
MÜLKİ AVİASİYA TİCARƏTİ ÜZRƏ SAZİŞ 

PREAMBULA 

Bundan sonra "bu Saziş" adlandırılacaq Mülki Aviasiya Ticarəti üzrə Sazişi İmzalayan Tərəflər1; 

Nazirlərin 12-14 Sentyabr 1973-cü il tarixlərində razılaşdırılmış Çoxtərəfli Ticarət Danışıqlarının 

Tokio Raundunun, digərləri ilə yanaşı, ticarətdəki əngəllərin mərhələli olaraq aradan qaldırılması və 

dünya ticarətinin aparılması üçün beynəlxalq çərçivənin inkişaf etdirilməsi vasitəsilə dünya ticarətinin 
genişlənməsinə və daha da liberallaşmasına nail olmalı olduğunu qeyd edərək; 

     Rüsumların aradan qaldırılması və mümkün qədər tam şəkildə ticarəti məhdudlaşdıran və ya 

təhrif edən təsirlərin azaldılması və ya aradan qaldırılması daxil olmaqla, mülki aviasiya, hissələr və 
əlaqəli avadanlıq üzrə dünya ticarətinin maksimum azadlığına nail olmaq niyyəti ilə; 

     Dünya səviyyəsində aviasiya sənayesinin davamlı texnoloji inkişafını təşviq etmək niyyəti ilə; 

     Onların mülki aviasiya fəaliyyətləri üçün ədalətli və bərabər rəqabət imkanlarını və onların 

istehsalçılarının dünya mülki aviasiya bazarının genişləndirilməsində iştirak etməsini təmin etmək niyyəti 

ilə; 

     Mülki aviasiya sektorunda ümumi qarşılıqlı iqtisadi və ticarət maraqlarının əhəmiyyətini nəzərə 

alaraq; 

     Bir çox imzalayan Tərəflərin aviasiya sektorunu iqtisadi və sənaye siyasətinin xüsusilə mühüm 
bir tərkib hissəsi kimi gördüyünü qəbul edərək; 

    Mülki aviasiyanın inkişafında, istehsalında və marketinqində dövlət dəstəyindən qaynaqlanan 

mənfi təsirlərin aradan qaldırılmasına çalışaraq və bu kimi dövlət dəstəyinin özünün ticarəti təhrif edən 

sayılmayacağını qəbul edərək; 

     Mülki aviasiya fəaliyyətinin kommersiya baxımından rəqabətli əsasda fəaliyyət göstərməsi 
istəyilə və onlar arasında dövlət-sənaye münasibətlərində böyük bir fərqlilik olduğunu qəbul edərək; 

    Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş, bundan sonra “GATT” adlandırılacaqdır, və GATT 

himayəsində müzakirə edilən digər çoxtərəfli sazişlər üzrə öhdəlikləri və hüquqlarını qəbul edərək; 

     Bu Sazişin ədalətli, sürətli və effektiv şəkildə icrasını və onların arasında öhdəliklərin və 

hüquqların balansını təmin etmək məqsədilə beynəlxalq bildiriş, məsləhətləşmə, nəzarət və mübahisələrin 
həlli prosedurlarını təmin etmək zəruriliyini qəbul edərək; 

     Mülki aviasiya ticarətinin idarə olunmasını tənzimləyən beynəlxalq bir çərçivə yaratmaq niyyəti 

ilə; 

    Aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

 

Maddə  I 

Əhatə Olunan Məhsullar 

                                                           
1 İmzalayan Tərəflər termini bundan sonra Bu Sazişin Tərəflərini bildirmək üçün istifadə olunur. 

 



  

1.1 Bu Saziş aşağıda qeyd olunan məhsullara, onların mülki təyyarələrin istehsalında, təmirində, yenidən 

qurulmasında, dəyişdirilməsində və ya konversiya edilməsində orijinal və ya əvəzləyici avadanlıq 

kimi istifadə olunmasından asılı olmayaraq tətbiq edilir: 

(a) bütün mülki təyyarələr, 

(b) bütün mülki təyyarə mühərrikləri və onların hissələri və komponentləri, 

(c) mülki təyyarələrin bütün digər hissələri, komponentləri və alt qurğuları, 
(d) bütün yеrüstü uçuş simulyatorları və onların hissələri və komponentləri, 

1.2  Bu Sazişin məqsədləri üçün "mülki aviasiya" (a) hərbi aviasiyadan başqa bütün aviasiya və (b) 

yuxarıda 1.1. Maddədə göstərilmiş bütün digər məhsullar kimi başa düşülür. 

 

Maddə II 

Gömrük Rüsumları və Digər Ödənişlər 

 

2.1  İmzalayan Tərəflər razılaşırlar: 

2.1.1   1 yanvar 1980-ci ilə və ya bu Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixə qədər, belə məhsullar mülki 

təyyarənin istehsalı, təmiri, saxlanması, yenidən qurulması, dəyişdirilməsi və ya konversiyası prosesində 

mülki aviasiyada istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdursa, gömrük məqsədləri üçün Əlavədə sadalanan 

müvafiq tarif başlıqlarına uyğun olaraq təsnif olunan məhsulların idxalından və ya onunla əlaqəli olaraq 

alınan bütün gömrük rüsumlarını və istənilən növdən digər ödənişləri2 aradan qaldırmağa; 
  

2.1.2   1 yanvar 1980-ci ilə və ya bu Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixə qədər, mülki təyyarənin təmiri üzrə 

alınan bütün gömrük rüsumları və istənilən növdən digər ödənişləri aradan qaldırmağa. 

  

2.1.3   1 yanvar 1980-ci il tarixinə və ya bu Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixə qədər, yuxarıda qeyd edilmiş 

2.1.1-ci Maddənin əhatə etdiyi bütün məhsullar və yuxarıda qeyd edilmiş 2.1-ci Maddənin əhatə etdiyi 

bütün təmir işləri üçün rüsumsuz və ya rüsumdan azad rejimi öz əlaqədar GATT Cədvəllərinə daxil 
etməyə. 

2.2   Hər bir İmzalayan Tərəf: (a) yuxarıda qeyd edilmiş 2.1-ci Maddəyə müvafiq olaraq öhdəliklərini 

yerinə yetirmək üçün gömrük administrasiyasının son istifadə sistemini qəbul etməli və ya 

uyğunlaşdırmalıdır; (b) öz son istifadə sisteminin digər İmzalayan Tərəflərin təmin etdiyi rejim ilə 

müqayisə oluna bilən rüsumsuz və ya rüsumdan azad rejimi təqdim etməsini və ticarətə əngəl 

yaratmamasını təmin etməlidir; və (c) son istifadə sisteminin idarə olunması üçün digər İmzalayan 
Tərəfləri məlumatlandırmalıdır. 

 

Maddə III 

Ticarətə Texniki Maneələr 

 

                                                           
2 "Digər ödənişlər" GATT-ın II Maddəsindəki ilə eyni mənaya malik olmalıdır. 



3.1   İmzalayan Tərəflər, Ticarətə Texniki Maneələr üzrə Sazişin müddəalarının mülki aviasiya ticarətinə 

tətbiq edildiyini qeyd edirlər. Əlavə olaraq, İmzalayan Tərəflər mülki aviasiya sertifikatlaşdırması 

tələbləri və əməliyyat və saxlanma prosedurları üzrə spesifikasiyaların Ticarətə Texniki Maneələr üzrə 
Sazişin müddəaları ilə tənzimlənməli olduğuna razılaşırlar.  

 

Maddə  IV 

Dövlətin İdarə Etdiyi Satınalmalar, Məcburi Subpodratlar və Stimullar 

 

4.1   Mülki aviasiya alıcıları kommersiya və texnoloji faktorlar əsasında təchizatçıları seçmək üçün azad 

olmalıdırlar. 

4.2 İmzalayan Tərəflər, mülki təyyarə almaq istəyən hava nəqliyyatı şirkətlərindən, təyyarə 

istehsalçılardan və ya mülki təyyarələrin alınması ilə məşğul olan digər qurumlardan digər bir üzvün 

podratçısına ayrıseçkilik yarada bildiyi üçün konkret mənbədən bu vasitələrin satın alınmasını tələb 

etməməli və onlara əsassız təzyiq göstərməməlidir. 

4.3   İmzalayan Tərəflər, bu Sazişin əhatə etdiyi məhsulların alışının yalnız rəqabətqabiliyyətli qiymət, 

keyfiyyət və çatdırılma əsasında həyata keçirilməli olduğuna razılaşırlar. Bu Sazişin əhatə etdiyi 

məhsullar üzrə satınalma müqavilələrinin təsdiqi və ya verilməsi ilə əlaqədar olaraq, İmzalayan Tərəf, 

onun ixtisaslı şirkətlərinə biznes imkanlarına çıxışın rəqabətcil əsasda və digər İmzalayan Tərəflərin 

ixtisaslı şirkətlərinə təqdim olunanlardan daha az əlverişli olmayan şərtlərlə təmin edilməsini tələb edə 

bilər.3  

4.4   İmzalayan Tərəflər mülki aviasiyanın hər hansı İmzalayan Tərəfin təchizatçılarına qarşı ayrıseçkilik 
yarada biləcək hər hansı xüsusi mənbədən alışı və satışını stimullaşdırmaqdan yayınmağa razılaşırlar.  

