.20.11.00 Dondurulmuş və ya soyudulmuş məhsulların dəniz və kabotaj
su nəqliyyatı ilə daşınması
50.20.12.00 Xam neftin tankerlərlə dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə
daşınması
50.20.13.00 Maye və ya qazabənzər yüklərin tankerlərlə dəniz və
kabotaj su nəqliyyatı ilə daşınması
50.20.14.00 Dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə yüklərin konteynerlərdə
daşınması
50.20.15.00 Quru yüklərin qalama şəklində dəniz və kabotaj su nəqliyyatı
ilə daşınması
Dəniz və kabotaj su nəqliyyatı ilə sair yüklərin daşınması
50.20.19.10 Poçtun daşınması
50.20.19.90 Sair yüklərin daşınması
Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla
birlikdə icarəsi üzrə xidmətlər; yedəyəalma xidmətləri
50.20.21.00 Dəniz və kabotaj su yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla
birlikdə icarəsi üzrə xidmətlər
Dəniz və kabotaj su nəqliyyatında yedəyəalma
xidmətləri
50.20.22.10 Yedəyəalma xidmətləri
50.20.22.20 Manevr xidmətləri

50.30.1
50.30.11
50.30.12
50.30.13
50.30.19
50.30.2

50.30.11.00
50.30.12.00
50.30.13.00
50.30.19.00

50.30.20

50.30.20.00

Qrup 50.3

Daxili su sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 50.30

Daxili su sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Daxili su yollarında sərnişinlərin nəqliyyat vasitələri ilə
daşınması xidmətləri
Sərnişinlərin bərələrlə daşınması
Sərnişinlərin kruiz gəmilərində daşınması
Gəzinti və səyahət qayıqlarının xidmətləri
Daxili su nəqliyyatında sair sərnişin daşımaları
Daxili su sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə
icarəsi üzrə xidmətlər
Daxili su sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə

65211
65212 (*)
65212 (*)
65213
65219 (*)
65219 (*)

66021 (*)
65219 (*)

65219 (*)
64122
64133
64129

66022 (*)

5
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1

2

3

4

icarəsi üzrə xidmətlər
Qrup 50.4
Sinif 50.40

50.40.1
50.40.11

50.40.11.00

50.40.12
50.40.13
50.40.14

50.40.12.00
50.40.13.00
50.40.14.00

50.40.19
50.40.2

50.40.19.00

50.40.21

50.40.21.00

50.40.22

50.40.22.00

51.10.11.00

51.10.12

51.10.12.00

51.10.13

51.10.13.00

51.10.14

51.10.14.00

51.10.15

51.10.15.00

51.10.2
51.10.20

51.10.20.00

Daxili su yük nəqliyyatı xidmətləri

Daxili su yollarında yüklərin nəqliyyat vasitələri ilə
daşınması xidmətləri
Dondurulmuş və ya soyudulmuş məhsulların daxili su
yollarında daşınması
Təmizlənməmiş neftin daxili su yollarında daşınması
Sair maye və qazabənzər yüklərin kütlə şəklində daşınması
İntermodal yüklərin daxili su yollarında konteyner gəmiləri
vasitəsilə daşınması
Daxili su yük nəqliyyatı vasitəsilə yüklərin daşınması
Daxili su yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə
icarəsi üzrə xidmətlər; yedəyəalma xidmətləri
Daxili su yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə
icarəsi üzrə xidmətlər
Daxili su yollarında yedəyəalma xidmətləri
Bölmə 51

Hava nəqliyyatı xidmətləri

Qrup 51.1

Hava sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 51.10

51.10.1
51.10.11

Daxili su yük nəqliyyatı xidmətləri

Sinif 51.21

65222 (*)
65222 (*)
65229 (*)
65229 (*)

66022 (*)
65229 (*)

Hava sərnişin nəqliyyatı xidmətləri

Hava sərnişin nəqliyyatı xidmətləri
Sərnişinlərin cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı vasitələri ilə daşınması üzrə xidmətlər
Gəzinti üçün olan hava nəqliyyatından başqa, sərnişinlərin
cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı vasitələrilə daşınması
üzrə xidmətlər
Cədvəl tabeliyində olan beynəlxalq hava nəqliyyatı vasitəsilə
sərnişinlərin daşınması
Cədvəl tabeliyində olmayan beynəlxalq hava nəqliyyatı
vasitəsilə sərnişinlərin daşınması
Gəzinti üçün cədvəl tabeliyində olmayan hava nəqliyyatı
vasitəsilə sərnişinlərin daşınması
Hava sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə
icarəsi üzrə xidmətlər
Hava sərnişin nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə
icarəsi üzrə xidmətlər
Qrup 51.2

65221

Hava yük nəqliyyatı və kosmik hava
nəqliyyatı xidmətləri
Hava yük nəqliyyatı xidmətləri

64241
64242

64243
64244
64134

66031

5
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1

2

51.21.1
51.21.11
51.21.12

51.21.11.00
51.21.12.00

51.21.13

51.21.13.00

51.21.14

51.21.14.00

51.21.2
51.21.20

51.21.20.00

3

Hava yük nəqliyyatı xidmətləri
Konteynerlərdə yüklərin cədvəl üzrə daşınması
Məktub və bağlamaların cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı
vasitələrilə daşınması
Sair yüklərin cədvəllə işləyən hava nəqliyyatı vasitələri
ilə daşınması
Sair yüklərin cədvəllə işləməyən hava nəqliyyatı vasitələri
ilə daşınması
Hava yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə
icarəsi üzrə xidmətlər
Hava yük nəqliyyatı vasitələrinin operatorla birlikdə
icarəsi üzrə xidmətlər
Sinif 51.22

51.22.1
51.22.11
51.22.12

52.10.1
52.10.11
52.10.12
52.10.13
52.10.19

Bölmə 52

Anbar və yardımçı nəqliyyat xidmətləri

Qrup 52.1

Saxlama və anbara yığma üzrə xidmətlər

Sinif 52.21

52.21.1
52.21.11
52.21.19
52.21.2
52.21.21
52.21.22
52.21.23
52.21.24
52.21.25
52.21.29

65319 (*)
65319 (*)

66032

64250
65320

Saxlama və anbara yığma üzrə xidmətlər

Saxlama və anbara yığma üzrə xidmətlər
52.10.11.00 Dondurulmuş və ya soyudulmuş yüklərin saxlanması üzrə
xidmətlər
52.10.12.00 Maye və qazşəkilli yüklərin saxlanması üzrə xidmətlər
52.10.13.00 Taxılın saxlanması üzrə xidmətlər
52.10.19.00 Saxlanma və anbara yığma üzrə sair xidmətlər
Qrup 52.2

65319 (*)
65311

Kosmik nəqliyyat xidmətləri

Kosmik nəqliyyat xidmətlər
51.22.11.00 Sərnişinlərin kosmik hava nəqliyyatı vasitələri ilə daşınması
51.22.12.00 Yüklərin kosmik hava nəqliyyatı vasitələrilə daşınması

Sinif 52.10

4

67210
67220
67290 (*)
67290 (*)

Yardımçı nəqliyyat xidmətləri
quru yol nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər

Dəmir yolu nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər
52.21.11.00 Yedəyəalma xidmətləri
52.21.19.00 Dəmiryol nəqliyyatı üçün sair yardımçı xidmətlər
Avtomobil yolları nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər
52.21.21.00 Avtobus stansiyalarının xidmətləri
52.21.22.00 Avtomobil magistrallarının istismarı üzrə xidmətlər
52.21.23.00 Körpü və tunellərin istismarı üzrə xidmətlər
52.21.24.00 Avtomobil dayanacaqlarının xidmətləri
52.21.25.00 Xüsusi və ticarət avtomobilləri üçün yedəyəalma xidmətləri
52.21.29.00 Avtomobil yolları nəqliyyatı üçün digər qruplara daxil
edilməyən sair yardımçı xidmətlər

67301
67309
67410
67420 (*)
67420 (*)
67430
67440
67490

5
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1

52.21.3
52.21.30

2

3

Boru kəmərləri vasitəsilə daşıma üçün yardımçı xidmətlər
52.21.30.00 Boru kəmərləri vasitəsilə daşıma üçün yardımçı xidmətlər
Sinif 52.22

52.22..1
52.22.11

52.22.11.00

52.22.12

52.22.12.00

52.22.13
52.22.14
52.22.15

52.22.13.00
52.22.14.00
52.22.15.00

52.22.16

52.22.16.00

52.22.19

52.22.19.00

52.23.1

52.23.11

52.23.11.00

52.23.12
52.23.19

52.23.12.00
52.23.19.00

52.23.2
52.23.20

52.23.20.00

52.24.1
52.24.11
52.24.12
52.24.13
52.24.19

52.24.11.00
52.24.12.00
52.24.13.00
52.24.19.00

52.29.1
52.29.11
52.29.12
52.29.19
52.29.2
52.29.20

67512
67521
67522
67531
67532
67590

67610
67620
67630

67640

Yüklərin nəqliyyat emalı

Yüklərin nəqliyyat emalı
Limanlarda yüklərin nəqliyyat emalı
Sair konteynerlərin nəqliyyat emalı üzrə xidmətlər
Limanlarda yüklərin sair nəqliyyat emalı üzrə xidmətlər
Yüklərin nəqliyyat emalı üzrə sair xidmətlər
Sinif 52.29

67511

Hava nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər

Hava nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər (yüklərin emalından
başqa), havada hərəkətə nəzarət xidməti və sair yardımçı
xidmətlər
Yüklərin emalından başqa, aeroportların istismarı
üzrə xidmətlər
Havada hərəkətin idarə edilməsi üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən, hava nəqliyyatı üçün
sair köməkçi xidmətlər
Kosmik nəqliyyata yardımçı xidmətlər
Kosmik nəqliyyata yardımçı xidmətlər
Sinif 52.24

67490 (*)

Su nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər

Su nəqliyyatı üçün yardımçı xidmətlər
Yüklərin nəqliyyat emalından başqa, limanların və su
yollarının istismarı üzrə xidmətlər
Yüklərin nəqliyyat emalından başqa, daxili su yollarının
istismarı üzrə xidmətlər
Dəniz və kabotaj su yollarında losman xidmətləri
Daxili su yollarında losman xidmətləri
Dəniz və kabotaj su yollarında gəmilərin xilas edilməsi və
qaldırılması üzrə xidmətlər
Daxili sularda gəmilərin xilas edilməsi və qaldırılması
üzrə xidmətlər
Su nəqliyyatı üçün sair yardımçı xidmətlər
Sinif 52.23

4

67110 (*)
67110 (*)
67190 (*)
67190 (*)

Sair yardımçı nəqliyyat xidmətləri

Yük nəqliyyatı agentliklərinin xidmətləri
52.29.11.00 Gəmi-brokerlərinin xidmətləri
52.29.12.00 Sair yük broker xidmətləri
52.29.19.00 Yük nəqliyyatı agentliklərinin sair xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair yardımçı nəqliyyat
xidmətləri
52.29.20.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair yardımçı nəqliyyat

67910 (*)
67910 (*)
67910 (*)

67990

5

229

1

2

3

4

xidmətləri
Bölmə 53

Poçt və kuryer xidmətləri

Qrup 53.1

Poçt və kuryer xidmətləri

Sinif 53.10

53.10.1
53.10.11
53.10.12
53.10.13
53.10.14
53.10.19

53.20.1

Poçt xidmətləri

Poçt xidmətləri
53.10.11.00 Qəzetlərlə və digər dövri mətbuatla bağlı olan poçt
xidmətləri
53.10.12.00 Məktublarla bağlı poçt xidmətləri
53.10.13.00 Bağlamalarla bağlı poçt xidmətləri
53.10.14.00 Poçt şöbələrinin xidmətləri
53.10.19.00 Sair poçt xidmətləri
Qrup 53.2

Sair poçt və kuryer xidmətləri

Sinif 53.20

Sair poçt və kuryer xidmətləri

68111 (*)
68111 (*)
68112
68113
68119

Sair poçt və kuryer xidmətləri

53.20.11

53.20.11.00 Bir neçə nəqliyyat vasitəsilə kuryer çatdırmaları üzrə xidmətlər

68120

53.20.12

53.20.12.00 Yeməyin evə çatdırılması üzrə xidmətlər

68130 (*)

53.20.19

53.20.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair poçt və kuryer xidmətləri

68130 (*)

İ SEKSİYASI

Yaşayış üçün xidmətlərin göstərilməsi və
yeməklərin çatdırılması xidmətləri

Bölmə 55

Yaşayış üçün yerlər tərəfindən
xidmətlərin göstərilməsi

Qrup 55.1

Sinif 55.10

55.10.1
55.10.11

Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər
tərəfindən xidmətin göstərilməsi
Mehmanxana və mehmanxana tipli obyektlər
tərəfindən xidmətin göstərilməsi

Qısa müddət və gündəlik qalmaq üçün otaq və ya yerlərin
təqdim edilməsi üzrə xidmətlər (taymşerlərdən başqa)
55.10.11.00 Qısa müddət və gündəlik qalmaq üçün otaq və ya yerlərin
təqdim edilməsi üzrə xidmətlər (taymşerlərdən başqa)
Qrup 55.2

Tətil zamanı və qısa müddət qalmaq
üçün sair yerlərin xidmətləri

Sinif 55.20

Tətil zamanı və qısa müddət qalmaq

63111

5

230

1

55.20.1
55.20.11
55.20.12
55.20.19

55.30.1
55.30.11
55.30.12

2

3
üçün sair yerlərin xidmətləri

Tətil zamanı və qısa müddət qalmaq üçün sair yerlərin
xidmətləri
55.20.11.00 Gənclər üçün yataqxanaların və tətil zamanı kabinələrin
xidmətləri
55.20.12.00 Uzun müddət qalmaq üçün yerlərin və gənclər
yataqxanalarının xidmətləri
55.20.19.00 Qonaq qalmaq üçün sair yerlərin xidmətləri
Qrup 55.3

Kempinq üçün yerlərin, istirahət üçün
avto-qoşqu evlər və avto-qoşqu evlər üçün
dayanacaqların xidmətləri

Sinif 55.30

Kempinq üçün yerlərin, istirahət üçün
avto-qoşqu evlər və avto-qoşqu evlər üçün
dayanacaqların xidmətləri

Kempinq üçün yerlərin, istirahət üçün avto-qoşqu evlərin və
avto-qoşqu evlər üçün dayanacaqların xidmətləri
55.30.11.00 Kempinq üçün yerlərin xidmətləri
55.30.12.00 İstirahət üçün avto-qoşqu evlərin və avto-qoşqu evlər üçün
dayanacaqların xidmətləri
Qrup 55.9
Sinif 55.90

55.90.1
55.90.11
55.90.12
55.90.13
55.90.19

56.10.1
56.10.11
56.10.12

4

63114
63113
63112 (*)

63120
63130

Yaşayış üçün sair yerlərin xidmətləri
Yaşayış üçün sair yerlərin xidmətləri

Yaşayış üçün sair yerlərin xidmətləri
55.90.11.00 Tələbələr və məktəblilər üçün yataqxanaların göstərdiyi
xidmətlər
55.90.12.00 Fəhlələr üçün yataqxanaların və ya düşərgələrin xidmətləri
55.90.13.00 Yataqlı vaqonların xidmətləri və sair nəqliyyat vasitələrində yataq yerlərinin təqdim edilməsi üzrə xidmətlər
55.90.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair yaşayış yerlərinin
xidmətləri
Bölmə 56

İçki və yeməklərin satışı üzrə xidmətlər

Qrup 56.1

Restoran xidmətləri və yeməyin
çatdırılması üzrə xidmətlər

Sinif 56.10

Restoran xidmətləri və yeməyin
çatdırılması üzrə xidmətlər

Restoran xidmətləri və yeməyin çatdırılması üzrə xidmətlər
56.10.11.00 Tam restoran xidməti göstərilməklə iaşə xidmətləri
56.10.12.00 Dəmir yolu vaqon-restoranlarında və gəmilərdə iaşə

63210
63220
63290 (*)
63290 (*)

63310 (*)
63310 (*)

5

231

1

56.10.13
56.10.19

56.21.1
56.21.11
56.21.19

2

3

xidmətləri
56.10.13.00 Özünəxidmət müəssisələrində iaşə xidmətləri
56.10.19.00 Sair iaşə xidmətləri
Qrup 56.2

Hazır yeməklərin göndərilməsi və
yeməklərin satışı üzrə sair xidmətlər

Sinif 56.21

Hazır yeməklərin göndərilməsi

Hazır yeməklərin göndərilməsi
56.21.11.00 Hazır yeməyin şəxsi evlərə göndərilməsi
56.21.19.00 Sair müəssisə və idarələr üçün hazır yeməyin göndərilməsi
Sinif 56.29

56.29.1
56.29.11
56.29.19
56.29.2
56.29.20

Sinif 56.30

56.30.1
56.30.10

58.11.1
58.11.11
58.11.12

58.11.11.00
58.11.12.10
58.11.12.20
58.11.12.30

58.11.13
58.11.13.10

63320
63399

63391 (*)
63391 (*)

63392
63393 (*)

63393 (*)

İçkilərin satışı üzrə xidmətlər
İçkilərin satışı üzrə xidmətlər

İçkilərin satışı üzrə xidmətlər
56.30.10.00 İçkilərin satışı üzrə xidmətlər
J SEKSİYASI

5

Yeməklərin satışı ilə əlaqədar
sair xidmətlər

Yeməyin çatdırılması ilə əlaqədar müqavilələrin bağlanması
56.29.11.00 Nəqliyyat müəssisələri üçün hazır yeməyin çatdırılması üzrə
xidmətlər
56.29.19.00 Hazır yeməyin çatdırılması ilə əlaqədar sair müqavilələrin
bağlanması
Yeməkxanaların xidmətləri
56.29.20.00 Yeməkxanaların xidmətləri
Qrup 56.3

4

63400

İnformasiya və rabitə

Bölmə 58

Nəşriyyat xidmətləri

Qrup 58.1

Kitabların nəşri, dövri nəşrlər və sair
nəşrlərin dərc edilməsi xidmətləri

Sinif 58.11

Kitabların nəşr edilməsi xidmətləri

Çap edilmiş kitablar
Çap edilmiş kitablar
Çap edilmiş peşəkar, texniki və elmi kitablar
Bədii kitablar
İctimai-elmi kitablar
Elmi-texniki kitablar
Çap edilmiş uşaq kitabları
Uşaq kitabları

32210
32291

32292

4903 00

232

1

2

3

58.11.19
58.11.2

58.11.13.20 Uşaqlar üçün şəkil kitabları, rəngləmək və ya şəkil çəkmək
üçün kitablar
Çap edilmiş lüğətlər və ensiklopediyalar
58.11.14.10 Lüğətlər, coğrafi xəritələr və not məlumatları
58.11.14.20 Lüğətlər və ensiklopediyalar və onların seriyalı buraxılışları
58.11.14.30 Cap edilmiş notlar
58.11.15.00 Çap edilmiş atlaslar və coğrafi xəritələri və ya sxemləri olan
sair kitablar
58.11.16.00 Kitab şəklində çap edilməyən coğrafi xəritələr və
hidroqrafik, yaxud oxşar sxemlər; qlobuslar
58.11.19.00 Sair çap edilmiş kitablar, kitabçalar, vərəqələr və s.
Disk, lent və ya sair şəklində çap edilmiş kitablar

58.11.20

58.11.20.00 Disk, lent və ya sair şəklində çap edilmiş kitablar

58.11.14

58.11.15
58.11.16

4

5

32220 (*)

4901 91

32220 (*)

4905 91

32510

4905 99

32299

4901 10

47691
47692

58.11.3
58.11.30
58.11.4
58.11.41
58.11.42
58.11.5

58.11.30.00
58.11.41.00
58.11.42.00

58.11.50

58.11.50.00

58.11.6
58.11.60

58.11.60.00

Elektron kitablar
Elektron kitablar
Kitabda reklam yerlərinin nəşri
Çap edilmiş kitabda reklam yerlərinin nəşri
Elektron kitablarda reklam yerlərinin nəşri
Haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında nəşr
edilmiş kitablar
Haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında nəşr
edilmiş kitablar
Kitab nəşri üçün lisenziyanın verilməsi xidmətləri
Kitab nəşri üçün lisenziyanın verilməsi xidmətləri
Sinif 58.12

