
 

 
 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 
NAZİRLƏR  KABİNETİ  

 

Q Ə R A R  
 

“Əlavə dəyər vergisindən azad olunan bilavasitə kənd təsərrüfatı 
təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və 
texnikaların, habelə onların ehtiyat hissələrinin Siyahısı”nın təsdiq 
edilməsi və “Əlavə dəyər vergisindən azad olunan kənd təsərrüfatı 
texnikalarının ehtiyat hissələrinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il        
...........31 mart tarixli 121 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə 
 

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr tarixli 406-VIQD 
nömrəli Qanununun tətbiqi və həmin Qanunun tətbiqi ilə əlaqədar bir sıra 
məsələlərin tənzimlənməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2021-ci il 29 dekabr tarixli   1533 nömrəli Fərmanının 2.1.3-cü yarımbəndinin 
icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır: 

1. “Əlavə dəyər vergisindən azad olunan bilavasitə kənd təsərrüfatı 
təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların və 
texnikaların, habelə onların ehtiyat hissələrinin Siyahısı” təsdiq edilsin (əlavə 
olunur).  

2. “Əlavə dəyər vergisindən azad olunan kənd təsərrüfatı 
texnikalarının ehtiyat hissələrinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 31 mart tarixli          
121 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 
2020, № 3, maddə 382) ləğv edilsin. 

 

                           Əli Əsədov 
                                 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Bakı şəhəri,  2  dekabr  2022-ci il 
 

№  430 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2022-ci il 2 dekabr 
tarixli 430 nömrəli Qərarı ilə  

təsdiq edilmişdir. 
 

Əlavə dəyər vergisindən azad olunan bilavasitə kənd təsərrüfatı 
təyinatlı suvarma və digər qurğuların, maşınların, avadanlıqların  

və texnikaların, habelə onların ehtiyat hissələrinin 
 

S İ Y A H I S I  
 
 

XİF MN 
üzrə kod 

Malların təsviri 

1 2 

8408203100 
87-ci qrupun nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən 
mühərriklər: digərləri: təkərli kənd təsərrüfatı və ya meşə 
təsərrüfatı traktorları üçün, gücü:  50 kVt-dan çox olmayan 

8408203500 

87-ci qrupun nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən 
mühərriklər: digərləri: təkərli kənd təsərrüfatı və ya meşə 
təsərrüfatı traktorları üçün, gücü:  50 kVt-dan çox, lakin 100 
kVt-dan çox olmayan 

8408203700 
87-ci qrupun nəqliyyat vasitələrini hərəkətə gətirən 
mühərriklər: digərləri: təkərli kənd təsərrüfatı və ya meşə 
təsərrüfatı traktorları üçün, gücü:        100 kVt-dan çox olan 

8413708100 
digər mərkəzdənqaçma nasosları: birpilləli (yalnız üzvi 
gübrə nasosları) 

8413810009 
digər nasoslar; maye qaldırıcıları: nasoslar: digərləri (yalnız 
üzvi gübrə nasosları) 

8418690009 
digər soyuducu və ya dondurucu avadanlıq; istilik nasosları: 
digərləri 

8419340000 
quruducular: digərləri, kənd təsərrüfatı məhsulları üçün 
(meyvə qurutma avadanlıqları istisna olmaqla) 

8423829000 
çəki ölçmək üçün digər avadanlıq: maksimum çəkmə 
qabiliyyəti 30 kq-dan çox, lakin 5000 kq-dan çox olmayan: 
digər 

8424301000 
buxarşırnaqlı və ya qumatıcı maşınlar və analoji atma 
qurğuları: digər maşınlar: sıxılmış hava ilə işləyən 

8424309000 
buxarşırnaqlı və ya qumatıcı maşınlar və analoji atma 
qurğuları: digərləri 

8424411000 
kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: daşınan 
püskürdücülər: suvarma üçün 

8424419000 
kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: daşınan 
püskürdücülər: digərləri 

8424491000 
kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: digərləri: 
suvarma üçün 
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8424499100 

kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: digərləri: 
traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün 
nəzərdə tutulmuş 

8424499900 
kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün püskürdücülər: digərləri: 
digərləri 

8424821000 
digər qurğular: kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq üçün: 
suvarma üçün 