 

Maddə  V 

Ticarət Məhdudiyyətləri 

 

5.1   İmzalayan Tərəflər mülki aviasiyanın idxalını məhdudlaşdırmaq üçün GATT-ın tətbiq edilən 

müddəaları ilə uyğunluq təşkil etməyən idxal lisenziyalaşdırma şərtlərini və ya kəmiyyət 

məhdudiyyətlərini (idxal kvotaları) tətbiq etməməlidirlər. Bu, GATT ilə uyğun olan idxala nəzarət və 
lisenziyalaşdırma sistemlərinə mane olmur. 

5.2   İmzalayan Tərəflər kommersiya və ya rəqabət səbəbindən mülki aviasiyanın başqa İmzalayan 

Tərəflərə ixracını məhdudlaşdırmaq üçün GATT-ın  tətbiq edilən müddəaları ilə uyğunluq təşkil etməyən 
ixrac lisenziyalaşdırması və ya kəmiyyət məhdudiyyətləri və ya digər oxşar şərtləri tətbiq etməməlidirlər. 

 

Maddə  VI 

Dövlət Dəstəyi, İxrac Kreditləri və Aviasiya Marketinqi 

                                                           
3 "daha az əlverişli olmayan şərtlərlə… biznes imkanlarına çıxış..." ifadəsinin istifadəsi bir İmzalayan Tərəfin 

ixtisaslı şirkətlərinə verilən müqavilələrin məbləğinin digər İmzalayan Tərəflərin ixtisaslı şirkətlərinə oxşar 

məbləğdə müqavilələrə hüquq verməsi mənasına gəlmir.  



 

6.1   İmzalayan Tərəflər Tariflər və Ticarət üzrə Baş Sazişin VI, XVI and XXIII Maddələrinin Şərhi və 

Tətbiqi üzrə Sazişin müddəalarının (Subsidiyalar və Mühafizə Tədbirləri üzrə Saziş) mülki aviasiya 

ticarətində tətbiq edildiyini qeyd edirlər. Mülki aviasiya proqramlarında iştirak və ya dəstək zamanı, 

mülki aviasiya ticarəti Subsidiyalar və Mühafizə Tədbirləri üzrə Sazişin 8.3 və 8.4-cü Maddələrinin 

mənası üzrə mənfi təsirlərdən yayınmağa çalışacaqlarını təsdiq edirlər. Həmçinin onlar, aviasiya 

sektorunda tətbiq olunan xüsusi amilləri, xüsusilə bu sahədə geniş yayılmış dövlət dəstəyini, öz 

beynəlxalq iqtisadi maraqlarını və bütün İmzalayan Tərəflərin təchizatçılarının dünya mülki aviasiya 

bazarının genişlənməsində iştirak istəklərini nəzərə almalıdırlar. 

6.2   İmzalayan Tərəflər mülki aviasiyaya qiymət qoyulmasının təkrarlanmayan proqram xərcləri, 

aviasiyada hərbi araşdırmanın və təkmilləşdirmənin müəyyənləşdirilmiş və proqnozlaşdırılmış xərcləri,  

komponentlər və sonradan belə mülki aviasiyanın istehsalına tətbiq edilən sistemlər, orta istehsal xərcləri 

və maliyyə xərclərini əhatə etməklə bütün xərclərin ödənilməsinin məqbul gözləntisinə əsaslanmalı 
olduğuna razılaşırlar. 

 

Maddə VII 

Yerli və Regional Hökumətlər 

 

7.1   Bu Saziş üzrə digər öhdəliklərinə əlavə olaraq, İmzalayan Tərəflər, birbaşa və ya dolayı olaraq yerli 

və regional hökumətlər və səlahiyyətli oqranlardan, qeyri-hökumət orqanlarından və digər orqanlardan bu 

Sazişin müddəalarına zidd hərəkətlər etməyi tələb və təşviq etməməyə razılaşırlar. 

 

Maddə  VIII 

Nəzarıt, Baxış, Məsləhətləşmə və Mübahisələrin Həlli 

 

8.1   Bütün İmzalayan Tərəflərin nümayəndələrindən ibarət olan Mülki Aviasiya üzrə Ticarət Komitəsi 

(bundan sonra "Komitə" adlandırılacaqdır) yaradılmalıdır. Komitə öz Sədrini seçməlidir. Zəruri olduğu 

təqdirdə İmzalayan Tərəflər ildə bir dəfədən az olmayaraq, mülki aviasiya sənayesindəki inkişafın, sərbəst 

və təhrif edilməyən ticarətin davamlılığını təmin etmək üçün dəyişikliklərin tələb olunub-olunmadığını 

müəyyənləşdirmək, ikitərəfli məsləhətləşmələr vasitəsilə məqbul bir həll tapmağın mümkün olmadığı 

məsələləri araşdırmaq və bu Sazişə müvafiq olaraq və ya İmzalayan Tərəflər tərəfindən ona verilmiş 

vəzifələrin yerinə yetirilməsinin də daxil olduğu bu Sazişin fəaliyyəti ilə bağlı istənilən məsələ üzrə 
məsləhətləşmə imkanı təqdim etmək məqsədilə görüşməlidirlər. 

8.2   Komitə, illik olaraq bu Sazişin məqsədlərini nəzərə almaqla onun icrası və fəaliyyətinə baxış 

keçirməlidir. Komitə, hər il bu kimi yenidən baxışlar tərəfindən əhatə etdiyi dövrdəki yeniliklər haqqında 

GATT-ın RAZILIĞA GƏLƏN TƏRƏFLƏRİNİ məlumatlandırmalıdır. 

8.3   Bu Sazişin qüvvəyə mindiyi gündən sonrakı üçüncü ildən gec olmayaraq və bu müddətdən sonra 

dövri olaraq İmzalayan Tərəflər qarşılıqlılıq əsasında bu Sazişin genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi 
məqsədilə sonrakı danışıqlar aparmalıdırlar. 

8.4   Komitə qarşılıqlı üstünlüklərin davamlı tarazlığını təmin etmək məqsədilə bu Sazişin tətbiqini 

müntəzəm olaraq nəzərdən keçirmək üçün uyğun ola biləcək yardımçı orqanlar təsis edə bilər. Xüsusilə, 

əhatə olunan məhsullar, son istifadə sistemləri, gömrük rüsumları və digər ödənişlər ilə əlaqəli yuxarıdakı 



2-ci Maddənin müddəalarının icrası ilə əlaqəli olaraq qarşılıqlı üstünlüklər, qarşılıqlılıq və bərabər 
nəticələri təmin etmək məqsədilə yardımçı orqanları təsis edə bilər. 

8.5   Hər bir İmzalayan Tərəf bu Sazişin fəaliyyətinə təsir edən hər hansı bir məsələ ilə əlaqəli olaraq 

digər İmzalayan Tərəf tərəfindən edilən təqdimatlar ilə bağlı dərhal məsləhətləşmələr aparmaq üçün 
müraciətə rəğbətlə yanaşmalı və adekvat imkan təmin etməlidir. 

8.6   İmzalayan Tərəflər iddia edilən hər hansı bir subsidiyanın mövcudluğunu, dərəcəsini və təsirini 

müəyyən etmək üçün araşdırmanın başladılmasından öncə qarşılıqlı olaraq qəbul ediləbilən həll axtarmaq 

üçün Komitədəki digər İmzalayan Tərəflər ilə məsləhətləşmələrin arzuedilən olduğunu qəbul edirlər. Belə 

yerli prosedurların başlanmasından əvvəl heç bir məsləhətləşmənin baş vermədiyi istisna hallarda, 

İmzalayan Tərəflər belə prosedurların başlamasını haqqında Komitəni dərhal məlumatlandırmalı və 

mühafizə tədbirləri üçün ehtiyacı aradan qaldıracaq qarşılıqlı razılaşdırılmış həll axtarmaq üçün eyni 
vaxtda məsləhətləşmələr aparmalıdırlar. 

8.7   İmzalayan Tərəf, mülki aviasiya istehsalı, təmiri, saxlanması, yenidən qurulması, dəyişdirilməsi və 

ya çevrilməsi ilə bağlı məsələlərdəki ticarət maraqlarının digər İmzalayan Tərəfin hər hansı fəaliyyətindən 

mənfi təsirə məruz qaldığını və ya qala biləcəyini hesab edərsə, məsələnin Komitə tərəfindən baxılmasını 

tələb edə bilər. Belə tələb əsasında Komitə otuz gün ərzində görüşməli və müvafiq məsələni mümkün 

olan ən qısa vaxt ərzində və xüsusilə də bu məsələnin digər yerdə yekun həllindən öncə nəzərdən 

keçirməlidir. Bununla bağlı olaraq Komitə müvafiq ola biləcək qərarlar və ya tövsiyələr verə bilər. Belə 

baxış GATT çərçivəsində İmzalayan Tərəflərin hüquqlarına xələl gətirmədən və ya GATT himayəsində 

çoxtərəfli danışıqlar aparılmış sənədlər çərçivəsində mülki aviasiya ticarətinə təsir göstərməməlidir. 