58.12.1

84311 (*)
83631 (*)
83639 (*)

89110

73320 (*)

Məlumat kitablarının və ünvan
siyahılarının nəşri

Çap və ya sair şəkildə məlumat kitabları və ünvan siyahıları

58.12.10

58.12.10.00 Çap və ya sair şəkildə məlumat kitabları və ünvan siyahıları

58.12.2

Elektron məlumat kitabları və ünvan siyahıları

32230
47692 (*)

58.12.20
58.12.3

58.12.20.00 Elektron məlumat kitabları və ünvan siyahıları
Məlumat kitablarının və ünvan siyahılarının istifadəsi üçün
lisenziyaların verilməsi

58.12.30

58.12.30.00 Məlumat kitablarının və ünvan siyahılarının istifadəsi üçün
isenziyaların verilməsi
Sinif 58.13

58.13.1
58.13.10
58.13.2
58.13.20

84311 (*)

Qəzetlərin nəşri üzrə xidmətlər

Qəzetlərin nəşri üzrə xidmətlər
58.13.10.00 Qəzetlərin nəşri üzrə xidmətlər
Elektron şəklində qəzetlər
58.13.20.00 Elektron şəklində qəzetlər

32300 (*)
84312 (*)

4901 10

233

1

58.13.3
58.13.31
58.13.32

2

3

Çap edilmiş qəzetdə reklam yerləri
58.13.31.00 Çap edilmiş qəzetdə reklam yerləri
58.13.32.00 Elektron qəzetlərdə reklam yerləri
Sinif 58.14

58.14.1
58.14.11
58.14.12
58.14.19
58.14.2
58.14.20
58.14.3
58.14.31
58.14.32
58.14.4
58.14.40

83631 (*)
83639 (*)

32410

32490
84312 (*)
83631 (*)
83639 (*)
73320 (*)

Sair nəşriyyat xidmətləri

58.19.15
58.19.19
58.19.2

58.19.19.00 Çap edilmiş sair materiallar
Sair elektron məzmunlar

32690

58.19.21
58.19.29
58.19.3
58.19.30

58.19.21.00 Böyük elektron məzmunlar
58.19.29.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair elektron məzmunlar
Çap edilmiş sair materiallar üçün lisenziyaların verilməsi
58.19.30.00 Çap edilmiş sair materiallar üçün lisenziyaların verilməsi

84393
84399

58.19.14

Qrup 58.2

Sinif 58.21

58.21.1
58.21.10

4902 90

32420

Nəşriyyat xidmətlərinin digər çap məsələləri
58.19.11.00 Çap edilmiş açıqçalar, təbrik açıqçaları, izonəşrlər və s.
58.19.12.00 Çap edilmiş şəkillər, layihələr və fotoqrafiyalar
Çap edilmiş köçürmə şəkillər (dekalkomaniyalar), təqvimlər
58.19.13.30 Çap edilmiş köçürmə şəkillər (dekalkomaniyalar)
58.19.13.50 Çap edilmiş bütün növ təqvimlər
58.19.14.00 Çap edilmiş, istifadə edilməmiş poçt markaları, gəlirlər və
oxşar markalar; möhür vurulmuş kağız; çek blankları;
banknotlar, səhmlər, səhm və ya istiqraz sertifikatları və oxşar
sənədlər
58.19.15.00 Çap edilmiş ticarət-reklam materialları, ticarət kataloqları və s.

58.19.1
58.19.11
58.19.12
58.19.13

5

Jurnallar və dövri nəşrlərin nəşri üzrə xidmətlər

Jurnallar və dövri mətbuat üzrə xidmətlər
58.14.11.00 Çap edilmiş ictimai maraq kəsb edən jurnallar və dövri
mətbuat
58.14.12.00 Çap edilmiş işgüzar, professional və akademik jurnallar və
dövri mətbuat
58.14.19.00 Çap edilmiş sair jurnallar və dövri mətbuat
Elektron şəklində jurnallar və dövri mətbuat
58.14.20.00 Elektron şəklində jurnallar və dövri mətbuat
Juirnal və dövri mətbuatda reklam yerləri
58.14.31.00 Çap edilmiş jurnal və dövri mətbuatda reklam yerləri
58.14.32.00 Elektron jurnallarda və dövri mətbuatda reklam yerləri
Jurnal və dövri mətbuat üçün lisenziya verilməsi xidmətləri
58.14.40.00 Jurnal və dövri mətbuat üçün lisenziya verilməsi xidmətləri
Sinif 58.19

4

32530
32540
32630

4909 00
4911 91
4908 10

32610

4907 00

32620

4911 10
4911 99

73320 (*)

Proqram təminatının nəşr edilməsi
üzrə xidmətlər
Kompüter oyunlarının nəşri

Kompüter oyunları paketi
58.21.10.00 Kompüter oyunları paketi

47822

234

1

58.21.2
58.21.20
58.21.3
58.21.30
58.21.4
58.21.40

2

3

Kompüter oyunlarının yüklənməsi
58.21.20.00 Kompüter oyunlarının yüklənməsi
Şəbəkə oyunları
58.21.30.00 Şəbəkə oyunları
Kompüter oyunlarının istifadəsi üçün lisenziyaların verilməsi
58.21.40.00 Kompüter oyunlarının istifadəsi üçün lisenziyaların verilməsi
Sinif 58.29

4
84342 (*)
84391
73311 (*)

Sair proqram təminatının nəşr
edilməsi üzrə xidmətlər

58.29.2

Sistem proqram təminatı paketi
58.29.11.00 Sistem proqram təminatı paketi
58.29.12.00 Şəbəkə proqram təminatı paketi
58.29.13.00 Məlumat bazalarının idarə edilməsi üçün yığılmış
proqram təminatı paketi
58.29.14.00 Proqramlaşdırma dilləri və işləmə vasitələri, proqram
təminatı paketi
Tətbiqi proqram təminatı paketi

58.29.21
58.29.29
58.29.3

58.29.21.00 Fərdi proqram təminatının işlənməsi və ümumi xarakterli işlər
58.29.29.00 Sair tətbiqi proqram təminatı paketi
Proqram təminatının yüklənməsi

47821
47829

58.29.31
58.29.32
58.29.4

58.29.31.00 Sistem proqram təminatının yüklənməsi
58.29.32.00 Tətbiqi proqram təminatı yükləmələri
Onlayn proqram təminatı

84341
84342 (*)

58.29.40
58.29.5

58.29.40.00 Onlayn proqram təminatı
Kompüter proqram təminatının istifadəsi üçün lisenziyaların
verilməsi xidmətləri
58.29.50.00 Kompüter proqram təminatının istifadəsi üçün lisenziyaların
verilməsi xidmətləri

84392

58.29.1
58.29.11
58.29.12
58.29.13
58.29.14

58.29.50

59.11.1
59.11.11

5

Bölmə 59

Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının
hazırlanması, səsyazma və musiqi nəşrləri
üzrə xidmətlər

Qrup 59.1

Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının
hazırlanması ilə əlaqədar xidmətlər

Sinif 59.11

Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının
hazırlanması ilə əlaqədar xidmətlər

Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanması
ilə əlaqədar xidmətlər
Kinofilmlərin hazırlanması üzrə xidmətlər
59.11.11.10 Ekspozisiya edilmiş və aşkarlanmış kinoplyonka
59.11.11.20 Eni 35 mm və ya daha çox olan ekspozisiya edilmiş və
aşkarlanmış kinoplyonka

47811
47812
47813

8523 29

47814

73311 (*)

96121 (*)

8523 29

235

1

59.11.12
59.11.13
59.11.2
59.11.21
59.11.22
59.11.23
59.11.24
59.11.3
59.11.30

2

3

59.11.11.30 Sair ekspozisiya edilmiş və aşkarlanmış kinoplyonka
59.11.11.40 Səs və video yazılmış maqnit lentləri
59.11.11.50 Kino və video proqramların hazırlanması ilə əlaqədar
sair xidmətlər
59.11.12.00 Reklam və reklam kinofilmi və videofilmlərin hazırlanması
xidmətləri
59.11.13.00 Sair televiziya proqramlarının hazırlanması üzrə xidmətlər
Kinofilmlər, video və televiziya proqramları məhsulları
59.11.21.00 Orijinal kinofilmlər, video və televiziya proqramları
59.11.22.00 Kinomotoqrafiya plyonkaları
59.11.23.00 Disk, lent və ya sair şəklində yazılmış filmlər və sair video
yazılar
59.11.24.00 Filmlər və sair video məlumatlar
Reklam üçün yerin və kinofilmlərdə, radio və televiziya
məhsullarında vaxtın satışı
59.11.30.00 Reklam üçün yerin və kinofilmlərdə, radio və televiziya
məhsullarında vaxtın satışı
Sinif 59.12

59.12.1
59.12.11
59.12.12

59.12.11.00
59.12.12.00

59.12.13
59.12.14
59.12.15
59.12.16
59.12.17
59.12.19

59.12.13.00
59.12.14.00
59.12.15.00
59.12.16.00
59.12.17.00
59.12.19.00

59.13.1
59.13.11
59.13.12

Sinif 59.14

96121 (*)
96123 (*)
38950
47620
84331

83639 (*)

96131
96132
96133
96134
96135
96136
96137
96139

Kinofilmlərin, video və televiziya
proqramlarının yayımı ilə əlaqədar xidmətlər

Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının yayımı və
lisenziyalaşdırılması üzrə xidmətlər
59.13.11.00 Kino və videofilmlərin yayımı üçün hüquq və onların gəliri
üçün lisenziyalaşdırma xidmətləri
59.13.12.00 Knofilmlərin, video və televiziya proqramlarının yayımı
üzrə sair xidmətlər
Kinofilmlərin nümayiş etdirilməsi
üzrə xidmətlər

5

96121 (*)

Kinofilmlərin, video və televiziya
proqramlarının hazırlanmasından sonra
göstərilən xidmətlər

Kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının hazırlanmasından sonra göstərilən xidmətlər
Audiovizual montaj işləri
Dublikatların yaradılması , audio və videolentlərin əslindən
üzünün köçürülməsi
Rəngli düzəliş və rəqəmli bərpa işləri
Vizual effekt xidmətləri
Animasiya xidmətləri
Titr və subtitr xidmətləri
Səsin redaktə edilməsi və işlənməsi üzrə xidmətlər
Sair kinofilmlərin, video və televiziya proqramlarının
hazırlanmasından sonra tamamlama işləri
Sinif 59.13

4

73320 (*)
96140

3706 10
8523 40

236

1

2

59.14.10

3

4

5

Kinofilmlərin nümayiş etdirilməsi üzrə xidmətlər

59.14.1

59.14.10.00 Kinofilmlərin nümayiş etdirilməsi üzrə xidmətlər

96151
96152

59.20.1
59.20.11
59.20.12
59.20.13
59.20.2

59.20.11.00
59.20.12.00
59.20.13.00

59.20.21
59.20.22
59.20.3
59.20.31
59.20.32
59.20.33
59.20.34
59.20.35
59.20.4

59.20.21.00
59.20.22.00

59.20.40

59.20.40.00

59.20.31.00
59.20.32.00
59.20.33.00
59.20.34.00
59.20.35.00

Qrup 59.2

Səsyazma və musiqi nəşrləri
ilə əlaqədar xidmətlər

Sinif 59.20

Səsyazma və musiqi nəşrləri
ilə əlaqədar xidmətlər

Səsyazma və canlı səsyazma xidmətləri; orijinal səsyazma
xidmətləri
Səsyazma xidmətləri
Canlı səsyazma xidmətləri
Orijinal səsyazma xidmətləri
Radio proqramlarının hazırlanması üzrə xidmətlər; orijinal
radio proqramları
Radio proqramlarının hazırlanması üzrə xidmətlər
Orijinal radio proqramları
Musiqi nəşri ilə əlaqədar xidmətlər
Çap edilmiş musiqi
Elektron musiqilər
Musiqili audio disklər, lentlər və sair fiziki media
Sair audio disklər və lentlər
Musiqi yükləmələri üzrə xidmətlər
Hüquq baxımından orijinaldan istifadə üçün lisenziya
verilməsi üzrə xidmətlər
Hüquq baxımından orijinaldan istifadə üçün lisenziya
verilməsi üzrə xidmətlər
Bölmə 60

Radioverilişlərin proqramlaşdırılması və
yayımlanmasıı üzrə xidmətlər

Qrup 60.1

Radioverilişlərin yayımlanması üzrə xidmətlər

Sinif 60.10

60.10.1
60.10.11
60.10.12
60.10.2
60.10.20
60.10.3
60.10.30

60.10.11.00
60.10.12.00
60.10.20.00
60.10.30.00

96122
96123 (*)
32520 (*)
32520 (*)
47610
47699
84321

73320 (*)

Radioverilişlərin yayımlanması üzrə xidmətlər

Radioverilişlərin yayımlanması; orijinal yayım
Radioverilişlərin proqramlaşdırılması və yayımlanması
Orijinalları yayımlanan radio
Radiokanalların proqramlaşdırılması üzrə xidmətlər
Radiokanalların proqramlaşdırılması üzrə xidmətlər
Radio reklam vaxtlarının verilməsi üzrə xidmətlər
Radio reklam vaxtlarının verilməsi üzrə xidmətlər
Qrup 60.2

96111
96112
96113

Televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması

84631 (*)
84611
84621
83632 (*)

4904 00
8523 40
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1

2

3
və yayımlanması üzrə xidmətlər,
orijinal yayımlanma xidmətləri
Sinif 60.20

4

Televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması
və yayımlanması üzrə xidmətlər,
orijinal yayımlanma xidmətləri

60.20.1
60.20.11

Televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması və yayımlanması
60.20.11.00 Operativ televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması və

60.20.12

yayımlanması xidmətləri, abunəli televerilişlər istisna edilməklə
60.20.12.00 Sair televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması və
yayımlanması, abunəli televerilişlər istisna edilməklə

84631 (*)
84631 (*)

60.20.13.00 Operativ abunəli televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması
və yayımlanması üzrə xidmətlər
60.20.14.00 Sair abunəli televiziya verilişlərinin proqramlaşdırılması
və yayımlanması üzrə xidmətlər
Orijinalları yayımlanan televiziya
60.20.20.00 Orijinalları yayımlanan televiziya
Televiziya kanallarının proqramları

84631 (*)

84622 (*)

60.20.32

60.20.31.00 Televiziya kanallarının proqramları, abunəli televiziya kanalları
istisna edilməklə
60.20.32.00 Abunəli telekanalların proqramları

60.20.4
60.20.40

Televiziya reklam vaxtı
60.20.40.00 Televiziya reklam vaxtı

60.20.13
60.20.14
60.20.2
60.20.20
60.20.3
60.20.31

61.10.1
61.10.11
61.10.12
61.10.13

61.10.11.00
61.10.12.00
61.10.13.00

61.10.2
61.10.20
61.10.3

61.10.20.00

61.10.30

61.10.30.00

61.10.4
61.10.41
61.10.42
61.10.43
61.10.49

61.10.41.00
61.10.42.00
61.10.43.00
61.10.49.00

Bölmə 61

Telekommunikasiya xidmətləri

Qrup 61.1

Simli telekommunikasiya xidmətləri

Sinif 61.10

Simli telekommunikasiya xidmətləri

Məlumat və bildirişlərin ötürülməsi xidmətləri
Sabit telefon xidmətləri-giriş və istifadə üçün
Sabit telefon xidmətləri - çağırışla
Simli telekommunikasiya sistemlərində xüsusi şəbəkə
xidmətləri
Simli telekommunikasiyada rabitə xidmətləri
Simli telekommunikasiyada rabitə xidmətləri
Simli telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların
ötürülməsi
Simli telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların
ötürülməsi
Simli İnternet xidmətləri
İnternet magistral xətlərinin çəkilməsi
Simli şəbəkələr üzərindən ensiz zolaqlı İnternet xidmətləri
Simli şəbəkələr üzərindən geniş zolaqlı İnternet xidmətləri
Sair simli İnternet xidmətləri

84631 (*)

84612

84622 (*)
83632 (*)

84121
84122
84140 (*)

84110 (*)

84150 (*)

84210
84221 (*)
84222 (*)
84290 (*)

5
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1

61.10.5
61.10.51
61.10.52
61.10.53

2

3

Simli infrastruktur üzərindən evlərə (abunəçilərə) yayım
xidməti
61.10.51.00 Simli infrastruktur üzərindən evlərə standart paket yayım
xidmətləri
61.10.52.00 Simli infrastruktur üzərindən evlərə, diskresion paket yayım
xidmətləri
61.10.53.00 Simli infrastruktur üzərindən evlərə əlavə seçimə görə yayım
xidmətləri

61.20.1

Qrup 61.2

Simsiz telekommunikasiya xidmətləri

Sinif 61.20

Simsiz telekommunikasiya xidmətləri

Mobil telekommunikasiya xidmətləri və simsiz
telekommunikasiya xidmətləri üçün xüsusi şəbəkə xidmətləri
Mobil telekommunikasiya xidmətləri - giriş və istifadə üçün
Mobil telekommunikasiya xidmətləri - çağırışla
Simsiz telekommunikasiya sistemləri üçün xüsusi şəbəkə
xidmətləri
Simsiz telekommunikasiya üçün rabitə xidmətləri
Simsiz telekommunikasiya üçün daşıma xidmətləri
Simsiz telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların
ötürülməsi
Simsiz telekommunikasiya şəbəkəsi vasitəsilə məlumatların
ötürülməsi
Simsiz İnternet xidmətləri
Simsiz şəbəkələr üzərindən ensiz zolaqlı İnternet xidmətləri
Simsiz şəbəkələr üzərindən geniş zolaqlı İnternet xidmətləri
Sair simsiz İnternet xidmətləri
Simsiz infrastruktur evlərə yayım xidmətləri

61.20.11
61.20.12
61.20.13

61.20.11.00
61.20.12.00
61.20.13.00

61.20.2
61.20.20
61.20.3

61.20.20.00

61.20.30

61.20.30.00

61.20.4
61.20.41
61.20.42
61.20.49
61.20.5

61.20.41.00
61.20.42.00
61.20.49.00

61.20.50

61.20.50.00 Simsiz infrastruktur evlərə yayım xidmətləri

4

84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)

84131
84132
84140 (*)

84110 (*)

84150 (*)

84221 (*)
84222 (*)
84290 (*)
84632 (*)
84633 (*)
84634 (*)

Qrup 61.3
Sinif 61.30

Peyk rabitə xidmətləri
Peyk rabitə xidmətləri

84190 (*)

61.30.2

Peyk vasitəsilə proqram bölgüsü xidmətindən başqa,
peyk rabitə xidmətləri
61.30.10.00 Peyk vasitəsilə proqram bölgüsü xidmətindən başqa,
peyk rabitə xidmətləri
Peyk vasitəsi ilə proqram bölgüsü xidmətləri

61.30.20

61.30.20.00 Peyk vasitəsi ilə proqram bölgüsü xidmətləri

84632 (*)

61.30.1
61.30.10

84633 (*)

5
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1

61.90.1
61.90.10

2

3

Qrup 61.9

Sair telekommunikasiya xidmətləri

Sinif 61.90

Sair telekommunikasiya xidmətləri

Sair telekommunikasiya xidmətləri
61.90.10.00 Sair telekommunikasiya xidmətləri

62.01.1
62.01.11

62.01.11.00

62.01.12

62.01.12.00

62.01.2
62.01.21
62.01.29

62.01.21.00
62.01.29.00

Bölmə 62

Kompüter proqramlaşdırması, məsləhət və
bununla əlaqədar xidmətlər

Qrup 62.0

Kompüter proqramlaşdırması, məsləhət və
bununla əlaqədar xidmətlər

Sinif 62.01

Kompüter proqram təminatı xidmətləri

İnformasiya texnologiyalarının layihələndirilməsi və işlənilməsi
Tətbiqi proqramlar üçün informasiya texnologiyalarının
layihələndirilməsi və işlənməsi üzrə xidmətlər
Şəbəkə və sistemlər üçün nformasiya texnologiyalarının
planlaşdırılması və işlənməsi
Orijinal proqram təminatı
Kompüter oyunlarının orijinal proqram təminatı
Sair orijinal proqram təminatı
Sinif 62.02

