"Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının
dərəcələri,
gömrük rəsmiləşdirilməsinə
görə
alınan
yığımların
miqdarı
haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel
tarixli 80 nömrəli qərarına əlavə olunmuş, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin 2003-cü il 22 dekabr tarixli 161 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
"Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal
rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişikliklər edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI
("Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan
malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli qərarında
dəyişikliklər edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR
KABİNETİnin 29 yanvar 2015-ci il tarixli 17 №-li QƏRARından, eləcə də 21
dekabr 2017-ci il tarixli 574 №-li QƏRARından irəli gələn dəyişikliklər daxil
olmaqla)
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının
dərəcələri (Çıxarışlar)
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksizli malların aksiz dərəcələri
(Çıxarışlar)
Nazirlər Kabinetinin 10 yanvar 2019-cu il tarixli 5 nömrəli Qərarı ilə edilən dəyişikliklər
daxil olmaqla
Qrup 24. Tütün və tütünün sənaye əvəzediciləri
Azərbaycan
Respublikası
Vergi
Məcəlləsinin
190.2-ci
maddəsində
mal mövqelərinin adları
göstərilən aksizli
malların xarici
iqtisadi
fəaliyyətin mal
nomenklaturasına
uyğun kodları
tütün və tütününsənaye
qrup 24
əvəzediciləri
2401

-tütün xammalı; tütün tullantıları:

2401 10

-orta damarcığı çıxarılmayan
tütün:

əlavə ölçü
vahidi

tarif dərəcəsi
(gömrük dəyərinə %lə və ya ölçü vahidinə
görə abş dol. ilə)

gömrük dəyərinə %lə

-istidə qurudulan virciniya tipli və
kölgədə qurudulan açıq rəngli
berley tipli (hibridlər daxil
olmaqla); kölgədə qurudulan açıq
rəngli merilend tipli və odla
qurudulmuş tütün:
2401 10 100 0

-istidə qurudulan virciniyatipli

–

15

2401 10 200 0

-kölgədə qurudulan açıq rəngli
berley tipli (berleyhibridləri daxil –
olmaqla)

15

2401 10 300 0

-kölgədə qurudulan açıq rəngli
merilend sortu

–

15

-odla qurudulan tütün:
2401 10 410 0

-kentukki tipli

–

15

2401 10 490 0

-digəri

–

15

-digəri:
2401 10 500 0

-kölgədə qurudulan açıq rəngli
tütün

–

15

2401 10 600 0

-gündə qurudulan oriental tipli
tütün

–

15

2401 10 700 0

-kölgədə qurudulan tünd rəngli
tütün

–

15

2401 10 800 0

-isti ilə qurudulan tütün

–

15

2401 10 900 0

-digər tütün

–

15

2401 20

-orta damarcığı qismən və ya
tamamilə çıxarılmiş tütün:

–

15

-isti ilə qurudulan virciniya tipli
və kölgədə qurudulan açıq rəngli
berley tipli (hibridlər daxil
olmaqla); kölgədə qurudulan açıq
rəngli merilend tipli və odla
qurudulan tütün:
2401 20 100 0

-isti ilə qurudulan virciniya tipli

2401 20 200 0

-kölgədə qurudulan açıq rəngli
berley tipli (berley hibridləri daxil –
olmaqla)

15

2401 20 300 0

-kölgədə qurudulan açıq rəngli
merilend tipli

–

15

-odla qurudulan tütün:
2401 20 410 0

-kentukki tipli

–

15

2401 20 490 0

-digəri

–

15

-digəri:
2401 20 500 0

-kölgədə qurudulan açıq rəngli
tütün

–

15

2401 20 600 0

-gündə qurudulan oriental tipli
tütün

–

15

2401 20 700 0

-kölgədə qurudulan tutqun rəngli
–
tütün

15

2401 20 800 0

-isti ilə qurudulan tütün

–

15

2401 20 900 0

-digəri

–

15

2401 30 000 0

-tütün tullantılari

–

15

2402

- siqarlar, ucları kəsilən siqarlar,
siqarilla (nazik siqarlar) və
tütündən hazırlanan siqaretlər və
onun əvəzediciləri

2402 10 000 2

tərkibində tütün olan siqarlar, o
cümlədən ucları kəsilmiş siqarlar 1 əd

1 manat

2402 10 000 9

tərkibində tütün olan siqarillalar

1000 ədəd

20 manat

2402 20

tərkibində tütün olan siqaretlər

1000 əd

28 manat

2402 20 100 0

-tərkibində mixək olanlar

1000 əd

1000 əd.0,5 abş dol.

2402 20 900 0

-digərləri

1000 əd

1000 əd.0,5 abş dol.

2402 90 000 2

tərkibində tütün əvəzləyicisi olan
1 əd
siqarlar

1 manat

2402 90 000 3

tərkibində tütün əvəzləyicisi olan
1000 əd
siqarillalar

20 manat

2402 90 000 9

tərkibində tütün əvəzləyicisi olan
1000 əd
siqaretlər

28 manat

2402 99 900 1

elektron siqaretlər üçün maye

1 litr

20 manat

2403

-digər sənayedə emal
olunmuştütün və tütünün sənaye
əvəzediciləri;
"homogenləşdirilmiş" və ya "bərpa
edilmiş" tütün; tütün ekstraktlari
və essensiyalari:

2403 10

-çəkməli tütün, tərkibində hər
hansi nisbətdə tütün əvəzediciləri
olan və ya olmayan:

2403 10 100 0

-netto çəkisi 500 q-dan çox
olmayan ilkin bağlamalarda

–

1 kq1abş dol.

2403 10 900 0

-digəri

–

1 kq1abş dol.

–

1 kq1abş dol.

-digəri:
2403 91 000 0

-"homogenləşdirilmiş" və ya
"bərpa edilmiş" tütün

2403 99

-digəri:

2403 99 100 0

-çeynənən və ya buruna çəkilən
tütün

–

1 kq1abş dol.

2403 99 900 0

-digəri

–

1 kq1abş dol.