8424829100 

digər qurğular: kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq üçün: 
traktorlara qoşulmaq və ya traktorlara yedəklənmək üçün 
nəzərdə tutulmuş tozpaylayan qurğular 

8424829900 

mayelərin və ya tozların atılması, çilənməsi və ya 
püskürdülməsi üçün mexaniki qurğular (o cümlədən əllə 
idarəetmə ilə və ya onsuz); doldurulmuş və ya 
doldurulmamış yanğınsöndürənlər; pulverizatorlar və analoji 
qurğular; buxarşırnaqlı və ya qumatıcı və analoji atma 
qurğuları: kənd təsərrüfatı və ya bağçılıq üçün: digərləri  

8424900000 

mayelərin və ya tozların atılması, çilənməsi və ya 
püskürdülməsi üçün mexaniki qurğular (o cümlədən əllə 
idarəetmə ilə və ya onsuz); doldurulmuş və ya 
doldurulmamış yanğınsöndürənlər; pulverizatorlar və analoji 
qurğular; buxarşırnaqlı və ya qumatıcı və analoji atma 
qurğularının hissələri 

8428907100 
xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün işlənmiş 
yükləyici qurğular: kənd təsərrüfatı traktorlarına taxılmaq 
üçün işlənmiş 

8428907800 
xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün işlənmiş 
yükləyici qurğular: digərləri 

8428908000 
digər qaldırılma, yerdəyişmə, yüklənmə və ya boşaldılma 
üçün maşınlar və qurğular (məsələn, liftlər, eskalatorlar, 
konveyerlər, kanat yolları): digər avadanlıq: digər 

8431390000 
yalnız və ya əsasən 8425-8430 mal mövqelərinin avadanlığı 
üçün nəzərdə tutulmuş hissələr: 8428 mal mövqeyinin 
maşın və ya mexanizmlərinin: digərləri 

8431498000 
yalnız və ya əsasən 8425-8430 mal mövqelərinin avadanlığı 
üçün nəzərdə tutulmuş hissələr: 8426, 8429 və ya 8430 mal 
mövqeyinin maşınlarının və ya mexanizmlərinin: digərləri 

8432100000 kotanlar 

8432210000 diskli dırmıqlar 

8432291000 kətmənlər və kultivatorlar 

8432293000 dırmıqlar 

8432295000 torpaq frezləri 
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8432299000 
torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, 
bağçılıq və ya meşə təsərrüfatı maşınları; qazon və ya 
idman meydançaları üçün vallar: digərləri 

8432311100 

toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: şumsuz 
(torpaq qoruyucu) əkinçilik sistemində tətbiq olunan 
toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar: toxumsəpənlər: 
mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan toxumsəpənlər 

8432311900 

toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: şumsuz 
(torpaq qoruyucu) əkinçilik sistemində tətbiq olunan 
toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar: toxumsəpənlər: 
digərləri  

8432319000 

toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: şumsuz 
(torpaq qoruyucu) əkinçilik sistemində tətbiq olunan 
toxumsəpən, əkən və şitilbasdıran maşınlar: əkən və 
şitilbasdıran maşınlar 

8432391100 
toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: digərləri: 
toxumsəpənlər: mərkəzi ötürücüsü olan dəqiq səpin aparan 
toxumsəpənlər 

8432391900 
toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: digərləri: 
toxumsəpənlər: digərləri 

8432399000 
toxumsəpənlər, əkən və şitilbasdıran maşınlar: digərləri: 
toxumsəpənlər: əkən və şitilbasdıran maşınlar  

8432410000 üzvi gübrələrin səpələyiciləri və paylayıcıları 

8432420000 qeyri-üzvi gübrələrin səpələyiciləri və paylayıcıları 

8432800000 
 

torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, 
bağçılıq və ya meşə təsərrüfatı maşınları; qazon və ya 
idman meydançaları üçün vallar: digər maşınlar (qazon və 
idman meydançaları üçün katoklar istisna olmaqla) 

8432900000 
 

torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün kənd təsərrüfatı, 
bağçılıq və ya meşə təsərrüfatı maşınlarının hissələri (qazon 
və idman meydançaları üçün katokların hissələri istisna 
olmaqla) 