62.02.1
62.02.10
62.02.2
62.02.20
62.02.3
62.02.30

62.02.10.00
62.02.20.00

62.02.30.10
62.02.30.20

62.03.1
62.03.11
62.03.12

84190 (*)

83141
83142

83143 (*)
83143 (*)

Kompüter məsləhət xidmətləri

Kompüter avadanlığı üzrə məsləhət xidmətləri
Kompüter avadanlığı üzrə məsləhət xidmətləri
Sistem və proqram təminatı üzrə məsləhət xidmətləri
Sistem və proqram təminatı üzrə məsləhət xidmətləri
İnformasiya texnologiyalarına texniki dəstək xidmətləri
İnformasiya texnologiyalarına texniki dəstək xidmətləri
Sistemlərə texniki qulluq üzrə xidmətlər
Sair peşəkar xidmətlər
Sinif 62.03

4
84634 (*)

83131 (*)
83131 (*)
83132 (*)

Kompüter texnikasının idarə edilməsi
üzrə xidmətlər

Kompüter texnikasının idarə edilməsi üzrə xidmətlər
62.03.11.00 Kompüter şəbəkəsinin idarə edilməsi üzrə xidmətlər
Kompüter texnikasının idarə edilməsi üzrə xidmətlər
62.03.12.10 Kompüter texnikasının idarə edilməsi üzrə xidmətlər
62.03.12.20 Məlumatların kompüterdə işlənməsi üzrə xidmətlər
62.03.12.21 Məlumatların emalı və cədvəllərin tərtib edilməsi üzrə xidmətlər

83161
83162

5
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1

2

3

4

62.03.12.30 Məlumatların daxil edilməsi üzrə xidmətlər
Sinif 62.09

Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının quraşdırılması
üzrə xidmətlər

62.09.1
62.09.10
62.09.2
62.09.20

62.09.10.00 Kompüterlərin və periferiya avadanlıqlarının quraşdırılması
üzrə xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair məlumat texnologiyaları
və kompüter xidmətləri
62.09.20.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair məlumat texnologiyaları
və kompüter xidmətləri

63.11.2
63.11.21
63.11.22
63.11.3
63.11.30

Bölmə 63

Məlumat xidmətləri

Qrup 63.1

Verilənlərin emalı, yerləşdirilməsi (hostinq),
və əlaqədar xidmətlər; WEB-portallar (səhifələr)

Sinif 63.11

Verilənlərin emalı, yerləşdirilməsi və
əlaqədar xidmətlər

63.11.11.00
63.11.12.00
63.11.13.00
63.11.19.00

63.11.21.00
63.11.22.00
63.11.30.00

məlumat texnologiyaları infrastrukturuna sair xidmətlərin
göstərilməsi
Verilənlərin emalı
Veb resursların yerləşdirilməsi xidmətləri
Tətbiqin icarəsi xidmətləri
Sair verilənlərin yerləşdirilməsi və informasiya texnologiyaları
infrastrukturunun icarəsi xidmətləri
Axınlı video və audio kontent
Axınlı video kontent
Axınlı audio kontent
İnternetdə vaxt və ya reklam yerləri
İnternetdə vaxt və ya reklam yerləri
Sinif 63.12

63.12.1
63.12.10

83132 (*)

Sinif 63.91

0 (*)
83151
83152
83159

84332
84322
83633

Web - portalları (səhifələri) üzrə xidmətlər

Web - portalları üzrə xidmətlər
63.12.10.00 Web - portalları üzrə xidmətlər
Qrup 63.9

63.91.1

87332

Verilənlərin emalı, yerləşdirilməsi, tətbiq edilməsi xidmətləri və

63.11.1

63.11.11
63.11.12
63.11.13
63.11.19

Məlumat texnologiyaları və kompüter
texnikası üzrə sair xidmətlər

Sair məlumat xidmətləri
Məlumat agentliklərinin xidmətləri

Məlumat agentliklərinin xidmətləri

84394

5
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1

63.91.11
63.91.12

2

3

63.91.11.00 Qəzet və dövri mətbuatın materiallarının göndərilməsində
məlumat agentliklərinin xidmətləri
63.91.12.00 Audiovizual mediyaya məlumatların göndərilməsində
məlumat agentliklərinin xidmətləri
Sinif 63.99

63.99.1
63.99.10
63.99.2
63.99.20

64.11.1
64.11.10

K SEKSİYASI

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti üzrə xidmətləri

Bölmə 64

Sığorta və pensiya təminatı üzrə
xidmətlərdən başqa, maliyyə
fəaliyyəti üzrə xidmətlər

Qrup 64.1

Pul vasitəçiliyi üzrə xidmətlər

64.19.1
64.19.11
64.19.12
64.19.2
64.19.21
64.19.22
64.19.23
64.19.24
64.19.25
64.19.26
64.19.29
64.19.3

85991

83940

Mərkəzi bankların xidmətləri

Mərkəzi bankların xidmətləri
64.11.10.00 Mərkəzi bankların xidmətləri
Sinif 64.19

84420

Digər qruplara daxil edilməyən sair
məlumat agentlikləri üzrə xidmətlər

Digər qruplara daxil edilnməyən məlumat agentliklərinin
xidmətləri
63.99.10.00 Digər qruplara daxil edilnməyən məlumat agentliklərinin
xidmətləri
Faktlar informasiyasının ilkin kompilyasiyaları
63.99.20.00 Faktlar informasiyasının ilkin kompilyasiyaları

Sinif 64.11

4
84410

71110

Pul vasitəçiliyi üzrə sair xidmətlər

Depozit xidmətləri
64.19.11.00 Ümumi depozit xidmətləri və institusional əmanətçilər üçün
depozit xidmətləri
64.19.12.00 Sair əmanətçilər üçün depozit xidmətləri
Maliyyə idarələri tərəfindən kreditlərin verilməsi
64.19.21.00 Sahələrarası kredit verilməsi üzrə xidmətlər
64.19.22.00 Maliyyə idarələri tərəfindən istehlakçılara kreditin
verilməsi üzrə xidmətlər
64.19.23.00 Yaşayış yerini girov qoymaqla maliyyə idarələri tərəfindən
kredit verilməsi üzrə xidmətlər
64.19.24.00 Qeyri-yaşayış yerini girov qoymaqla maliyyə idarələri
tərəfindən kredit verilməsi üzrə xidmətlər
64.19.25.00 Maliyyə idarələri tərəfindən girovsuz ticarət kreditinin
verilməsi
64.19.26.00 Kredit kartları ilə əlaqədar xidmətlər
64.19.29.00 Maliyyə idarələri tərəfindən kredit verilməsi üzrə sair
xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair kredit verilməsi üzrə

71121
71122
71135 (*)
71133 (*)
71131 (*)
71132 (*)
71135 (*)
71134 (*)
71139 (*)

5
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1

64.19.30

2

Qrup 64.2
Sinif 64.20

64.20.1
64.20.10

64.30.1
64.30.10

Trast - kompaniyaları investisiya fondları
və oxşar maliyyə təşkilatları tərəfindən
göstərilən xidmətlər

Sinif 64.30

Trast - kompaniyaları investisiya fondları
və oxşar maliyyə təşkilatları tərəfindən
göstərilən xidmətlər

Trast - kompaniyaları investisiya fondları və oxşar maliyyə
təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər
64.30.10.00 Trast - kompaniyaları investisiya fondları və oxşar maliyyə
təşkilatları tərəfindən göstərilən xidmətlər

64.92.11
64.92.12
64.92.13
64.92.14
64.92.15
64.92.16
64.92.19

0 (*)

Maliyyə lizinqi üzrə xidmətlər

71140

Kredit verilməsi üzrə sair xidmətlər

Maliyyə idarələri tərəfindən verilən kreditlərdən başqa,
kredit verilməsi üzrə sair xidmətlər
64.92.11.00 Sahələrarası kredit verilməsi üzrə xidmətlər
64.92.12.00 Ticarət kreditlərinin verilməsi üzrə xidmətlər
64.92.13.00 Yaşayış yerini girov qoymaqla kredit verilməsi üzrə xidmətlər
64.92.14.00 Qeyri-yaşayış yerini girov qoymaqla kredit verilməsi üzrə
xidmətlər
64.92.15.00 Girovsuz ticarət kreditinin verilməsi üzrə xidmətlər
64.92.16.00 Kredit kartı ilə əlaqədar xidmətlər
64.92.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair kreditlərin verilməsi üzrə
xidmətlər
Sinif 64.99

0 (*)

Sığorta və pensiya təminatından başqa
sair maliyyə xidmətləri

Maliyyə lizinqi üzrə xidmətlər
64.91.10.00 Maliyyə lizinqi üzrə xidmətlər
Sinif 64.92

64.92.1

Holdinq kompaniyalarının xidmətləri

Qrup 64.3

Sinif 64.91

71190 (*)

Holdinq kompaniyalarının xidmətləri

Holdinq kompaniyalarının xidmətləri
64.20.10.00 Holdinq kompaniyalarının xidmətləri

Qrup 64.9

64.91.1
64.91.10

4

3

xidmətlər
64.19.30.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair kredit verilməsi üzrə
xidmətlər

Sığorta və pensiya təminatından başqa

71135 (*)
71133 (*)
71131 (*)
71132 (*)
71135 (*)
71134 (*)
71139 (*)

5
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1

64.99.1
64.99.11
64.99.19

2

3
digər qruplara daxil edilməyən sair maliyyə
vasitəçiliyi üzrə xidmətlər

Sığorta və pensiya təminatından başqa, digər qruplara
daxil edilməyən sair maliyyə vasitəçiliyi üzrə xidmətlər
64.99.11.00 İnvestisiya banklarının xidmətləri
64.99.19.00 Sığorta və pensiya təminatından başqa, digər qruplara
daxil edilməyən sair maliyyə vasitəçiliyi üzrə xidmətlər
Bölmə 65

Məcburi sosial təminat üzrə xidmətlərdən
başqa, sığorta, təkrarsığorta və pensiya
təminatı xidmətləri

Qrup 65.1

Sığorta xidmətləri

Sinif 65.11

65.11.1
65.11.10
65.11.10.10
65.11.10.20
65.11.10.30
65.11.10.40
65.11.10.50

65.12.1
65.12.11
65.12.12
65.12.2
65.12.21

65.12.29
65.12.3
65.12.31

65.12.32

71200
71190 (*)

Həyat sığortası

Həyat sığortası üzrə xidmətlər
Həyat sığortası üzrə xidmətlər
Həyatın ölüm halından sığortası üzrə xidmətlər
Həyatın yaşam sığortası üzrə xidmətlər
Annuitet sığortası üzrə xidmətlər
Əmək qabiliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər
Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta üzrə xidmətlər
Sinif 65.12

4

71311 (*)

Qeyri-həyat sığortası (ümumi sığorta)
xidmətləri

Bədbəxt hadisələrdən sığorta və tibbi sığorta üzrə xidmətlər
65.12.11.00 Fərdi qəza və xəstəlik sığortası üzrə xidmətlər
65.12.12.00 Tibbi sığorta üzrə xidmətlər
Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
65.12.21.10 Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
65.12.21.20 Avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
sığortası üzrə xidmətlər
65.12.21.30 Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
icbari sığortası üzrə xidmətlər
65.12.29.00 Sair avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
Dəniz, hava və sair nəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə
xidmətlər
Dəmiryolu nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
65.12.31.10 Dəmiryolu nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
65.12.31.20 Dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki
məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər
Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
65.12.32.10 Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
65.12.32.20 Hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin

71320 (*)
71320 (*)
71331 (*)

71331 (*)

71332 (*)

71332 (*)

5
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1

65.12.33
65.12.34
65.12.35

2

65.12.33.00
65.12.34.00
65.12.35.10
65.12.35.20

65.12.36
65.12.4

65.12.36.00

65.12.41
65.12.41.10

65.12.49
65.12.5
65.12.50

65.12.41.20
65.12.49.00
65.12.50.10
65.12.50.20
65.12.50.30
65.12.50.40
65.12.50.50
65.12.50.60
65.12.50.70

65.12.6
65.12.61

65.12.62
65.12.7

65.12.61.10
65.12.61.20
65.12.61.30
65.12.62.00

65.12.71

65.12.71.00

65.12.72

65.12.72.00

65.12.73
65.12.73.10
65.12.73.20
65.12.73.30
65.12.9
65.12.90
65.12.90.10
65.12.90.20

3

sığortası üzrə xidmətlər
Hava nəqliyyatı üzrə sair sğorta xidmətləri
Su nəqliyyatı vasitələrinin kasko sığortası üzrə xidmətlər
Sair su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
Sair su nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə xidmətlər
Su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
sığortası üzrə xidmətlər
Yüklərin (nəqliyyat) sığortası üzrə xidmətlər
Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə
xidmətlər
Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə
xidmətlər
Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə
xidmətlər
Yanğından icbari sığorta üzrə xidmətlər
Əmlakın sığortası ilə bağlı digər xidmətlər
Ümumi vasitələrin sığortası üzrə xidmətlər
Ümumi vasitələrin sığortası üzrə xidmətlər
Yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər
Mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası üzrə
xidmətlər
Peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə xidmətlər
Auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə
xidmətlər
İşəgötürənin məsuliyyət sığortası üzrə xidmətlər
Ümumi mülki məsuliyyətin sığortası üzrə xidmətlər
Kredit və zəmanət üzrə sığorta xidmətləri
Kredit sığortası üzrə xidmətlər
Kreditlərin sığortası üzrə xidmətlər
İpoteka sığortası üzrə xidmətlər
Kreditlərin sığortası üzrə digər xidmətlər
Zəmanət üzrə sığorta xidmətləri
Səyahətə getmək, yardım xərcləri, məhkəmə işlərinin
aparılması və müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar sığorta
xidmətləri
Səyahətə getmək və yardım xərcləri ilə əlaqədar sığorta
xidmətləri
Məhkəmə işlərinin aparılmasına çəkilən xərclərlə əlaqədar
sığorta xidmətləri
Müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar sığorta xidmətləri
Müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar sığorta xidmətləri
Əmlakın bazar qiymətinin düşməsi riskindən sığorta üzrə
İşin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta üzrə xidmətlər
Həyatın sığortasından başqa sair sığorta xidmətləri
Həyatın sığortasından başqa sair sığorta xidmətləri
Həyatın sığortasından başqa sair sığorta xidmətləri
Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası üzrə
xidmətlər

4
71332 (*)
71332 (*)
71332 (*)

71333

71334 (*)

71334 (*)
71335

71336 (*)

71336 (*)

71337
71339 (*)
71339 (*)

71339 (*)

5
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1

2

3

4

Sərnişinlərin icbari sığortası üzrə xidmətlər
İcbari ekoloji sığorta üzrə xidmətlər
Tibbi personalın QİÇS-dən sığortası üzrə xidmətlər
Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə xidmətlər
Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari
şəxsi sığortası üzrə xidmətlər
65.12.90.80 Dövlət qulluqçularının icbari sığortası üzrə xidmətlər
65.12.90.90 Diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası üzrə xidmətlər
65.12.90.30
65.12.90.40
65.12.90.50
65.12.90.60
65.12.90.70

65.20.1
65.20.11
65.20.11.10
65.20.11.20
65.20.11.30
65.20.11.40
65.20.11.50
65.20.11.60

Qrup 65.2

Təkrarsığorta

Sinif 65.20

Həyat sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri

Həyat sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Həyat sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Həyat sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Həyatın ölüm halından sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Həyatın yaşam sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Annuitet sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Əmək qabiliyyətinin sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Sağalmaz xəstəliklərdən sığorta üzrə təkrarsığorta xidmətləri

71410

71420 (*)
71420 (*)

65.20.2

65.20.12.00 Bədbəxt hadisələrdən təkrarsığorta üzrə xidmətlər
Tibbi təkrarsığorta üzrə xidmətlər
65.20.13.10 Tibbi sığorta üzrə təkrarsığorta üzrə xidmətləri
65.20.13.20 Fərdi qəza və xəstəlik sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Nəqliyyat və əmlakın təkrarsığortası üzrə xidmətlər

65.20.21

65.20.21.10 Avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası üzrə təkrarsığorta

71431 (*)

65.20.12
65.20.13

xidmətləri
65.20.21.20 Avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.21.30 Dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
65.20.21.40 Dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
65.20.22
65.20.23

65.20.22.00

65.20.23.10
65.20.23.20
65.20.23.30
65.20.23.40
65.20.24

sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Sair avtomobillərin təkrarsığortası üzrə xidmətlər
Dəniz, hava və sair nəqliyyat vasitələrinin təkrarsığortası
üzrə xidmətlər
Hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
Hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Su nəqliyyatı vasitələrinin kasko sığortası üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
Su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin
sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
Yüklərin təkrarsığortası üzrə xidmətlər

71431 (*)
71432

71433

5
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1

65.20.25

65.20.3
65.20.31

65.20.32

65.20.4
65.20.41
65.20.42

65.20.5
65.20.50
65.20.6
65.20.60

2

3

65.20.24.10 Yüklərin təkrarsığortası üzrə xidmətlər
65.20.24.20 Yüklərin (nəqliyyat) sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.24.30 Yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
Əmlakın sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.25.10 Əmlakın sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.25.20 Əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası üzrə
təkrarsığorta xidmətləri
65.20.25.30 Əmlakın təkrarsığortası ilə bağlı digər xidmətlər
Ümumi vasitələrin, kredit və zamanət üzrə təkrarsığorta
üzrə xidmətlər
Ümumi vasitələrin təkrarsığortası üzrə xidmətlər
65.20.31.10 Ümumi vasitələrin təkrarsığortası üzrə xidmətlər
65.20.31.20 Mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası üzrə
təkrarsığorta xidmətləri
65.20.31.30 Peşə məsuliyyətinin sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.31.40 İşəgötürənin məsuliyyət sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.31.50 Ümumi mülki məsuliyyətin sığortası üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
Kredit və zəmanət üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.32.10 Kredit və zəmanət üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.32.20 İpoteka sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.32.30 Kreditlərin təkrarsığortası üzrə digər xidmətlər
Məhkəmə işlərinin aparılması və müxtəlif maliyyə itkiləri ilə
əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri
65.20.41.00 Məhkəmə işlərinin aparılması üçün çəkilən xərclərin
təkrarsığortası üzrə xidmətlər
Müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri
65.20.42.10 Müxtəlif maliyyə itkiləri ilə əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri
65.20.42.20 Əmlakın bazar qiymətinin düşməsi riskindən sığorta
üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.42.30 İşin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
Pensiya təminatı ilə əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri
65.20.50.00 Pensiya təminatı ilə əlaqədar təkrarsığorta xidmətləri
Həyatın sığortasından başqa təkrarsığorta xidmətləri
Həyatın sığortasından başqa təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.10 Nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari
sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.20 Sərnişinlərin icbari sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.30 İcbari ekoloji sığorta üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.40 Yanğından icbari sığorta üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.50 Milli Məclis deputatlarının icbari şəxsi sığortası üzrə
təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.60 Tibbi personalın QİÇS-dən sığortası üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
65.20.60.70 Hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası üzrə
təkrarsığorta xidmətləri

4

71434

71435

71436

71439 (*)
71439 (*)

71439 (*)
71439 (*)

5
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1

2

3

4

65.20.60.80 Məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları işçilərinin dövlət
icbari şəxsi sığortası üzrə təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.90 Həyatın sığortasından başqa təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.91 Dövlət qulluqçularının icbari sığortası üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
65.20.60.92 Diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası üzrə təkrarsığorta
xidmətləri
65.20.60.93 Auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə
təkrarsığorta xidmətləri
65.20.60.94 İcbari sığorta ilə bağlı digər təkrarsığorta xidmətləri
Sinif 65.30