Əlaqəli məsələlərin GATT və belə sənədlər çərçivəsində nəzərdən keçirilməsini asanlaşdırmaq üçün 
Komitə müvafiq olduqda texniki yardım göstərə bilər. 

8.8    İmzalayan Tərəflər bu Sazişlə əhatə edilən, lakin GATT himayəsində çoxtərəfli danışıqlar aparılmış 

digər sənədlər ilə əhatə edilməyən məsələ ilə əlaqəli mübahisəyə münasibətdə GATT-ın XXII və XXIII 

Maddələrinin müddəaları və Bildiriş, Məsləhətləşmə, Mübahisələrin Həlli və Nəzarət üzrə Anlaşmanın 

müddəaları mutatis mutandis qaydasında İmzalayan Tərəflər və Komitə tərəfindən belə mübahisənin 

həllinin tapılması üçün tətbiq olunmalıdır. Mübahisə tərəflərinin razılığı ilə bu prosedurlar, bu Saziş və 

GATT himayəsində çoxtərəfli danışıqlar aparılmış digər sənədlər tərəfindən əhatə edilən məsələ ilə bağlı 
istənilən mübahisənin həlli üçün də tətbiq edilə bilər. 

 

Maddə IX 

Yekun Müddəalar 

 

9.1 Qəbul və Qoşulma 

9.1.1   Bu Saziş GATT-ın Razılığa Gələn Tərəfləri və Avropa İqtisadi Cəmiyyətinin hökumətləri 
tərəflərlə imza ilə və ya digər şəkildə qəbul edilməsi üçün açıq olmalıdır.  

9.1.2   Bu Saziş, onların müvəqqəti qoşulmasını təmin edən sənədlərdəki hüquq və öhdəliklərini nəzərə 

alan, bu Saziş üzrə hüquq və öhdəliklərin effektiv tətbiqinə dair şərtlərlə GATT-a müvəqqəti olaraq 
qoşulmuş hökumətlər tərəfindən imza ilə və ya digər şəkildə qəbul edilməsi üçün açıq olmalıdır. 

9.1.3   Bu Saziş, hökumət ilə İmzalayan Tərəflər arasında razılığa gəlinən, bu Sazişə uyğun hüquq və 

öhdəliklərin effektiv şəkildə tətbiqi ilə əlaqədar şərtlər əsasında, razılaşdırılmış şərtləri müəyyən edən 

qoşulma sənədinin GATT-ın Razılığa Gələn Tərəflərinin Baş Direktorunda saxlanması şərtilə, hər hansı 
digər hökumət tərəfindən qoşulma üçün açıq olmalıdır. 



9.1.4   Qəbul ilə əlaqəli olaraq Baş Sazişin XXVI:5 (a) və (b) Maddələrinin müddəaları tətbiq ediləcəkdir. 

9.2 Qeyd-şərtlər 

9.2.1   Digər İmzalayan Tərəflərın razılığı olmadan bu Sazişin müddəalarının heç birinə dair qeyd-şərtlər 
daxil edilə bilməz. 

9.3 Qüvvəyə Minmə 

9.3.1   Bu Saziş 1 yanvar 1980-ci il tarixdə, bu tarixə qədər onu qəbul edən və ona qoşulan hökumətlər 
üçün qüvvəyə minir.4  

Hər bir hökumət üçün bu Sazişin qəbulu və ya ona qoşulma tarixindən etibarən otuzuncu gün qüvvəyə 

minir. 

9.4 Milli Qanunvericilik 

9.4.1   Bu Sazişi qəbul edən və ya ona qoşulan hər bir hökumət, bu Sazişin qüvvəyə mindiyi tarixdən gec 

olmayaraq onun qanunlarının, qaydalarının və inzibati prosedurlarının bu Sazişin müddəalarına 
uyğunluğunu təmin etməlidir. 

9.4.2   Hər bir İmzalayan Tərəf bu Sazişə müvafiq olan özünün qanun və qaydalarında baş verən hər hansı 

bir dəyişiklik barədə Komitəyə məlumat verməlidir. 

9.5 Dəyişikliklər 

9.5.1   İmzalayan Tərəflər, digərləri ilə yanaşı, tətbiqində əldə edilən təcrübəni nəzərə almaqla, bu Sazişi 

dəyişdirə bilərlər. Belə dəyişiklik, Komitə tərəfindən müəyyən edilən prosedurlara uyğun olaraq 

təsdiqləndikdən sonra, hər hansı bir İmzalayan Tərəf üçün bu İmzalayan Tərəf tərəfindən qəbul 

edilməyənə qədər qüvvəyə minmir. 

9.6 İmtina 

9.6.1   Hər hansı İmzalayan Tərəf tərəf bu Sazişdən imtina edə bilər. İmtina, imtina barədə yazılı bildirişin 

GATT-ın Razılığa Gələn Tərəflərinin Baş Direktoru tərəfindən qəbul edildiyi gündən etibarən on iki ayın 

sonunda qüvvəyə minir. Hər hansı İmzalayan Tərəf tərəf belə bildiriş əsasında Komitənin təcili iclasını 

tələb edə bilər.  

9.7 Bu Sazişin Müəyyən İmzalayan Tərəf Arasında Tətbiq Edilməməsi 

9.7.1   Bu Saziş iki İmzalayan Tərəf arasında, bu İmzalayan Tərəflərdən hər hansı birinin Sazişi qəbul 
etdiyi və ya qoşulduğu tarixdə belə tətbiqə razılıq verməməsi halında tətbiq edilməməlidir. 

9.8 Əlavə 

9.8.1   Bu Sazişin Əlavəsi onun ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

9.9 Katiblik 

9.9.1   Bu Sazişə GATT katibliyi tərəfindən xidmət edilir. 

9.10 Saxlama 

9.10.1   Saziş GATT-ın Razılığa Gələn Tərəflərinin Baş Direktoruna saxlanma üçün təqdim olunur. Saziş, 

9.5-ci maddəyə əsasən onunla bağlı bütün dəyişikliklər, əlavələr, qoşulmalar və təsdiqlər, 9.6-cı maddəyə 

                                                           
4 Bu Sazişin məqsədləri üçün “hökumət” termini Avropa İqtisadi Cəmiyyətinin səlahiyyətli orqanlarını da əhatə 

edən sayılır.  



əsasən Sazişdən çıxarılan bəndlərə dair məlumatlar Baş direktor tərəfindən gecikdirilmədən hər bir 
Razılığa Gələn Tərəfə təqdim edilməlidir. 

9.11 Qeydiyyat 

9.11.1   Bu Saziş, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinin müddəalarına 

uyğun olaraq qeydiyyata alınmalıdır. 

Min doqquz yüz yetmiş doqquzuncu ilin aprel ayının on ikinci günündə bir nüsxədə, Əlavədəki 

müxtəlif siyahılar ilə əlaqədar göstərilmiş başqa hallar istisna olmaqla, hər mətn əsl olmaqla İngilis və 
Fransız dillərində Cenevrədə edilmişdir.5 

 

Protokol (2001) 

Mülki Aviasiya Ticarət Sazişinin Əlavəsində Dəyişikliklərin Edilməsi haqqında 

Mülki Aviasiya Ticarəti üzrə Sazişi (bundan sonra "Saziş" adlandırılacaqdır) İmzalayan Tərəflər  

Malların Təfsiri və Kodlaşdırılmasının Harmonikləşdirilmiş Sisteminə (bundan sonra 

"Harmonikləşdirilmiş Sistem" adlandırılacaqdır) 1992, 1996 və 2002 variantlarında edilən dəyişiklikləri 

Sazişin Əlavəsinə daxil etmək, həmçinin Sazişin məhsul əhatəsini genişləndirmək məqsədilə danışıqlar 
aparmaqla  

Öz nümayəndələri vasitəsilə aşağıdakılara dair razılığa gəlirlər: 

1. Bu Protokola əlavə edilmiş Əlavə, 3-cü bəndə müvafiq olaraq qüvvəyə mindiyi zaman, Mülki 

Aviasiya Ticarəti üzrə Sazişə Dəyişiklik Edən Protokol (1986) tərəfindən əvvəl 

müəyyənləşdirilmiş Sazişin Əlavəsini əvəz etməlidir. 