8433201000 
traktorlara quraşdırılan daxil olmaqla digər otbiçənlər: 
mühərrikli 

8433205000 
traktorlara quraşdırılan daxil olmaqla digər otbiçənlər: 
digərləri: traktor üçün, asma və ya qoşulan 

8433209000 
traktorlara quraşdırılan daxil olmaqla digər otbiçənlər: 
digərləri: digərləri 

8433400000 
pres toplayıcılar daxil olmaqla saman və ya quru ot üçün tay 
bağlayan preslər 

8433531000 kartof çıxaran və kartofyığan maşınlar 
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8433533000 çuğundur tağını kəsən maşınlar və çuğundur yığan maşınlar 

8433539000 
kök yumrularının və ya meyvəköklülərin yığılması üçün 
maşınlar: digərləri 

8433591100 silos yığan kombaynlar: özügedən 

8433591900 silos yığan kombaynlar: digərləri 

8433598500 
məhsul yığımı üçün digər maşınlar; taxıl döyümü maşınları 
və ya mexanizmləri: digərləri 

8433600000 
yumurtaların, meyvənin və ya başqa kənd təsərrüfatı 
məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya 
kalibrlənməsi üçün maşınlar 

8433900000 
 

pres toplayıcılar, saman və ya quru ot üçün tay bağlayan 
preslər daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması 
və ya döyümlənməsi üçün maşınlar və ya mexanizmlər; 
otbiçənlər və ya qazonbiçənlər; 8437 mövqeyində göstərilən 
maşınlardan başqa, yumurtaların, meyvənin və ya digər 
kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi 
və ya kalibrlənməsi üçün maşınların hissələri (8433 11 və 
8433 19 yarımmövqelərin mallarının hissələri istisna 
olmaqla) 

8434100000 sağıcı qurğular və aparatlar 

8434900000 
sağıcı qurğular və aparatlar, südün emalı və təkrar emalı 
üçün avadanlıqların hissələri 

8436100000 
heyvan yeminin hazırlanması üçün maşınlar və 
mexanizmlər 

8436809000 

mexaniki və ya qızdırıcı qurğulu toxumların cücərdilməsi 
üçün digər avadanlıq daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı, 
bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün 
avadanlıq; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər: digər 
avadanlıq: digərləri 

8436910000 
quşçuluq avadanlıqlarının və ya inkubatorların və 
bruderlərin hissələri 

8436990000 

mexaniki və ya qızdırıcı qurğulu toxumların cücərdilməsi 
üçün digər avadanlıq daxil olmaqla, kənd təsərrüfatı, 
bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün 
avadanlıq: hissələri: digərləri 

8437900000 

toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, 
çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar; kənd 
təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqdan 
başqa, unüyütmə sənayesi üçün avadanlıq və ya taxıl və ya 
quru paxlalı bitkilərin emalı üçün avadanlıqların hissələri 
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8445900000 

tekstil liflərin hazırlanması üçün maşınlar; tekstil ipliklərin 
hazırlanması üçün əyrilmə, eşmə və ya burma maşınları və 
digər avadanlıq; barama sarıyan və ya sarıyıcı tekstil 
maşınları (arğac ipliyini sarıyan daxil olmaqla) və 8446 və ya 
8447 mal mövqeyinin maşınlarında istifadə üçün tekstil 
ipliyini hazırlayan tekstil maşınları: digərləri 

8701100000 təkoxlu traktorlar 

8701211010 
traktorlar: yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 
mühərrikləri üçün (dizel və ya yarıdizel): yeni: yəhərli 
dartıcılar 

8701211090 
traktorlar: yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 
mühərrikləri üçün (dizel və ya yarıdizel): yeni: digərləri 

8701219010 
traktorlar: yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 
mühərrikləri üçün (dizel və ya yarıdizel): istismar olunmuş: 
yəhərli dartıcılar 

8701219090 
traktorlar: yalnız sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 
mühərrikləri üçün (dizel və ya yarıdizel): istismar olunmuş: 
digərləri 

8701221010 
traktorlar: həm sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 
mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən: yeni: yəhərli dartıcılar 

8701221090 
traktorlar: həm sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 
mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən: yeni: digərləri 

8701229010 
traktorlar: həm sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 
mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən: istismar olunmuş: yəhərli dartıcılar 