65.30.1
65.30.11
65.30.12

Pensiya təminatı üzrə xidmətlər

Pensiya təminatı üzrə xidmətlər
65.30.11.00 Fərdi pensiya təminatı üzrə xidmətlər
65.30.12.00 Qrup pensiya təminatı xidmətləri
Bölmə 66

Qrup 66.1

Sinif 66.11

71311 (*)
71312

Maliyyə xidmətləri və sığorta xidmətləri
sahəsində yardımçı xidmətlər
Sığorta və pensiya təminatından başqa
maliyyə xidmətləri sahəsində yardımçı
xidmətlər
Maliyyə bazarlarının idarə edilməsi ilə
əlaqədar xidmətlər

66.11.1
66.11.11
66.11.12

Maliyyə bazarlarının idarə edilməsi ilə əlaqədar xidmətlər
66.11.11.00 Maliyyə bazarlarının idarə edilməsi ilə əlaqədar xidmətlər
66.11.12.00 Maliyyə bazarlarının tənzimlənməsi ilə əlaqədar xidmətlər

71551
71552

66.11.19

66.11.19.00 Maliyyə bazarlarının idarə edilməsi ilə əlaqədar sair xidmətlər

71559

Sinif 66.12

66.12.1
66.12.11
66.12.12
66.12.13

Qiymətli kağızlar və mal müqavilələri üzrə broker xidmətləri
66.12.11.00 Qiymətli kağızlar üzrə broker xidmətləri
66.12.12.00 Mal müqavilələri üzrə broker xidmətləri
66.12.13.00 Xarici valyuta ilə əlaqədar xidmətlər
Sinif 66.19

66.19.1
66.19.10
66.19.2

Qiymətli kağızlar və mal müqavilələri
üzrə broker xidmətləri

71521
71522
71592

Sığorta və pensiya təminatından başqa
maliyyə xidmətləri ilə əlaqədar sair
yardımçı xidmətlər

Maliyyə xidmətləri sahəsində sair yardımçı xidmətlər
66.19.10.00 Maliyyə xidmətləri sahəsində sair yardımçı xidmətlər
İnvestisiya bankları ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər

71523

5
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1

66.19.21
66.19.22
66.19.29
66.19.3
66.19.31
66.19.32
66.19.9

66.19.91
66.19.92
66.19.99

66.21.1
66.21.10

2

3

66.19.21.00 Birləşmə və qazanılma ilə əlaqədar xidmətlər
66.19.22.00 Korporativ maliyyə və riskli kapital xidmətləri
66.19.29.00 İnvestisiya bankları ilə əlaqədar sair yardımçı xidmətlər
Məsuliyyət və himayədarlıq xidmətləri
66.19.31.00 Məsuliyyət xidmətləri
66.19.32.00 Himayədarlıq xidmətləri
Sığorta və pensiya təminatı xidmətlərindən başqa, maliyyə
xidmətləri ilə əlaqədar digər qruplara daxil edilməyən sair
yardımçı xidmətlər
66.19.91.00 Maliyyə sahəsində məsləhət xidmətləri
66.19.92.00 Maliyyə işlərinin aparılması və hesablama palatası üzrə
xidmətlər
66.19.99.00 Sığorta və pensiya təminatı xidmətlərindən başqa, maliyyə
xidmətləri ilə əlaqədar digər qruplara daxil edilməyən sair
yardımçı xidmətlər
Qrup 66.2

Sığorta və pensiya təminatı üzrə
yardımçı xidmətlər

Sinif 66.21

Risk və zərərin qiymətləndirilməsi xidmətləri

Risk və zərərin qiymətləndirilməsi xidmətləri
66.21.10.00 Risk və zərərin qiymətləndirilməsi xidmətləri
Sinif 66.22

66.22.1
66.22.10

66.29.1
66.29.11
66.29.19

71541
71542

71591
71593
71599

71620

Sığorta agentlərinin və sığorta brokerlərinin
xidmətləri

Sığorta agentlərinin və brokerlərinin xidmətləri
66.22.10.00 Sığorta agentlərinin və brokerlərinin xidmətləri
Sinif 66.29

4
71511
71512
71519

71610

Sığorta və pensiya təminatı sahəsində sair
yardımçı xidmətlər

Sığorta və pensiya təminatı sahəsində sair yardımçı xidmətlər
66.29.11.00 Sığorta xidmətləri
66.29.19.00 Sığorta və pensiya təminatı sahəsində digər qruplara daxil

71630
71690

edilməyən sair yardımçı xidmətlər
Qrup 66.3
Sinif 66.30

66.30.1
66.30.11
66.30.12

Fondların idarə edilməsi üzrə xidmətlər
Fondların idarə edilməsi üzrə xidmətlər

Fondların idarə edilməsi üzrə xidmətlər
66.30.11.00 Pensiya fondlarından başqa, aktivlərin çantalarına nəzarət
və tənzimləmə xidmətləri
66.30.12.00 Pensiya fondlarının idarə edilməsi üzrə xidmətlər

71530
71640

5
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1

68.10.1
68.10.11
68.10.12
68.10.13
68.10.14
68.10.15

68.20.1
68.20.11
68.20.12

2

3
L SEKSİYASI Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər
Bölmə 68

Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər

Qrup 68.1

Şəxsi daşınmaz əmlakın alınıb
satılması üzrə xidmətlər

Sinif 68.10

Şəxsi daşınmaz əmlakın alınıb
satılması üzrə xidmətlər

Şəxsi daşınmaz əmlakın alınıb - satılması üzrə xidmətlər
68.10.11.00 Yaşayış binalarının və torpağın satılması və ya alınması
68.10.12.00 Müddətli daşınmaz əmlakın satılması və ya alınması
68.10.13.00 Yaşayış üçün yararlı olan boş torpaq sahələrinin satılması
və alınması
68.10.14.00 Yaşayış üçün yararsız olan boş torpaq sahələrinin satılması
və alınması
68.10.15.00 Müddətli qeyri-yaşayış daşınmaz əmlakın satılması və alınması
Qrup 68.2

Şəxsi daşınmaz əmlakın istismara
və kirayəyə verilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 68.20

Şəxsi daşınmaz əmlakın istismara
və kirayəyə verilməsi üzrə xidmətlər

Şəxsi daşınmaz əmlakın istismara və kirayəyə verilməsi üzrə
xidmətlər
68.20.11.00 Yaşayış üçün yararlı olan şəxsi daşınmaz əmlakın istismara
və kirayəyə verilməsi
68.20.12.00 Yaşayış üçün yararsız olan şəxsi daşınmaz əmlakın istismara
və kirayəyə verilməsi
Qrup 68.3

Haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında
daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər

Sinif 68.31

Daşınmaz əmlak agentliklərinin haqqı

4

72121
72123
72130 (*)
72122
72130 (*)

72111
72112

ödənilməklə və ya müqavilə əsasında
apardıqları əməliyyatlar

68.31.1
68.31.11

Daşınmaz əmlak agentliklərinin haqqı ödənilməklə və ya
müqavilə əsasında apardıqları əməliyyatlar
68.31.11.00 Daşınmaz əmlak agentliklərinin haqqı ödənilməklə və ya
müqavilə əsasında apardıqları əməliyyatlar

72221

68.31.12

68.31.12.00 Haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında müddətli daşınmaz

72223

68.31.13

əmlakın satılması üzrə xidmətlər
68.31.13.00 Yaşayış üçün yararlı olan boş torpaq sahələrinin haqqı

72230 (*)

ödənilməklə və ya müqavilə əsasında satılması üzrə xidmətlər

5
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1

2

3

68.31.14

68.31.14.00 Qeyri-yaşayış binaların və torpağın haqqı ödənilməklə
və ya müqavilə əsasında satılması üzrə xidmətlər

68.31.15

68.31.15.00 Yaşayış üçün yararsız olan boş torpaq sahələrinin

4
72222
72230 (*)

haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında satılması
üzrə xidmətlər
68.31.16

68.31.16.00 Daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında

72240

qiymətləndirilməsi üzrə xidmətlər
Sinif 68.32

68.32.1
68.32.11

Daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə
və ya müqavilə əsasında idarəedilməsi
üzrə xidmətlər

Daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında
idarəedilməsi üzrə xidmətlər
68.32.11.00 Daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə və ya müqavilə əsasında

72211

idarəedilməsi üzrə xidmətlər
68.32.12

68.32.12.00 Müddətli daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə və ya müqavilə

72213

68.32.13

əsasında idarə edilməsi üzrə xidmətlər
68.32.13.00 Müddətli qeyri-yaşayış daşınmaz əmlakın haqqı ödənilməklə
və ya müqavilə əsasında idarə edilməsi üzrə xidmətlər

72212

M SEKSİYASI

69.10.1
69.10.11
69.10.12
69.10.13
69.10.14
69.10.15
69.10.16
69.10.17
69.10.18

Peşə, elmi və texniki xidmətlər

Bölmə 69

Hüquq və mühasibat uçotu sahəsində
fəaliyyət

Qrup 69.1

Hüquq xidmətləri

Sinif 69.10

Hüquq xidmətləri

Hüquq xidmətləri
69.10.11.00 Cinayət hüququ ilə bağlı hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik
üzrə xidmətlər
69.10.12.00 Məhkəmə işlərinin icrasına və kommersiya qanunlarının
aid işlərdə hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik üzrə xidmətlər
69.10.13.00 Əmək qanunvericiliyinə aid məhkəmə proseduralarında
hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik üzrə xidmətlər
69.10.14.00 Vətəndaş hüququna aid məhkəmə proseduralarında
hüquq məsləhətləri və nümayəndəlik üzrə xidmətlər
69.10.15.00 Patentlər, müəlliflik hüququ və sair əmlak hüququ sahəsində
məsləhət xidmətləri
69.10.16.00 Notarius xidmətləri, hüquq sənədləri və sertifikatları
sahəsində xidmətlər
69.10.17.00 Arbitraj və konsaltinq xidmətləri
69.10.18.00 Hərrac xidmətləri

82110
82120 (*)
82120 (*)
82120 (*)
82130 (*)
82130 (*)
82191
82199 (*)

5
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1

69.10.19

2

3

69.10.19.00 Hüquq məsləhətləri və informasiya təqdim etmə üzrə sair
xidmətlər
Qrup 69.2

Sinif 69.20

4
82199 (*)

Mühasibat işləri, mühasibat uçotu və audit
sahəsində xidmətlər; vergi tutulması
sahəsində məsləhətlər
Mühasibat işləri, mühasibat uçotu və audit
sahəsində xidmətlər; vergi tutulması
sahəsində məsləhətlər

69.20.1
69.20.10
69.20.2
69.20.21
69.20.22
69.20.23
69.20.24
69.20.29
69.20.3
69.20.31

Maliyyə audit xidmətləri
69.20.10.00 Maliyyə audit xidmətləri
Mühasibat işləri sahəsində xidmətlər
69.20.21.00 Hesabların yoxlanması xidmətləri
69.20.22.00 Maliyyə hesablarında kompilyasiya xidmətləri
69.20.23.00 Mühasibat uçotu sahəsində xidmətlər
69.20.24.00 Ödəmə cədvəllərinin tərtib edilməsi sahəsində xidmətlər
69.20.29.00 Mühasibat işləri sahəsində sair xidmətlər
Vergi tutulması sahəsində xidmətlər
69.20.31.00 Korporativ vergi tutulması sahəsində məsləhət və hazırlıq
xidmətləri

69.20.32

82320

69.20.4

69.20.32.00 Fərdi vergi bəyənnamələrinin hazırlanması və planlaşdırılması
sahəsində xidmətlər
Müflislik və gəlirlərin idarə edilməsi sahəsində xidmətlər

69.20.40

69.20.40.00 Müflislik və gəlirlərin idarə edilməsi sahəsində xidmətlər

82400

Bölmə 70

Mərkəzi ofislərin xidmətləri; idarəetmə
məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri

Qrup 70.1

Mərkəzi ofislərin xidmətləri

Sinif 70.10

70.10.1
70.10.10

82210
82221 (*)
82221 (*)
82222
82223
82221 (*)
82310

Mərkəzi ofislərin xidmətləri

Mərkəzi ofislərin xidmətləri
70.10.10.00 Mərkəzi ofislərin xidmətləri
Qrup 70.2

İdarəetmə məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri

Sinif 70.21

İctimai əlaqələrin saxlanması və məlumat

82400

mübadiləsi sahəsində xidmətlər

70.21.1
70.21.10

İctimai əlaqələrin saxlanması və məlumat mübadiləsi
sahəsində xidmətlər
70.21.10.00 İctimai əlaqələrin saxlanması və məlumat mübadiləsi
sahəsində xidmətlər

83121

5
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1

2
Sinif 70.22

70.22.1
70.22.11

70.22.11.00

70.22.12
70.22.13

70.22.12.00
70.22.13.00

70.22.14

70.22.14.00

70.22.15

70.22.15.00

70.22.16

70.22.16.00

70.22.17
70.22.2

70.22.17.00

70.22.20

70.22.20.00

70.22.3
70.22.30

70.22.30.00

70.22.4
70.22.40

70.22.40.00

Kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sahəsində
məsləhət xidmətləri
Strateji məsələlərin idarə edilməsi sahəsində məsləhət
xidmətləri
Maliyyə idarəetməsi məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri
Marketinqin idarə edilməsi məsələləri üzrə məsləhət
xidmətləri
İnsan resurslarının idarə edilməsi məsələləri üzrə
məsləhət xidmətləri
İstehsalın idarə edilməsi məsələləri üzrə məsləhət
xidmətləri
Təchizat zənciri və sair idarəetmə məsələləri üzrə
məsləhət xidmətləri
İstehsal proseslərinin idarə edilməsi üzrə xidmətlər
Tikinti layihələrinin idarə edilməsindən başqa, layihələrin
idarə edilməsi üzrə xidmətlər
Tikinti layihələrinin idarə edilməsindən başqa, layihələrin
idarə edilməsi üzrə xidmətlər
Kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sahəsində sair
məsləhət xidmətləri
Kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsi sahəsində sair
məsləhət xidmətləri
Ticarət markaları və lisenziyalar
Ticarət markaları və lisenziyalar
Bölmə 71

Memarlıq və mühəndislik sahəsində
xidmətlər; texniki sınaq və təhlil sahəsində
xidmətlər

Qrup 71.1

Memarlıq və mühəndislik sahəsində xidmətlər
və texniki məsləhətlə əlaqədar xidmətlər

Sinif 71.11

71.11.1
71.11.10
71.11.2
71.11.21
71.11.22
71.11.23
71.11.24

3
Kommersiya fəaliyyəti və idarəetmə
məsələləri üzrə sair məsləhət xidmətləri

4

5

83111
83112
83114
83113
83115
83116
83117

83190

83129

83118

Memarlıq sahəsində xidmətlər

Memarlıq, mühəndislik və oxşar məqsədlər üçün planlar
və çertyojlar
71.11.10.00 Memarlıq, mühəndislik və oxşar məqsədlər üçün planlar
və çertyojlar
Tikinti üçün memarlıq xidmətləri
71.11.21.00 Yaşayış binalarının layihələndirilməsi üçün memarlıq xidmətləri
71.11.22.00 Qeyri-yaşayış binalarının layihələndirilməsi üçün memarlıq
xidmətləri
71.11.23.00 Tarixi binaların bərpası üçün memarlıq xidmətləri
71.11.24.00 Memarlıq sahəsində məsləhət xidmətləri

32550

83212
83213
83214
83211

4906 00

253

1

2

3

71.11.3
71.11.31
71.11.32

Şəhərlərin və torpağın planlaşdırılması sahəsində xidmətlər
71.11.31.00 Şəhərlərin planlaşdırılması sahəsində xidmətlər
71.11.32.00 Kəndlərin planlaşdırılması sahəsində xidmətlər

71.11.33
71.11.4

71.11.33.00 Tikinti meydançalarının planlaşdırılması sahəsində xidmətlər
Bağ-park memarlığı sahəsində xidmətlər və məsləhət
xidmətləri
71.11.41.00 Bağ-park memarlığı sahəsində xidmətlər
71.11.42.00 Bağ-park memarlığı sahəsində məsləhət xidmətləri

71.11.41
71.11.42

Sinif 71.12

71.12.1
71.12.11
71.12.12

71.12.13
71.12.14
71.12.15
71.12.16
71.12.17
71.12.18
71.12.19
71.12.2
71.12.20
71.12.3
71.12.31
71.12.32
71.12.33

4
83221
83222
83223

83232
83231

Mühəndis axtarışları və bu sahədə
texniki məsləhətlərin verilməsi üzrə
xidmətlər

Mühəndis xidmətləri
71.12.11.00 Mühəndislik məsələlərinə tövsiyələr və məsləhətlər
verilməsi üzrə xidmətlər
Bünövrələrin qoyulması və tikinti konstruksiyaları
ilə əlaqədar mühəndis layihələşdirməsi sahəsində xidmətlər
71.12.12.10 Binalar üçün mexaniki və elektrik qurğuları ilə əlaqədar
mühəndis layihələşdirməsi sahəsində xidmətlər
71.12.12.20 Mülki qurğuların tikintisi işləri üçün mühəndis layihələşdirməsi sahəsində xidmətlər
71.12.12.30 Mühəndis layihələşdirməsi sahəsində digər qruplara daxil
edilməyən xidmətlər
71.12.13.00 Elektrik stansiyalarının layihələndirilməsi üzrə mühəndislik
xidmətləri
71.12.14.00 Nəqliyyat vasitələrinin layihələndirilməsi üzrə mühəndislik
xidmətləri
71.12.15.00 Tullantıların (təhlükəli və təhlükəsiz) ləğv edilməsi ilə əlaqədar
mühəndis layihələndirilməsi sahəsində xidmətlər
71.12.16.00 Su, kanalizasiya və drenaj qurğuların layihələndirilməsi
üzrə mühəndislik xidmətləri
71.12.17.00 Sənaye və emal sənayesinin layihələndirilməsi üzrə
mühəndislik xidmətləri
71.12.18.00 Telekommunikasiya və radioötürücülərin layihələndirilməsi
üzrə mühəndislik xidmətləri
71.12.19.00 Layihələndirmə işləri üzrə sair mühəndislik xidmətləri
Tikintiyə və mülki tikinti işlərinə aid olan layihələrin
idarə edilməsi üzrə xidmətlər
71.12.20.00 Tikintiyə və mülki tikinti işlərinə aid olan layihələrin
idarə edilməsi üzrə xidmətlər
Geologiya, geofizika və bununla əlaqədar axtarış işləri və
məsləhət xidmətləri
71.12.31.00 Geologiya və geofizika işləri üzrə məsləhət xidmətləri
71.12.32.00 Geofizika sahəsində xidmətlər
71.12.33.00 Mineralların axtarılması və qiymətləndirilməsi sahəsində
xidmətlər

83310
83321

83324
83323
83326
83327
83322
83325
83329

83330

83411
83412
83413

5
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1

71.12.34

71.12.35

2

3

Səthi geodeziya xidmətləri
71.12.34.10 Yeraltı markşeyder çəkilişləri üzrə xidmətlər
71.12.34.20 Yerüstü markşeyder çəkilişləri üzrə xidmətlər
71.12.35.00 Kartoqrafiya xidmətləri

71.20.1
71.20.11

71.20.11.00

71.20.12

71.20.12.00

71.20.13

71.20.13.00

71.20.14
71.20.19

71.20.14.00
71.20.19.00

Qrup 71.2

Texniki sınaqlar və təhlil üzrə xidmətlər

Sinif 71.20

Texniki sınaqlar və təhlil üzrə xidmətlər

Texniki sınaqlar və təhlil üzrə xidmətlər
Tərkibin və təmizliyin sınaqdan keçirilməsi və təhlil
edilməsi üzrə xidmətlər
Fiziki xüsusiyyətlərin sınaqdan keçirilməsi və təhlil
edilməsi üzrə xidmətlər
Kompleks elektro-mexaniki sistemlərin sınaqdan keçirilməsi
və təhlil edilməsi üzrə xidmətlər
Avtomobillərə texniki nəzarət üzrə xidmətlər
Texniki sınaqların keçirilməsi və təhlili üzrə sair
xidmətlər
Bölmə 72