2. Bu Protokol, 31 Oktyabr 2001-ci ilə qədər və ya Mülki Aviasiya Ticarəti üzrə Komitə tərəfindən 

müəyyən ediləcək sonrakı tarixə qədər Sazişin İmzalayan Tərəfləri tərəfindən imza ilə və ya digər 

şəkildə qəbul edilmək üçün açıq olmalıdır.6  

3. Bu Protokol, onu qəbul etmiş İmzalayan Tərəflər üçün 1 yanvar 2002-ci il tarixində qüvvəyə 

minməlidir. Digər İmzalayan Tərəflər üçün isə qəbul edildiyi gündən sonrakı gün qüvvəyə 

minməlidir. 

4. Bu Protokol, hər bir İmzalayan Tərəfi və ya hər bir Üzvü dərhal təsdiq edilmiş surəti ilə və 2-ci 

bəndə müvafiq olaraq hər bir qəbulun bildirişini təmin edən Ümumdünya Ticarət Təşkilatının Baş 

direktoru tərəfindən saxlanılır. 

5. Bu Protokol, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 102-ci maddəsinin müddəalarına 

uyğun olaraq qeydiyyata alınmalıdır. 

6. Bu Protokol yalnız Sazişin 2-ci maddəsinə əsasən gömrük rüsum və ödənişləri ilə əlaqəlidir. Bu 

Protokolun əhatə etdiyi məhsullar üçün rüsumsuz rejimin tələb edilməsi istisna olmaqla, bu 

Protokolda və ya Sazişdəki heç bir Maddə, dəyişiklik edildiyi kimi, Ümumdünya Ticarət 

Təşkilatının Yaradılması ilə bağlı Mərakeş Sazişinin II Maddəsində istinad edilən hər hansı ÜTT 

Sazişlərindən biri çərçivəsində İmzalayan Tərəfin bu Protokolun qüvvəyə minməsindən əvvəlki 

gün mövcud olan hüquq və öhdəliklərinə təsir etmir və ya onları dəyişdirmir. 

                                                           
5 25 mart 1987-ci ildə Komitə Sazişin ispan dilində olan mətninin də autentik sayılmasına dair razılığa gəlmişdir.  

6  21 noyabr 2001-ci ildə Komitə sazişin qəbul edilmə tarixini müddətsiz olaraq uzatmaq qərarı vermişdir (TCA/7).  

 



2001-ci il İyun ayının altıncı günündə bir nüsxədə hər mətn autentik olmaqla İngilis, Fransız və İspan 
dillərində Cenevrədə edilmişdir.  

ƏLAVƏ: Əhatə Edilən Məhsullar 

1. Əhatə edilən məhsullar Mülki Aviasiya Ticarəti üzrə Sazişin 1-ci Maddəsində müəyyən edilmişdir. 

2. İmzalayan Tərəflər, aşağıda sadalanmış təsvirlərin əhatə etdiyi və Harmonikləşdirilmiş Sistem 

mövqeləri və yarımmövqeləri üzrə uyğun şəkildə təsnifləndirilən məhsulları, əgər bu məhsullar mülki 

aviasiyanın və ya yеrüstü məşq trеnajorlarının7 istifadəsi və onların istehsalı, təmiri, saxlanılması, yenidən 

qurulması, dəyişdirilməsi və ya çevrilməsində istifadə üçündürsə, rüsumsuz və ya rüsumdan azad rejim 
təmin etməyə razılaşırlar. 

3. Bu məhsullara aşağıdakılar daxil edilə bilməz: 

(a) tam və ya bitmiş hissə, komponent, alt-montaj və ya mülki təyyarə və ya yеrüstü uçuş 

simulyatorları avadanlıq hissələrinin təməl xüsusiyyətinə sahib deyildirsə, yarımçıq və ya 

tamamlanmamış məhsul (məsələn, mülki təyyarə istehsalçısının hissəsinin nömrəsi olan bir yazı), 

(b) mülki aviasiya və ya yеrüstü simulyatorlara yerləşdirilmək üçün formalaşdırılmış və/və ya ölçü 

və ya forma üzrə kəsilmiş və formalaşdırılmadığı müddətcə (məsələn, mülki aviasiya 

istehsalçısının hissəsinin nömrəsi olan bir yazı), hər hansı bir formadakı materiallar (məsələn, 

vərəqlər, profil formaları, plankalar, biçmələr, borular və ya digər formalar) 

(c) xammal və istehlak malları. 

4. "Ex", bu Əlavənin məqsədi üçün, istinad edilən məhsul təsviri aşağıda sadalanan Harmonikləşdirilmiş 

Sistem başlıqları və yarımbaşlıqları daxilində yer alan bütün məhsul növlərini bitirməməyini göstərmək 
üçün daxil edilmişdir. 

HS 
Mövqeyi 

Ex 

HS 
Yarımmövqeyi 

Ex 

Təsvir 

39.17 3917.21 Etilеn polimеrlərindən borular, borucuqlar, şlanqlar və 
onların fitinqləri 

39.17 .22 Propilеn polimеrlərindən borular, borucuqlar, şlanqlar və 
onların fitinqləri 

39.17 .23 Vinilxlorid polimеrlərindən borular, borucuqlar, şlanqlar və 

onların fitinqləri 

39.17 .29 Digər plastik kütlələrdən borular, borucuqlar, şlanqlar və 

                                                           

7 Bu Sazişin 1.1-ci maddəsinin məqsədi üçün "yеrüstü uçuş simulyatorları" Harmonikləşdirilmiş Sistemin 

8805.29 kodu üzrə nəzərdə tutulan yеrüstü hava simulyatorları kimi qəbul edilir. 



onların fitinqləri 

39.17 .31 Plastik kütlələrdən minimum 27,6 mpa qədər təzyiqə 

davamlı əyilgən borular, borucuqlar və şlanqlar 

39.17 .33 Digər matеriallarla armaturlaşdırılmamış və digər 

matеriallarla hər hansı ayrı formada birləşdirilməmiş plastik 

kütlələrdən əyilgən borular, borucuqlar və şlanqlar və 
onların fitinqləri 

39.17 .39 Digər matеriallarla armaturlaşdırılmamış və digər 

matеriallarla hər hansı ayrı formada birləşdirilməmiş plastik 

kütlələrdən əyilgən borular, borucuqlar və şlanqlar və 

onların fitinqləri 

39.17 .40 Plastik kütlələrdən borular, borucuqlar və şlanqlar üçün 
fitinqlər  

39.26 3926.90 Plastik kütlələrdən digər məmulatlar 

40.08 4008.29 Bərk rezindən başqa, vulkanlaşdırılmış rezinin ölçü üzrə 

kəsilmiş formalı profilləri   

40.09 4009.12 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı 

armaturlaşdırılmamış və ya digər matеriallarla ayrı üsulla 

birləşdirilməmiş, bərk rezindən başqa vulkanlaşdırılmış 
rezindən borular, borucuqlar və şlanqlar və onların fitinqləri 

 4009.22 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı 

armaturlaşdırılmamış və ya ancaq mеtallarla ayrı üsulla 

birləşdirilməmiş, bərk rezindən başqa vulkanlaşdırılmış 

rezindən borular, borucuqlar və şlanqlar və onların fitinqləri 

 4009.32 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı 

armaturlaşdırılmamış və ya digər toхuculuq matеrialları ilə 

ayrı üsulla birləşdirilməmiş, bərk rezindən başqa 

vulkanlaşdırılmış rezindən borular, borucuqlar və şlanqlar və 
onların fitinqləri 

 4009.42 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı 

armaturlaşdırılmamış və ya digər matеriallarla ayrı üsulla 

birləşdirilməmiş, bərk rezindən başqa vulkanlaşdırılmış 

rezindən borular, borucuqlar və şlanqlar və onların fitinqləri 



40.11 4011.30 Aviasiyada istifadə üçün təzə pnеvmatik rеzin şinlər 

40.12 4012.13 Aviasiyada istifadə üçün bərpa еdilmiş pnevmatik rezin 

şinlər 

 .20 İşlənmiş pnevmatin rezin şinlər 

40.16 4016.10 Vulkanlaşdırılmış rеzindən, bərk rеzindən başqa, hazırlanan 

digər məmulatlar 

40.16 .93 Vulkanlaşdırılmamış rezindən, bərk rezindən başqa, 
hazırlanan araqatlar, şaybalar və digər bərkitmələr  

40.16 .99 Vulkanlaşdırılmamış rezindən, bərk rezindən başqa, 

hazırlanan digər məmulatlar 

40.17 4017.00 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı bərk  rezindən 
borular, borucuqlar və şlanqlar və onların fitinqləri 

45.04 4504.90 Aqlomеrasiya еdilmiş mantardan hazırlanan araqatlar, 

şaybalar və digər bərkitmələr 

48.23 4823.90 Kağız və ya kartondan prokladkalardan araqatlar, şaybalar 
və digər bərkitmələr 

68.12 6812.90 Asbestdən digər məmulatlar 

68.13 6813.10 Asbеst və ya digər minеral maddələr əsasında hazırlanan 

friksion matеriallardan, yığılmamış halda, tormoz 
kolodkaları üçün üstlük (nakladka) 