8701229090 
traktorlar: həm sıxılmadan alışan porşenli daxiliyanma 
mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən: istismar olunmuş: digərləri 

8701231010 
traktorlar: həm qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma 
mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən: yeni: yəhərli dartıcılar 

8701231090 
traktorlar: həm qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma 
mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən: yeni: digərləri 

8701239010 
traktorlar: həm qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma 
mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən: istismar olunmuş: yəhərli dartıcılar 

8701239090 
traktorlar: həm qığılcımla alışan porşenli daxiliyanma 
mühərriki (dizel və ya yarıdizel), həm də elektrik mühərriki 
ilə hərəkətə gətirilən: istismar olunmuş: digərləri  
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8701241010 
traktorlar: yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: 
yeni: yəhərli dartıcılar 

8701241090 
traktorlar: yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: 
yeni: digərləri 

8701249010 
traktorlar: yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: 
istismar olunmuş: yəhərli dartıcılar 

8701249090 
traktorlar: yalnız elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən: 
istismar olunmuş: digərləri 

8701291010 traktorlar: digərləri: yeni: yəhərli dartıcılar 

8701291090 traktorlar: digərləri: yeni: digərləri 

8701299010 traktorlar: digərləri: istismar olunmuş: yəhərli dartıcılar 

8701299090 traktorlar: digərləri: istismar olunmuş: digərləri 

8701300000 tırtıllı traktorlar 

8701911000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 18 kVt-dan çox olmayan: kənd 
təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar (təkoxlu traktorlar 
istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: 
yeni 

8701915000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 18 kVt-dan çox olmayan: kənd 
təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar (təkoxlu traktorlar 
istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: 
istismar olunmuş 

8701921000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 18 kVt-dan çox, lakin 37 kVt-
dan çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli 
traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə 
təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: yeni 

8701925000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 18 kVt-dan çox, lakin 37 kVt-
dan çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli 
traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə 
təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: istismar olunmuş 

8701931000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 37 kVt-dan çox, lakin 75 kVt-
dan çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli 
traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə 
təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: yeni 

8701935000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 37 kVt-dan çox, lakin 75 kVt-
dan çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli 
traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə 
təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: istismar olunmuş 

8701941000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 75 kVt-dan çox, lakin 130 kVt-
dan çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli 
traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə 
təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: yeni 
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8701945000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 75 kVt-dan çox, lakin 130 kVt-
dan çox olmayan: kənd təsərrüfatı işləri üçün təkərli 
traktorlar (təkoxlu traktorlar istisna olmaqla) və meşə 
təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: istismar olunmuş 

8701951000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 130 kVt-dan çox olan: kənd 
təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar (təkoxlu traktorlar 
istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar: 
yeni 

8701955000 

digərləri, mühərrikinin gücü: 130 kVt-dan çox olan: kənd 
təsərrüfatı işləri üçün təkərli traktorlar (təkoxlu traktorlar 
istisna olmaqla) və meşə təsərrüfatı üçün təkərli traktorlar:  
istismar olunmuş 

8716200000 
kənd təsərrüfatı üçün özüyüklənən və ya özüboşalan 
qoşqular və yarımqoşqular 

8716901000 hissələr: şassilər 

8716903000 hissələr: kuzovlar 

8716905000 hissələr: oxlar 

8716909000 
qoşqular və yarımqoşqular; digər özügetməyən nəqliyyat 
vasitələrinin digər hissələri 

9015801100 elektron: meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihazlar və alətlər 

9015809300 digərləri: meteoroloji, hidroloji və geofiziki cihazlar və alətlər 

9025804000 

qeydedici qurğulu və ya qeydedici qurğusuz areometrlər və 
mayeyə batırıldıqda işləyən analoji cihazlar, termometrlər, 
pirometrlər, barometrlər, hiqrometrlər və psixrometrlər və bu 
cihazların istənilən konbinasiyaları: digər cihazlar: digərləri: 
elektron 

9031809100 
digər optik cihazlar və qurğular: elektron: həndəsi 
kəmiyyətlərin ölçülməsi və ya nəzarəti üçün 

9032890009 
avtomatik tənzimlənmə və ya idarəetmə üçün cihazlar və 
qurğular: digərləri 

 

 
 

___________________ 
 
 