Elmi tədqiqat və işləmələr sahəsində xidmətlər

Qrup 72.1

Təbii və texniki elmlər sahəsində tədqiqatlar

4
83421

83422

83441
83442
83443
83444
83449

və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər
Sinif 72.11

72.11.1
72.11.11

72.11.11.00

72.11.12

72.11.12.00

72.11.13

72.11.13.00

72.11.2
72.11.20

72.11.20.00

Tibb, ətraf mühit, kənd təsərrüfatı və sair biotexniki elmlər
sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər
Tibbi biolotexnoloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq
işləmələri üzrə xidmətlər
Ətraf mühit və sənaye biotexnoloji elmlər sahəsində
tədqiqatlar və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər
Aqrobiotexnoloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq
işləmələri üzrə xidmətlər
Biotexnologiyada elmi tədqiqat və sınaq işləmələrinin
orijinalları
Biotexnologiyada elmi tədqiqat və sınaq işləmələrinin
orijinalları
Sinif 72.19

72.19.1

Biotexniki elmlər sahəsində tədqiqatlar
və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

Biotexnologiyadan başqa, təbii və texniki
elmlər sahəsində tədqiqatlar və
sınaq işləmələri üzrə xidmətlər

Təbii və texniki elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq
işləmələri üzrə xidmətlər

81121 (*)
81121 (*)
81121 (*)

81400 (*)

5

255

1

72.19.11
72.19.12
72.19.13
72.19.14
72.19.15
72.19.16
72.19.19
72.19.2
72.19.21
72.19.29
72.19.3
72.19.30
72.19.4
72.19.40

2

4

81119 (*)
81111
81112 (*)
81119 (*)
81112 (*)
81119 (*)

81129 (*)

72.19.29.00 Biotexnologiyadan başqa, texniki və texnoloji elmlər sahəsində
sair tədqiqatlar və sınaq işləri üzrə xidmətlər
Tibb sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləri üzrə xidmətlər

81129 (*)

72.19.30.00 Tibb sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləri üzrə xidmətlər
Kənd təsərrüfatı elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq
işləri üzrə xidmətlər
72.19.40.00 Kənd təsərrüfatı elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq
işləri üzrə xidmətlər

81130

81140

Biotexnoloji elmlərdən başqa təbii və texniki elmlər sahəsində
tədqiqat və sınaq işləmələrinin orijinalları

72.19.5
72.19.50

3

72.19.11.00 Riyazi elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
72.19.12.00 Kompüter və informatika elmləri sahəsində tədqiqatlar
və sınaq işləmələri üzrə xidmətlər
72.19.13.00 Fizika elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
72.19.14.00 Kimya elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
72.19.15.00 Ətraf mühitlə əlaqədar elm sahəsində tədqiqatlar və
sınaq işləmələri üzrə xidmətlər
72.19.16.00 Bioloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
72.19.19.00 Sair təbii elmlər sahəsində tədqiqatlar və işləmələr üzrə
xidmətlər
Mühəndislik və texnoloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və
işləmələr üzrə xidmətlər, biotexnologiyadan başqa
72.19.21.00 Nanotexnologiya elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq
işləri üzrə xidmətlər

72.19.50.00 Biotexnoloji elmlərdən başqa təbii və texniki elmlər sahəsində

81400 (*)

tədqiqat və sınaq işləmələrinin orijinalları
Qrup 72.2

Sinif 72.20

72.20.1
72.20.11

72.20.11.00

72.20.12

72.20.12.00

72.20.13

72.20.13.00

72.20.19

72.20.19.00

İctimai və humanitar elmlər sahəsində
tədqiqatlar və sınaq işləmələri
İctimai və humanitar elmlər sahəsində
tədqiqatlar və sınaq işləmələri

İctimai elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
İqtisadi elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
Psixoloji elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
Hüquq elmləri sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
Sair ictimai elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri

81212
81211
81213
81219

5
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1

72.20.2
72.20.21
72.20.29
72.20.3
72.20.30

2

3

üzrə xidmətlər
Humanitar elmlər sahəsində tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
72.20.21.00 Linqvistika və dillər sahəsində tədqiqatlar və sınaq
işləmələri üzrə xidmətlər
72.20.29.00 Humanitar elmlər sahəsində sair tədqiqatlar və sınaq işləmələri
üzrə xidmətlər
İctimai və humanitar elmlər sahəsində tədqiqat və sınaq
işləmələrinin orijinalları
72.20.30.00 İctimai və humanitar elmlər sahəsində tədqiqat və sınaq
işləmələrinin orijinalları
Bölmə 73

4

81221
81229

81400 (*)

Reklam və bazarın tədqiq edilməsi
sahəsində xidmətlər

73.11.1
73.11.11
73.11.11.30
73.11.11.50
73.11.12
73.11.13
73.11.19

73.11.12.00
73.11.13.00
73.11.19.00

Qrup 73.1

Reklam sahəsində xidmətlər

Sinif 73.11

Reklam agentliklərinin xidmətləri

Reklam agentliklərinin xidmətləri
Reklam agentliklərinin tam xidmətləri
Reklam üçün yerin və vaxtın satılması və ya icarəsi üzrə
xidmətlər
Reklamın planlaşdırılması, yaradılması və yerləşdirilməsi
üzrə xidmətlər
Poçt göndərmələri sahəsində xidmətlər
Reklam dizaynı və reklamların yayılması üzrə xidmətlər
Reklam sahəsində sair xidmətlər
Sinif 73.12

73.12.1

Reklam üçün vaxtın və ya yerin mükafat və ya müqavilə
əsasında satılması
KİV-nin çapında reklam yerlərinin mükafat və ya
müqavilə əsasında satılması
TV-də reklam yerlərinin mükafat və ya müqavilə
əsasında satılması
İnternetdə reklam yerlərinin və ya vaxtın mükafat və ya
müqavilə əsasında satılması
Reklam fəaliyyəti ilə əlaqədar satışın təşkili

73.12.11.00

73.12.12

73.12.12.00

73.12.13

73.12.13.00

73.12.14

73.12.14.00

73.12.19

73.12.19.00 Reklam üçün sair vaxtın və ya yerin mükafat və ya müqavilə
əsasında satılması
Reklam yerlərinin və ya vaxtın mükafat və ya müqavilə

73.12.20

83612
83613
83619

Kütləvi informasiya vasitələrinin reklam
sahəsində göstərdikləri xidmətlər

73.12.11

73.12.2

83611

əsasında alınıb-satılması
73.12.20.00 Reklam yerlərinin və ya vaxtın mükafat və ya müqavilə
əsasında alınıb-satılması

83620 (*)
83620 (*)
83620 (*)
83620 (*)
83620 (*)

83620 (*)

5
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1

2

3
Qrup 73.2

4

5

Bazarın tədqiqi və ictimai rəyin
öyrənilməsi sahəsində xidmətlər

Sinif 73.20

Bazarın tədqiqi və ictimai rəyin
öyrənilməsi sahəsində xidmətlər

73.20.1
73.20.11

Bazarın təqqiq edilməsi üzrə xidmətlər və oxşar xidmətlər
73.20.11.00 Bazarın təqqiq edilməsi üzrə xidmətlər; keyfiyyətin yoxlanılması

73.20.12

73.20.12.00 Bazarın təqqiq edilməsi üzrə xidmətlər; xüsusi keyfiyyət
yoxlamaları
73.20.13.00 Bazarın təqqiq edilməsi üzrə xidmətlər; daimi və müntəzəm
keyfiyyət yoxlamaları
73.20.14.00 Keyfiyyətdən başqa bazarın tədqiq edilməsi üzrə xidmətlər
73.20.19.00 Bazarın tədqiq edilməsi üzrə sair xidmətlər
İctimai rəyin öyrənilməsi sahəsində xidmətlər
73.20.20.00 İctimai rəyin öyrənilməsi sahəsində xidmətlər

73.20.13
73.20.14
73.20.19
73.20.2
73.20.20

Bölmə 74

Sair peşəkar, elmi və texniki fəaliyyət
sahəsində xidmətlər

Qrup 74.1

İxtisaslaşdırılmış dizayn xidmətləri

Sinif 74.10

74.10.1
74.10.11
74.10.12
74.10.19
74.10.2
74.10.20

74.10.11.00
74.10.12.00
74.10.19.00
74.10.20.00

Sinif 74.20

74.20.1
74.20.11

74.20.11.00

74.20.12

74.20.12.00

74.20.19

74.20.19.00

74.20.2
74.20.21

74.20.21.00

83700 (*)
83700 (*)
83700 (*)
83700 (*)
83700 (*)

İxtisaslaşdırılmış dizayn xidmətləri

Daxili, sənaye və sair ixtisaslaşdırılmış dizayn xidmətləri
Daxili dizayn xidmətləri
Sənaye dizayn xidmətləri
Sair ixtisaslaşdırılmış dizayn xidmətləri
Dizayn orijinalları
Dizayn orijinalları
Qrup 74.2

83700 (*)

83911
83912
83919
83920

Fotoqrafiya sahəsində xidmətlər
Fotoqrafiya sahəsində xidmətlər

Kinomotoqrafiyadan başqa, ekspozisiya edilmiş
fotoplastinkalar, fotoplyonkalar üzrə xidmətlər
Aşkarlanmamış, lakin ekspozisiya edilmiş, fotoplyonka və
fotoplastinka üzrə xidmətlər
Ofset çapı üçün ekspozisiya edilmiş və aşkarlanmış
fotoplastinka və fotoplyonkalar üzrə xidmətlər
Ekspozisiya edilmiş və aşkarlanmış sair fotoplastinka və
fotoplyonkalar üzrə xidmətlər
İxtisaslaşdırılmış fotoqrafiya sahəsində xidmətlər
Portret fotoşəkillərinin hazırlanması üzrə xidmətlər

38941

3704 00

38942 (*)

3705 10

38942 (*)

3705 90

83811
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1

74.20.22
74.20.23
74.20.24
74.20.29
74.20.3
74.20.31
74.20.32
74.20.39

74.30.1
74.30.11
74.30.12

2

3

74.20.22.00 Reklam fotoşəkillərinin və oxşar fotoşəkillərin hazırlanması
üzrə xidmətlər
74.20.23.00 Hadisələrin foto və video çəkilməsi üzrə xidmətlər
74.20.24.00 Aerofotoçəkiliş xidmətləri
74.20.29.00 İxtisaslaşdırılmış sair fotoçəkiliş xidmətləri
Fotomaterialların işlənib hazırlanması üzrə xidmətlər
və sair xidmətlər
74.20.31.00 Fotoşəkillərin işlənib hazırlanması üzrə xidmətlər
74.20.32.00 Fotoşəkillərin bərpa və retuş edilməsi sahəsində xidmətlər
74.20.39.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair fotoşəkiliş xidmətləri
Qrup 74.3

Yazılı və şifahi tərcümələr üzrə xidmətlər

Sinif 74.30

Yazılı və şifahi tərcümələr üzrə xidmətlər

Yazılı və şifahi tərcümələr üzrə xidmətlər
Yazılı tərcümə üzrə xidmətlər
Şifahi tərcümə üzrə xidmətlər
Ofisdə iş və katiblik xidmətləri
Telefonlara cavab verməklə əlaqədar xidmətlər
Mətnlərin surətinin çıxarılması və çoxaldılması ilə
əlaqədar xidmətlər
74.30.12.30 Sair katiblik xidmətləri
74.30.12.31 Ünvan sahiblərinin siyahılarının tərtib edilməsi və
materialların göndərilməsi üzrə xidmətlər
74.30.11.00
74.30.12.00
74.30.12.20
74.30.12.21
74.30.12.22

Qrup 74.9

Sinif 74.90

74.90.1

83813
83814 (*)
83814 (*)

83820
83815
83819

83950 (*)
83950 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən sair peşəkar,
elmi və texniki xidmətlər
Digər qruplara daxil ediməyən sair peşəkar,
elmi və texniki xidmətlər

Digər qruplara daxil edilməyən peşəkar və texniki yardım
və məsləhət xidmətləri
Hesabların yoxlanılması və tariflər haqqında məlumat
xidmətləri
Daşınmaz əmlak və sığorta ilə qiymətləndirmədən başqa,
ticarət məmulatlarının qiymətləndirilməsi üzrə xidmətlər
Ətraf mühit haqqında məsləhət xidmətləri
Hava proqnozu haqqında məlumat və metereologiya xidmətləri
Təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhət xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair elmi və texniki məsləhət
xidmətləri

74.90.11

74.90.11.00

74.90.12

74.90.12.00

74.90.13
74.90.14
74.90.15
74.90.19

74.90.13.00
74.90.14.00
74.90.15.00
74.90.19.00

74.90.2

Digər qruplara daxil edilməyən sair peşəkar, elmi və
kommersiya xidmətləri
74.90.20.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair peşəkar, elmi və
kommersiya xidmətləri

74.90.20

4
83812

83990 (*)
83990 (*)
83931
83430
85220
83939

83990 (*)

5
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1

2

3
Bölmə 75

Baytarlıq xidmətləri

Qrup 75.0

Baytarlıq xidmətləri

Sinif 75.00

75.00.1
75.00.11
75.00.12
75.00.19

77.11.1
77.11.10

77.11.10

77.12.19

Kirayə və lizinq xidmətləri

Qrup 77.1

Avtomobillərin icarəsi və lizinqi üzrə xidmətlər

Sinif 77.11

Minik avtomobillərinin icarəsi və lizinqi
üzrə xidmətlər

Şəxsi minik avtomobillərinin və 3500 kq-dək yüngül avtofurqonların sürücüsüz lizinqi və icarəsi üzrə xidmətlər
Şəxsi minik avtomobillərinin və 3500 kq-dək yüngül avtofurqonların sürücüsüz lizinqi və icarəsi üzrə xidmətlər

Sinif 77.21

77.21.1
77.21.10

73112
73114 (*)

Məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə
əşyalarının icarəsi və lizinqi
İdman və istirahət üçün malların
icarəsi və lizinqi

İdman və istirahət üçün malların icarəsi və lizinqi üzrə
xidmətlər
77.21.10.00 İdman və istirahət üçün malların icarəsi və lizinqi üzrə
xidmətlər
Sinif 77.22

73111

Yük avtomobillərinin icarəsi və lizinqi
üzrə xidmətlər

Yük avtomobillərinin icarəsi və lizinqi üzrə xidmətlər
77.12.11.00 Yük nəqliyyatı vasitələrinin sürücüsüz lizinqi və ya icarəsi
üzrə xidmətlər
77.12.19.00 Sair quru yol nəqliyyat avadanlıqlarının operatorsuz icarəsi
və lizinqi üzrə xidmətlər
Qrup 77.2

83510
83520
83590

İnzibati və yardımçı xidmətlər

Bölmə 77

Sinif 77.12

77.12.1
77.12.11

Baytarlıq xidmətləri

Baytarlıq xidmətləri
75.00.11.00 Ev heyvanları üçün baytarlıq təbabəti xidmətləri
75.00.12.00 İri-buynuzlu mal-qara üçün baytarlıq təbabəti xidmətləri
75.00.19.00 Sair baytarlıq təbabəti xidmətləri
N SEKSİYASI

4

Videolentlərin və disklərin kirayəsi

73240

5
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1

2

3

4

üzrə xidmətlər

77.22.1
77.22.10

Videolentlərin və disklərin kirayəsi
77.22.10.00 Videolentlərin və disklərin kirayəsi
Sinif 77.29

77.29.1
77.29.11

77.29.11.00

77.29.12

77.29.12.00

77.29.13
77.29.14
77.29.15

77.29.13.00
77.29.14.00
77.29.15.00

77.29.16

77.29.16.00

77.29.19

77.29.19.00

77.31.1
77.31.10

77.32.1
77.32.10

Sair məişət məmulatlarının və şəxsi
istifadə əşyalarının kirayəsi üzrə
xidmətlər

Sair məişət məmulatlarının və şəxsi istifadə əşyalarının
kirayəsi üzrə xidmətlər
Televizorların, radioqəbuledicilərin, videoyazı üçün
qurğuların və müvafiq avadanlıq və ləvazimatların lizinqi
və ya icarəsi (kirayəsi) üzrə xidmətlər
Mebellərin və sair məişət məmulatlarının icarəsi və lizinqi
üzrə xidmətlər
Musiqi alətlərinin icarəsi və lizinqi üzrə xidmətlər
Kətandan süfrə ağlarının icarəsi və lizinqi üzrə xidmətlər
Parçaların, paltarların və ayaqqabıların icarəsi və lizinqi üzrə
xidmətlər
Əldəqayırma maşınların və avadanlıqların icarəsi və lizinqi
üzrə xidmətlər
Sair şəxsi istifadə əşyalarının və ya məişət mallarının
lizinqi və ya icarəsi (kirayəsi) üzrə xidmətlər
Qrup 77.3

Sair maşın və avadanlıqların və digər
avadanlıqların kirayəsi və lizinqi

Sinif 77.31

Kənd təsərrüfatı maşınlarının və
avadanlıqlarının icarəsi və lizinqi
üzrə xidmətlər

Kənd təsərrüfatı maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz
lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər
77.31.10.00 Kənd təsərrüfatı maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz
lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər
Sinif 77.32

73210

73230
73290 (*)
73250
73260
73270
73290 (*)

73121

Tikinti maşınlarının və avadanlıqlarının
icarəsi və lizinqi üzrə xidmətlər

Tikinti maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz
lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər
77.32.10.00 Tikinti maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz
lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər
Sinif 77.33

73220

Dəftərxana maşınlarının və
avadanlıqlarının, o cümlədən
kompüterlərin icarəsi və

73122

5
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1

77.33.1

77.33.11
77.33.12

2

3
lizinqi üzrə xidmətlər

Dəftərxana maşınlarının və avadanlıqlarının, o cümlədən
kompüterlərin operatorsuz lizinqi və ya icarəsi üzrə
xidmətlər
77.33.11.00 Dəftərxana maşınlarının və avadanlıqlarının operatorsuz
lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər
77.33.12.00 Kompüter avadanlıqlarının lizinqi və ya icarəsi üzrə
xidmətlər
Sinif 77.34

77.34.1
77.34.10

77.35.1
77.35.10

77.39.1
77.39.11
77.39.12
77.39.13
77.39.14
77.39.19

77.39.13.00 Motosikletlərin, yaşayış üçün avtofurqonların və
avtoqoşquların lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər
77.39.14.00 Telekommunikasiya avadanlıqlarının lizinqi və icarəsi
üzrə xidmətlər
77.39.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair maşınların, avadanlıqların
və əşyaların operatorsuz lizinqi və icarəsi üzrə xidmətlər
Müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunan
əsərlərdən başqa, intellektual mülkiyyətin
və oxşar məhsulların lizinqi üzrə
xidmətlər
Sinif 77.40

73115

73116

Digər qruplara daxil edilməyən sair
maşınların, avadanlıqların və əşyaların
kirayəsi və lizinqi üzrə xidmətlər

Digər qruplara daxil edilməyən sair maşınların, avadanlıqların
və əşyaların kirayəsi və lizinqi üzrə xidmətlər
77.39.11.00 Dəmir yolu nəqliyyatının lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər
77.39.12.00 Konteynerlərin lizinqi və ya icarəsi üzrə xidmətlər

Qrup 77.4

73124

Hava nəqliyyatı vasitələrinin və
avadanlıqlarının kirayəsi və lizinqi

Hava gəmilərinin operatorlarsız lizinqi və ya icarəsi
üzrə xidmətlər
77.35.10.00 Hava gəmilərinin operatorlarsız lizinqi və ya icarəsi
üzrə xidmətlər
Sinif 77.39