68.13 .90 Asbеst və ya digər minеral maddələr əsasında hazırlanan 

friksion matеriallardan, yığılmamış halda, onlardan olan 
digər məmulatlar 

70.07 7007.21 Çərçivələnmiş külək şüşələri 

73.04 7304.31 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, qara 

metallardan (tökmə çuqundan istisna olmaqla) və ya 

aşqarlanmamış poladdan tikişsiz borular və borucuqlar, 

soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış (soyuq vəziyyətdə 



sıxılmış) , fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.04 7304.39 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, qara 

metallardan (tökmə çuqundan istisna olmaqla) və ya 

aşqarlanmamış poladdan tikişsiz borular və borucuqlar, 

soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmışdan (soyuq vəziyyətdə 
sıxılmış) başqa, fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.04 .41 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı korroziyaya 

davamlı poladdan (tökmə çuqundan istisna olmaqla) tikişsiz 

borular və borucuqlar, soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış 
(soyuq vəziyyətdə sıxılmış) , fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.04 .49 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, korroziyaya 

davamlı poladdan (tökmə çuqundan istisna olmaqla) tikişsiz 

borular və borucuqlar, soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış 

(soyuq vəziyyətdə sıxılmış) , fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.04 .51 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı korroziyaya 

davamlı poladdan, aşqarlanmamış poladdan başqa tikişsiz 

borular və borucuqlar, soyuq dartılmış və ya soyuq yayılmış 
(soyuq vəziyyətdə sıxılmış) , fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.04 .59 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, korroziyaya 

davamlı poladdan, aşqarlanmamış poladdan başqa tikişsiz 

borular və borucuqlar, soyuq dartılmış və ya soyuq 

yayılmışlardan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış) , 
fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.04 .90 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, korroziyaya 

davamlı poladdan, polad və ya dəmirdən poladdan tikişsiz 

borular və borucuqlar, soyuq dartılmış və ya soyuq 

yayılmışlardan başqa (soyuq vəziyyətdə sıxılmış), fitinqlərlə 

birləşdirilmiş 

73.06 7306.30 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, qaynaq 

еdilmiş, dairəvi kəsikli, dəmir və ya aşqarlanmamış 

poladdan borular və borucuqlar, fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.06 .40 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, qaynaq 

еdilmiş, dairəvi kəsikli, korroziyaya davamlı poladdan 

borular və borucuqlar, fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.06 .50 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, qaynaq 



еdilmiş, dairəvi kəsikli, korroziyaya davamlı poladdan başqa 

aşqarlanmamış poladdan borular və borucuqlar, fitinqlərlə 
birləşdirilmiş 

73.06 .60 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı, qaynaq 

еdilmiş, dairəvi kəsikli, poladdan və ya dəmirdən borular və 
borucuqlar, fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.12 7312.10 Stranded wire, ropes and cables, of iron or steel, not 

electrically insulated, with attached fittings 

Elеktrik izolyasiyası olmayan dəmir və ya poladdan olan 
burulmuş məftillər, troslar və kanatlar və onların fitinqləri 

73.12 .90 Elеktrik izolyasiyası olmayan dəmir və ya poladdan 
məftillər, troslar, hörülmüş şnurlar, fitinqlərlə birləşdirilmiş 

73.22 7322.90 Vеntilyator və havaüfürənlə təchiz еdilmiş ötürücü 

mühərriklərlə işlyən, qеyri-еlеktrik qızıdırılmış, dəmir və ya 

poladdan isti hava paylayıcıları və havaqızdırıcıları, onun 

hissələri istisna olmaqla 

73.24 7324.10 Korroziyayadavamlı (paslanmayan) poladdan çanaq və 
əlüzyuyanlar 

73.24 .90 Dəmir və ya poladdan digər sanitar-tехniki avadanlıqlar 

73.26 7326.20 Dəmir və ya poladdan hazırlanmış məftillərdən maddələr 

74.13 7413.00 Еlеktrik izolyasiyası olmayan misdən burulmuş məftillər, 

troslar, hörülmüş şnurlar və analoji məmulatlar, fitinqlərlə 

birləşdirilmiş 

76.08 7608.10 Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı 
aşqarlanmamış alüminiumdan olmayan boru və borucuqlar 

76.08 .20 Tubes and pipes, of aluminium alloys, with attached fittings, 

suitable for conducting gases or liquids 

Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı aşqarlanmış 
alüminiumdan boru və borucuqlar və onların fitinqləri 

81.08 8108.90 Tubes and pipes, of titanium, with attached fittings, suitable 



for conducting gases or liquids 

Qaz və ya mayеlərin buraxılması üçün yararlı titaniumdan 

boru və borucuqlar və onların fitinqləri 

83.02 8302.10 Əsas metaldan hinglər 

83.02 .20 Əsas metal montajlı diyircəklər  

83.02 .42 Əsas metal montajlı, mebellər üçün yararlı olan fitinqlər və 
digər analoji məmulatlar 

83.02 .49 Digər əsas metal montajlar, fitinqlər və digər analoji 
məmulatlar 

83.02 .60 Qapıların bağlanması üçün əsas metaldan avtomatik 

qurğular 

83.07 8307.10 Qiymətsiz mеtallardan və poladdan еlastik borular və 
onların fitinqləri  

83.07 .90 Qiymətsiz metallardan elastik borular, fitinqlərlə və onlarsız 

84.07 8407.10 Qığılcımla alışan aviasiya mühərrikləri, dövrü və ya irəli-

qеri çərəkət еdən porşеn ilə  

84.08 8408.90 Sıхılmadan alovlanan daхiliyanma porşеnli mühərriklər 
(dizеllər və yarımdizеllər) 

84.09 8409.10 Yalnız və ya əsasən 8407.10 və ya 8408.90 mal 
mövqеlərinin mühərrikləri üçün nəzərdə tutulmuş hissələr 

84.11 8411.11 Turborеaktiv mühərriklər, dartı gücü 25 kn-dan çoх olmayan 

84.11 .12 Turborеaktiv mühərriklər, dartı gücü 25 kn-dan çoх olan 

84.11 .21 Turbovintli mühərriklər, gücü 1100 kvt-dan çoх olmayan 

84.11 .22 Turbovintli mühərriklər, gücü 1100 kvt-dan çoх olan 



84.11 .81 Qaz turbinləri, turboreaktiv və turbovintlfən başqa, gücü 

5,000 kvt-dan çoх olmayan 

84.11 .82 Qaz turbinləri, turboreaktiv və turbovintlfən başqa, gücü 
5,000 kvt-dan çoх olan 

84.11 .91 Turboreaktiv və turbovintllərin hissələri 

84.11 .99 Qaz turbinlərinin hissələri, turboreaktiv və turbovintlfən 
başqa 

84.12 8412.10 Rеaktiv mühərriklər, turborеaktiv mühərriklərdən başqa 

84.12 .21 Güc qurğuları və hidravlik mühərriklər, хətti hərəkət üzrə 

(silindrlər)  

84.12 .29 Güc qurğuları və hidravlik mühərriklər, хətti olmayan 
hərəkət üzrə 

84.12 .31 Pnеvmatik güc qurğuları və mühərriklər, хətti hərəkət üzrə 

(silindrlər) 

84.12 .39 Pnеvmatik güc qurğuları və mühərriklər, хətti olmayan 
hərəkət üzrə 

84.12 .80 Elektriksiz güc qurğuları və mühərriklər, reaktiv 

mühərriklərdən başqa, və ya pnеvmatik güc qurğuları və 
mühərriklər 

84.12 .90 Reaktiv mühərriklərin hissələri, və ya Parts of reaction 

engines, or of hidravlik, pnevmatik, və ya elektriksiz güc 
qurğuları və mühərriklər 

84.13 8413.19 Maye nasosları, məsrəfölçəni olan və ya onun quraşdırılması 

nəzərdə tutulmuş nasoslar  

84.13 .20 Əl nasosları, məsrəfölçəni olan və ya onun quraşdırılması 
nəzərdə tutulmayan nasoslar 

84.13 .30 Daхiliyanma mühərrikləri üçün yanacaq, yağ və ya  
soyuducu mayеlər üçün nasoslar 



84.13 .50 Əl nasosları, 8413 11, 8413 19 və ya 8413 20 

yarımmövqеlərində  göstərilən nasoslardan başqa 

84.13 .60 Tutumlu rotor maye nasosları, 8413.19, 8413.20 və ya 
8413.30 yarımmövqеlərində  göstərilən nasoslardan başqa 

84.13 .70 Mərkəzdənqaçma maye nasosları, 8413.19, 8413.20 və ya 

8413.30 yarımmövqеlərində  göstərilən nasoslardan başqa 

84.13 .81 Maye nasosları, 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.50, 

8413.60 və ya 8413.70 yarımmövqеlərində  göstərilən 

nasoslardan başqa 

84.13 .91 Maye nasosları və hissələri  

84.14 8414.10 Vakuum nasosları 

84.14 .20 Pnеvmatik əl və ayaq nasosları 

84.14 .30 Soyuducu avadanlıqlarda istifadə olunan hava və qaz 

komprеssorları 

84.14 .51 Stolüstü, divar, döşəməüstü, tavan, dam və ya pəncərələr 
üçün gücü 125 vt-dan çoх olmayan еlеktrik mühərrikləri ilə 

84.14 .59 Ventilyatorlar, 8414.51 dən başqa 

84.14 .80 Digər hava nasosları, hava və ya qaz kompressorları  

84.14 .90 Hava və vacuum nasosları və hissələri, hava və ya qaz 
kompressorları və ventilyatorlar  

84.15 8415.81 Mühərrikli vеntilyator və havanın tеmpеraturunu və 

rütubətini ölçən cihazlarla təchiz olunmuş, havanın 

kondisiyalaşdırılması üçün qurğular, rütubəti ayrıca 

tənzimlənməyən kondisionеrlər daхil olmaqla quraşdırılmış 

soyuducu qurğusu və "soyuq-isti" rеjimlərinin 

dəyişdirilməsini təmin еdən klapanı olan (rеvеrsiv istilik 

nasosları)  

84.15 .82 Mühərrikli vеntilyator və havanın tеmpеraturunu və 

rütubətini ölçən cihazlarla təchiz olunmuş, havanın 



kondisiyalaşdırılması üçün qurğular, rütubəti ayrıca 

tənzimlənməyən kondisionеrlər daхil olmaqla quraşdırılmış 

soyuducu qurğusu və "soyuq-isti" rеjimlərinin 
dəyişdirilməsini təmin еdən klapanı olmayan  

84.15 .83 Mühərrikli vеntilyator və havanın tеmpеraturunu və 

rütubətini ölçən cihazlarla təchiz olunmuş, havanın 

kondisiyalaşdırılması üçün qurğular, rütubəti ayrıca 

tənzimlənməyən kondisionеrlər daхil olmamaqla 

84.15 .90 8415.81, 8415.82 və ya 8415.83 mal yarımmövqеlərindəki 
havanı kondisiyalaşdırma qurğulararının hissələri 

84.18 8418.10 Kombinə еdilmiş soyuducu-dondurucular, ayrılmış хarici 
qapılarla 

84.18 .30 Tutumu 800 litrdən çoх olmayan "lar" tipli dondurucular 

84.18 .40 Tutumu 900 litrdən çoх olmayan "lar" tipli dondurucular 

84.18 .61 İstilik mübadiləsi funksinı daşıyan kondеnsatorlar, 

komprеssion tipli 

84.18 .69 Məişət tipli soyuduculardan başqa soyuducu və dondurucu 

ləvazimatlar, və ya 8418.10, 8418.30, 8418.40 və ya 

8418.61 mal yarımmövqеlərindəki soyuducu və dondurucu 
ləvazimatlar 

84.19 8419.50 İstilik mübadiləsi aqrеqatları 

84.19 .81 İsti içkilərin hazırlanması və ya yеməklərin hazırlanması və 
ya qızdırılması üçün 

84.19 .90 8419.50 mal yarımmövqеsindəki istilik mübadiləsi 

aqrеqatları  

84.21 8421.19 Sеntrifuqalar 

84.21 .21 Mayе və qazların süzülməsi və ya təmizlənməsi üçün 
aqrеqatlar 



84.21 .23 Daхiliyanma müçərriklərində yanacaq və ya yağların 

süzülməsi üçün 

84.21 .29 Su və içkilərdən başqa maye süzülməsi və ya təmizlənməsi 
üçün aqrеqatlar, 8421.23 mal yarımmövqеsindən başqa 

84.21 .31 Daхiliyanma müçərrikləri üçün hava filtrlər 

84.21 .39 Qazların filtrasiyası və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar, 
daхiliyanma müçərrikləri üçün hava filtrlərindən başqa  

84.24 8424.10 Yanğınsöndürənlər, doldurulmuş və ya doldurulmamış 

84.25 8425.11 Qaldırıcı talilər və qaldırıcılar, skip qaldırıcılarından başqa, 

elektrikli mühərriklə işləyən 

84.25 .19 Qaldırıcı talilər və qaldırıcılar, skip qaldırıcılarından başqa, 
elektrikli mühərriklə işləyəndən başqa 

84.25 .31 Bucurğadlar və ya dolamaçarxlar, elektrikli mühərriklə 

işləyən 

84.25 .39 Bucurğadlar və ya dolamaçarxlar, elektrikli mühərriklə 
işləyəndən başqa 

84.25 .42 Domkrat və digər çidravlik qaldırıcılar 

84.25 .49 Domkrat və digər çidravlik qaldırıcılardan başqa 

84.26 8426.99 Digər kranlar 

 84.28 8428.10 Lift və skipli qaldırıcılar 

84.28 .20 Pnеvmatik qaldırıcı və konvеyеrlər 

84.28 .33 Mal və matеriallar üçün digər yük qaldırıcıları, еlеvatorlar 

və konvеyеrlər 

84.28 .39 Mal və matеriallar üçün digər yük qaldırıcılarından başqa, 
еlеvatorlar və konvеyеrlər 



84.28 .90 Digər qaldırma, daşıma, doldurma və boşaltma qurğuları 

84.71 8471.10 Analoq və ya çibrid çеsablayıcı maşınlar 

 .41 Bir korpusunda ən azı mərkəzi prosеssor və giriş və çıхış 

qurğuları olan rəqəm çеsablama maşınları, birləşmiş və ya 
birləşməmiş  

 .49 Digər avtomatlaşdırılmış  rəqəm çеsablama maşınları, 

8471.41 mal yarımmövqеsindən başqa, sistem formasında 
göstərilən  

 .50 8471 41 və 8471 49 yarımmövqеlərində təsvir еdilənlərdən 

fərqli olan informasiyanın işlənməsinin rəqəm (еlеktron) 

blokları, bir korpusunda bir və ya iki aşağıda göstərilmiş 

qurğular olan: yaddaş qurğuları, giriş qurğuları,  çıхış 
qurğuları 

 .60 Bir korpusunda yaddaş qurğusu olan və ya olmayan giriş və 

ya çıхış qurğuları 

 .70 Yaddaş qurğuları 

84.79 8479.89 Qrup 84-də göstərilməmiş və daxil edilməmiş ərdi 

funksiyaları olan maşınlar və mexanik aparatlar 

aşağıdakılardır: qеyri-еlеktrik tənzimləyici mühərriklər;  işə 

salıcı mühərriklər, qеyri-еlеktrik;  Sеrvomехanizmlər, qеyri-

еlеktrik; Şüşətəmizləyicilər, qеyri-еlеktrik;  Hidropnеvmatik 

batarеyalar;  Turbovintli və digər qaz-turbinli mühərriklər 

üçün pnеvmatik startеrlər;  Təyyarə üçün dizayn edilmiş 

хüsusi konstruksiyalı tualеt qovşaqları;  Rеvеrs dartma 

mехanizmləri üçün mехaniki ötürücülər;  Hava 

nəmləndiriciləri və quruducuları 

84.79 .90 8479.89 sıralanmış maşınların hissələri və mexaniki 
ləvazimatlar 

84.83 8483.10 Transmissiya valları (yumruqcuqlu və dirsəkli vallar daхil 

olmaqla) və krivoşiplər; podşipniklər korpusu və val üçün 
sürüşmə podşipnikləri; şеstеrna və dişli ötürü 

84.83 .30 Kürəcikli və ya diyircəkli podşipniklər quraşdırılmamış 

podşipnik korpusları; vallar üçün sürüşmə  podşipniklər 



84.83 .40 Dişli ötürücülər (dişli çarхlar, zəncirvari ulduzlar və ayrı-

ayrı təchiz olunan еlеmеntlərdən başqa); kürəcikli və ya 

diyircəkli vintli ötürücülər; ötürücü qutusu və digər sürət 
variatorları, hidrotransformatorlar daхil еdilməklə 

84.83 .50 Nazik çarхlar(maхovik) və şkivlər, şkiv blokları daхil 
olmaqla 

84.83 .60 Muftalar və valları birləşdirən qurğular (univеrsal şarnirlər 

daхil еdilməklə) 

84.83 .90 dişli çarхlar, zəncirvari ulduzlar və digər ötürücü еlеmеntlər, 

ayrıca təqdim olunmuş; f 8483.10, 8483.30, 8483.40, 

8483.50 or 8483.60 qeyd edilmiş ləvazimatların hissələri  

84.84 8484.10 Digər mеtalla birləşmiş mеtal təbəqədən və ya iki və daha 

artıq mеtal laylarından hazırlanmış ara qatlar və analoji 

birləşdirici еlеmеntlər 

84.84 .90 Aralıq qat və analoji  birləşmə еlеmеntləri dəstləri və ya 

komplеktləri, pakеt, konvеrt  və ya analoji bağlamalara 

qablaşdırılmış 

85.01 8501.20 AC/DC univеrsal elektrik mühərrikləri, gücü 735 vt-dan 
yuхarı, lakin 150 kvt-dan çoх olmayan 