73123

Su nəqliyyatı avadanlıqlarının icarəsi
və lizinqi üzrə xidmətlər

Gəmilərin operatorlarsız lizinqi və ya icarəsi üzrə
xidmətlər
77.34.10.00 Gəmilərin operatorlarsız lizinqi və ya icarəsi üzrə
xidmətlər
Sinif 77.35

4

Müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunan

73113
73117
73114 (*)
73125
73129

5
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1

2

77.40.1

77.40.11

77.40.11.00

77.40.12
77.40.13

77.40.12.00
77.40.13.00

77.40.19

77.40.19.00

3
əsərlərdən başqa, intellektual mülkiyyətin
və oxşar məhsulların lizinqi üzrə
xidmətlər

Müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunan əsərlərdən başqa,
intellektual mülkiyyətin və oxşar məhsulların lizinqi üzrə
xidmətlər
Tədqiqat aparmaq və aydınlaşdırma üçün məhsulların
lizinqi üzrə xidmətlər
Ticarət və firma nişanlarının lizinqi üzrə xidmətlər
Mineral ehtiyatların tədqiqi və qiymətləndirilməsinin
lizinqi üzrə xidmətlər
Müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunan əsərlərdən başqa,
intellektual mülkiyyətin və oxşar məhsulların lizinqi üzrə
xidmətlər
Bölmə 78

Məşğuliyyət sahəsində xidmətlər

Qrup 78.1

İşədüzəltmə agentlikləri tərəfindən
göstərilən xidmətlər

Sinif 78.10

78.10.1
78.10.11
78.10.12

73330
73340
73350
73390

İşədüzəltmə agentlikləri tərəfindən
göstərilən xidmətlər

İşədüzəltmə agentlikləri tərəfindən göstərilən xidmətlər
78.10.11.00 Rəhbər kadrların işə düzəldilməsi üzrə agentliklərin xidmətləri
78.10.12.00 Daimi işədüzəltmə agentliklərinin göstərdikləri xidmətlər
Qrup 78.2

4

85111
85112

Müvəqqəti işçi qüvvəsi ilə təminat üzrə
xidmətlər

Sinif 78.20

Müvəqqəti işçi qüvvəsi ilə təminat üzrə
xidmətlər

78.20.1
78.20.11

78.20.11.00

78.20.12

78.20.12.00

78.20.13

78.20.13.00

78.20.14

78.20.14.00

78.20.15

78.20.15.00

78.20.16

78.20.16.00

Müvəqqəti işçi qüvvəsi ilə təminat üzrə xidmətlər
Kompüterləri və telekommunikasiya avadanlıqlarını heyətlə
təchiz etmək üçün müvəqqəti işə düzəltmə agentliklərinin
xidmətləri
Sair ofis avadanlıqlarını yardımçı heyətlə təchiz etmək üçün
müvəqqəti işə düzəltmə agentliklərinin xidmətləri
Kommersiya və ticarət heyətini müvəqqəti işə düzəltmə
agentliklərinin xidmətləri
Nəqliyyat, anbar, təchizat və ya sənaye işçilərini müvəqqəti
işə düzəltmə agentliklərinin xidmətləri
Mehmanxana və restoran heyətini işə düzəltmə agentliklərinin
xidmətləri
Tibb işçilərinin işə düzəldilməsi üzrə agentliklərin xidmətləri

8512 (*)

8512 (*)
8512 (*)
8512 (*)
8512 (*)
8512 (*)

5
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1

78.20.19

2

3

78.20.19.00 Sair işçi heyətinin işə düzəldilməsi üzrə agentliklərin xidmətləri
Qrup 78.3

Sair əmək ehtiyatlarının təqdim
edilməsi üzrə xidmətlər

Sinif 78.30

Sair əmək ehtiyatlarının təqdim
edilməsi üzrə xidmətlər

4
8512 (*)

Sair əmək ehtiyatlarının təqdim edilməsi üzrə xidmətlər

78.30.1
78.30.11

78.30.11.00 Kompüter və telekommunikasiya avadanlıqlarını heyətlə
təchiz etmək üçün sair əmək ehtiyatlarının təqdim edilməsi
üzrə xidmətlər

8512 (*)

78.30.12

78.30.12.00 Sair ofis avadanlıqlarını yardımçı heyətlə təchiz etmək üçün
sair əmək ehtiyatlarının təqdim edilməsi üzrə xidmətlər
78.30.13.00 Kommersiya və ticarət heyəti üçün sair əmək ehtiyatlarının
təqdim edilməsi üzrə xidmətlər
78.30.14.00 Nəqliyyat, anbar, təchizat və ya sənaye işçiləri üçün
sair əmək ehtiyatlarının təqdim edilməsi üzrə xidmətlər
78.30.15.00 Mehmanxana və restoran heyəti üçün sair əmək ehtiyatlarının
təqdim edilməsi üzrə xidmətlər
78.30.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən heyət üçün sair əmək
ehtiyatlarının təqdim edilməsi üzrə xidmətlər

8512 (*)

78.30.13
78.30.14
78.30.15
78.30.19

Bölmə 79

8512 (*)
8512 (*)
8512 (*)
8512 (*)

Səyahət agentliklərinin və turoperatorların
əvvəlcədən sifariş etmə xidməti və
bununla əlaqədar xidmətlər

Qrup 79.1

Sinif 79.11

79.11.1
79.11.11

79.11.11.00

79.11.12

79.11.12.00

79.11.13

79.11.13.00

79.11.14
79.11.19

79.11.14.00
79.11.19.00

79.11.2

Səyahət agentliklərinin və turoperatorların
xidmətləri
Səyahət agentliklərinin xidmətləri

Nəqliyyatın əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət
agentliklərinin xidmətləri
Hava nəqliyyatının əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət
agentliklərinin xidmətləri
Dəmiryolu nəqliyyatının əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə
səyahət agentliklərinin xidmətləri
Avtobusların əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət
agentliklərinin xidmətləri
Avtomobillərin icarəsi üzrə əvvəlcədən sifariş etmə xidmətləri
Nəqliyyatın əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət
agentliklərinin sair xidmətləri
Qalmaq üçün yerlərin, kruiz gəmilərin və turist putyovkalarının
əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət agentliklərinin
xidmətləri

85511
85512
85513
85514
85519

5
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1

2

3

79.11.21

79.11.21.00 Qalmaq üçün yerlərin əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət

79.11.22

agentliklərinin xidmətləri
79.11.22.00 Kruiz gəmilərinin əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət
agentliklərinin xidmətləri

79.11.23

79.11.23.00 Turist putyovkalarının əvvəlcədən sifariş edilməsi üzrə səyahət
agentliklərinin xidmətləri
Sinif 79.12

85523
85524

Turoperatorların xidmətləri

Turoperatorların xidmətləri
Razılaşma və səfərlərin təşkili üçün turoperatorların xidmətləri

79.12.1
79.12.11

4
85521

85540 (*)

79.12.11.10 Turistlərə kompleks xidmətlər göstərilməsinin təşkili
üzrə xidmətlər
79.12.11.20 Turizm ekskursiya xidmətləri
79.12.12

79.12.12.00 Ekskursiya rəhbərlərinin xidmətləri
Qrup 79.9

85540 (*)

Turizm sahəsində əvvəlcədən
sifarişetmə xidmətləri və
bununla əlaqədar xidmətlər

Sinif 79.90

79.90.1
79.90.11
79.90.11.10

79.90.12
79.90.2
79.90.20

79.90.12.00

79.90.20.10
79.90.20.11
79.90.3
79.90.31
79.90.32

79.90.31.00
79.90.32.00

79.90.39

79.90.39.00

Turizm sahəsində əvvəlcədən
sifarişetmə xidmətləri və
bununla əlaqədar xidmətlər

Turizm sahəsində yardım və məlumatların verilməsi
üzrə xidmətlər
Turizm sahəsində yardım xidmətləri
Ekskursiya biletlərinin satışı, turistlərin yaşayışının
təşkil edilməsi və mükafatlandırma, yaxud müqavilə
əsasında turistlərə kompleks xidmət göstərilməsi
Turizm sahəsində məlumatların verilməsi üzrə xidmətlər
Turist bələdçilərinin xidmətləri
Turist bələdçilərinin xidmətləri
Turist bələdçilərinin xidmətləri
Bələdçi-tərcüməçi xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair əvvəlcədən sifarişetmə
xidmətləri
Taymşerlərin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər
Yığıncaq və konqres mərkəzləri və sərgi zalları üçün
əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri
Kütləvi və əyləncəli tədbirlərə biletlərlə təmin edilmək üçün
əvvəlcədən sifarişetmə xidmətləri və digər qruplara daxil
edilməyən xidmətlər
Bölmə 80

İstintaq aparılması və təhlükəsizliyin
qorunması üzrə xidmətləri

85561

85562
85550

85522
85531
85539

5
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1

2

3
Qrup 80.1
Sinif 80.10

80.10.1
80.10.11
80.10.12
80.10.19

80.20.1
80.20.10

81.10.1
81.10.10

81.21.1
81.21.10

Təhlükəsizlik sistemləri sahəsində xidmətlər

Sinif 80.20

Təhlükəsizlik sistemləri sahəsində xidmətlər

Təhlükəsizlik sistemləri sahəsində xidmətlər
80.20.10.00 Təhlükəsizlik sistemləri sahəsində xidmətlər

81.22.11

85240
85250
85290

85230

İstintaqın aparılması üzrə xidmətlər
İstintaqın aparılması üzrə xidmətlər

İstintaqın aparılması üzrə xidmətlər
80.30.10.00 İstintaqın aparılması üzrə xidmətlər
Bölmə 81

Binalar və mənzərələrin dəyişdirilməsi
üzrə xidmətlər

Qrup 81.1

Yardımçı-texniki xidmətlər

Sinif 81.10

Yardımçı-texniki xidmətlər

Yardımçı-texniki xidmətlər
81.10.10.00 Yardımçı-texniki xidmətlər
Qrup 81.2

Təmizlik işləri üzrə xidmətlər

Sinif 81.21

Binaların əsaslı təmizlənməsi və
yığışdırılması üzrə xidmətlər

Binaların əsaslı təmizlənməsi və yığışdırılması üzrə xidmətlər
81.21.10.00 Binaların əsaslı təmizlənməsi və yığışdırılması üzrə xidmətlər
Sinif 81.22

81.22.1

Xüsusi təhlükəsizlik xidmətləri

Qrup 80.2

Sinif 80.30

80.30.1
80.30.10

Xüsusi təhlükəsizlik xidmətləri

Xüsusi təhlükəsizlik xidmətləri
80.10.11.00 Zirehlənmiş avtomobillərin xidmətləri
80.10.12.00 Gözətçilər tərəfindən göstərilən xidmətlər
80.10.19.00 Təhlükəsizliyin qorunması üzrə sair xidmətlər

Qrup 80.3

4

85210

85999 (*)

85330

Sair yaşayış və sənaye binalarının
təmizlənməsi və yığışdırılması

Sənaye binalarının təmizlənməsi və yığışdırılması
üzrə xidmətlər
81.22.11.00 Pəncərələrin yuyulması üzrə xidmətlər

85320

5
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1

81.22.12
81.22.13

2

3

81.22.12.00 İxtisaslaşdırılmış təmizləmə üzrə xidmətlər
81.22.13.00 Sobaların və boruların təmizlənməsi üzrə xidmətlər
Sinif 81.29

81.29.1
81.29.11
81.29.12
81.29.13
81.29.19

81.29.11.00
81.29.12.00
81.29.13.00
81.29.19.00

Sinif 81.30

81.30.1
81.30.10
81.30.10.10
81.30.10.20
81.30.10.30
81.30.10.40

82.19.1
82.19.11
82.19.12
82.19.13

Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər

Bölmə 82

Biznesin müdafiəsinə yönəldilmiş
inzibati və sair əlavə xidmətlər

Qrup 82.1

İnzibati və müdafiə xidmətləri

Sinif 82.20

85940

Fotosurət, sənədlərin hazırlanması və
sair ixtisaslaşdırılmış ofis xidmətləri

Fotosurət, sənədlərin hazırlanması və sair ixtisaslaşdırılmış
ofis xidmətləri
82.19.11.00 Surətçıxarma sahəsində xidmətləri
82.19.12.00 Poçt vərəqlərinin hazırlanması və poçt xidmətləri
82.19.13.00 Sənədlərin hazırlanması və sair ixtisaslaşdırılmış yardımçı
ofis xidmətləri
Qrup 82.2

85970

Birləşdirilmiş inzibati ofis xidmətləri

Birləşdirilmiş inzibati ofis xidmətləri
82.11.10.00 Birləşdirilmiş inzibati ofis xidmətləri
Sinif 82.19

85310
94510
94590
85340 (*)

Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər

Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər
Mənzərələrin dəyişdirilməsi üzrə xidmətlər
Bağ, park və qəbiristanlıqlarda ağacların əkilməsi ilə
əlaqədar xidmətlər
Bitkilərin, ağacların və kolların təbiət təsviri və dizayn
üzrə əkilməsinin planlaşdırılması
Qazon, park və digər yerlərdəki əkmələrin qaydaya salınması
və onlara qulluq göstərilməsi
Əkmələrin xəstəlik və ziyanvericilərdən mühafizəsi

Sinif 82.11

82.11.1
82.11.10

Təmizlik işləri üzrə sair xidmətlər

Təmizlik işləri üzrə sair xidmətlər
Dezinfeksiya və dezinseksiya üzrə xidmətlər
Süpürmə və qardan təmizləmə xidmətləri
Sair sanitariya xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair təmizləmə xidmətləri
Qrup 81.3

4
85340 (*)
85340 (*)

Telefon məlumat mərkəzlərinin xidmətləri
Telefon məlumat mərkəzlərinin xidmətləri

85951
85952
85953

5
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1

82.20.1
82.20.10

82.30.1
82.30.11
82.30.12

82.91.1
82.91.11
82.91.12

2

3

Telefon məlumat mərkəzlərinin xidmətləri
82.20.10.00 Telefon məlumat mərkəzlərinin xidmətləri
Qrup 82.3

Yığıncaqların və ticarət sərgilərinin
təşkili üzrə xidmətlər

Sinif 82.30

Yığıncaqların və ticarət sərgilərinin
təşkili üzrə xidmətlər

Yığıncaqların və ticarət sərgilərinin təşkili üzrə xidmətlər
82.30.11.00 Yığıncaqların təşkili üzrə xidmətlər
82.30.12.00 Ticarət sərgilərinin təşkili üzrə xidmətlər
Qrup 82.9

Digər qruplara daxil edilməyən biznesin
müdafiəsi sahəsində yardımçı xidmətlər

Sinif 82.91

Ödənişlərin yığılması və kredit əməliyyatları
haqqında hesabatlar üzrə agentliklərin
xidmətləri

Ödənişlərin yığılması və kredit əməliyyatları haqqında
hesabatlar üzrə agentliklərin xidmətləri
82.91.11.00 Kredit əməliyyatları haqqında hesabatlarının hazırlanması üzrə
agentliklərin xidmətləri
82.91.12.00 Ödənişlərin yığılması üzrə agentliklərin xidmətləri
Sinif 82.92

82.92.1
82.92.10

82.99.11
82.99.12
82.99.19

85931

85961
85962

85910
85920

Qablaşdırma üzrə xidmətlər

Qablaşdırma üzrə xidmətlər
82.92.10.00 Qablaşdırma üzrə xidmətlər
Sinif 82.99

82.99.1

4

Digər qruplara daxil edilməyən biznesin
müdafiəsinə yönəldilmiş sair əlavə
xidmətlər

Digər qruplara daxil edilməyən biznesin müdafiəsinə
yönəldilmiş sair əlavə xidmətlər
82.99.11.00 Stenoqrafik hesabat və stenotip yazı sahəsində xidmətlər
82.99.12.00 Telefonla göstərilən yardımçı xidmətlər
82.99.19.00 Kommersiya fəaliyyəti ilə əlaqədar digər qruplara daxil
edilməyən sair yardımçı xidmətlər
O SEKSİYASI

85400

Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan
dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində
xidmətlər; məcburi sosial təminat
üzrə xidmətlər

85999 (*)
85939
85999 (*)
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1

2

3
Bölmə 84

Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan
dövlət idarəetməsi və müdafiə sahəsində
xidmətlər; məcburi sosial təminat
üzrə xidmətlər

Qrup 84.1

Dövləti idarəetmə və cəmiyyətin sosialiqtisadi siyasəti sahəsində xidmətlər

Sinif 84.11

84.11.1
84.11.11

84.11.11.00

84.11.12
84.11.13

84.11.12.00
84.11.13.00

84.11.14
84.11.19
84.11.2
84.11.21
84.11.29

84.11.14.00
84.11.19.00
84.11.21.00
84.11.29.10
84.11.29.90

84.12.1
84.12.11
84.12.12
84.12.13
84.12.14

84.12.11.00
84.12.12.00
84.12.13.00
84.12.14.00

84.13.11
84.13.12
84.13.13

91111
91112
91113
91114
91119
91141
91149

İdarələrin səhiyyə, təhsil, mədəniyyət
sahələrində inzibati xidmətləri və sosial
təminatdan başqa, sair sosial xidmətlər

İdarələrin səhiyyə, təhsil, mədəniyyət sahələrində inzibati
xidmətləri və sosial təminatdan başqa, sair sosial xidmətlər
Təhsil sahəsində inzibati xidmətlər
Səhiyyə sahəsində inzibati xidmətlər
Mənzil və kommunal xidməti sahəsində inzibati xidmətlər
Mütəşəkkil istirahət, mədəniyyət və din sahəsində inzibati
xidmətlər
Sinif 84.13

84.13.1

Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan
ictimai xidmətlər

Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan ictimai xidmətlər
İcraçılıq və qanunvericilik fəaliyyəti sahələrində
xidmətlər
Maliyyə və fiskal sahələrdə xidmətlər
Ümumdövlət iqtisadi və sosial planlaşdırma və statistika
sahələrində xidmətlər
Fundamental tədqiqatlar üzrə hökumət xidmətləri
Sair əsas inzibati xidmətlər
Bütövlükdə hökümət üçün köməkçi xidmətlər
Kadr məsələləri üzrə hökumət üçün ümumi xidmətlər
Hökumət üçün sair ümumi xidmətlər
Gömrükxana xidmətləri
Sair inzibati xidmətlər
Sinif 84.12

4

91121
91122
91123
91124

Kommersiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılması üzrə inzibati xidmətlər

Kommersiya fəaliyətinin səmərəliliyinin artırılması
üzrə inzibati xidmətlər
84.13.11.00 Kənd və meşə təsərrüfatları, balıqçılıq və ovçuluqla
əlaqədar inzibati xidmətlər
84.13.12.00 Yanacaq-enerji sahəsi ilə əlaqədar inzibati xidmətlər
84.13.13.00 Mədənçıxarma sənayesi, mineral resurslar, emal
sənayesi və tikinti ilə əlaqədar inzibati xidmətlər

91131
91132
91133
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84.13.14
84.13.15
84.13.16
84.13.17
84.13.18

84.21.1
84.21.11
84.21.12
84.21.13

2

3

84.13.14.00 Nəqliyyat və rabitə ilə əlaqədar inzibati xidmətlər
84.13.15.00 Bölüşdürmə və ictimai iaşə sahələri, mehmanxana və
restoranlarla əlaqədar inzibati xidmətlər
84.13.16.00 Turizm ilə əlaqədar inzibati xidmətlər
84.13.17.00 Çoxməqsədli inkişaf layihələri ilə əlaqədar inzibati
xidmətlər
84.13.18.00 İqtisadiyyat, ticarət və əmək münasibətləri məsələləri
ilə əlaqədar ümumi inzibati xidmətlər
Qrup 84.2

Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan xidmətlər

Sinif 84.21

Xarici işlərlə əlaqədar xidmətlər

Xarici işlərlə (əlaqələrlə) ədaqədar olan xidmətlər
84.21.11.00 Xarici işlərlə əlaqədar olan inzibati xidmətlər, xaricdə
diplomatik və konsul xidmətləri
84.21.12.00 Xarici iqtisadi yardımla əlaqədar olan xidmətlər
84.21.13.00 Xarici hərbi yardımla əlaqədar olan xidmətlər
Sinif 84.22