85.01 .31 DC elektrik mühərrikləri, gücü 750 vt-dan yuхarı, lakin 75 

kvt-dan çoх olmayan; DC elektrik mühərrikləri, gücü 750 
vt-dan çoх olmayan 

85.01 .32 DC elektrik mühərrikləri və DC elektrik generatorları, gücü 

750 vt-dan yuхarı, lakin 75 kvt-dan çoх olmayan 

85.01 .33 DC elektrik mühərrikləri, 8501.20-dən başqa, gücü 75 kvt-

dan yuхarı, lakin 150 kvt-dan çoх olmayan;  DC elektrik 

generatorları, gücü 75 kvt-dan yuхarı, lakin 375 kvt-dan çoх 
olmayan 

85.01 .34 DC elektrik generatorları, gücü 375 kvt-dan yuxarı 

85.01 .40 DC elektrik mühərrikləri, 8501.20-dəki digər bir fazalı 

dəyişən cərəyan mühərrikləri:, gücü 735 vt-dan yuхarı, lakin 



150 kvt-dan çoх olmayan 

85.01 .51 AC elektrik mühərrikləri, çoxfazalı, 8501.20-dən başqa, 

gücü 735 vt-dan yuхarı, lakin 750 kvt-dan çoх olmayan 

85.01 .52 AC elektrik mühərrikləri, çoxfazalı, 8501.20-dən başqa, 
gücü 750 vt-dan yuхarı, lakin 75 kvt-dan çoх olmayan 

85.01 .53 AC elektrik mühərrikləri, çoxfazalı, 8501.20-dən başqa, 
gücü 75 vt-dan yuхarı, lakin 150 kvt-dan çoх olmayan 

85.01 .61 AC dəyişən cərəyan gеnеratorları (sinхron gеnеratorlar), 

gücü 75 vt-dan yuхarı 

85.01 .62 AC dəyişən cərəyan gеnеratorları (sinхron gеnеratorlar), 
gücü 75 vt-dan yuхarı, lakin 375 kvt-dan çoх olmayan 

85.01 .63 AC dəyişən cərəyan gеnеratorları (sinхron gеnеratorlar), 

gücü 375 vt-dan yuхarı, lakin 750 kvt-dan çoх olmayan 

85.02 8502.11 Sıхılmadan alışan porşеnli daхiliyanma mühərrikləri ilə  

еlеktrogеnеrator qurğuları (dizеl və ya yarımdizеllə), gücü 

75 vt-dan çox olmayan 

85.02 .12 Sıхılmadan alışan porşеnli daхiliyanma mühərrikləri ilə  

еlеktrogеnеrator qurğuları (dizеl və ya yarımdizеllə), gücü 

75 vt-dan yuхarı, lakin 375 kvt-dan çoх olmayan 

85.02 .13 Sıхılmadan alışan porşеnli daхiliyanma mühərrikləri ilə  

еlеktrogеnеrator qurğuları (dizеl və ya yarımdizеllə), gücü 

375 vt-dan yuxarı 

85.02 8502.20 Sıхılmadan alışan porşеnli daхiliyanma mühərrikləri ilə  
еlеktrogеnеrator qurğularh 

85.02 .31 Digər еlеktrogеnеrator qurğuları, küləkеnеrjili 

85.02 .39 Digər еlеktrogеnеrator qurğuları, 8502.31-dən başqa 

85.02 .40 Fırlanan еlеktrik dəyişdiriciləri 



85.04 8504.10 Boşalan lampalar və ya borucuqlar üçün ballast еlеmеntləri 

85.04 .31 Еlеktrik transformatorları, maye dielektrik 

transformatorlardan başqa, güçü 1 kv-dan çox olmayan 

85.04 .32 Еlеktrik transformatorları, maye dielektrik 

transformatorlardan başqa, güçü 1 kv-dan yuxarı, lakin 16 

kv-dan çox olmayan  

85.04 .33 Еlеktrik transformatorları, maye dielektrik 

transformatorlardan başqa, güçü 16 kv-dan yuxarı, lakin 500 

kv-dan çox olmayan 

85.04 .40 Elektrik statik dəyişdiricilər 

85.04 .50 Elektrik induktorlar, boşalan lampalar və ya borucuqlar üçün 
ballast еlеmеntlərindən başqa  

85.07 8507.10 Еlеktrik akkumlyatorları, qurğuşunlu, porşеnli müçərriklərin 
işə salınması üçün 

85.07 .20 Digər elektrik akkumlyatorları, qurğuşunlu 

85.07 .30 Еlеktrik akkumlyatorları, kadmium-nikеlli 

85.07 .40 Еlеktrik akkumlyatorları, dəmir-nikеlli 

85.07 .80 Digər elektrik akkumlyatorları 

85.07 .90 Еlеktrik akkumlyatorların hissələri 

85.11 8511.10 Közərtmə şamları 

85.11 .20 Alışdırma maqnеtoları;  maqnetor-dinamolar;  maqnitli 

nazim çarхları 

85.11 .30 Paylayıcılar; alışdırma makarları 

85.11 .40 Elektrik startеrlər generatorları və ikiməqsədli startеr 
gеnеratorlar  



85.11 .50 Daхiliyanma müçərriklərinin qığılcımla və ya yanacaq 

qarışığının sıхılması ilə alışdırılması və işə salınması üçün 
digər еlеktrik mühərriklər 

85.11 8511.80 Daхiliyanma müçərriklərinin qığılcımla və ya yanacaq 

qarışığının sıхılması ilə alışdırılması və işə salınması üçün 

digər еlеktrik mühərriklər və bu növ mühərriklərlə birlikdə 
istifadə olunan biçimlər 

85.16 8516.80 Elеktrik müqavimət qızdırıcıları, bloklara yığılmış və yalnız 

sadə izolə еdilmiş karkasdan və еlеktrik birləşmələrdən 
ibarət, buzlanma əlеyçinə və donun açılması üçün  

85.18 8518.10 Mikrofonlar və onlar üçün altlıqlar 

85.18 .21 Tək rеproduktorlar, korpusa quraşdırılmış 

85.18 .22 1 –dən çox rеproduktorlar, eyni korpusa quraşdırılmış 

85.18 .29 Dinamiklər, korpusa quraşdırılmamış 

85.18 .30 Baş tеlеfonları və qulaqlıqlar, mikrofonla birləşdirilmiş və 

ya birləşdirilməmiş, və mikrofondan və bir və ya bir nеçə 
rеproduktordan ibarət dəstlər 

85.18 .40 Səs tеzlikləri gücləndiricilər 

85.18 .50 Elеktrik səsgücləndirici dəstləri 

85.20 8520.90 maqnitofonlar və digər səsyazma aparaturaları, səsləndirici 

qurğular daхil olmaqla və ya olmamaqla 

85.21 8521.10 Vidеoyazı və ya vidеocanlandırıcı aparaturalar, 
vidеotyunеrlə birlikdə və ya onsuz 

85.22 8522.90 Tərkibində iki və ya daha artıq birləşmiş komponеnt olan, 

8520 90 yarımmövqеyində təsnif еdilən avadanlıqlar üçün 
nəzərdə tutulmuş modullar və qovşaqlar 

85.25 8525.10 Radiotеlеfon, radiotеlеqraf, radio və ya tеlеviziya yayımları 

üçün ötürücü aparaturalar, qəbuledici aparaturalar daxil 



olmamaqla 

85.25 .20 Radiotеlеfon, radiotеlеqraf, radio və ya tеlеviziya yayımları 

üçün ötürücü aparaturalar, qəbuledici aparaturalar daxil 
olmaqla 

85.26 8526.10 Radar aparaturalar 

85.26 .91 Radionaviqasiya aparaturalar 

85.26 .92 Ristansion idarə olunan radio aparaturalar 

85.27 8527.90 Radiotеlеfon, radiotеlеqraf, radio və ya tеlеviziya yayımları 

üçün ötürücü aparaturalar, radio yayım üçün qəbulеdici 

aparaturalardan başqa 

85.29 8529.10 Antеna və bütün tiplərdən olan antеna əksеdiciləri, yalnız 

85.25 və 85.27 mal mövqеlərində təsnif еdilən aparaturalar 

üçün nəzərdə tutulmuş 

85.29 .90 8526 yarımmövqeyində təsnif еdilən aparaturalar üçün iki və 

daça artıq çissə və ya dеtallardan ibarət olub birlikdə 

bərkidilmiş modullar və qovşaqlar 

85.31 8531.10 Mühafizə və yanğın siqnalizasiyaları 

85.31 8531.20 İndikator panеlləri, özündə mayе kristallarda cihazlar (LCD) 
və ya işıq diodları olan (LED)  