84.22.1
84.22.11
84.22.12

91136
91137
91138

91210
91220
91230

Müdafiə sahəsində xidmətlər

Müdafiə sahəsində xidmətlər
84.22.11.00 Hərbi müdafiə sahəsində xidmətlər
84.22.12.00 Mülki müdafiə sahəsində xidmətlər
Sinif 84.23

4
91134
91135

91240
91250

Ədliyyə və ədalət məhkəməsi sahəsində
xidmətlər

84.23.1
84.23.11
84.23.12

Ədliyyə və ədalət məhkəməsi sahəsində xidmətlər
84.23.11.00 Məhkəmələrlə əlaqədar inzibati xidmətlər
84.23.12.00 Cinayətkarların saxlanması, islah və yenidən tərbiyə
edilməsi ilə əlaqədar inzibati xidmətlər
Sinif 84.24

84.24.1
84.24.11
84.24.19

84.25.1
84.25.11

İctimai təhlükəsizlik, hüquq və
qaydalar ilə əlaqədar xidmətlər

İctimai təhlükəsizlik, hüquq və qaydalarla əlaqədar
xidmətlər
84.24.11.00 Polis orqanlarının xidmətləri
84.24.19.00 İctimai qayda-qanunun qorunması və təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar sair xidmətlər
Sinif 84.25

91270
91280

91260 (*)
91290

Yanğından mühafizə xidmətləri

Yanğından mühafizə xidmətləri
84.25.11.00 Yanğınların söndürülməsi və qarşısının alınması üzrə
xidmətlər

91260 (*)
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1

84.25.19

2

3

84.25.19.00 Sair yanğından mühafizə xidmətləri
Qrup 84.3
Sinif 84.30

Məcburi sosial təminat sahəsində xidmətlər
Məcburi sosial təminat sahəsində xidmətlər

84.30.1
84.30.11

Məcburi sosial təminat sahəsində xidmətlər
84.30.11.00 Xəstəliyə, analığa və iş qabiliyyətinin müvəqqəti
itirilməsinə görə müavinətlər

84.30.12

84.30.12.00 Dövlət quluqçularının pensiya təminatı proqramları;
dövlət qulluqçularına ödənən müavinətlərdən başqa,
qocalığa, iş qabiliyyətinin itirilməsinə görə və ya ailə
başçısının itirilməsi ilə əlaqədar müavinətlər
84.30.13.00 İşsizliyə görə müavinətlər
84.30.14.00 Çoxuşaqlı ailələrə müavinətlər və uşağa görə müavinətlər

84.30.13
84.30.14

4
91260 (*)

91310
91320

91330
91340

P SEKSİYASI Təhsil sahəsində xidmətlər

85.10.1
85.10.10

Bölmə 85

Təhsil sahəsində xidmətlər

Qrup 85.1

Məktəbəqədər təhsil sahəsində xidmətlər

Sinif 85.10

Məktəbəqədər təhsil sahəsində xidmətlər

Məktəbəqədər təhsil sahəsində xidmətlər
85.10.10.00 Məktəbəqədər təhsil sahəsində xidmətlər
Qrup 85.2
Sinif 85.20

85.20.1
85.20.11
85.20.12

85.31.1
85.31.11
85.31.12
85.31.13
85.31.14

İbtidai təhsil sahəsində xidmətlər
İbtidai təhsil sahəsində xidmətlər

İbtidai təhsil sahəsində xidmətlər
85.20.11.00 İbtidai təhsil sahəsində xidmətlər
85.20.12.00 İbtidai təhsil sahəsində sair xidmətlər

85.31.11.00
85.31.12.00
85.31.13.00
85.31.14.00

Qrup 85.3

Orta təhsil sahəsində xidmətlər

Sinif 85.31

Ümumi orta təhsil sahəsində xidmətlər

Ümumi orta təhsil sahəsində xidmətlər
Birinci pilləli ümumi orta təhsil sahəsində xidmətlər
Birinci pilləli ümumi orta təhsil sahəsində sair xidmətlər
İkinci pilləli ümumi orta təhsil sahəsində xidmətlər
İkinci pilləli ümumi orta təhsil sahəsində sair xidmətlər
Sinif 85.32

92100

Orta texniki və peşə təhsili sahəsində
xidmətlər

92200 (*)
92200 (*)

92310 (*)
92310 (*)
92330 (*)
92330 (*)
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2

85.32.1
85.32.11
85.32.12

85.32.11.00
85.32.12.00

85.32.13
85.32.14

85.32.13.00
85.32.14.00

85.41.1
85.41.11
85.41.12
85.41.13

85.41.11.00
85.41.12.00
85.41.13.00

85.41.14

85.41.14.00

3

Orta texniki və peşə təhsili sahəsində xidmətlər
Birinci pilləli orta texniki və peşə təhsili sahəsində xidmətlər
Birinci pilləli orta texniki və peşə təhsili sahəsində sair
xidmətlər
İkinci pilləli orta texniki peşə təhsili sahəsində xidmətlər
İkinci pilləli orta texniki peşə təhsili sahəsində sair xidmətlər
Qrup 85.4

Ali təhsil sahəsində xidmətlər

Sinif 85.41

Natamam ali təhsil sahəsində xidmətlər

Natamam ali təhsil sahəsində xidmətlər
Natamam ali təhsilin birinci pilləsində xidmətlər
Natamam ali təhsilin birinci pilləsindəsair xidmətlər
Natamam orta texniki və peşə təhsilin ikinci pilləsində
xiidmətlər
Natamam orta texniki və peşə təhsilin ikinci pilləsində
sair xidmətlər
Sinif 85.42

85.42.1
85.42.11
85.42.12
85.42.13
85.42.14
85.42.15
85.42.16

85.51.1
85.51.10

85.42.11.00
85.42.12.00
85.42.13.00
85.42.14.00
85.42.15.00
85.42.16.00

85.52.1
85.52.11
85.52.12
85.52.13
85.52.19

Qrup 85.5

Təhsilin sair növləri sahəsində xidmətlər

Sinif 85.51

Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində
təhsil xidmətləri

Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində təhsil xidmətləri
85.51.10.00 Bədən tərbiyəsi və idman sahəsində təhsil xidmətləri

85.52.11.00
85.52.12.00
85.52.13.00
85.52.19.00

92340 (*)
92340 (*)

92410 (*)
92410 (*)
92420 (*)
92420 (*)

92510 (*)
92510 (*)
92520 (*)
92520 (*)
92520 (*)
92520 (*)

92912

Mədəniyyət sahəsində təhsil xidmətləri

Mədəniyyət sahəsində təhsil xidmətləri
Rəqs məktəblərinin və rəqs müəllimlərinin xidmətləri
Musiqi məktəblərinin və musiqi müəllimlərinin xidmətləri
İncəsənət məktəblərinin və incəsənət müəllimlərinin xidmətləri
Mədəniyyət sahəsində sair təhsil xidmətləri
Sinif 85.53

92320 (*)
92320 (*)

Ali təhsil sahəsində xidmətlər

Ali təhsil sahəsində xidmətlər
Ali təhsilin birinci pilləsində xidmətlər
Ali təhsilin birinci pilləsində sair xidmətlər
Ali təhsilin ikinci pilləsində xidmətlər
Ali təhsilin ikinci pilləsində sair xidmətlər
Ali təhsilin üçüncü pilləsində xidmətlər
Ali təhsilin üçüncü pilləsində sair xidmətlər

Sinif 85.52

4

Sürücü hazırlayan məktəblərin xidmətləri

92911 (*)
92911 (*)
92911 (*)
92911 (*)
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85.53.1
85.53.11
85.53.12

2

3

Sürücü hazırlayan məktəblərin xidmətləri
85.53.11.00 Maşın sürücüləri hazırlayan məktəblərin xidmətləri
85.53.12.00 Uçuş və gəmi heyəti hazırlayan məktəblərin xidmətləri
Sinif 85.59

85.59.1
85.59.11
85.59.12
85.59.13

4
92919 (*)
92919 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən
sair təhsil sahəsində xidmətlər

Digər qruplara daxil edilməyən təhsil sahəsində sair xidmətlər
85.59.11.00 Dil öyrətmə məktəblərinin xidmətləri
85.59.12.00 Kompüter məktəblərinin xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən peşə təhsili sahəsində

92919 (*)
92919 (*)
92919 (*)

xidmətlər
85.59.13.10 Yaşlılar üçün təhsil sahəsində xidmətlər
85.59.13.90 Təhsilin sair növləri sahəsində xidmətlər
85.59.19

85.60.1
85.60.10

85.59.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən təhsil sahəsində xidmətlər
Qrup 85.6

Təhsil sahəsində yardımçı xidmətlər

Sinif 85.60

Təhsil sahəsində yardımçı xidmətlər

Təhsil sahəsində yardımçı xidmətlər
85.60.10.00 Təhsil sahəsində yardımçı xidmətlər
Q SEKSİYASI

86.10.1
86.10.11
86.10.12
86.10.13
86.10.14
86.10.15
86.10.19

86.10.11.00
86.10.12.00
86.10.13.00
86.10.14.00
86.10.15.00
86.10.19.10
86.10.19.30
86.10.19.90

92920

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlər
göstərilməsi sahəsində xidmətlər

Bölmə 86

Səhiyyə sahəsində xidmətlər

Qrup 86.1

Xəstəxana xidmətləri

Sinif 86.10

Xəstəxana xidmətləri

Xəstəxana xidmətləri
Xəstəxanaların cərrahiyyə şöbələrinin xidmətləri
Xəstəxanaların və doğum evlərinin ginekologiya
şöbələrinin xidmətləri
Reabilitasiya mərkəzlərinin xidmətləri
Psixiatriya xəstəxanalarının xidmətləri
Tibbi həkimlərlə təmin edilmiş sair xəstəxana xidmətləri
Sair xəstəxanaların xidmətləri
Meyidxanaların (morqların) xidmətləri
Reanimasiya şöbələrinin xidmətləri
Sair xəstəxana xidmətləri
Qrup 86.2

92919 (*)

Həkim praktikası və stomatologiya
sahəsində xidmətlər

93111
93112
93119 (*)
93113
93119 (*)
93119 (*)
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Sinif 86.21

86.21.1
86.21.10

Ümumi həkim praktikası sahəsində xidmətlər
86.21.10.00 Ümumi həkim praktikası sahəsində xidmətlər
Sinif 86.22

86.22.1
86.22.11
86.22.19

Sinif 86.90

93121

93122 (*)
93122 (*)

Stomatologiya sahəsində xidmətlər

Stomatologiya sahəsində xidmətlər
86.23.11.00 Ortodontiya xidmətləri
86.23.19.00 Sair stomatologiya xidmətləri
Qrup 86.9

4

Mütəxəssis həkim praktikası
sahəsində xidmətlər

Mütəxəssis həkim praktikası sahəsində xidmətlər
86.22.11.00 Analizlərin, rentgen və tomoqrafiyanın izah edilməsi
sahəsində xidmətlər
86.22.19.00 Mütəxəssis həkim praktikası sahəsində sair xidmətlər
Sinif 86.23

86.23.1
86.23.11
86.23.19

3
Ümumi həkim praktikası sahəsində
xidmətlər

93123 (*)
93123 (*)

İnsan sağlamlığının qorunması
sahəsində sair xidmətlər
İnsan sağlamlığının qorunması
sahəsində sair xidmətlər

İnsan sağlamlığının qorunması sahəsində sair xidmətlər
86.90.11.00 Mamaların xidmətləri

93191

86.90.12
86.90.13

86.90.12.00 Tibb bacılarının xidmətləri
86.90.13.00 Fizioterapevtlər və sair orta tibb işçiləri tərəfindən

93198
93192
93193

86.90.14
86.90.15

göstərilən xidmətlər və oxşar xidmətlər
86.90.14.00 Təcili tibbi yardım xidmətləri
86.90.15.00 Tibb laboratoriyaları tərəfindən göstərilən xidmətlər

93194
93195

86.90.1
86.90.11

86.90.16
86.90.17
86.90.18
86.90.19

86.90.16.00 Qan bankları, sperma bankları, transplantasiya üçün
oqran bankları tərəfindən göstərilən xidmətlər
86.90.17.00 Ruhi xəstələrin sağlamlığının qorunması sahəsində xidmətlər
86.90.18.00 Diaqnostika mərkəzlərinin xidmətləri
İnsan sağlamlığının qorunması sahəsində digər qruplara
daxil edilməyən sair stasionar müalicə müəssisələrinin
xidmətləri
86.90.19.10 Sanatoriyaların xidmətləri
86.90.19.20 Dispanserlərin xidmətləri
86.90.19.30 Sair stasionar müalicə müəssisələrinin xidmətləri
86.90.19.40 Kosmetoloji xidmətlər
86.90.19.90 Sair xidmətlər

93197
93196
93199 (*)
93199 (*)
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87.10.1
87.10.10

87.20.1
87.20.11
87.20.12

87.30.1
87.30.11
87.30.12
87.30.13

2

3
Bölmə 87

Sosial xidmətlər

Qrup 87.1

Yaşayışı təmin etməklə bağlı
sosial xidmətlər

Sinif 87.10

Yaşayışı təmin etməklə bağlı
sosial xidmətlər

Yaşayışı təmin etməklə bağlı sosial xidmətlər
87.10.10.00 Yaşayışı təmin etməklə bağlı sosial xidmətlər
Qrup 87.2

Əqli çatışmazlığı olan şəxslərə
yaşayış təminatı daxil edilməklə
sosial xidmətlərin göstərilməsi

Sinif 87.20

Əqli çatışmazlığı olan şəxslərə
yaşayış təminatı daxil edilməklə
sosial xidmətlərin göstərilməsi

Əqli çatışmazlığı olan şəxslərə yaşayış təminatı daxil
edilməklə sosial xidmətlərin göstərilməsi
87.20.11.00 Əqli çatışmazlığı olan xəstə uşaqlara yaşayış təminatı daxil
edilməklə sosial xidmətlərin göstərilməsi
87.20.12.00 Əqli çatışmazlığı olan yetkinlik yaşına çatmış xəstə uşaqlara
yaşayış təminatı daxil edilməklə sosial xidmətlərin göstərilməsi
Qrup 87.3

Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş
şəxslərə sosial xidmətlərin göstərilməsi

Sinif 87.30

Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş
adamlara sosial xidmətlərin göstərilməsi

Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş adamlara
sosial xidmətlərin göstərilməsi
87.30.11.00 Qocalara müəssisələr tərəfindən sosial xidmətlərin
göstərilməsi
87.30.12.00 Şikəst uşaqlar və gənclər üçün müəssisələr tərəfindən
sosial xidmətlərin göstərilməsi
87.30.13.00 Yetkinlik yaşına çatmış şikəst insanlar üçün müəssisələr
tərəfindən sosial xidmətlərin göstərilməsi
Qrup 87.9

Yaşayış təminatlı sair sosial
xidmətlərin göstərilməsi

Sinif 87.90

Yaşayış təminatlı sair sosial
xidmətlərin göstərilməsi

4

93210

93301
93303

93221
93222
93223

5
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1

87.90.1
87.90.11
87.90.12
87.90.13

2

3

Yaşayış təminatlı sair sosial xidmətlər
87.90.11.00 Sosial problemləri olan uşaq və gənclər üçün
sığınacaqların xidmətləri
87.90.12.00 Tənha analar üçün sığınacaq və sosial iş xidmətləri
87.90.13.00 Yetkinlik yaşına çatanlar üçün sığınacaq və sosial iş xidmətləri
Bölmə 88

88.10.1
88.10.11
88.10.12
88.10.13
88.10.14
88.10.15

88.91.1
88.91.11
88.91.12
88.91.13

88.99.1
88.99.11

93302
93304 (*)
93304 (*)

Yaşayışa təminatsız sosial xidmətlər

Qrup 88.1

Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş insanlar
üçün (yaşayışı təmin etməməklə) sosial
xidmətlərin göstərilməsi

Sinif 88.10

Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş insanlar
üçün (yaşayışı təmin etməməklə) sosial
xidmətlərin göstərilməsi

Qocalar və əmək qabiliyyətini itirmiş insanlar üçün yaşayış
təminatsız sosial xidmətlərin göstərilməsi
88.10.11.00 Qocalara baş çəkilməsi və yardım göstərilməsi üzrə
xidmətlər
88.10.12.00 Qocalar üçün gündüz vaxtı qulluq mərkəzlərinin xidmətləri
88.10.13.00 Əlillər üçün əmək qabiliyyətinin bərpa edilməsi üzrə xidmətlər
88.10.14.00 Əlil adamlara baş çəkmək və onlara yardım göstərmək
üzrə xidmətlər
88.10.15.00 Yetkinlik yaşına çatmış şikəst uşaqlar üçün gündüz vaxtı
qulluq mərkəzlərinin xidmətləri
Qrup 88.9

Yaşayışa təminatsız sair sosial
xidmətlər

Sinif 88.91

Uşaqlara gündüz vaxtı qulluqetmə
xidmətləri

Uşaqlara gündüz vaxtı qulluqetmə xidmətləri
88.91.11.00 Şikəst uşaqlara gündüz vaxtı qulluqetmə xidmətləri
88.91.12.00 Şikəst uşaqlar və gənclər üçün gündüz vaxtı qulluqetmə
xidmətləri
88.91.13.00 Yetim uşaqlara göstərilən sosial xidmətlər
Sinif 88.99

4

93491 (*)
93491 (*)
93411
93493 (*)
93493 (*)

93510 (*)
93492
93510 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən yaşayış
təminatsız sair sosial xidmətlər

Digər qruplara daxil edilməyən yaşayış təminatsız sair
sosial xidmətlər
88.99.11.00 Uşaqlarla bağlı digər qruplara daxil edilməyən rəhbərlik və
məsləhət xidmətləri

93520

5
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1

88.99.12
88.99.13
88.99.19

2

3

88.99.12.00 Yaşayış təminatsız rifah xidmətləri
88.99.13.00 İşsizliklə bağlı əmək qabiliyyətinin bərpa edilməsi xidmətləri
88.99.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən yaşayış təminatsız sair
sosial xidmətlər
R SEKSİYASI

4
93530
93412
93590

5

İstirahət, əyləncə və incəsənət
sahəsində xidmətlər

90.01.1
90.01.10

Bölmə 90

Yaradıcılıq, incəsənət və əyləncə
sahəsində xidmətlər

Qrup 90.0

Yaradıcılıq, incəsənət və əyləncə
sahəsində xidmətlər

Sinif 90.01

Səhnə sənəti sahəsində xidmətlər

Səhnə sənəti sahəsində xidmətlər
Səhnə sənəti sahəsində xidmətlər
90.01.10.10 Əyləncəli teatr tamaşalarının, vokal-instrumental və
caz qruplarının və orkestrlərin çıxışlarının təşkil edilməsi
üzrə xidmətlər
Sinif 90.02

90.02.1
90.02.11
90.02.12
90.02.19

90.03.1
90.03.11
90.03.12

90.03.13

Səhnə sənəti sahəsində
yardımçı xidmətlər

Səhnə sənəti sahəsində yardımçı xidmətlər
90.02.11.00 Səhnə hadisələrinin hazırlanması və tamaşaya qoyulması
üzrə xidmətlər
90.02.12.00 Səhnə hadisələrinin stimullaşdırılması və təşkili üzrə xidmətlər
90.02.19.00 Səhnə sənəti sahəsində sair yardımçı xidmətlər
Qrup 90.03

96310

96220
96210
96290

Bədii yaradıcılıq sahəsində xidmətlər

Bədii yaradıcılıq sahəsində xidmətlər
90.03.11.00 Səhnə artistlərindən başqa, müəlliflər, bəstəkarlar, heykəltaraşlar və sair artistlər tərəfindən göstərilən xidmətlər
90.03.12.00 Səhnə artistləri, rəssamlar, qrafik sənətlə məşğul olan
artistlər və heykəltaraşlardan başqa, müəlliiflər, heykəltaraşlar və sair artistlərin gördükləri orijinal işlər
90.03.13.00 Rəssamların, qrafik sənətlə məşğul olan artistlər və
heykəltaraşların gördükləri orijinal işlər

96320
96330

38961
9701 90

Sinif 90.04

90.04.1
90.04.10

Teatr avadanlıqlarının istismarı
üzrə xidmətlər

Teatr avadanlıqlarının istismarı üzrə xidmətlər
90.04.10.00 Teatr avadanlıqlarının istismarı üzrə xidmətlər

96230

277

1

91.01.1
91.01.11
91.01.12

2

3
Bölmə 91

Kitabxana, arxiv, muzey və sair mədəniyyət
müəssisələrinin xidmətləri

Qrup 91.0

Kitabxana, arxiv, muzey və sair mədəniyyət
müəssisələrinin xidmətləri

Sinif 91.01

Kitabxana və arxivlərin xidmətləri

Kitabxana və arxivlərin xidmətləri
91.01.11.00 Kitabxanaların xidmətləri
91.01.12.00 Arxivlərin xidmətləri
Sinif 91.02

91.02.1
91.02.10
91.02.2
91.02.20

91.03.1
91.03.10

91.04.1
91.04.11
91.04.12

92.00.1
92.00.11
92.00.12
92.00.13

84510
84520

96411
38962

Tarixi yerlərin və binaların
qorunması üzrə xidmətlər

Tarixi yerlərin və binaların qorunması üzrə xidmətlər
91.03.10.00 Tarixi yerlərin və binaların qorunması üzrə xidmətlər
Sinif 91.04

5

Muzeylərin xidmətləri

Muzeylərin istismarı üzrə xidmətlər
91.02.10.00 Muzeylərin istismarı üzrə xidmətlər
Muzey kolleksiyaları
91.02.20.00 Muzey kolleksiyaları
Sinif 91.03

4

9704 00

96412

Nəbatət bağlarının, heyvanxanaların
və təbii qoruqların xidmətləri

Nəbatət bağlarının, heyvanxanaların və təbii qoruqların
xidmətləri
91.04.11.00 Nəbatət bağlarının və heyvanxanaların xidmətləri
91.04.12.00 Təbii qoruqların xidmətləri, o cümlədən canlı təbiətin
qorunması üzrə xidmətlər
Bölmə 92

Qumar oyunları və mərcgəlmə
üzrə xidmətlər

Qrup 92.0

Qumar oyunları və mərcgəlmə
üzrə xidmətlər

Sinif 92.00

Qumar oyunları və mərcgəlmə
üzrə xidmətlər

Qumar oyunları üzrə xidmətlər
92.00.11.00 Qumar oynalınan stolların xidmətləri
92.00.12.00 Oyun avtomatlarının xidmətləri
92.00.13.00 Lotereya, rəqəm oyunları və binqo oyunlarının keçirilməsi

96421
96422

96929 (*)
96929 (*)
96929 (*)
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1

92.00.14
92.00.19
92.00.2
92.00.21
92.00.29

93.11.1
93.11.10

2

92.00.14.00
92.00.19.00
92.00.21.00
92.00.29.00

3

üzrə xidmətlər
İnteraktiv qumar oyunları üzrə xidmətlər
Qumar oyunları üzrə sair xidmətlər
Mərcgəlmə oyunları üzrə xidmətlər
İnteraktiv mərcgəlmə oyunları üzrə xidmətlər
Mərcgəlmə oyunları üzrə sair xidmətlər
Bölmə 93

İdman, istirahət və əyləncə
sahəsində xidmətlər

Qrup 93.1

İdman sahəsində xidmətlər

Sinif 93.11

İdman qurğularının
istismarı üzrə xidmətlər

İdman qurğularının istismarı üzrə xidmətlər
93.11.10.00 İdman qurğularının istismarı üzrə xidmətlər
Sinif 93.12

93.12.1
93.12.10

93.13.1
93.13.10

93.19.1
93.19.11
93.19.12
93.19.13
93.19.19

93.19.11.00
93.19.12..00
93.19.13.00
93.19.19.00

Sinif 93.21

93.21.1
93.21.10

96512

97230 (*)

96511
96610
96620
96590

İstirahət və əyləncələrin
təşkili üzrə xidmətlər
İstirahət və əyləncə parklarının
xidmətləri

İstirahət və əyləncə parklarının xidmətləri
93.21.10.00 İstirahət və əyləncə parklarının xidmətləri
Sinif 93.29

96520

Sair idman xidmətləri

Sair idman xidmətləri
İdman və əyləncə idmanı tədbirlərinə yardım xidmətləri
Atletika idmanı sahəsində xidmətlər
İdman və əyləncə idmanı ilə əlaqədar yardımçı xidmətlər
Sair idman və əyləncə idmanı üzrə xidmətlər
Qrup 93.2

96921 (*)
96929 (*)

Fitnes klubların xidmətləri

Fitnes klubların xidmətləri
93.13.10.00 Fitnes klubların xidmətləri
Sinif 93.19

96921 (*)
96929 (*)

İdman klublarının xidmətləri

İdman klublarının xidmətləri
93.12.10.00 İdman klublarının xidmətləri
Sinif 93.13

4

İstirahət və əyləncələrin
təşkili üzrə sair xidmətlər

96910

5
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1

2

93.29.1
93.29.11
93.29.19

93.29.11.00

93.29.19.10
93.29.19.20
93.29.2
93.29.21

93.29.21.00

93.29.22
93.29.29

93.29.22.00
93.29.29.00

3

Əyləncələrin təşkili üzrə digər qruplara daxil edilməyən
sair xidmətlər
İstirahət parklarının və çimərliklərin xidmətləri
İstirahətin təşkili üzrə digər qruplara daxil edilməyən
müxtəlif xidmətlər
Sirklərin xidmətləri
Rəqs meydançalarının, diskotekaların və rəqs məktəblərinin
xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən sair əyləncə xidmətləri
Fişənglərin atılması və "işıq və səsin" nümayiş etdirilməsi
üzrə xidmətlər
Xırda pul atmaqla oyun avtomatlarının xidmətləri
Digər qruplara daxil edilməyən əyləncə xidmətləri

4

96990 (*)
96990 (*)

96990 (*)
96930
96990 (*)

S SEKSİYASI Sair xidmətlər

94.11.1
94.11.10

Bölmə 94

Üzvlük təşkilatları tərəfindən
göstərilən xidmətlər

Qrup 94.1

Kommersiya, sahibkar və peşəkar
ictimai təşkilatlar tərəfindən
göstərilən xidmətlər

Sinif 94.11

Kommersiya və sahibkar təşkilatlar
tərəfindən göstərilən xidmətlər

Kommersiya və sahibkar təşkilatlar tərəfindən
göstərilən xidmətlər
94.11.10.00 Kommersiya və sahibkar təşkilatlar tərəfindən
göstərilən xidmətlər
Sinif 94.12

94.12.1
94.12.10

94.20.1
94.20.10

Peşəkar ictimai təşkilatlar
tərəfindən göstərilən xidmətlər

Peşəkar ictimai təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər
94.12.10.00 Peşəkar ictimai təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər
Qrup 94.2

Həmkarlar ittifaqları tərəfindən
göstərilən xidmətlər

Sinif 94.20

Həmkarlar ittifaqları tərəfindən
göstərilən xidmətlər

Həmkarlar ittifaqları tərəfindən göstərilən xidmətlər
94.20.10.00 Həmkarlar ittifaqları tərəfindən göstərilən xidmətlər
Qrup 94.9

95110

Sair ictimai birliklər tərəfindən
göstərilən xidmətlər

95120

95200

5
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1

2

3
Sinif 94.91

94.91.1
94.91.10

94.92.1
94.92.10

94.99.1
94.99.11
94.99.12
94.99.13
94.99.14

94.99.11.00
94.99.12.00
94.99.13.00
94.99.14.00

94.99.15
94.99.16

94.99.15.00
94.99.16.00

94.99.17

94.99.17.00

94.99.19

94.99.19.00

94.99.2
94.99.20

94.99.20.00

95910

Siyasi təşkilatlar tərəfindən göstərilən
xidmətlər

Siyasi təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər
94.92.10.00 Siyasi təşkilatlar tərəfindən göstərilən xidmətlər
Sinif 94.99

95.11.1
95.11.10

Dini təşkilatların xidmətləri

Dini təşkilatların xidmətləri
94.91.10.00 Dini təşkilatların xidmətləri
Sinif 94.92

4

95920

Digər qruplara daxil edilməyən
sair üzvlük təşkilatları tərəfindən
göstərilən xidmətlər

Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvlük təşkilatları
tərəfindən göstərilən xidmətlər
İnsan hüquqları təşkilatları tərəfindən təchiz edilmiş xidmətlər
Ekoloji müdafiə qrupu ilə təchiz edilmiş xidmətlər
Əhalinin xüsusi qruplarının müdafiəsi üzrə xidmətlər
Vətəndaşların hüquqi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
və ictimai müəssisələrin saxlanması sahəsində yardım
göstərilməsi üzrə xidmətlər
Gənclər assosiasiyaları tərəfindən göstərilən xidmətlər
Mədəniyyət və istirahət assosiasiyaları tərəfindən göstərilən
xidmətlər
Sair vətəndaş və sosial təşkilatlar tərəfindən göstərilən
xidmətlər
Digər qruplara daxil edilməyən sair üzvlük təşkilatları
tərəfindən göstərilən xidmətlər
Üzvlük təşkilatları tərəfindən grant vermə xidmətləri
Üzvlük təşkilatları tərəfindən grant vermə xidmətləri
Bölmə 95

Kompüterlərin, şəxsi istifadə
əşyalarının və məişət mallarının
təmiri üzrə xidmətlər

Qrup 95.1

Kompüterlərin, şəxsi istifadə
əşyalarının və rabitə avadanlıqlarının
təmiri üzrə xidmətlər

Sinif 95.11

Kompüter və periferiya avadanlıqlarının
təmiri üzrə xidmətlər

Kompüter və periferiya avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər
Kompüter və periferiya avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər
95.11.10.10 Kompüter və periferiya avadanlıqlarının təmiri və onlara

95991
95992
95993
95994

95995
95997
95998
95999

95996

87130

5

281

1

2

3

4

texniki qulluq üzrə xidmətlər
95.11.10.20 Dəftərxana və mühasibat maşınlarının təmiri və onlara texniki
qulluq üzrə xidmətlər
95.11.10.30 Kompüterlə əlaqədar sair xidmətlər
Sinif 95.12

95.12.1
95.12.10

Rabitə avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər
95.12.10.00 Rabitə avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər
Qrup 95.2

Sinif 95.21

95.21.1
95.21.10

95.23.1
95.23.10

95.25.1
95.25.11
95.25.12

87210

Mebellərin və evdə işlədilən oxşar
məmulatların təmiri üzrə xidmətlər

87240

Saatların və zərgərlik məmulatlarının
təmiri üzrə xidmətlər

Saatların və zərgərlik məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər
95.25.11.00 Saatların, qol və ya cib saatlarının təmiri üzrə xidmətlər
95.25.12.00 Zərgərlik məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər
Sinif 95.29

87151

Ayaqqabı və dəri məmulatlarının
təmiri üzrə xidmətlər

Mebellərin və evdə işlədilən oxşar məmulatların təmiri
95.24.10.00 Mebellərin və evdə işlədilən oxşar məmulatların təmiri
Sinif 95.25

87155

Məişət texnikası və bağ təsərrüfatı
avadanlıqlarının təmiri üzrə xidmətlər

Ayaqqabı və dəri məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər
95.23.10.00 Ayaqqabı və dəri məmulatlarının təmiri üzrə xidmətlər
Sinif 95.24

95.24.1
95.24.10

Məişət elektrik mallarının təmiri
üzrə xidmətlər

Məişət texnikası və bağ təsərrüfatı avadanlıqlarının təmiri
95.22.10.00 Məişət texnikası və bağ təsərrüfatı avadanlıqlarının təmiri
Sinif 95.23

87153

Şəxsi istifadə əşyalarının
və məişət mallarının təmiri

Məişət elektrik mallarının təmiri üzrə xidmətlər
95.21.10.00 Məişət elektrik mallarının təmiri üzrə xidmətlər
Sinif 95.22

95.22.1
95.22.10

Rabitə avadanlıqlarının təmiri
üzrə xidmətlər

Sair şəxsi istifadə əşyalarının

87220 (*)
87220 (*)

5
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1

95.29.1
95.29.11
95.29.12
95.29.13
95.29.14
95.29.19

2

3
və məişət məmulatlarının təmiri

Sair şəxsi istifadə əşyalarının və məişət məmulatlarının təmiri
95.29.11.00 Məişət təyinatlı geyimin və toxuculuq məmulatlarının
təmiri və düzəldilməsi üzrə xidmətlər
95.29.12.00 Velosipedlərin təmiri üzrə xidmətlər
95.29.13.00 Musiqi alətlərinin təmiri və texniki xidmət göstərilməsi üzrə
xidmətlər
95.29.14.00 İdman qurğularının təmiri və texniki qulluq göstərilməsi üzrə
xidmətlər
95.29.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair şəxsi istifadə əşyalarının və məişət mallarının təmiri üzrə xidmətlər

96.01.1
96.01.11

96.01.11.00

96.01.12
96.01.13
96.01.14
96.01.19

96.01.12.00
96.01.13.00
96.01.14.00
96.01.19.00

Bölmə 96

Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi

Qrup 96.0

Sair fərdi xidmətlərin göstərilməsi

Sinif 96.01

Toxuculuq və xəz məmulatlarının
yuyulması və quru təmizlənməsi
üzrə xidmətlər

Toxuculuq və xəz məmulatlarının yuyulması və quru
təmizlənməsi üzrə xidmətlər
Sikkə atılmaqla işləyən maşınların köməyi ilə toxuculuq
məmulatlarının özünəxidmət üsulu ilə təmizlənməsi
üzrə xidmətlər
Quru təmizləmə üzrə xidmətlər
Ütüləmə üzrə xidmətlər
Boyama və rəngləmə üzrə xidmətlər
Toxuculuq və xəz məmulatlarının təmizlənməsi üzrə sair
xidmətlər
Sinif 96.02

96.02.1
96.02.11
96.02.12
96.02.13
96.02.19

96.02.11.00
96.02.12.00
96.02.13.00
96.02.19.00

96.02.2
96.02.20

96.02.20.00

5

87230
87290 (*)
87290 (*)
87290 (*)
87290 (*)

97110

97120
97140
97150
97130

Bərbərxana və sair gözəllik salonları
tərəfindən göstərilən xidmətlər

Bərbərxana və sair gözəllik salonları tərəfindən
göstərilən xidmətlər
Qadınlar və qızlar üçün bərbərxana xidmətləri
Kişilər və oğlanlar üçün bərbərxana xidmətləri
Kosmetika xidmətləri; manikür və pedikür
Gözəllik salonlarının digər qruplara daxil edilməyən
sair xidmətləri
Düzəldilməmiş insan saçı
Düzəldilməmiş insan saçı
Sinif 96.03

4

Matəm mərasimlərinin təşkil edilməsi üzrə
xidmətlər və onunla əlaqədar xidmətlər

97210 (*)
97210 (*)
97220
97290

38971
0501 00
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1

96.03.1
96.03.11
96.03.12

2

3

Matəm mərasimlərinin təşkil edilməsi üzrə xidmətlər
və onunla əlaqədar xidmətlər
96.03.11.00 Dəfn etmə və kremasiya üzrə xidmətlər
96.03.12.00 Dəfn etmə bürosunun xidmətləri
Sinif 96.04

96.04.1
96.04.10

96.09.1
96.09.11
96.09.12
96.09.13
96.09.19

97.00.1
97.00.10

97230 (*)

Digər qruplara daxil edilməyən
sair fərdi xidmətlər

Digər qruplara daxil edilməyən sair fərdi xidmətlər
96.09.11.00 Ev heyvanlarına qulluq göstərilməsi üzrə xidmətlər
96.09.12.00 Mühafizə xidmətləri
96.09.13.00 Sikkə atmaqla işləyən digər qruplara daxil edilməyən
maşınların köməyilə göstərilən xidmətlər
96.09.19.00 Digər qruplara daxil edilməyən sair müxtəlif xidmətlər
T SEKSİYASI

Ev təsərrüfatları üzrə xidmətlər; fərdi
istehlak üçün ev təsərrüfatlarının istehsal
etdiyi mal və xidmətlər

Bölmə 97

Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının
göstərdikləri xidmətlər

Qrup 97.0

Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının
göstərdikləri xidmətlər

Sinif 97.00

97310
97320

Fiziki rahatlığın təmin edilməsi üzrə
xidmətlər

Fiziki rahatlığın təmin edilməsi üzrə xidmətlər
96.04.10.00 Fiziki rahatlığın təmin edilməsi üzrə xidmətlər
Sinif 96.09

4

86129
97910
97990 (*)
97990 (*)

Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının
göstərdikləri xidmətlər

Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının göstərdikləri
xidmətlər
97.00.10.00 Muzdlu işçilərlə şəxsi ev təsərrüfatlarının göstərdikləri
xidmətlər
Bölmə 98

Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak
üçün istehsal edilən məhsullar və
göstərilən xidmətlər

Qrup 98.1

Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün
istehsal edilən məhsullar

Sinif 98.10

Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak

98000

5
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1

98.10.1
98.10.10

98.20.1
98.20.10

2

4

3
üçün istehsal edilən məhsullar

Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün istehsal
edilən məhsullar
98.10.10.00 Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün istehsal
edilən məhsullar
Qrup 98.2

Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün
göstərilən xidmətlər

Sinif 98.20

Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak
üçün göstərilən xidmətlər

Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün göstərilən
xidmətlər
98.20.10.00 Şəxsi ev təsərrüfatında fərdi istehlak üçün göstərilən
xidmətlər

0 (*)

0 (*)

U SEKSİYASI Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və
orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

99.00.1
99.00.10

Bölmə 99

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və
orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

Qrup 99.0

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və
orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

Sinif 99.00

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və
orqanlar tərəfindən göstərilən xidmətlər

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və orqanlar
tərəfindən göstərilən xidmətlər
99.00.10.00 Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və orqanlar
tərəfindən göstərilən xidmətlər

99000

5

285

MÜNDƏRİCAT
Giriş
A - Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq məhsulları
B - Dağ mədən sənayesi və karxana hasilatı
C - Emal sənayesi məhsulları
D - Elektrik enerjisi, qaz, buxar və havanın kondisiyalaşdırılması
E - Su təchizatı; kanalizasiya, çirkli suların (tullantı sularının) və
tullantıların yığılması və təmizlənməsi üzrə xidmətlər
F - Tikinti və tikinti işləri
G - Topdan və pərakəndə satış xidmətləri; avtomobillərin və
motosikletlərin təmiri üzrə xidmətlər
H - Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı xidmətləri
İ - Yaşayış üçün xidmətlərin göstərilməsi və yeməklərin çatdırılması
xidmətləri
J - İnformasiya və rabitə
K - Maliyyə və sığorta fəaliyyəti üzrə xidmətlər
L - Daşınmaz əmlakla əlaqədar xidmətlər
M - Peşə, elmi və texniki xidmətlər
N - İnzibati və yardımçı xidmətlər
O - Bütövlükdə cəmiyyətə təqdim olunan dövlət idarəetməsi və müdafiə
sahəsində xidmətlər; məcburi sosial təminat üzrə xidmətlər
P - Təhsil sahəsində xidmətlər
Q - Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlər göstərilməsi sahəsində
xidmətlər
R - İstirahət, əyləncə və incəsənət sahəsində xidmətlər
S - Sair xidmətlər
T - Ev təsərrüfatları üzrə xidmətlər; fərdi istehlak üçün ev təsərrüfatlarının
istehsal etdiyi mal və xidmətlər
U - Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilat və orqanlar tərəfindən
göstərilən xidmətlər

3
8
32
38
184
186
190
199
221
229
231
240
248
250
259
267
270
272
275
279
283
284