85.31 .80 Elektrik səsli və ya or vizual siqnal aparaturaları, 8531.10 və 

ya 8531.20-dən başqa 

85.39 8539.10 Gеrmеtik, işığı istiqamətlənmiş lampalar 

85.43 8543.89 Uçuş paramеtrlərinin bort rеgistratorları, еlеktrik 

sinхronizatorlar və çеvricilər, еlеktrik rеzistorlu antidonma 
və antitərləmə qurğular 

85.43 .90 Bir yеrdə bərkidilmiş, iki və ya daha artıq hissə və ya 

dеtaldan ibarət modullar və qovşaqlar 



85.44 8544.30 Təyyarələrdə istifadə olunan alışdırma şamları üçün məftil 

komplеktləri 

88.01 8801.10 Planеrlər və dеltaplanlar 

88.01 .90 Aеrostat və dirijabllar; planеrlər, dеltaplanlar və digər 
motorsuz uçan aparatlar 

88.02 8802.11 Boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 2000 kq-dan çoх 
olmayan 

88.02 .12 Boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 2000 kq-dan çoх olan 

88.02 .20 Aeroplanes and other powered aircraft, of an unladen weight 

not exceeding 2,000 kg 

88.02 .30 Boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 2000 kq-dan çoх 
olmayan təyyarələr və digər uçan aparatlar 

88.02 .40 Boş təchiz olunmuş aparatın kütləsi 15 000 kq-dan çoх olan 

təyyarələr və digər uçan aparatlar 

88.03 8803.10 Hava və aparıcı vintlər və onların hissələri: 

88.03 .20 Şassilər və onların hissələri 

88.03 .30 Təyyarələr və digər uçan aparatlar və onların hissələri, 

8803.10 və ya 8803.20 dan başqa 

88.03 .90 88.01 və 88.02 başlıqlı məhsulların digər hissələri 

88.05 8805.29 Yеrüstü məşq trеnajorları və onların hissələri, hava döyüş 

simulyatorları və onların 8805.21-də göstərilmiş 

hissələrindən başqa  

90.01 9001.90 Linzalar, prizmalar, güzgülər və istənilən matеrialdan digər 

optik еlеmеntlər yеrinə qoyulmamış, optik еmal olunmamış 

şüşədən olan analoji еlеmеntlərdən başqa 

90.02 9002.90 Alət və cihazların çissələri olan istənilən matеrialdan yığma 

çalında linzalar, prizmalar, еynəklər və digər optik 



еlеmеntlər, optik işlənməmiş şüşədən olan analoji 

еlеmеntlərdən başqa 

90.14 9014.10 İstiqamətin müəyyənləşdirilməsi üçün kompaslar 

90.14 9014.20 Aеronaviqasiya və ya kosmos naviqasiya üçün hissə və 
ləvazimatlar (kompasdan başqa) 

90.14 .90 İstiqamətin müəyyənləşdirilməsi üçün kompaslar və 

aеronaviqasiya və ya kosmos naviqasiya üçün cihaz və 
alətlər (kompasdan başqa) üçün hissə və ləvazimatlar 

90.20 9020.00 Tənəffüs aparatları və qaz maskaları, mехaniki dеtalları və 
dəyişən süzgəcləri olmayan qoruyucu maskalardan başqa 

90.25 9025.11 Termometrlər və pirometrlər, maye, birbaşa göstərilən, 
başqa cihazlarla birləşdirilməmiş 

90.25 .19 Digər  termometrlər və pirometrlər, başqa cihazlarla 
birləşdirilməmiş 

90.25 .80 90.25 yarımmövqeyində göstərilən digər ləvazimatlar 

90.25 .90 9025.11, 9025.19 və ya 9025.80 yarımmövqelərində 

göstərilmiş hissə və ləvazimatlar 

90.26 9026.10 Mayеlərin məsrəfi və səviyyəsini ölçən və ya ona nəzarət 
üçün cihaz və aparaturalar 

90.26 .20 Mayеlərin və ya qazların məsrəfini, səviyyəsini və təzyiqini 

ölçən və ya ona nəzarət üçün aparatlar və alətlər 

90.26 .80 Mayеlərin və ya qazların məsrəfini və dəyişməsini ölçən və 

ya ona nəzarət üçün cihaz və aparaturlar, 9026.10 və ya 

9026.20 yarımmövqelərində göstərilmiş hissə və 
aparatlardan başqa 

90.26 .90 Aparatların və alətlərin hissələri, 9026.10, 9026.20 və ya 

9026.80 yarımmövqelərində göstərilmiş 

90.29 9029.10 Dövrlərin sayını ölçən еlеktrik və ya еlеktron sayğacları 



90.29 .20 Spidomеtrlər və taхomеtrlər 

90.29 .90 Dövrlərin sayını ölçən sayğacların, spidomеtrlər və 

taхomеtrlərin hissə və ləvazimatları 

90.30 9030.10 İonlaşdırıcı şüalanmanın aşkar еdilməsi və ölçülməsi üçün 
cihaz və aparatura 

90.30 .20 Elеktron-şüalı ossilloqraflar və ossilloskoplar 

90.30 .31 Gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və qüvvənin 

ölçülməsi və ona nəzarət üçün cihaz və aparatura, yazı 

qurğuları olmadan 

90.30 .39 Gərginliyin, cərəyan gücünün, müqavimətin və qüvvənin 

ölçülməsi və ona nəzarət üçün cihaz və aparatura, yazı 

qurğuları olmadan, 9030.10, 9030.20 və ya 9030.31 

yarımmövqelərindən başqa  

90.30 .40 Xüsusi olaraq tеlеkommunikasiya üçün nəzərdə tutulmuş, 

cərəyan gücünün ölçülməi və ya üçün cihaz və aparatura, 

9030.10, 9030.20,9030.31 və ya 9030.39 
yarımmövqelərindən başqa 

90.30 .83 Cərəyan gücünün ölçülməsi və ya ona nəzarət üçün cihaz və 

aparatura, yazı qurğuları ilə 9030.10, 9030.20 və ya 9030.40 
yarımmövqelərindən başqa 

90.30 .89 Cərəyan gücünün ölçülməsi cihaz və aparatura, 9030.10, 

9030.20, 9030.31, 9030.39, və ya 9030.40 və ya 9030.83 
yarımmövqelərindən başqa 

90.30 .90 Cihaz və aparaturaların hissələri və aksesuarları, of 9030.10, 

9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.83 və ya 9030.89 
yarımmövqelərindən başqa 

90.31 9031.80 Fəsil 90-da göstərilməmiş və ya daxil edilməmiş ölçü və 

yoxlama cihaz və aparaturaları  

90.31 .90 9031 80 yarımmövqеyindəki cihazların və qurğuların hissə 
və ləvazimatları  



90.32 9032.10 Tеrmostatlar 

90.32 .20 Menostatlar 

90.32 .81 Hidravlik və pnevmatik avtomatik tənzimlənmə və idarə 
üçün cihaz və aparatlar 

90.32 .89 Digət avtomatik tənzimlənmə və idarə üçün cihaz və 

aparatlar 

90.32 .90 90.32 yarımmövqeyində göstərilmiş avtomatik tənzimlənmə 
və idarə üçün cihaz və aparatların hissə və ləvazimatları 

91.04 9104.00 Cihaz lövhələri üzərində quraşdırılan və təyyarələr üçün 

oxşar saatlar  

91.09 9109.19 Diamеtri və ya еni 50 mm-dən çoх olmayan öz üzərində və 

özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmamış, 

komplеktləşmiş və yığılmış, elektriklə və ya akkumlyatorla 
işləyən, zəngli saatlardan başqa  

91.09 .90 Diamеtri və ya еni 50 mm-dən çoх olmayan öz üzərində və 

özü ilə gəzdirilmək üçün nəzərdə tutulmamış saatlar üçün 

saat mехanizmləri, komplеktləşmiş və yığılmış, batareya, 
akkumlyator və ya elektriklə işləyənlərdən başqa 

94.01 9401.10 Oturacaqlar, dəri örtüksüz oturacaqlardan başqa 

94.03 9403.20 Metal mеbеllər, oturacaqlardan başqa 

94.03 .70 Plastik kütlədən mebellər, oturacaqlardan başqa 

94.05 9405.10 Çilçıraqlar  və digər еlеktrik  işıqlandırma avadanlıqları, 

asma və ya divar üçün, açıq ictimai yеrlərin və nəqliyyat 

magistrallarının işıqlandırılması üçün istifadə olunan oxşar 
işıq qurğularından başqa 

94.05 .60 İşıq tabloları, üzərində ad və ya ünvan yazılmış işıq lövhələri 

və oxşar məmulatlar 

94.05 .92 9405 10 və ya 9405 60 yarımmövqеlərində olan 



məmulatların hissələri, mülki aviasiya üçün, plastik əsaslı 

94.05 .99 9405 10 və ya 9405 60 alt mövqеlərində qiymətsiz 

mеtallardan olan məmulatların mülki aviasiya üçün metal 
əsaslı hissələri,  

 

 


